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APRESENTAÇÃO 

Este volume (II) é parte integrante da “Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e 

Entidades” referente ao exercício de 2014, a qual é constituída pelos volumes I e II. Em cumprimento às 

determinações contidas no inciso I, parágrafo 4º do artigo 174 do Regimento Interno do Tribunal de 

Contas do Estado de Goiás, esta obra apresenta uma descrição analítica das atividades desenvolvidas 

pelos órgãos e entidades do Poder Executivo na execução dos programas e ações incluídos no orçamento 

anual.  

No conteúdo deste volume, constam a identificação do órgão/entidade, sua visão institucional, a 

auto-avaliação da gestão e a descrição das atividades desenvolvidas nos programas e respectivas ações. 

No que diz respeito à visão institucional, destaca-se o objetivo e a legislação pertinente a cada 

órgão/entidade. Por sua vez, a auto-avaliação permite conhecer a gestão de cada órgão/entidade em seus 

aspectos gerais, os instrumentos de planejamento utilizados, além do Plano Plurianual, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, bem como os principais indicadores de 

desempenho dos programas e ações. 

Ressalta-se  que neste relatório estão apresentadas informações institucionais de todos os órgãos 

e entidades do Poder Executivo Estadual.  Os dados referentes aos programas estão relatados junto aos 

respectivos órgãos gestores, enquanto que as atividades desenvolvidas nas ações governamentais estão 

dispostas junto aos órgãos/entidades que são responsáveis por elas. Dessa forma, todas as informações 

deste documento encontram-se alocadas junto aos órgãos e entidades que as disponibilizaram. Para 

propiciar uma análise mais completa desses dados, está(ão) evidenciada(s) para cada ação a(s) unidade(s) 

orçamentária(s) que a executa(m). 

Foram encaminhados aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual o Ofício Circular nº. 

13/2014-CGE/GAB, de 23/05/2014 e os Ofícios Circulares Intersecretariais nº. 1/2014-CGE/SEGPLAN, 

de 23/07/2014, nº. 2/2014-CGE/SEGPLAN, de 25/09/2014, e nº 3/2014–CGE/SEGPLAN, de 05/12/2014,

solicitando que fossem prestadas, no Sistema de Planejamento e Monitoramento das Ações 

Governamentais - Siplam, informações institucionais e sobre a execução dos programas e ações 

governamentais.  

Especificamente para a Vice-Governadoria, o Gabinete Militar e as Centrais de Abastecimento 

de Goiás S/A (Ceasa) foram remetidos, respectivamente os Ofícios nos 3.396/2014-CGE/GAB, 

3.397/2014-CGE/GAB e  3.395/2014-CGE/GAB, de 08 de dezembro de 2014, solicitando que essas 

unidades alimentassem o Siplam apenas com informações institucionais, uma vez que elas não são 

gestoras de programas nem responsáveis por ação governamental. 

Destaca-se, portanto, que todas as informações compiladas neste relatório foram 

disponibilizadas, em atendimento a esses expedientes, no Siplam pelos órgãos e entidades, os quais 

respondem por sua consistência e veracidade.  

Por fim, este trabalho visa também contribuir para a consolidação da transparência da gestão 

pública, na medida em que proporciona uma visão sistêmica e integrada das atividades desenvolvidas no 

âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás. Para isso, esta “Consolidação das Ações e Programas dos 

Órgãos e Entidades” será disponibilizada à sociedade por meio de sua divulgação no Portal da 

Transparência do Governo de Goiás – Goiás Transparente, no endereço: www.transparencia.go.gov.br. 
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1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

INSTITUCIONAL

José Carlos Siqueira

1. Gestor

2. Visão Institucional

Assessorar o Governador do Estado nos assuntos referentes a audiência, cerimonial, relações públicas,
articulação com autoridades, sociedade e movimentos sociais e no desempenho das atribuições
constitucionais e legais; elaborar atos oficiais expedidos pelo Governador do Estado; coordenar as ações
de comunicação social; formular a política estadual de comunicação social; formular diretrizes e políticas
para negociações internacionais; realizar a gestão dos convênios com municípios e entidades.

2.1 Objetivo Institucional

Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011; Decreto 7.252, de 16 de março de 2011; Lei 17.318, de 20 de junho
de 2011; Lei 17.319, de 20 de junho de 2011; Lei 17.440, de 20 de outubro de 2011; Decreto nº 7.519, de
22 de dezembro de 2011; Decreto nº 7.565, de 08 de março de 2012; Decreto nº 7.578, de 20 de março de
2012; Decreto nº 7.733, de 04 de outubro de 2012; Decreto nº 7.808, de 26 de fevereiro de 2013; Lei nº
18.445 de 24 de abril de 2014; Portaria nº 109 do dia 10 de dezembro de 2014.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria de Estado da Casa Civil, criada por meio da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011,
originou-se da transformação do Gabinete Civil da Governadoria e da incorporação das competências,
acervos e pessoal da Secretaria-Geral da Governadoria. Também constam na estrutura da Secretaria os
Gabinetes: Gabinete de Gestão de Interlocução com os Movimentos Sociais e Gabinete de Gestão do
Centro Cultural Oscar Niemeyer e foram incorporadas as atividades relacionadas à gestão de convênios
com municípios e entidades sem fins lucrativos. Utilizando como referencial os Critérios de Excelência
em Gestão evidencia-se na Secretaria os seguintes aspectos relativos à gestão:
- Liderança: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores
tais como: estabelecimento de competências de liderança e avaliação das mesmas, estabelecimento e
disseminação de valores e diretrizes da Secretaria. Há evidências pontuais de prática de gestão de
interação da alta direção com as partes interessadas, que demonstram comprometimento e busca de
oportunidades para a Secretaria; exercício da liderança, visando atender as necessidades e a criação de
valor para todas as partes interessadas; tomada de decisão; comunicação das decisões às partes
interessadas, acompanhamento da implementação das decisões; criação e desenvolvimento de ambiente
propício para a busca de excelência e dos resultados da Secretaria.
- Estratégias e planos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a
formulação das estratégias da Secretaria para o direcionamento das ações e obtenção de seus resultados
institucionais. Há evidências pontuais de prática de definição de metas.
- Cidadãos-usuários: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a
fatores tais como: identificação e avaliação dos níveis de conhecimento dos produtos e serviços e da
imagem da Secretaria; seleção de canais de relacionamento com os cidadãos-usuários; tratamento e
avaliação das reclamações e sugestões; utilização das informações para melhorar o grau de satisfação dos
cidadãos-usuários. Há evidências pontuais de prática de gestão referente à definição dos cidadãos-
usuários dos serviços e produtos da Secretaria e de identificação das necessidades dos cidadãos-usuários
dos serviços e produtos. É utilizado como canal de relacionamento com os cidadãos usuários o e-mail no
sitio da Secretaria.
- Sociedade: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores
tais como:
mobilização de suas competências para o fortalecimento da ação social. Há evidências, porém não
disseminadas, de prática de gestão referente ao

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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tratamento de pendências ou eventuais sanções referentes a requisitos legais, regulamentares, éticos e
contratuais; estabelecimento de
compromissos éticos e estímulo ao comportamento ético. O relacionamento de transparência com a
sociedade é realizado por meio do site, na área
de acesso a informação, criada a partir da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à
Informação) e também pelas
redes sociais: twitter: @casacivil_news e facebook: https://www.facebook.com/CasaCivilGO.
- Informações e conhecimento: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente)
relacionadas a fatores
tais como: identificação das necessidades de informações sistematizadas para apoiar as atividades e
tomada de decisão na Secretaria; definição de
sistemas de informações; identificação e desenvolvimento de capital intelectual, visando aumentar o valor
agregado dos produtos e serviços da Secretaria; e manutenção e proteção do capital intelectual.
- Pessoas: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores tais
como: definição e
implementação da organização do trabalho, comunicação e cooperação entre as pessoasde diferentes
áreas da Secretaria; avaliação e
gerenciamento do desempenho das pessoas; identificação e tratamento dos riscos relacionados à saúde,
segurança e ergonomia; identificação e
tratamento dos fatores que afetam o bemestar, satisfação e motivação das pessoas; manutenção do clima
organizacional propício ao bem-estar,
satisfação e motivação das pessoas. Há evidências pontuais de prática de gestão referente ao estímulo a
obtenção de metas de alto desempenho
por meio da assinatura do Acordo de Resultados, e de identificação de necessidade de capacitação e
desenvolvimento por meio do Levantamento
de Necessidade de Treinamento.
- Processos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores
tais como: projeção
dos produtos e processos de produção; gerenciamento de projetos e processos de produção, definição e
adequação de processos de apoio;
atendimento aos requisitos da Secretaria por parte dos fornecedores. Há evidências pontuais de prática de
gestão referente ao estabelecimento dos
requisitos dos processos finalísticos; gerenciamento, análise e melhoria dos processos finalísticos
(processos de concessão de aposentadoria,
elaboração de leis, elaboração de decretos, convênios, exoneração a pedido e Autorização de Uso de
Espaços do Centro Cultural Oscar Niemeyer), bem como mapeamento dos processo em atendimento do
Decreto nº 7,905/2013 (Mapeamento de Risco de Corrupção).
- Resultados: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas à
mensuração de resultados. Há evidências
de prática de gestão em fase inicial de implantação referente a resultados de processos finalísticos.

Para a consecução dos objetivos institucionais da Secretaria, ainda não é utilizado um instrumento de
planejamento, tais como planejamento estratégico ou agenda de prioridades.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não há indicadores definidos de desempenho dos Programas e Ações do PPA.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1098 - PROGRAMA DE APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS

ÓRGÃO GESTOR: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

O programa é intersetorial, contendo ações de responsabilidade da Secretaria de Estado da Casa Civil e da
Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho. Em 2014 foram realizadas 08 (oito) oficinas motivacionais
no município de Goiânia (região sudeste, noroeste, oeste, sudoeste, centro oeste e leste), sendo
capacitadas 404 (quatrocentos e quatro) lideranças, em sua maioria representantes de associações de
bairro. As oficinas motivacionais compreenderam reuniões preparatórias para o Fórum dos Movimentos
Sociais. Foram cadastradas 70 (setenta) entidades no Sistema de Informação de Entidades Sociais. O
percentual de implantação do Sistema de Informação das Entidades Sociais está em 40% (quarenta por
cento). Também foram prestados assessoramentos para 46 (quarenta e seis) entidades. Com relação à ação
Cidadania e Justiça Social, foram realizados 01 (um) apoio operacional as ações de cidadania e justiça
social, 35.461 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e um) atendimentos para emissão de
documentação civil básica, 193 (cento e noventa e três) capacitações em direitos humanos. Nesta ação
foram liquidados R$ 1.237.785,45 (um milhão, duzentos e trinta e sete mil, setecentos e oitenta e cinco
reais e quarenta e cinco centavos). A ação visa oportunizar a população de vulnerabilidade e riscos
sociais, o acesso a serviços essenciais, assistência jurídica e documentação civil básica. Na ação de
implantação e implementação de ações de educação sociocomunitária, foram realizados 38 (trinta e oito)
cursos de artesanato e beleza, com capacitação de 791 (setecentos e noventa e um) alunos. A ação visa
apoiar municípios na implementação de projetos de educação comunitária em bairros que apresentam
maiores índices de violência. A ação tem contra partida dos municípios, sendo que o estado fornece
recursos humanos e transporte.

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 1205 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA GOIANA DE FORMAÇÃO
DE LÍDERES COMUNITÁRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de  2014, foram realizadas 08 (oito) oficinas motivacionais no município de Goiânia (regiões
sudeste, noroeste, oeste, sudoeste, centro oeste e leste) , tendo como resultado a capacitação de 404
(quatrocentos e quatro) líderes. As reuniões preparatórias para o Fórum dos Movimentos Comunitários
compreenderam oficinas motivacionais aos líderes comunitários, em sua maioria representantes de
associações de bairro. As oficinas compreenderam a apresentação de vídeos e slides com o sentido de
motivar os líderes na formação de redes de trabalho conjunto para potencializar o impacto de suas ações
na melhoria da qualidade de vida em seus bairros. Também foram assessoradas 06 (seis) Entidades do
Terceiro Setor.

OBSERVAÇÕES

O programa apresenta pertinências por atender demandas sociais crescentes da população mais carente.
Entre os principais pontos, destacam-se: possibilitar o diálogo do Governo com a sociedade, o que é de
extrema importância e demonstra uma postura democrática. Em relação às dificuldades verificadas na
implementação das atividades, destacam-se a falta de infra-estrutura para execução das mesmas.
Considerando que o programa é intersetorial, torna-se imprescindível para a eficácia, eficiência e
efetividade do programa que seja melhorada a coordenação entre as unidades responsáveis pelas ações da
Secretaria de Estado da Casa Civil e da Secretaria de Estado da Cidadania e Trabalho, no estabelecimento
de objetivos, metas e alocação prioritária de recursos, bem como o acompanhamento e revisão do
programa e ações.

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 1090 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MAPEAMENTO DE
MOVIMENTOS SOCIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram cadastradas 70 (setenta) entidades no Sistema de Informação de Entidades Sociais. Com
a implantação dos relatórios gerenciais o percentual de
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implantação do Sistema de informação das Entidades Sociais alcançou 40% (quarenta por cento) no final
de 2014.

OBSERVAÇÕES

O programa apresenta pertinências por atender demandas sociais crescentes da população mais carente.
Entre os principais pontos, destacam-se: possibilitar o diálogo do Governo com a sociedade, o que é de
extrema importância e demonstra uma postura democrática. Em relação às dificuldades verificadas na
implementação das atividades, destacam-se a falta de infra-estrutura para execução das mesmas.
Considerando que o programa é intersetorial, torna-se imprescindível para a eficácia, eficiência e
efetividade do programa que seja melhorada a coordenação entre as unidades responsáveis pelas ações da
Secretaria de Estado da Casa Civil e da Secretaria de Estado da Cidadania e Trabalho, no estabelecimento
de objetivos, metas e alocação prioritária de recursos, bem como o acompanhamento e revisão do
programa e ações.

PROGRAMA: 1111 - PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES PRIVADAS
SEM FINS LUCRATIVOS
ÓRGÃO GESTOR: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

No ano de 2014, na ação Apoio aos Municípios, foram celebrados 95 (noventa e cinco) convênios com
municípios, totalizando o valor de R$ 22.648.840,32 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito
mil, oitocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos). Deste total, as maiores destinações dos recursos
foram para aquisição de veículos, representadas por 68,88 % (sessenta e oito, oitenta e oito por cento), ou
seja, R$ 15.600.158,00 (quinze milhões, seiscentos mil, cento e cinqüenta e oito reais), pavimentação de
ruas e avenidas, representadas por 13,63% (treze, sessenta e três por cento), ou seja, R$ 3.087.640 (três
milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais) e reforma, ampliação e construção de prédio
público, com 4,52% (quatro, cinqüenta e dois por cento), ou seja, R$ 1.023.111,63 (um milhão, vinte e
três mil, cento e onze reais e sessenta e três centavos). As demais destinações foram para máquinas e
equipamentos, construção e reforma de hospitais, reforma e construção de rede de iluminação pública,
entre outros. Foram adquiridos 126 (cento e vinte e seis veículos), pavimentados 50.337,82 m² (cinqüenta
mil, trezentos e trinta e sete metros quadrados e oitenta e dois centímetros) e reformados, ampliados e
construídos 3 (três) prédios públicos. Dos convênios celebrados em 2014, foram liquidados R$
24.506.129,78 (vinte quatro milhões, quinhentos e seis mil, cento e vinte e nove reais e setenta e oito
centavos). Foram realizadas liquidações condicionadas à implementação de obrigações por parte do
convenente para concretização da celebração do convênio. Com relação à ação Apoio às Entidades Sem
Fins Lucrativos, foram celebrados 06 (seis) convênios, totalizando o valor de R$ 6.056.002,05 (seis
milhões, cinqüenta e seis mil, dois reais e cinco centavos). Deste total, os gastos que tiveram maior
proporção foram a aquisição de veículos, representados por  27,96 % (vinte e sete, noventa e seis por
cento), ou seja, R$ 1.693.002,05 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, dois reais e cinco centavos),
e a transferência de título de subvenção social, representados por 71,38% (setenta e hum, trinta e oito por
cento), ou seja, R$ 4.323.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e três mil reais).

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2036 - APOIO AOS MUNICÍPIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014 foram celebrados 95 (noventa e cinco) convênios com municípios, totalizando o valor de
R$ 22.648.840,32 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, oitocentos e quarenta reais e
trinta e dois centavos). Deste total, as maiores destinações dos recursos dos convênios celebrados foram
para aquisição de 126 (cento e vinte e seis) veículos, representadas por 68,88 % (sessenta e oito, oitenta e
oito por cento), R$ 15.600.158,00 (quinze milhões, seiscentos mil, cento e cinqüenta e oito reais),
50.337,82 m² de pavimentação de ruas e avenidas, representadas por 13,63% (treze, sessenta e três por
cento), R$ 3.087.640,00 (três milhões, oitenta e sete mil, seiscentos e quarenta reais) e reforma,
ampliação e construção de 3 (três) prédio público, com 4,52% (quatro, cinqüenta e dois por cento), R$
1.023.111,63 (um milhão, vinte e três mil, cento e onze reais e sessenta e três centavos). As demais
destinações, R$  2.937.930,69 (dois milhões, novecentos e trinta e sete mil, novecentos e trinta
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reais e sessenta e nove centavos) foram para aquisição de máquinas e equipamentos, construção e reforma
de hospitais, reforma e construção de rede de iluminação pública, entre outras. Dos convênios celebrados
em 2014, foram liquidados R$ 24.506.129,78 (vinte quatro milhões, quinhentos e seis mil, cento e vinte e
nove reais e setenta e oito centavos). Foram realizadas liquidações condicionadas à implementação de
obrigações por parte do convenente para a concretização da celebração do convênio.

OBSERVAÇÕES

A ação de apoio aos municípios contribui positivamente para melhoria da qualidade de vida da população
goiana, principalmente com o aporte para investimento em infra-estrutura dos municípios. As principais
dificuldades verificadas na implementação da ação decorrem da limitação da capacidade técnica para
execução dos convênios, seja no processo licitatório ou no planejamento da execução. Para o
aperfeiçoamento da ação, bem como do programa, sob o aspecto de eficiência, eficácia e efetividade, faz
necessário que os convênios sejam celebrados pelos órgãos e entidades afetos ao objeto do convênio. Esta
medida facilitaria a formatação do convênio para sua celebração e, especialmente, o acompanhamento e
fiscalização pelo órgão ou entidade concedente. Nesta concepção, caberia à Secretaria de Estado da Casa
Civil a autorização para celebração do convênio e a gestão centralizada dos mesmos. Para melhoria da
gestão do programa, associada à sugestão mencionada, faz-se necessário investimento em sistema de
gestão de convênios informatizado e integrado ao Siofnet.

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2542 - APOIO AOS MUNICÍPIOS - CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve celebração de convênios por meio de recursos de emendas no exercício.

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2886 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LICRATIVOS - CONVÊNIOS
(EMENDAS SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve celebração de convênios por meio de recursos de emendas no exercício.

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2183 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de  2014, foram celebrados 06 (seis) convênios, totalizando o valor de R$ 6.056.002,05 (seis
milhões, cinqüenta e seis mil, dois reais e cinco centavos). Deste total, as maiores destinações dos
recursos de convênios celebrados foram para aquisição de veículos, representados por  27,96 % (vinte e
sete, noventa e seis por cento), R$ 1.693.002,05 (um milhão, seiscentos e noventa e três mil, dois reais e
cinco centavos), e subvenção social para manutenção de entidades, representados por 71,38% (setenta e
hum, trinta e oito por cento), R$ 4.323.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte e três mil reais).

OBSERVAÇÕES

A ação de apoio as entidades contribui positivamente para melhoria da qualidade de vida da população
goiana. As principais dificuldades verificadas na implementação da ação decorrem da limitação da
capacidade técnica para execução dos convênios, seja no processo licitatório ou no planejamento da
execução. Para o aperfeiçoamento da ação, bem como do programa, sob o aspecto de eficiência, eficácia e
efetividade, faz necessário que os convênios sejam celebrados pelos órgãos e entidades afetos ao objeto
do convênio. Esta medida facilitaria a formatação do convênio para sua
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celebração e, especialmente, o acompanhamento e fiscalização pelo órgão ou entidade concedente. Nesta
concepção, caberia à Secretaria de Estado da Casa Civil a autorização para celebração do convênio e a
gestão centralizada dos mesmos. Para melhoria da gestão do programa, associada à sugestão mencionada,
faz-se necessário investimento em sistema de gestão de convênios informatizado e integrado ao Siofnet.

PROGRAMA: 1123 - PROGRAMA FOMENTO À CULTURA DO CENTRO CULTURAL
OSCAR NIEMEYER
ÓRGÃO GESTOR: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

As atividades artísticas e culturais do Centro Cultural Oscar Niemeyer vem crescendo e se consolidando a
cada ano, conquistando o reconhecimento do público goiano. No ano de 2014, foram realizadas 08 (oito)
exposições no Museu de Arte Contemporânea (MAC), com um público estimado em 25.000 (vinte e
cinco mil) visitantes. O projeto foi 100% concluído, totalizando R$ 622.525,18 (seiscentos e vinte e dois
mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) em investimentos. Também, foram realizados 17
(dezessete) cursos e oficinas, com participação de 258 (duzentos e cinquenta e oito) alunos. Foram
liquidados no período R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Além disso, foram realizadas palestras do
Projeto Café de Idéias, apresentações da Orquestra Filarmônica de Goiás, Festival Internacional de Dança
e o Festival de Pipas. O Projeto Café de Idéias realizou 12 (doze) palestras, contando com um público
aproximado de 4.000 (quatro mil) pessoas. O Festival de Pipas, contou com 5 (cinco) edições, com um
público aproximado de 1800 (um mil e oitocentas) pessoas. O projeto contou com a parceria da Secretaria
de Estado da Educação. O Festival Internacional de Dança foi realizado pela Goiás Turismo em parceria
com o Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento contou com um público aproximado de mais de 8.000
(oito mil) pessoas. A Orquestra Filarmônica de Goiás realizou 37 (trinta e sete) apresentações em Goiânia
e interior do Estado de Goiás, com público aproximado de 25.000 (vinte e cinco mil) pessoas. As
liquidações realizadas no período foram de  R$ 1.419.187,42 (um milhão, quatrocentos e dezenove mil,
cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo as mesmas apropriadas para as ações da
Orquestra Filarmônica de Goiás. O Projeto de Implantação da Biblioteca encontra-se em fase de
implantação, com 70% (setenta por cento). Dado as justificativas apresentadas pela FUNAPE, dentre elas
a dificuldade de contatar mais de 600 (seiscentas) editoras para fechamento de listagem, foi solicitado e
prorrogado o contrato por mais 120 (cento e vinte) dias e alterado o cronograma de entrega e pagamento.

1150 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2071 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, não foram realizadas atividades previstas para ação por falta de recursos.

1150 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 1022 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL OSCAR
NIEMEYER

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, o Projeto de Implantação da Biblioteca encontra-se em implantação, com  70% (setenta
por cento). Foram realizadas a   definição do público alvo, estudos arquitetônicos e compra de
equipamentos.

OBSERVAÇÕES

Dado as justificativas apresentadas pela FUNAPE, dentre elas a dificuldade de contatar mais de 600
(seiscentas) editoras para fechamento de listagem, foi solicitado e prorrogado o contrato por mais 120
(cento e vinte) dias e alterado o cronograma de entrega e pagamento.
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1150 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 1119 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SALÃO NACIONAL DE ARTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, foram realizadas 08 (oito) exposições no Museu de Arte Contemporânea (MAC), com
um público estimado em 25.000 (vinte e cinco mil) visitantes. O projeto de implementação do Salão
Nacional de Artes foi 100% (cem por cento) concluído, totalizando R$ 622.525,18 (seiscentos e vinte e
dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos) em investimentos. Foram realizados:
transferência do acervo do Parthenon Center para o MAC do Centro Cultural Oscar Niemeyer,
desinfestação do acervo, aquisição e instalação de mobiliário.

OBSERVAÇÕES

Existe uma enorme carência de grande parte da população por mais projetos associados à cultura e que
consigam inserir o cidadão nesse ambiente. Uma pessoa sem acesso à cultura corre o risco de se alienar
em relação às questões acerca do ambiente no qual está inserida. Investir em educação cultural é o
primeiro passo, afinal, é preciso despertar o interesse para descobrir sobre si e sobre o ambiente em que se
vive. Mais do que parte da identidade de uma nação, a cultura é essencial para que o próprio indivíduo
construa a sua individualidade e exerça seu papel na sociedade. O Centro Cultural Oscar Niemeyer,
através de exposições no Museu de Arte Conteporânia, assume o papel de suprir certa demanda por
acesso à cultura.

1150 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2139 - INCENTIVO À FORMAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram realizados 17 (dezessete) cursos e oficinas, com participação de 258 (duzentos e
cinquenta e oito) alunos. Foram liquidados no período R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

OBSERVAÇÕES

O projeto Polarização das Artes, coordenado por Alan Foster, visa realizar cursos, oficinas, palestras,
espetáculos e peças teatrais, criando um produto com identidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

1150 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2033 - PROMOÇÃO DE EVENTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014 foram realizadas palestras do Projeto Café de Idéias, apresentações da Orquestra Filarmônica de
Goiás, Festival Internacional de Dança e o Festival de Pipas. O Projeto Café de Idéias realizou 12 (doze)
palestras, contando com um público aproximado de 4.000 (quatro mil) pessoas. O Festival de Pipas,
contou com 5 (cinco) edições, com um público aproximado de 1800 (hum mil e oitocentas) pessoas. O
projeto contou com a parceria da Secretaria de Estado da Educação. O Festival Internacional de Dança foi
realizado pela Goiás Turismo em parceria com o Centro Cultural Oscar Niemeyer. O evento contou com
um público aproximado de mais de 8.000 pessoas. A Orquestra Filarmônica de Goiás realizou 37 (trinta e
sete) apresentações em Goiânia e interior do Estado de Goiás, com público aproximado de 25.000 (vinte e
cinco mil) pessoas.

OBSERVAÇÕES

Existe uma enorme carência de grande parte da população por mais projetos associados à cultura e que
consigam inserir o cidadão nesse ambiente. Uma pessoa sem acesso à cultura corre o risco de se alienar
em relação às questões acerca do ambiente no qual está inserida. Investir em educação cultural é o
primeiro passo, afinal, é preciso despertar o interesse para descobrir sobre si e sobre o ambiente em que se
vive. Mais do que parte da identidade de uma nação, a cultura é essencial para

1705/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

que o próprio indivíduo construa a sua individualidade e exerça seu papel na sociedade. O Centro
Cultural Oscar Niemeyer, através da promoção de eventos culturais, assume o papel de suprir certa
demanda por acesso à cultura.

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO/INCLUSÃO SOCIAL E DE GESTÃO DO
SUAS

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2314 - ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA ÀS FAMÍLIAS DE GOIANOS VITIMADOS NO
EXTERIOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de  2014, foram realizados 24 (vinte e quatro) atendimentos às famílias de goianos vitimadas no
exterior, sendo concedidos 7 (sete) auxílios funerários totalizando R$ 63.279,25 (sessenta e três mil,
duzentos e setenta e nove reais, e vinte e cinco centavos).
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1200 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

INSTITUCIONAL

CLEOMAR RIZZO ESSELIN FILHO

1. Gestor

2. Visão Institucional

A Defensoria Pública do Estado de Goiás tem a missão constitucional de prestar assistência jurídica aos
necessitados, nos termos estabelecidos no art. 134 da Constituição Federal de 1988, exercendo o papel
essencial na função jurisdicional do Estado, visando o atendimento das pessoas que não têm condições de
pagar honorários advocatícios e custas judiciais.

2.1 Objetivo Institucional

A Defensoria Pública do Estado de Goiás foi criada pela Lei Complementar nº 51, de 19 de abril de 2005.
Porém, só foi instalada em junho de 2011, com a nomeação pelo governador do Estado do primeiro
Defensor Público-Geral.  Por esta lei, a Defensoria substituiu a Procuradoria de Assistência Judiciária,
que era uma gerência da Procuradoria Geral do Estado e sempre foi a responsável pelo atendimento
jurídico à população carente do Estado.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Defensoria Pública, mesmo com toda dificuldade de estruturação inicial, vem alcançando bons
resultados em relação ao bom atendimento à população carente. Além da continuidade dos trabalhos da
antiga PAJ (Procuradoria de Assistencia Judiciária), no ano de 2012 a Defensoria deu inicio a projetos de
suma importância, dentre eles, Justiça Cidadã - norteia as principais ações da Defensoria direcionadas a
oferecer conforto, eficiência e celeridade no atendimento da população carente; Defensoria nas Escolas -
prevê a realização de palestras, apresentação de vídeo sobre o trabalho da Defensoria e entrega de
cartilhas; Central de Flagrantes - Consiste no atendimento à pessoas detidas nos finais de semana e
feriados que necessitam da atuação de um Defensor Publico; Defensoria Itinerante - Em parceria com o
Vapt Vupt este programa visa oferecer o atendimento jurídico à população carente do interior.  Para
continuidade, expansão e melhor estruturação destes projetos a Defensoria inclui ações importantes no
Plano de Ação Integrada (PAI) objetivando a captação de recursos para a concretização das metas
apresentadas. Neste ano de 2014, reapresentamos para apreciação da Presidência da República, através da
Secretaria de Politicas para as Mulheres, projeto de ampliação  do atendimento do Núcleo da Defensoria
no CREI (Centro de Referência Estadual da Igualdade), passando de 200 para 600 atendimentos mês.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

O principal instrumento utilizado por este Órgão foi o de reuniões setoriais, no qual se identificou as
dificuldades financeiras para o alcance  das metas e os aspectos primordiais para a sua expansão.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Número de atendimentos
- Meta: Ampliação do número de atendimentos mensais de 6.000 para 15.000 atendimentos/mês.
(Indicador alcançado)

Grau de satisfação do atendimento
- Meta: Obter dos assistidos a avaliação de nível ótimo em 90% dos atendimentos. (indicador alcançado)

Acordos efetuados
- Meta: Redução das ações judiciais com incentivo focado na tentativa de acordos dentro da Banca de
Conciliação. (Indicador alcançado)

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1125 -  PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL
ÓRGÃO GESTOR: 1200 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

  O Programa de Assistência Jurídica Judicial e Extrajudicial foi concebido para ser realizado a partir da
realidade administrativa da Defensoria Pública. Todo o quadro de servidores (advogados e
administrativos) foram envolvidos na execução do programa, com o objetivo de garantir sua máxima
eficiência. Os resultados alcançados foram positivos, pois houve resposta em demanda e satisfação dos
assistidos. Avaliação realizada pelo Padrão Vapt Vupt da Defensoria demonstrou que 98% de nossos
usuários consideram nosso atendimento ótimo e muito bom. Além disso, observamos uma redução entre
dois e três meses na espera pelo atendimento do advogado. Antes da implantação do programa, o assistido
aguardava até três meses para ser atendido pelo advogado. Hoje, a espera não passa de um mês e os casos
emergenciais são prontamente atendidos.
     As dificuldades encontradas se referem à falta de um espaço adequado à nova realidade de demanda
da Defensoria e à falta de defensores públicos em número suficiente diante da crescente procura pelos
serviços jurídicos gratuitos.

Ações:

2097 - Defensoria da Infância e Juventude

2013 - Defensoria Cívil

2028 - Defensoria Criminal

2054 - Defensoria do Consumidor

2006 - Execução Penal

2507 - Implantação de Núcleos Regionais e Especializados de Defensoria Pública

2023 - Juizados Especiais

1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1250 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDEPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AÇÃO: 2013 - DEFENSORIA CIVIL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Para a Defensoria Cível foram realizados 103.517 atos jurídico no período de janeiro a dezembro de
2014, dos quais descrevemos abaixo:

- Interlocutória - 7.060
- Petição Inicial - 4.760
- Renúncia - 57
- Contestação - 1.214
- Recursos - 168
- Impugnação - 428
- Justificativa - 276
- Audiência - 4.267
- Manifestação em processo - 13.091
- Atendimento ao público - 18.394
- Pré atendiemento padrão Vapt-Vupt - 38.660
- Teleatendimento - 4.131
- Atendimento Serviço Social - 1.434
- Atendimento Psicologia - 1.149
- Atendimento Vapt-Vupt Itinerante - 5.262
- Atendimentos no CREI - 3.166

OBSERVAÇÕES

O primeiro atendimento ao público é realizado por estagiários do curso de direito que
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fazem uma narrativa dos fatos apresentados pelo assistido, dando celeridade ao trabalho do Defensor que
realizará de fato o atendimento jurídico.  Desta forma, interpretamos que o primeiro atendimento deve ser
somado aos resultados de ações deste programa.

1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1250 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDEPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AÇÃO: 2028 - DEFENSORIA CRIMINAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

ParPara a Defensoria Criminal foram realizados 44.059 atos jurídicos no período de janeiro a dezembro
de 2014, dos quais descrevemos abaixo:

- Atendimento jurídico ao público - 15.578
- Audiências  -  8.806
- Resposta à acusação - 4.833
- Manifestações  -  7.123
- Alegações finais - 4.257
- Recursos   -   1.854
- Solicitações processuais - 1.407
- Tribunal do Juri -  89
- Sustentação oral  - 112

1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1250 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDEPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AÇÃO: 2097 - DEFENSORIA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Para o Juizado da Infância e Juventude foram realizados 9.107 atos jurídicos no período de janeiro a
dezembro 2014, dos quais descrevemos abaixo:

- Atendimentos ao público: 2.698
- Cota nos autos: 2.185
- Alegações finais: 174
- Audiências realizadas: 2.094
- Interlocutória: 1.290
- Memoriais: 82
- Contestação: 197
- Impugnação: 33
- Recursos: 29
- Petições/Defesa: 325

1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1250 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDEPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AÇÃO: 2054 - DEFENSORIA DO CONSUMIDOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em virtude do Termo de Cooperação entre a Defensoria Publica e o Órgão de Defesa do Consumidor
(PROCON) ainda não ter sido finalizado, não foram realizados atendimentos neste Programa.
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1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1250 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDEPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AÇÃO: 2006 - EXECUÇÃO PENAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Para a Execução Penal foram realizados 68.167 atos jurídicos no período de janeiro a dezembro de 2014,
dos quais descrevemos abaixo:

- Atendimento - 12.815
- Audiências  -  2.964
- Manifestações - 11.331
- Recursos AEP/RC/RESP - 107
- Recursos razões / contrarrazões - 6
- Processos recebidos e devolvidos - 1.131
- Autorização Recolhimento Domiciliar - 2
- Ciência conta de Liquidação Penas - 2.312
- Ciência de decisão judicial - 2.072
- Livramento condicional  - 567
- Processos analisados / consulta sistema  - 3.528
- Análise de prontuários - 22.083
- Extinção de punibilidade/Prescrição - 1.155
- Homologação de liquidação de penas - 2.910
- Indulto/Comutação - 1.350
- Juntada documentos diversos - 508
- Não homologação conta Liquidaçao Penas - 47
- Saída Temporária / Autorização de viagem - 445
- Novo cálculo liquidação penas - 1.722
- Pedido realização de Audiência de Justificação de Falta disciplinar - 177
- Progressão de regime - 746
- Remissão - dias trabalhados / horas de estudo - 189

1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AÇÃO: 2507 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS REGIONAIS E ESPECIALIZADOS DE
DEFENSORIA PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

"Projeto de implantação de Núcleos Regionais Especializados da Defensoria Pública concluído. Fase
atual: prospecção de recursos para implantação."

1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1250 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDEPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

AÇÃO: 2023 - JUIZADOS ESPECIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Para o Juizados Especiais foram realizados 27.955 atos jurídicos no período de janeiro a dezembro de
2014, dos quais descrevemos abaixo:

Atendimento ao público -  13.172
Cota  nos autos     -   2.271
Alegações  finais - 833
Audiências - 6.230
Interlocutórias - 1.632
Memoriais  -  219
Contestações - 520
Impugnações - 636
Recursos  -  133
Petições iniciais e defesas - 2.309

05/03/201522



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
1200 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS

2305/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
1300 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

1300 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO

INSTITUCIONAL

Dr. José Eliton de Figuerêdo Júnior

1. Gestor

2. Visão Institucional

Assessorar o Vice-Governador, com profissionalismo e comprometimento, provendo, de forma ágil e
prudente, o suporte administrativo necessário ao desempenho de suas atribuições.

2.1 Objetivo Institucional

2.2.1 Lei 7986/75 ? Cria o Gab. da Vice-Governadoria;
2.2.2 Constituição do Est. de Goiás, de 05/10/1989
2.2.3 Lei 13456/99 ? Dispõe sobre a org. adm. do P. Executivo;
2.2.4 Lei 17254/11 ? Fixa o subsídio do Vice-Governador;
2.2.5 Lei 17257/11 - Dispõe sobre a org. administrativa do P. Executivo;
2.2.6 Decr. 7285/11 ? Institui as unid. adm. complementares;
2.2.7 Decr. 7455/11 ? Aprova o regulamento;
2.2.8 Lei 18286/13 - Altera a org. adm do P. Executivo;
2.2.9 Lei 18687/14 - Reorg Adm do P.Exec

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1.      Síntese da Gestão
Visando o pronto atendimento às missões especiais designadas pelo senhor Governador, assim como as
demais ações de representação, a gestão das atividades da Vice-Governadoria são pautadas pelo
aprimoramento administrativo com foco em três aspectos fundamentais:
3.1.1.  Proficiência administrativa ? visando à eficácia nos procedimentos administrativos e eficiência no
uso dos recursos disponíveis;
3.1.2.  Desempenho com compromisso ? para, em sinergia com as demais instituições estaduais,
desenvolver competências necessárias ao adequado desempenho dos servidores quanto ao
profissionalismo, compromisso, disciplina e motivação;
3.1.3.  Representação interativa ? mantendo esforços para melhoria das condições internas e dos canais de
interação social, tanto para atender à sociedade em geral, nos diversos tipos de solicitação, quanto para
representação, promoção e divulgação de ações de governo.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

3.2.1.   Planejamento Estratégico: Em sintonia com a SEGPLAN no âmbito do projeto ?Raio X da
Gestão?, a Vice-Governadoria empreende esforços para instituir este instrumento visando aprimorar o
planejamento de suas atividades;
3.2.2.  Reuniões Periódicas: A manutenção desta pratica visa nivelar o conhecimento das atividades e das
necessidades dos diversos setores contribuindo para sinergia na mitigação de dificuldades, melhoria de
processos e desenvolvimento institucional.
3.2.3.  SMO ? Sistema de Monitoramento Orçamentário: A limitação de recursos, aliada ao controle
centralizado da liberação financeira, exige eficácia no monitoramento da execução orçamentária com
vistas à programação de desembolso financeiro, gestão de contratos e planejamento de despesas. O SMO
provê fundamentos à Declaração de Adequação Orçamentária e orienta quanto aos limites de uso dos
créditos orçamentários, permitindo rápida obtenção de informações gerenciais úteis à tomada de decisão;
3.2.4.  GESCON ? Sistema de Gestão de Despesas Contratadas: A implantação do SMO, aliada à
descentralização da gestão de contratos às unidades administrativas complementares, permitiu o
desenvolvimento desta valiosa ferramenta na melhoria do planejamento e da gestão de despesas. A
implantação, iniciada no 1º semestre de 2013, aguarda para implantação definitiva, os ajustes
administrativos previstos para o início de 2015 em decorrência da adequação da estrutura administrativa
da Vice-Governadoria, conforme previsto no Projeto de Lei nº 2014003860 autuado na Assembléia
Legislativa em 03/12/2014.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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A ausência de programas e ações finalísticas, ou mesmo de produtos específicos da Vice-Governadoria
no âmbito da ?Ação de Apoio Administrativo ? 4001? não permite, por enquanto, o uso de indicadores de
desempenho de caráter orçamentário. No entanto, os instrumentos de gestão e planejamento implantados
já permitem o estabelecimento de indicadores de gestão, conforme abaixo:
3.3.1.   IQDC ? Índice Quantitativo de Despesas Contratadas: Este índice reflete os esforços no sentido da
contratação (por termo contratual ou carta-contrato)

IQDC=(QDC/QTD) x 100
Onde:
QDC ? Quantidade de despesas contratadas registradas no SMO
QTD ? Quantidade total de despesas (exceto de pessoal) registradas no SMO

3.3.2.   IFDC ? Índice Financeiro de Despesas Contratadas

IFDC=($DC/$TD) x 100
Onde:
$DC ? Valor das despesas contratadas registradas no SMO
$TD ? Valor total de despesas (exceto de pessoal) registradas no SMO

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE

INSTITUCIONAL

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

1. Gestor

2. Visão Institucional

A Procuradoria-Geral do Estado é instituição de natureza permanente, essencial à Adm. Pública Estadual,
integrante da Governadoria. Conforme o art. 132 da CF/88 e o art. 3º da LC nº 58/2006, compete à
Procuradoria-Geral exercer, com exclusividade, a representação judicial e a consultoria jurídica do
Estado, promover a cobrança da dívida ativa estadual, prestar assessoramento jurídico aos entes da Adm.
Indireta do Estado, a critério do PGE e em caso de necessidade. Dentre outras atribuições.

2.1 Objetivo Institucional

Criação - Lei  nº 5.550/1964 (DO de 25/11/64) Alterações - Lei  nº 7.845/1974 (DO de 14/08/74) Lei  nº
9.963/1986 (DO de 17/01/86) Lei  nº10.329/1987 (DO de 11/12/87) CF/88 art. 132 LC nº 24/1998 (DO
de 12/06/98) (Alterações LC n° 24) LC. Nº 28/2000 (DO nº 31/01/00) LC. Nº 38/2003 de 14/01/03) Lei
nº 44/2003 (DO de 18/12/03) LC. Nº 58/2006 (DO de 04/07/2006) (Alterações LC. Nº 61/08; 94/12;
95/12; 99/12 e 106/13).

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Procuradoria-Geral do Estado, no desempenho de suas funções institucionais de representação judicial
e de consultoria jurídica do Estado, desenvolveu intensas atividades no ano de 2014, através das diversas
Procuradorias Especializadas que a compõem, bem como na área administrativa através da
Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, com o apoio de suas gerências, coordenações e
departamentos correlatos. Neste contexto, várias iniciativas foram desenvolvidas pela Procuradoria Geral
do Estado.

No início de 2014 a Procuradoria-Geral do Estado, através da Procuradoria Tributária,  iniciou tratativas
com o E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás visando a celebração de Termo de Cooperação Técnica
que pudesse tratar da operacionalização de sistemas eficientes para fins de protocolização, fiscalização,
controle, arrecadação, administração e distribuição automática das ações referentes às execuções fiscais.
A iniciativa visava também dar concretude às previsões contidas no Decreto nº 7.825/2013, que instituiu
o Grupo de Proteção à Ordem Tributária e dispôs sobre os procedimentos e as ações pertinentes aos
órgãos envolvidos no combate à sonegação e no processo de execução fiscal. Assim, a Procuradoria
visando atender ao objetivo perseguido pelo Estado de Goiás, de tornar mais eficaz a cobrança da dívida
ativa estadual buscou juntamente com a Secretaria de Fazenda do Estado efetuar a sincronização de dados
dos processos de execução fiscal cadastrados no E. Tribunal de Justiça. Dos 65.682 processos de
execução fiscal cadastrados no E. Tribunal Goiano, 27.040 não estavam cadastrados no sistema da
SEFAZ. De outro giro, também existiam 7.816 outros processos de execução fiscal que estavam
cadastrados no sistema da SEFAZ e que não estavam cadastrados no sistema do E. Tribunal de Justiça.
Houve no decorrer do ano o necessário saneamento de dados e de processos. Assim, vários processos que
já estavam quitados na SEFAZ foram extintos no E. Tribunal através da PGE e vários processos que já
haviam sido ajuizados no Tribunal foram alimentados, via PGE, no sistema da SEFAZ permitindo o
necessário acompanhamento e controle. Sem dúvida, pode-se afirmar que a sincronização de dados
permitiu maior segurança e confiabilidade das informações sobre os processos de execução fiscal, o que
reflete em benefício a toda a sociedade.  Outro benefício extraído das tratativas em trâmite foi a
disponibilização pelo E. Tribunal do acesso à Procuradoria Tributária do chamado "Sistema Controle",
que permite a visualização da fase de tramitação dos processos judiciais, o que propicia uma gestão mais
eficiente da movimentação dos processos nas Varas das Fazendas Públicas, de forma a priorizar os
processos que aguardam a manifestação do Estado por mais tempo, diminuindo a incidência de prescrição
intercorrente. Cumpre ressaltar que o Termo de Cooperação Técnica a ser firmado entre o E. Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás, a Procuradoria-Geral do

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Estado e a Secretaria de Fazenda do Estado encontra-se atualmente na Advocacia Setorial da SEFAZ
aguardando análise da minuta proposta, processo nº 201400003008734. Também impende mencionar a
utilização do Sistema Hermes - Malote Digital do CNJ - Conselho Nacional de Justiça, pelas serventias
extrajudiciais do Estado nos termos do Despacho/Ofício nº 3208/2014 da Corregedora-Geral da Justiça do
Estado de Goiás, que permitiu a implementação da previsão legal contida no parágrafo 6º do artigo 659
do Código de Processo Civil, de penhora de imóveis e respectiva  averbação no Registro de Imóveis via
sistema eletrônico, graças à provocação da Procuradoria-Geral do Estado, via Procuradoria Tributária -
Processo Administrativo nº 04219406. Várias outras importantes atuações da PGE foram implementadas
ao longo de 2014, tais como: a) O ajuizamento de 443 (quatrocentos e quarenta e três) petições iniciais de
execuções fiscais, abrangendo 2.883 (dois mil oitocentos e oitenta e três) autos de infração inscritos em
dívida ativa, o que representa um quantitativo novo em cobrança de R$ 693.170.765,73 (seiscentos e
noventa e três milhões, cento e setenta mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e três centavos).
Os dados incluem a atuação da Procuradoria Tributária e Procuradorias Regionais. b) O protocolo de
3.023 (três mil e vinte e três) petições interlocutórias de extinção de processos de execução fiscal que
foram remetidos em razão da Lei nº 18.459, de 05/05/2014, que instituiu o Programa de Incentivo à
Regularização Fiscal de Empresas no Estado de Goiás - REGULARIZA. c) A realização de força-tarefa
com a atuação de estagiários do curso de Direito, durante o período de 4 (quatro) meses, coordenados por
dois Procuradores do Estado que permitiu a realização de 6.599 (seis mil, quinhentos e noventa e nove)
manifestações do Estado em processos de execução fiscal, gerando celeridade na tramitação dos
processos e diminuindo sensivelmente o estoque de execuções com vistas ao Estado, em especial nas
Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia. Durante o período de janeiro a novembro de 2014
foram feitas mais de 56.000 (cinquenta e seis mil) manifestações judiciais na Procuradoria Tributária. Em
continuidade ao processo de melhorias na condução dos processos de execução fiscal, com vistas ao
aumento de produtividade e incremento na arrecadação, foram concluídas e implementadas as tratativas
com a Junta Comercial do Estado de Goiás e hoje a Procuradoria Geral do Estado, mais especificamente
através da Procuradoria Tributária, possui pleno acesso ao banco de dados e de imagens digitalizadas pela
JUCEG, visando a localização do contribuinte/executado. Também foram finalizadas as tratativas com a
Secretaria de Segurança Pública do Estado e já implementado o acesso ao sistema de dados da Polícia
Civil, assegurando a ampliação dos meios de obtenção de endereço do contribuinte/executado. E, ainda
neste sentido, vale lembrar que no final de 2013 já haviam sido concluídas as negociações para acesso ao
banco de dados da CELG e operadoras de telefonia. No primeiro semestre de 2014 também obtivemos o
acesso ao sistema informatizado de dados da Secretaria de Fazenda do Estado, relacionados à
Coordenação do ITCD, que por conter arquivos digitalizados relativos a informações patrimoniais de
imóveis de contribuintes permite a ampliação do campo de busca de patrimônio do
contribuinte/executado, visando garantir o juízo da execução fiscal e satisfazer o crédito tributário em
cobrança. Assim, das iniciativas inicialmente traçadas para a PTr, resta apenas firmar termo de
cooperação/convênio com a SANEAGO e com o INCRA, igualmente visando a localização do devedor e
de seus bens respectivamente. Tratativas que acreditamos poderá ser implementada o mais breve possível.
Também resta pendente o acesso on-line ao banco de dados dos cartórios de registro de imóveis, porém,
para tanto, faz-se necessária a automação destes cartórios, cuja iniciativa depende exclusivamente do
Poder Judiciário e da atuação da ANOREG - Associação dos Notários e Registradores do Estado de
Goiás. Ressalvamos, no entanto, que a Procuradoria Geral do Estado, já formalizou sugestão neste sentido
ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, aos cuidados da Corregedoria-Geral do TJGO, feito
administrativo que se encontra pendente, através do Processo Administrativo nº 04219406. Por fim, foi
constituído por Procuradores lotados na Procuradoria Tributária um grupo de trabalho/estudos para
elaboração de um Manual de Procedimentalização da Execução Fiscal, trabalho que continua sendo
implementado, de forma a tornar mais uniforme e célere a condução dos feitos executivos.

A Procuradoria Administrativa (PA), unidade administrativa que tem por atividade-fim a consultoria
jurídica da unidade federada, focada nesta atuação, no ano de 2014, apresentou 6.058 (seis mil e
cinquenta e oito) manifestações em processos, dentre estas: 61 (sessenta e um) autógrafos de lei, 39 (trinta
e nove) minutas de atos
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normativos, 45 (quarenta e cinco) anteprojetos de lei, 269 (duzentos e sessenta e nove) consultas, 335
(trezentos e trinta e cinco) processos disciplinares e sindicâncias,  3.221 (três mil duzentos e vinte e uma)
manifestações em processos atinentes a aposentadorias de servidores civis, bem como 698 (seiscentos e
noventa e oito) manifestações em transferências para a reserva e reforma de militares.

A Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e Meio Ambiente, à qual incumbe representar o Estado
em processos ou ações de qualquer natureza, cujo objeto principal, incidente ou acessório, verse sobre
direitos reais ou possessórios, patrimônio imobiliário, meio ambiente, recursos hídricos de domínio do
Estado e patrimônio de valor histórico, turístico, cultural, artístico e paisagístico, delineadas no artigo 23
da Lei Complementar n. 58/2006, no ano de 2014, destaca-se, sua atuação em processos que resultaram
em benefícios para a sociedade, tais como: 1) Assinatura de mais de mil escrituras públicas de doação de
imóveis em favor de famílias carentes, referentes a loteamentos em vários municípios, como, RIO
VERDE, BOM JESUS, SENADOR CANEDO, CATALÃO; 2) Regularização de domínio de imóveis
destinados à construção ou reformas de unidades do Corpo de Bombeiros Militar, da Secretaria da
Educação, de Segurança Pública, da Saúde, da Ciência e Tecnologia; 3) Desapropriação de áreas para
implantação de Parques Estaduais, como o de Terra Ronca. Realizou, ainda, 6.688 (seis mil seiscentos e
oitenta e oito) providências em processos, entre administrativos (pareceres, minutas de contratos...) e
judiciais (petições iniciais, interlocutórias, contestações, recursos...).

A Procuradoria Judicial, no exercício de suas competências, delineadas no artigo 20 da Lei
Complementar n. 58/2006, quais sejam, representar o Estado em juízo, ativa e passivamente, e promover
sua defesa, em todas e quaisquer ações, exceto nas de competência privativa de outras procuradorias
especializadas, elaborar as informações a serem prestadas pelas autoridades do Poder Executivo em
mandados de segurança e mandados de injunção e emitir parecer sobre matérias relacionadas com
processos judiciais em que o Estado tenha interesse, no ano de 2014, alcançou a marca de 17.150
(dezessete mil cento e cinquenta) providências adotadas, conforme dados obtidos no Sistema de Controle
Processual - SICOP. Destacam-se, ainda: a) Caso Banco Santos (processo n. 0065208-49-2005.8.26.0100,
em curso no TJSP) - a atuação da Procuradoria Judicial, em processo conduzido pelo Procurador do
Estado Fernando Iunes Machado, resultou na recuperação de R$ 81 milhões de reais. O Banco Santos
transferiu para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cumprindo a decisão prolatada pelo Tribunal de
Justiça Paulista contra a massa falida do Bando Santos S.A.. Em 2003 e 2004, durante a gestão do
Desembargador Charife Oscar Abrão, os recursos do Tribunal de Justiça de Goiás foram aplicados no
Banco Santos, mas em razão da decretação da intervenção/liquidação extrajudicial da instituição
financeira pelo Banco Central do Brasil, em 2005, os valores foram bloqueados. Agora, temos que todo o
prejuízo foi reparado, visto que anteriormente a PGE conseguiu a transferência de R$ 39 milhões de reais.
b) Caso BANCESA - Liminar em Mandado de Segurança impediu pagamento de precatório na ordem de
123 milhões de reais. Os Procuradores Rafael Carvalho da Rocha Lima e Elmiro Ivan Barbosa
impetraram o Mandado de Segurança para suspender o pagamento do precatório do BANCESA ante as
fundadas dúvidas sobre os critérios de cálculo aplicados ao pagamento, o que poderia resultar em enorme
prejuízo ao erário. c) A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás negou
provimento ao Recursos de Apelação interposto por diversos servidores do Tribunal de Contas dos
Municípios, no processo n. 207580-69.2010.809.0051, em que pretendiam os servidores revisão dos
enquadramentos bem como o pagamento das diferenças salariais, sob a alegação de ofensa a princípios
constitucionais. Ao julgar o Recurso de Apelação, o Tribunal entendeu, por unanimidade de votos que, no
novo plano de carreira dos servidores do TCM, criado pela Lei Estadual n. 16.894/2010, foram
observados os princípios da isonomia e razoabilidade. Restou consignado no acórdão que a pretensão dos
apelados não podia prosperar porquanto não existe direito adquirido a regime jurídico, nos termos da farta
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Atuaram no feito Dra. Renata Monteiro Fernandes Moreira
e Dr. Rafael Carvalho da Rocha Lima. d) Concursos públicos - êxito em ações ajuizadas por candidatos
reprovados; execução de créditos não tributários, como por exemplo, multas aplicadas pelo Procon-GO.
Êxito em ações de valores substanciais. Economia ao erário em diversas ações judiciais - diminuição do
quantum fixado em juízo e também nos casos de decisão de improcedência nas ações propostas em face
do Estado de Goiás. Êxito em ação judicial
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em que fixada a tese em caso de adequação de servidores/aposentados/pensionistas que ganhavam acima
do teto constitucional; limitação ao teto. Sítio eletrônico PGE:-Atuação da PGE assegura suspensão do
sequestro de ordem judicial de 145 milhões dos cofres públicos: O Estado de Goiás, pela atuação da
Procuradoria-Geral do Estado de Goiás (PGE-GO), requereu a suspensão de liminar da decisão do Juiz
Ari Ferreira de Queiroz, que havia determinado o sequestro de R$ 145 milhões dos cofres públicos, tendo
o Presidente do Tribunal de Justiça Desembargador Ney Teles de Paula, acatado o requerimento,
determinando a suspensão da medida (Autos nº436291-20.2014). A verba estava paralisada devido a ação
ajuizada por 45 servidores da AGETOP, que pediam equiparação salarial, pleiteadas em ação judicial
conduzida por Queiroz. Ao deferir o pedido formulado pela PGE-GO, o Presidente do Tribunal
argumentou que o valor da dívida não se encontra definido, devendo-se, para tanto, haver o contraditório
e a ampla defesa, "principalmente por se tratar de dinheiro público, quando a cautela deve sempre se
impor". Acrescentou, ainda, que "os valores constritados, ao que tudo indica, são oriundos de contratos de
financiamento firmados entre o Estado de Goiás e instituições financeiras, tratando-se de verbas
vinculadas". A decisão de Queiroz impedia a quitação da folha de pagamento dos cerca de 1.000
servidores da AGETOP, além de representar risco de paralisação de obras de infraestrutura, não
pagamento de fornecedores e aplicação multa ao Estado de Goiás pelo Tribunal de Contas da União-
TCU. (Fonte: Procuradoria Judicial).-http://www.pge.go.gov.br/post/ver/187921/atuacao-da-pge-
assegura-suspensao-do-sequestro-de-ordem-judicial-de-145-milhoes-dos-cofres-publicos02/12/2014
09h48 - Atualizado em 02/12/2014 10h58. Êxito em ações propostas por servidores em face do Estado
com pretensões reenquadramento, promoção, pagamento de diversas quantias etc, que resultam em
economia ao erário.

A Procuradoria Trabalhista, a qual incumbe representar o Estado, ativa e passivamente, nas ações e
processos de interesse da Administração Pública que versem sobre litígios de natureza trabalhista; emitir
parecer em processos que versem sobre assuntos trabalhistas, especialmente nos relacionados a ações
judiciais, cuja decisão possa afetar interesse jurídico do Estado; orientar a Administração Pública em suas
relações com os servidores subordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho; e elaborar
representações sobre inconstitucionalidade de leis e outros atos normativos relativos à matéria de natureza
trabalhista, delineadas no art. 24 da LC nº 58/2006, atingiu a marca de 5.728 (cinco mil setecentos e vinte
e oito) providências adotadas durante no ano de 2014. Principais Atividades desenvolvidas no período :
Continuidade do convenio com o TRT para pagamento de RPV evitando com isto sequestro nas contas do
Estado de Goiás, principalmente do fundo rotativo dos municípios goianos; Atualização do
Cadastramento de todos os processos em face do Estado de Goiás; Saneamento dos autos paralelos do
Estado de Goiás: CERNE, CRISA, IQUEGO e PRODAGO;  Participação nas audiências de conciliação
para pagamento de débitos trabalhistas, reduzindo-se consideravelmente o valor devido, via acordo;
Arquivamento de 274 autos paralelos; Eliminação de autos paralelos em número de 913 e  Assessoria
jurídica a IQUEGO, EMATER (Agência), dentre outras.  Traduzindo em números a atuação da
Procuradoria Trabalhista, a economia estimada alcançada para o ano de 2014 foi a seguinte: em prol do
Estado de Goias - R$ 11.670.814,34 (onze milhões seiscentos e setenta mil oitocentos e quatorze reais e
trinta e quatro centavos), em prol do CERNE - R$ 461.875,82 (quatrocentos e sessenta e um mil
oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), em prol do CRISA - R$ 160.496,61 (cento e
sessenta mil quatrocentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), em prol da EMATER - R$
48.223,28 (quarenta e oito mil duzentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos),   em prol da
AGÊNCIA EMATER - R$ 167.683,05 (cento e sessenta e sete mil seiscentos e oitenta e três reais e cinco
centavos), em prol da IQUEGO - R$ 1.252.844,88 (hum milhão duzentos e cinquenta e dois mil
oitocentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), em prol da AGEHAB - R$ 73.103,23
(setenta e três mil cento e três reais e vinte e três centavos), em prol da PRODAGO - R$ 28.850,97 (vinte
e oito mil oitocentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos). Valor total consolidado: R$
13.863.892,18 (treze milhões oitocentos e sessenta e três mil oitocentos e noventa e dois reais e dezoito
centavos).

As Advocacias Setoriais foram criadas pela Lei n° 17.257, de 25 de janeiro de 2011, que dispôs sobre a
organização administrativa do Poder Executivo, e implantada no mês subsequente, sendo que suas
atribuições foram dispostas pelo Decreto n° 7.256, de 17 de marco de 2011. De um modo geral, o volume
de trabalho desenvolvido pelas
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Setoriais vem crescendo vertiginosamente, sem a devida contrapartida de aparelhamento físico e de
pessoal capacitado. Porém, consigna-se que as Advocacias Setoriais tem contribuído positivamente para
as melhorias dos serviços a que se  destinam mediante a interação com os demais setores de cada Pasta e
órgãos estaduais regionais, com a obtenção de êxito nos processos administrativos e judiciais em que
atuam.

As Procuradorias Regionais, unidades descentralizadas da Procuradoria-Geral do Estado, com suas
competências delineadas no artigo 28 da Lei Complementar n. 58/2006, quais sejam, patrocinar em juízo
os interesses da Administração Pública, nas causas que tramitem perante as comarcas com sede no
território da respectiva circunscrição, observada a orientação geral adotada pelas procuradorias
especializadas relativamente à matéria discutida; atuar, em articulação com as procuradorias
especializadas, em processos de sua competência específica; exercer a representação da Procuradoria-
Geral no âmbito da sua circunscrição, sem prejuízo da competência do Procurador-Geral do Estado; e
articular-se com os órgãos de atuação da Secretaria de Estado da Fazenda, na circunscrição. Apesar de
todas as dificuldades enfrentadas pelas Procuradorias Regionais, na carência de uma estrutura física
adequada, servidores para prestarem apoio administrativo e de assessores jurídicos para auxiliarem os
procuradores, essas Unidades realizaram no ano de 2014, 17.553 (dezessete mil quinhentos e cinquenta e
três) providências, manifestando em média em 900 (novecentos) processos/mês, adotando as providências
necessárias.

A Gerência da Secretaria-Geral recebe os documentos, via Protocolo, endereçados ao Gabinete do
Procurador-Geral, oriundos dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, do Poder
Judiciário, dentre outras instituições, bem como das unidades integrantes da própria PGE. No primeiro
semestre de 2014, foram recebidos por volta de 1.200 (um mil de duzentos) expedientes, que foram
despachados pela própria Secretaria ou pelos chefes. No mesmo período foram redigidos pela Gerência,
os seguintes expedientes editados pelo Gabinete: Ofícios (solicitações, respostas, orientações): 673
(seiscentos e setenta e três), Ofícios Circulares (orientações gerais à Administração Estadual sobre
matérias relevantes): 09 (nove), Notas Técnicas (orientações): 04 (quatro) e Portarias, memorandos,
despachos e demais expedientes: por volta de 1.000 (hum mil). Ainda, na Secretaria-Geral são conferidos,
carimbados e encaminhados todos os mandados judiciais recebidos pelo Procurador-Geral, endereçados
ao Estado de Goiás. Foram recebidos no ano de 2014 aproximadamente 16.500 (dezesseis mil e
quinhentos) mandados, que foram remetidos às Especializadas, Procuradorias Regionais e Advocacias
Setoriais. Foram recebidos e despachados, via Secretaria-Geral, por volta de 7.000 (sete mil) processos,
contendo, a grande maioria deles, orientação do Gabinete sobre matérias veiculadas em consultas
formuladas por entes da Administração, paralelos de ações judiciais de interesse do Estado, entre outros.

Divisão interna informal da Gerência de Tecnologia da Informação: 1 - Área de Redes - Responsável pela
infraestrutura de rede física e lógica de dados e telefonia, composta por servidores, racks, nobreaks,
cabeamento e também pelos serviços de e-mail, anti-virus, backup, compartilhamento e usuários,
atendimento de segundo nível a usuários da PGE. 2 - Área de Suporte - Responsável pelo atendimento de
primeiro nível aos usuários da PGE, nas solicitações que envolvem equipamentos ou sistemas de T.I. 3 -
Área de Sistemas - Responsável pela manutenção evolutivas e corretivas dos sistemas legados, analise
das demandas por novos sistemas, analise de arquitetura tecnológica, codificação,  atendimento de
segundo nível a usuários da PGE. Principais ações desenvolvidas pela Coordenação de Tecnologia da
Informação: REDES E INFRAESTRUTURA: Manutenção dos servidores Virtualizados, manutenção do
servidor proxy próprio, atendimentos a usuário; manutenção do rack de telefonia e rede, implantação da
rede wireless, implantação de VLANs, manutenção da política de backup, gerenciamento do servidor de
antivírus com renovação de licenciamento, gerenciamento de contas de e-mail, manutenção do servidor
de impressão com medição e bilhetagem, implantação da central telefônica (PABX), planejamento e
aquisição para dispositivos de rede para a regional DF, implantação do sistema de monitoramento remoto
de temperatura e umidade nas salas técnicas de T.I.; SISTEMAS: manutenções corretivas e evolutivas nos
sistemas SYSPGE (Sistema legado para controle de processos), SYSDRH (Sistema legado para controle
de servidores da PGE), SYSDSJ (Sistema legado para controle de arquivamento de processos),
SUPORTE
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(Sistema para registro de solicitação de suporte em T.I.), Conclusão da codificação da versão 7.0 do
SICOP (Sistema WEB para distribuição de providências aos procuradores) e preparação para publicação
da nova versão; FREQUÊNCIA WEB (Sistema para emissão da folha de frequência via WEB),
VISITANTES (Sistema para controle de portaria), SICOP+GED (Sistema WEB para distribuição de
providências aos procuradores integrado ao Gerenciamento Eletrônico de Documentos), QUEMÉQUEM
(Sistema WEB para consulta da agenda de ramais da PGE), INTRANET (Sistema WEB para promoção
da comunicação interna da PGE), expansão do uso do sistema SUPORTE com a implantação nas
gerencias GEPES, GEFIN, GESUP e SGPF para abertura de chamados, desenvolvimento do software
para impressão de etiquetas com o código de barras para capa de processos, aquisição do software
Pergamum para biblioteca, publicações no site institucional da PGE, Planejamento e análise das métricas
e painéis para implantação do B.I. com as estatísticas de produtividade da PGE, análise de requisitos do
sistema de otimização de pareceres para Aposentadoria; SUPORTE: Foram atendidos 496 solicitações de
suporte com uma média no tempo de resposta de 05h03m32s, sendo que 59,27% destes, dentro do SLA
esperado, e no tempo de solução a média ficou em 08h26m16s, sendo que 57,06% destes, dentro do SLA
esperado conforme previsto nos indicadores da CTI. Foram configurados e instalados 100 computadores
novos tipo desktop, foram configurados e entregues 140 notebooks novos, duas força tarefa, impressoras
térmicas e leitores de código de barra. COORDENAÇÃO: Participação no projeto para implantação da
gestão por processo com mapeamento de 5 processos impactantes na PGE, Elaboração de termos de
referencia para aquisição de computadores, segundo monitor e central telefônica; Participação na
definição dos requisitos de negocio e técnicos para os sistemas SICOP, GED, FREQUÊNCIA, FROTA e
VISITANTES, Elaboração de projeto para aquisição de software para Enterprise Content Management
(ECM), Planejamento para implantação do sistema DOCFLOW (ECM), Elaboração do termo de
referencia para Digitalização dos processos que serão utilizados no software DOCFLOW, Elaboração do
projeto para construção do software "Dashboard PGE" para acompanhamento dos indicadores de
desempenho (B.I.), Gestão dos contratos de telefonia móvel e fixa, Gestão do contrato do serviço de
impressão, seleção de estagiários, Reengenharia da arquitetura de desenvolvimento de software,
Participação no comitê de combate a corrupção, Participação no grupo de trabalho para regulamentação
da tramitação de processos administrativos sobre aposentadoria.

Na Gerência de Finanças foram desenvolvidas as seguintes ações no ano de 2014: 559 (quinhentos e
cinquenta e nove) empenhos no Programa de Ação de Apoio Administrativo, totalizando o montante de
R$ 65.671.158,61 (sessenta e cinco milhões seiscentos e setenta e um mil cento e cinquenta e oito reais e
sessenta e um centavos), cujos empenhos foram liquidados na dotação do elemento de despesa 01 de
Pessoal e Encargos Sociais, na dotação do Grupo de Natureza de Despesa 03, Outras Despesas Correntes
e Ação Encargos Judiciários, e na dotação de natureza de despesa 04, Investimentos. Dentre as outras
atividades inerentes à esta Gerência Orçamentária e Financeira, no exercício de 2014, destacamos: -
Prestações de contas mensais de despesas orçamentárias e financeiras realizadas pela PGE, encaminhadas
ao Tribunal de Contas do Estado nos termos de sua resolução normativa; - Controle Bancário, contendo o
movimento mensal orçamentário e financeiro do Órgão, encaminhado a Secretaria da Fazenda; -
Demonstrativo mensal do endividamento do Estado, referente a Procuradoria-Geral do Estado,
demonstrando as dívidas abrangidas com as obrigações de encargos sociais, fornecedores e outras
obrigações; - Elaboração da proposta do orçamento anual setorial da Procuradoria-Geral, bem como do
Plano Plurianual (2012-2015), realizadas em parceria com a Gerência Especial de Planejamento. Na
Unidade Orçamentária vinculada 1451- Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da PGE -
FUNPROGE, registramos: 33 empenhos no Grupo de Natureza 03 (outras despesas correntes) e Grupo de
Natureza 04, fonte de recurso 20 (receitas diretamente arrecadadas), no montante de R$ 2.703.998,19
(dois milhões, setecentos e três mil novecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos).

A Gerência de Licitações procedeu a realização no ano de 2014 um total de 60 (sessenta) processos
aquisitivos em diversas modalidades, atingindo o valor de R$ 2.631.185,59 (dois milhões seiscentos e
trinta e um mil cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) em aquisições.

No ano de 2014, a Gerência de Análise de Endividamento recebeu para análise 2.468
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(dois mil quatrocentos e sessenta e oito) processos, tendo sido analisados, mediante apresentação de
pareceres técnicos, planilhas de cálculos ou despachos, o total de 2.057 (dois mil e cinquenta e sete)
processos. No período, foram impugnados cálculos na ordem de R$298.351.958,18 (duzentos e noventa e
oito milhões trezentos e cinquenta e um mil novecentos e cinquenta e oito reais e dezoito centavos). Além
disso, foram elaborados cálculos para liquidações de sentença, onde o Estado de Goiás figura como
exequente, no valor de R$ 74.487.994,09 (setenta e quatro milhões quatrocentos e oitenta e sete mil
novecentos e noventa e quatro reais e nove centavos). A obtenção de resultados ainda melhores depende
de investimentos em softwares, espaço físico e recursos humanos.

A Gerência de Suprimentos e Logística da Procuradoria Geral do Estado tem, entre outras atribuições, a
de zelar pela parte física, estrutural e de transporte deste órgão, além de cuidar das manutenções nos
prédios, realizar aquisições de materiais de consumo e de materiais permanentes, confecção de termos de
referência e pesquisa de preços (confecção de orçamentos), instrução de processo de diárias e gerir
contratos que envolvam frota, combustíveis, estacionamento, suprimentos, energia elétrica, água e esgoto,
água mineral, dedetização, correios, chaves e carimbos, gás de cozinha, limpeza e conservação. Atrelados
à GESUP estão os Setores do Protocolo, do Almoxarifado, das Regionais, da Autuação, todos em pleno
funcionamento, sem maiores surpresas quanto às condições de trabalho e ao bom desempenho dos
servidores que ali laboram. Como gerência de diagnóstico de problemas e "start" de procedimentos
licitatórios para aquisições e serviços, além de instauração de termos aditivos de contratos já existentes,
no ano de 2014, a GESUP deu andamento a 33 (trinta e três) processos, com um gasto total estimado de
R$ 1.176.456,48 (um milhão cento e setenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e
oito centavos).

Dentre as atividades inerentes a Gerência de Gestão e Planejamento, no ano de 2014 destacamos:
coordenação da elaboração da proposta do orçamento anual 2015 setorial da Procuradoria-Geral do
Estado de Goiás. Acompanhamento e alimentação das informações requeridas nos Sistemas de
Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual - SIPLAM e do Sistema e Elaboração Orçamentária -
SEONET. Coordenação do Plano de Melhoria da Gestão- Projeto Raio "X" 2ª etapa, e consequente
implantação de melhorias através de ações estratégicas estabelecidas. Coordenação e acompanhamento do
Acordo de Resultados.

Os instrumentos utilizados além do PPA/LOA, uma vez que a PGE ainda não desenvolveu o seu
planejamento estratégico, foram algumas ações estratégicas, estabelecidas em parceria com a SEGPLAN
através da Superintendência de Modernização Institucional, no desenvolvimento do Projeto Raio "X" da
gestão 2ª etapa. As ações estratégicas estabelecidas foram: 1)  Gestão de Processos - 1.1 Ações - Mapear
os processo críticos; Analisar e definir ações de melhoria para os processos mapeados; Implantar
melhorias nos processos mapeados; Redigir procedimentos de trabalho/Normas; e Divulgar os processos
e treinar os servidores. 2) TI e Sistemas Corporativos - 2.1 - Ações - Melhorar o parque tecnológico do
órgão/entidade; Otimizar a utilização dos sistemas corporativos; e Implantar/reestruturar rede de
comunicação interna (intranet); 3) Capacitação e RH - 3.1 Ação - Executar levantamento de necessidade
de pessoal por área e perfil; Executar levantamento de necessidade de capacitação e desenvolvimento; e
Realizar pesquisa de clima organizacional. 4) Cidadãos - 4.1 Ação - Reestruturar o site do órgão/entidade.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não há indicadores de desempenho estabelecidos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1124 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO
ESTADO DE GOIÁS
ÓRGÃO GESTOR: 1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE

No ano de 2014 a área fim da PGE teve seu quadro completado com a chegada de mais 36 novos
Procuradores. Ainda, no mesmo ano, foram feitas cerca de 195 inscrições em congressos, seminários e
encontros de Procuradores do Estado com vista à capacitação dos mesmos. No apoio a infraestrutura dos
Procuradores, foram feitos novos investimentos na melhoria do parque tecnológico e mobiliário, além do
acervo da biblioteca, através de periódicos, revista de direito nos meios impressos e virtual, ampliando a
acesso a informação. A previsão de execução da construção da nova sede da PGE para o ano de 2014,
conforme meta física estabelecida, foi de 33% (trinta e três) por cento, não ocorrendo nenhuma execução
até a presente data.

1401 - GABINETE DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1400 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE

AÇÃO: 1192 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO PRÉDIO DA SEDE DA PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A previsão de execução da construção da nova sede da PGE para o ano de 2014, conforme meta física
estabelecida, foi de 33% (trinta e três) por cento, não ocorrendo nenhuma execução até a presente data.

1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1400 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE

AÇÃO: 2524 - DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas cerca de 195 inscrições em Congressos, Seminários e Encontros de Procuradores do
Estado com vista à capacitação dos mesmos. No apoio a infraestrutura dos Procuradores, foram feitos
novos investimentos na melhoria do parque tecnológico e mobiliário, além do acervo da biblioteca,
através de periódicos, revista de direito nos meios impressos e virtual, ampliando a acesso a informação.

OBSERVAÇÕES

Nesta ação, no ano de 2014. foram empenhados 42,56% do valor autorizado, conforme informação
extraída do SIOFINET.
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1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

INSTITUCIONAL

Dr. Adauto  Barbosa Júnior

1. Gestor

2. Visão Institucional

Garantir ao governo e ao cidadão a defesa do patrimônio público por meio do efetivo controle e
acompanhamento dos recursos, prevenção à corrupção, responsabilização do agente público e
transparência das ações de governo.

2.1 Objetivo Institucional

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO) foi criada com a Reforma Administrativa através
da Lei n°17.257, de 25 de janeiro de 2011, e regulamentada com o Decreto n° 7.396, de 07 de julho de
2011, tendo editado o Regimento Interno via Portaria nº 74/2014 - CGE/GAB (D.O. 24/03/2014). Editou-
se as instruções normativas de número 18 ao 25, definindo as normas de procedimentos internos.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Controladoria-Geral do Estado do Estado de Goiás - CGE-GO foi criada com a Reforma
Administrativa em 25/01/2011, com uma estrutura adequada para fazer face às competências
estabelecidas em Lei.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

A Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), no início de 2011, elaborou o Planejamento
Estratégico, alinhado com as diretrizes governamentais, possibilitando assim, obter resultados positivos
no desempenho de suas competências, facilitando, inclusive, a elaboração do PPA e LOA.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

1 - Total de recursos fiscalizados;
2 - Corregedorias/Comissões de Sindicâncias Criadas;
3 - Quantidade de Ouvidorias implantadas;
4 - Total de Servidores internos/externos capacitados;
5 - Quantidade de atendimentos ao cidadão registrados x atendimentos realizados;
6 - Sistemas corporativos elaborados e implantados;
7 - Parcerias firmadas com instituições públicas ou privadas;
8 - Estrutura física estruturada ou modernizada.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA DE CONTROLE DA QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

O controle interno do governo se evidencia no contexto das democracias modernas como um imperativo
de ordem pública, ao tempo em que o cidadão deixa de ser mero espectador para se tornar co-participante
da gestão pública na medida em que acompanha, fiscaliza e cobra resultados que satisfaçam aos seus
anseios e necessidades. Em Goiás, o esforço governamental para criar e consolidar as estruturas de
controle tem sido hercúleo, buscando transparência da administração, ao mesmo tempo em que age para
prevenir e combater quaisquer atos que ensejem erros, desvios ou corrupção no uso dos recursos públicos.

Várias medidas foram adotadas no ano de 2014 para fortalecer a Controladoria Geral do Estado, órgão
responsável pelas ações de controle interno. Recentemente foram dados passos importantes quanto à
regulamentação de questões fundamentais da gestão pública, dentre elas a publicação da Lei Estadual de
Acesso à Informação e do Decreto de sua regulamentação, ferramentas que oferecem aos cidadãos plenas
condições de obterem dados referentes às ações governamentais fazendo deles uso legítimo nas suas áreas
de interesse.

O Programa de Controle da Qualidade do Gasto Público, mediante as auditorias preventivas e posteriori,
deverá permear todos os atos governamentais no que tange à execução orçamentária e financeira. Foi
implantado um sistema de trilhas para cruzamento de bases de dados, pelas quais se torna possível
detectar e corrigir falhas, evitando ou barrando gastos desnecessários. Destaque também para a
fiscalização permanente de todos os processos de licitações e contratos cujos valores ultrapassem R$ 500
mil e para a auditoria na folha de pessoal do Executivo, que visa detectar situações anômalas para as
devidas adequações.

Desse modo, o controle interno na realização de fiscalizações, auditorias (preventivas, operacionais e de
monitoramento) contribui fortemente para aperfeiçoar os processos administrativos, em especial na
melhoria da qualidade dos gastos públicos. Em pouco mais de quatro anos de efetivo funcionamento, a
CGE contabiliza um conjunto de ações positivas que, além de prevenir erros e barrar prejuízos ao erário
no presente, servirão para evitar processos administrativos e/ou judiciais no futuro para os ordenadores de
despesas.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1003 - CGE ORIENTA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Superintendência Central de Corregedoria:
1) Qualificação de servidores públicos da área correicional de todos os órgãos da Administração Pública
Estadual com apresentação de cursos, palestras, visitas técnicas e formulação de manuais para consulta e
padronização dos procedimentos disciplinares;

2) A atuação desta Superintendência é implementada a partir das informações extraídas das visitas
técnicas feitas nos órgãos do executivo estadual, da análise das informações inseridas no "Sistema de
Controle de PAD e Sindicâncias" e do contato diário com os membros de Comissões de PAD e
Sindicâncias.

A Corregedoria-Geral, desenvolveu em 2014 projetos voltados à sua área de atuação, notadamente
destinados a contribuir com a melhoria técnica e operacional das Comissões de Processos
Administrativos Disciplinares, das Comissões Sindicantes, dos servidores que assessoram as autoridades
instauradoras e julgadoras, bem como dos que, ainda que eventualmente, atuem na seara disciplinar.

Portanto, no ano de 2014 a Superintendência , dentre outras atividades, ocupou-se em acompanhar a
implementação das providências requisitadas pela Controladoria-Geral do Estado - CGE aos órgãos e
entidades do executivo estadual, visando a correção das
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falhas verificadas nas visitas técnicas realizadas em 2013.

Além de acompanhar a adoção de tais providências, foi fornecido aos órgãos e entidades apoio técnico-
científico, visando à melhoria das correições ordinária e extraordinária, preventivas e repressivas
desenvolvidas em cada pasta.

Assim, de forma cada vez mais frequente as comissões processantes e sindicantes recorrem à
Superintendência, a fim de sanar dúvidas materiais e processuais que sujem nos PADs e sindicâncias em
trâmite nas diversas pastas do Estado.

Outro importante projeto desenvolvido em 2014 consistiu em prestar orientações, através de despachos,
em autos processuais no bojo de auditorias realizadas pela CGE.

Dessa forma, as repercussões disciplinares dos achados das auditorias de conformidade, foram
submetidos à apreciação especializada da Superintendência da Corregedoria-Geral através da GERC.

Para a realização destes Projetos (acompanhamento e apoio das atividades correicionais no Estado) foram
desenvolvidas as seguintes atuações:
a)      Acompanhamento sistemático, especialmente nos órgãos em que foram verificadas falhas
procedimentais, da tramitação dos PADs e das sindicâncias. E, assim que identificada a permanência das
falhas verificadas nas visitas técnicas realizadas em 2013, a GERC entra em contato com a comissão
(processante ou sindicante) apontando novamente a falha e indicando a forma para sua resolução. Tal
providência ocorre, conforme a complexidade do caso, via telefone ou, nos casos mais complexos, por
meio de visita ao órgão.

b)      Treinamento sistemático dos membros das comissões processantes e sindicantes, bem como dos
servidores que atuam no assessoramento das autoridades julgadoras e instauradoras, visando ao
desenvolvimento técnico desses servidores. Este treinamento ocorre de três formas:

b1) Curso de Direito Administrativo Disciplinar, ministrado na Escola de Governo da Secretaria de
Estado de Gestão e Planejamento. Trata-se de um curso de vinte horas, destinado à formação dos
membros de comissões processantes e sindicantes do Estado, bem como dos servidores que assessoram as
autoridades julgadoras e instauradoras. A disponibilização do referido curso ocorreu a partir de uma
solicitação da GERC junto à Escola de Governo. A nomenclatura do curso, seu conteúdo e material
didático (apostila e slides) foram elaborados pelo atual Gerente de Correições da GERC, Sr. Leonardo de
Castro Silva, o qual também foi convidado para ministrá-lo. Apenas no segundo semestre de 2014,
aproximadamente 80 (oitenta) servidores que atuam na seara disciplinar foram capacitados no aludido
curso, alcançando aproximadamente 90% dos órgãos e entidades do executivo estadual.

b2) treinamento de um dia realizado em cada órgão ou entidade, com participação dos servidores da
respectiva pasta, que atue na área disciplinar. Neste treinamento, de cunho prático, foram abordados os
aspectos mais relevantes da persecução disciplinar (sindicância e PAD). É ministrado pela
Superintendente da Corregedoria-Geral do Estado, Sra. Samira Jorge, e pelo Gerente Especial de
Correições, Sr. Leonardo de Castro Silva.

b3) participação, na condição de palestrante, em seminários e eventos semelhantes, organizados pelos
órgãos e entidades do Estado.

c)      Acompanhamento dos procedimentos disciplinares instaurados nos órgão por requisição do
Secretário-Chefe da CGE. Tal acompanhamento consiste em verificar a observância dos ritos processuais
e dos prazos processuais e prescricionais.

d)      Manifestação em autos de sindicância, de PAD e de auditoria de conformidade. Esta manifestação
tem o desiderato de orientar os diversos órgãos e a própria CGE em questões atinentes à matéria
disciplinar. No ano de 2014, até a presente data, a GERC prestou orientação técnica em mais de 70
(setenta) processos administrativos, entre sindicâncias, processos administrativos disciplinares, auditorias
de conformidade e consultas diversas.
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 A Corregedoria-Geral atua exatamente nesta seara, contribuindo de forma decisiva para que os
procedimentos disciplinares realizados no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás mostrem-se:
céleres, sem máculas processuais e, sobretudo, justos, de forma que os inocentes sejam, ao cabo dos
processos, absolvidos e os culpados adequadamente punidos. Atendendo, assim, aos anseios da sociedade
por uma administração pública eficiente, legalista e proba.

A Superintendência Central de Controle Interno:

Capacitação de Servidores
O número de servidores capacitados no Primeiro Trimestre é referente ao curso Noções de
Responsabilização, promovido para 23 servidores da CGE, no auditório da SIC, com duração de 12 horas.

Já o número de servidores capacitados no Segundo Trimestre é referente aos cursos: Apropriação de
Despesa - utilização da classificação de natureza de despesas, promovido pela Superintendência da Escola
de Governo para 30 servidores da CGE, no auditório da SIC, nos dias 31/03 a 03/04 com duração de 16
horas.

Conhecendo a CGE promovido pela própria Controladoria, nos auditórios da SIC e do Gabinete Militar
para 27 servidores da CGE, realizado de 03/06 a 06/06 e 09/06 a 11/06, com duração de 49 horas e 30
minutos.

Não houve capacitação de servidores no Quarto Trimestre.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1008 - CGE QUALIFICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

NO 1º Trimestre de 2014 , em Fevereiro, foram orientados  15 servidores, a saber:

- Curso: Auditoria de Obras Públicas = 05 servidores;
- Curso: Português Intermediário = 01 servidor;
- Curso: Lei 10.460/88 - 1° Módulo = 02 servidores;
- Curso: Lei 10.460/88 - 2° Módulo = 01 servidor;
- Curso: Processos Organizacionais e Mapeamento de Riscos de Corrupção: Módulo I = 02 servidores;
- Curso: Processos Organizacionais e Mapeamento de Riscos de Corrupção: Módulo II = 04 servidores.

Já em Março: 30 servidores, a saber:
- Curso: Redação Oficial = 01 servidor;
- Curso: Apropriação da Despesa - Utilização da Classificação de Naturezas de Despesa = 29 servidores.

NO 2º Trimestre de 2014 , em abril, foram orientados 04 servidores, a saber:
- Curso:Apropriação da Despesa Utilização da Classificação de Naturezas de Despesa = 03 servidores;
- Curso: Formação de Pregoeiro = 01 servidor.

Já em Maio, 26 servidores, a saber:
- Curso: Redação Oficial = 01 servidor;
- Curso: XIII Congresso Goiano de Direito Administrativo= 16 servidores;
- Curso: Elaboração de Relatórios Gerenciais de Finanças Públicas utilizando o Business Objects 4.0 = 04
servidores;
- Curso: Comissão Interna de Prevenção de acidentes para os Componentes da Cipa Básico = 01 servidor;
- Curso: Informática com Windows, Word e Excel = 01 servidor;
- Curso sobre a Metodologia de Ensino por Competências = 02 servidores;
- Curso: Lei 10.460/88 2° Módulo = 01 servidor.
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e em Junho, 36 servidores, a saber:
- Curso: Processo Administrativo Lei Estadual: 13.800/2001 = 02 servidores;
- Curso: Prevenção e Mapeamento de Riscos de Corrupção módulo II = 02 servidores;
- Curso: Redação Oficial = 01 servidor;
- Curso: Comissão Interna de Prevenção de acidentes para os Componentes da Cipa Básico = 04 servidor;
- Curso: Conhecendo a CGE = 27 servidores.

No 3º Trimestre de 2014 , em agosto, foram orientados 34 servidores, a saber:
- Curso: 4° Encontro Geral dos Gerentes = 16 servidores;
- Curso: Português Básico = 04 servidores;
- Curso de Responsabilização e Processo no Âmbito dos Tribunais = 4 servidores;
- Curso de Execução e Fiscalização de Obras de Pavimentação = 10 servidores.

Já em Setembro, 25 servidores, a saber:
- Curso: Processo Administrativo - Lei Estadual: 13.800/2001 = 03 servidores;
- Curso:Apropriação da Despesa - Utilização da Classificação de Naturezas de Despesa = 08 servidores;
- Curso: Elaboração de Relatórios Gerenciais de Finanças Públicas utilizando o Business Objects 4.0 = 01
servidor;
- Curso: Direitos dos Servidores Estatutários e Empregados Públicos do Estado de Goiás = 05 servidores;
- Curso: Português Intermediário = 03 servidores;
- Curso: Elaboração de Termo de Referência = 01 servidor;
- Curso: Direito Administrativo- Noções Básicas = 03 servidores;
- Congresso Internacional de Direito Disciplinar = 01 servidor.

No 4º Trimestre de 2014 ,

Em Outubro, foram orientados 15 servidores a saber:
- Curso: Processo Administrativo - Lei Estadual: 13.800/2001 = 05 servidores;
- Curso: Direito Administrativo - Noções Básicas = 03 servidores;
- Curso: Direito dos Servidores Estatutários e Empregados Públicos do Estado de Goiás = 01 servidor;
- Curso: Direito Administrativo Disciplinar = 03 servidores;
- Curso: Formação de Pregoeiro = 01 servidor
- Curso: Modelagem de Processos de Negócio utilizando BizagiModeler = 02 servidores

Em Novembro, foram orientados 05 servidores a saber:

- Curso: Gerenciamento de Processos = 03 servidores;
- Curso: Direito Administrativo Disciplinar = 02 servidores;

Em Dezembro, foram orientados 10 servidores
- Curso: ENAP - Fundamentos sobre Licitações e Fiscalização de Contratos Administrativos = 08
servidores;
- Curso: ENAP - Instrumentos Obrigatórios no Processo Licitatório: Elaboração de Termo de Referência
e Edital = 02 servidores.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2079 - PROMOVER AUDITORIAS E FISCALIZAÇÕES NOS PROJETOS E
ATIVIDADES DO ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram concluídas 159 atividades de auditorias em 2014.
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1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1047 - SISTEMAS CORPORATIVOS INTEGRADOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Para o ano de 2014 foram implantados/desenvolvidos 2 (dois) sistemas de informação na CGE-GO, são
eles:

- Sistema de Avaliação de Desempenho Individual - SADI
- Sistema de Mapeamento de Risco de Corrupção - SMRC.

Neste período, também foram realizadas manutenções corretivas nos Sistemas do Ponto Eletrônico,
Controle Interno, Ouvidoria e Corregedoria, além de manutenções evolutivas para integração do SADI ao
Ponto Eletrônico, painéis eletrônicos (dashboards) para avaliação inteligente em todos os sistemas e
vários novos relatórios e opções de acesso aos Sistemas da CGE-GO, desde o início deste PPA 2012-
2015.

PROGRAMA: 1031 - PROGRAMA GESTÃO TRANSPARENTE

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

No campo da Transparência Pública adotou-se, ao longo do ano de 2014, medidas de aperfeiçoamento
tecnológico e informacional. Foram criadas e disponibilizadas ferramentas de consulta interativa,
permitindo a realização de cruzamento e de desagregação de informações de acordo com o interesse do
usuário. Com esse novo formato é possível o cidadão obter informações sobre Gastos Governamentais,
Grupos de Despesa, Empenhos e Pagamentos, Licitações, Beneficiário e Orçamento do Estado. Além das
consultas citadas, outras tecnologias também foram incrementadas ao Portal, dentre elas: Painéis
estratégicos com dados georreferenciados sobre obras, licitações, educação e saúde, e Downloads de base
de dados para atendimento do usuário avançado e pesquisadores. No ano de 2014, 78.690 pessoas
acessaram o sítio, contabilizando 130.251 visitas, com um percentual de 58,88% de novos visitantes em
comparação a outros períodos. Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção reuniu-se em
seis oportunidades ordinariamente e em uma em caráter excepcional para escolha de novo ocupante de
assento. No tocante às atividades de promoção da Ética Pública foram realizados, entre os meses de
agosto e novembro, 30 eventos sobre o tema para servidores de unidades de Vapt-Vupt em todo o estado,
alcançando aproximadamente 2500 servidores públicos.As atividades de Controle Social foram realizadas
em parceria com a equipe de Educação Fiscal da Secretaria da Fazenda. Foram distribuídas mais de 2 mil
cartilhas que versam exclusivamente sobre o tema em escolas das redes pública e privada, bem como na
interação com a academia através das universidades locais.

Na Prevenção à Corrupção - Em 2014 foram executadas as seguintes atividades: Elaboração do Manual
para Implantação e Gerenciamento do Mapeamento de Riscos de Corrupção (MRC), Elaboração do
projeto, monitoramento e atualização do Sistema de MRC, Implementação do MRC nos Processos
Organizacionais e de Serviços no âmbito do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Dec.
7.905/2013.Capacitação de servidores estaduais para a implantação do MRC em suas respectivas
instituições, Capacitação de representantes do CONACI sobre a Metodologia de MRC adotada pelo
Estado de Goiás, Identificação de processos organizacionais e avaliação dos critérios para seleção do
MRC, Elaboração do Relatório do MRC (ciclo 2014), conforme Art. 4º, § 1º do Decreto nº 7.905, de
11/06/2013.

A gestão de informações estratégicas subsidia as atividades de controle exercidas pela Controladoria-
Geral, através da construção e produção de sistemas e conhecimentos que contribuam para o avanço na
coleta e tratamento das informações relativas aos gastos públicos, o que em última análise, cria as
condições estratégicas para que a administração possa atuar efetivamente na prevenção da corrupção e na
construção de cenários prospectivos acerca das despesas públicas. Em 2014 foi implementado o sistema
de trilhas para atender esta demanda.

3905/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1020 - BALCÃO DE OPORTUNIDADES

U.O.:

REALIZAÇÕES

A meta refere-se ao Termo de Cooperação 01/2011, firmado entre esta Controladoria e a Universidade
Federal de Goiás. O Termo encontra-se em seu 2º Termo Aditivo e as ações se concentraram na
continuidade dos trabalhos de coletas de amostras e ensaios para os seguintes trechos rodoviários:
No 1º trimestre:
- Rodovia GO-413, trecho entre Varjão/BR 060;
- Rodovia GO-156, trecho entre BR 060/Palmeiras de Goiás;
- Rodovia GO-215, trecho entre Edéia/Pontalina;
- Rodovia GO-147, trecho entre GO 020/Piracanjuba;
- Rodovia GO-020, trecho entre Goiânia/Bela Vista; e
- Rodovia GO-070, trecho entre Inhumas/Itauçu.
Outras ações deste Termo referem-se à análise e 06 composições de custos de obras rodoviárias.
Avaliação de projetos e orçamentos de 02 obras rodoviárias contratadas pelo Poder Público.

Já no 2º trimestre:
- Repasse financeiro da 3ª parcela no valor de R$ 113.183,58 feito pela CGE à FUNAPE em 12/05/14;
- Entrega pela FUNAPE à CGE da 2ª prestação de contas do 1º Termo Aditivo - período de 01/11/2013 a
28/02/2013;
- Envio pela UFG dos relatórios técnicos parciais respectivos ao projeto: Controle Tecnológico de Obras
Rodoviárias do Estado de Goiás, nos temas:
1) Controle Tecnológico de Materiais e Serviços - Resultados de ensaios laboratoriais de amostras de
bases recicladas coletadas em rodovias que estavam sendo reconstruídas, com obras em andamento no
segundo semestre de 2013, quais sejam:  GO-215 (trecho Edéia/Edealina, extensão de 8,6 Km) e na GO-
147 (trecho GO-020/Piracanjuba, extensão de 13,5 Km);

2) Avaliação de Projetos: Análise dos projetos e custos da GO-070.

Enquanto no 3º trimestre:
- Entrega pela FUNAPE à CGE da 3ª prestação de contas do 2º Termo Aditivo referente às execuções no
período de 01/03/2014 a 31/07/2014.
- Envio pela UFG dos relatórios técnicos parciais respectivos ao projeto: Controle Tecnológico de Obras
Rodoviárias do Estado de Goiás, nos temas:
1)Controle Tecnológico de Materiais e Serviços - Resultados de ensaios de campo nas rodovias: GO-413
(trecho: Varjão/BR-060 - extensão de 12,00 Km); GO-156 (trecho: BR-060/Palmeiras de Goiás -
extensão de 7,2 Km), GO-147 (trecho: GO-020/Piracanjuba - extensão de 13,5 Km) e GO-215 (trecho:
Edéia/Edealina - extensão de 8,6 Km).

2) Avaliação de Projetos: Análise dos projetos e custos da GO-070 (trecho: Inhumas/Cidade de Goiás).

Por fim, no 4º e último trimestre, tem-se:
- Análise dos projetos e custos da duplicação da GO-020 entre Goiânia e Bela Vista de Goiás (Relatório
Técnico nº 16 - out-14)
- Resultados de Ensaios Laboratoriais de Amostras coletadas na GO-070, trecho: Inhumas/Itauçu
(Relatório Técnico Parcial nº 26 out-14)
- Resultados de Ensaios Laboratoriais de Amostras coletadas na GO-020, trecho: Goiânia/Bela Vista de
Goiás (Relatório Técnico Parcial nº 27 out-14)
- Resultados de Ensaios de campo realizados na GO-156, trecho: BR-060/Palmeiras de Goiás (Relatório
Técnico Parcial nº 22 - out-14)
- Resultados de Ensaios de campo realizados na GO-215, trecho: Edéia/Edealina (Relatório Técnico
Parcial nº 23 - out-14)
- Resultados de Ensaios de campo realizados na GO-413, trecho:Varjão/BR-060 (Relatório Técnico
Parcial nº 24 - out-14)
- Resultados de Ensaios de campo realizados na GO-147, trecho: GO-020/Piracanjuba
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nov-14 (Relatório Técnico Parcial nº 25)
- Resultados de Ensaios de campo realizados na GO-070, trecho: GO-Inhumas/Itauçu dez-14 (Relatório
Técnico Parcial nº 29)
- Avaliação da composição de custos de obras rodoviárias praticados pela AGETOP (Relatório Final -
dez-14)
- Resultados de Ensaios de campo realizados na GO-020, trecho:BR-153/GO-147 (Relatório Técnico
Parcial nº 28 - nov-14)

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1013 - CGE INFRAESTRUTURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram adquiridos os seguintes produtos e ou equipamentos que modernizaram e/ou expandiram a
infraestrutura desta pasta:
- Aquisição de Central telefônica para o Gabinete-Chefe da CGE;
- Foi instalada porta com controle de entrada e saída na Superintendência Central de Controle Interno;
- Aquisição de 01 (um ) fogão de 4 (quatro) bocas e 01 (uma) geladeira "frost free" para substituição de
eletrodomésticos da copa da CGE com defeito;
- Aquisição de 70 (setenta) computadores tipo desktop e 30 (trinta) estabilizadores;
- Aquisição de 26 (vinte e seis) telefones;
- Aquisição de 02 (dois) gabinetes modulares móveis para a Supervisão de Registro de Aposentadorias,
Reformas, Transferência para a Reserva e Pensão;
- Aquisição de 56 apoios para os pés e 11 suportes para monitor para computadores.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1005 - FALE CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No corrente ano foram registrados 62.344 (100%) atendimentos no SGOe, dos quais 61.526 (99%) já se
encontram finalizados e 818 (1%) ainda estão em andamento.

No Primeiro Trimestre, já se obteve a superação da meta de atendimento anual em 1,8 vezes. Tal fato é
resultante do aumento dos atendimentos via 162 (antigo 0800), bem como da ampliação de Unidades
Vapt Vupt na capital e no interior do Estado. Além disso, a maior divulgação e conhecimento pela
população dos canais de acesso às ouvidorias e a obrigatoriedade (Decreto nº 7.904/13) de uso pelos
órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual do Sistema de Gestão Ouvidoria - SGOe, que contabiliza
todos os atendimentos realizados no Estado.

No Segundo Trimestre deste ano observou-se um resultado 7,7% maior (19.497 atendimentos) que no
primeiro trimestre (18.103 atendimentos), quanto ao número de atendimentos.

Em Abril foram 7.071, em Maio 7.220 e em Junho foram 5.206 atendimentos. Todos prestados pelos
mesmos 103 canais de acesso contabilizados no primeiro trimestre, a saber:

- 41 ÓRGÃOS OU ENTIDADES COM INTERLOCUTORES que atendem, recebem e fazem o
tratamento das manifestações dos cidadãos,
- 39 unidades do Vapt Vupt no Estado,
- 11 unidades Padrão Vapt Vupt em órgãos ou entidades,
- 10 Ouvidorias Setoriais em órgãos ou entidades, a Ouvidoria-Geral do Estado e o Governo Junto de
Você, que também atende e registra manifestações de cidadãos no Sistema de Gestão de Ouvidoria -
SGOe, Sistema Informatizado de Registro e Tratamento de Manifestações via web administrado pela
Controladoria-Geral do Estado - CGE, que tem como objetivo imprimir celeridade, unificar o tratamento
das manifestações de cidadãos encaminhadas ao Poder Executivo Estadual e fornecer
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informações estratégicas, promovendo uma interligação entre todos.

No Terceiro Trimestre deste ano, observou-se um resultado 19% menor (15.788 atendimentos) que no
segundo trimestre (19.497 atendimentos), quanto ao número de atendimentos. Porém, houve um aumento
de 5 unidades de Vapt Vupt (Catalão, Senador Canedo, Novo Gama, Ipameri e Itauçu) e um Padrão Vapt
Vupt (SIMA), totalizando 109 canais de acesso.

Foram 109 canais de acesso contabilizados no decorrer do ano, a saber:
- 41 órgãos ou entidades com Interlocutores que atendem, recebem e fazem o tratamento das
manifestações dos cidadãos,
- 44 unidades do Vapt Vupt no Estado,
- 12 unidades Padrão Vapt Vupt em órgãos ou entidades,
- 10 Ouvidorias Setoriais em órgãos ou entidades, a Ouvidoria-Geral do Estado e o Governo Junto de
Você, que também atende e registra manifestações de cidadãos no Sistema de Gestão de Ouvidoria -
SGOe.

A média mensal de atendimentos em 2014 fechou em 5.195, alcançando um número 38% maior que a
média do ano anterior (3.773 atendimentos/mês). Do total de atendimentos, 39.386 (63%) foram
prontamente atendidos pelos CallCenters do Estado. Quanto àqueles atendimentos que exigem mais
tempo para que se oferte resposta ao cidadão, 22.958 (37%) são os atendimentos que geraram
manifestações no SGOe e cujo número de protocolo fora fornecido ao cidadão para acompanhamento e
obtenção de resposta.

Dessa forma, contribuiu-se para a aproximação entre Governo e sociedade, no processo de consolidação
dos instrumentos voltados para o melhor funcionamento do Estado. Por meio do serviço de ouvidoria, as
diretrizes e práticas da boa governança são promovidas e os desvios corrigidos e/ou minimizados, além de
se promover a transparência dos atos de governo.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1012 - FONTES E RECURSOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve captação de recursos por parte desta pasta no exercício de 2014.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 1015 - GESTÃO TRANSPARENTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Meta Física 1. Quanto aos pontos de vulnerabilidade à corrupção detectados e sanados, informamos que
no primeiro trimestre foi realizada a capacitação de 75 servidores que irão realizar o mapeamento nos
seus respectivos órgãos, sob a supervisão da Controladoria-Geral do Estado. Já no segundo trimestre foi
iniciado o mapeamento nas instituições do Governo, sendo que 20 (vinte) instituições finalizaram pelo
menos um processo, sob a supervisão da Controladoria-Geral do Estado.

No terceiro trimestre, o mapeamento de riscos de corrupção nas instituições do Poder Executivo está em
fase de coleta de dados que irão gerar o relatório conclusivo, que será apresentado no final do mês de
novembro/2014.
Foi encaminhado ao Governador do Estado de Goiás o relatório de Mapeamento de Riscos de Corrupção,
conforme especificado no art.4º § 2º do Decreto nº 7.905/2013.

Meta Física 2. Quanto às contas governamentais divulgadas, informamos que as contas referentes aos
relatórios de repasse de tributos aos municípios que haviam sofrido solução de continuidade por
inconsistências entre os números apresentados pela
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Caixa Econômica Federal e a Secretária da Fazenda foram parcialmente atualizados no primeiro bimestre
fato que acresceu o número de relatórios disponibilizados superando o máximo possível para o mês.

Já no mês de maio foi incluso outro relatório no portal, o que aumentou a quantidade de relatórios
disponibilizados para além dos 16 habituais, entretanto existe a previsão de extinção do relatório dos 100
maiores fornecedores do Estado para o mês de maio ou junho, uma vez que ele será incorporado no
relatório de licitações deixando de ser considerado um relatório a parte e retornando o  total de relatórios
possíveis para 16. O restabelecimento da rotina de encaminhamento das informações sobre os repasses
dos  tributos aos municípios, bem como a incorporação de um novo relatório no mês de maio permitiu
que fossem mantidos os números de relatórios disponibilizados nos últimos 4 meses.

No terceiro trimestre não houve qualquer imprevisto na divulgação dos relatórios no portal, tendo sido
mantido o padrão esperado de 17 relatórios mensais. Para o próximo período muitos relatórios serão
automatizados tornando-se mais interativos. Ao longo do 3º trimestre, houve um aprimoramento do Portal
com o incremento da interatividade dos relatórios visando uma melhor colocação do Estado de Goiás no
ranking da transparência.

No quarto trimestre não houve qualquer imprevisto na divulgação dos relatórios no Portal, tendo sido
mantido o padrão esperado de 17 relatórios mensais. Esperava-se que neste quarto período os relatórios
estariam automatizados tornando-se mais interativos. Entretanto, atrasou-se o aprimoramento do portal,
ficando as automatizações visando o incremento da interatividade dos relatórios para a melhora do Estado
de Goiás no ranking da transparência.

Meta Física 3. Quanto às iniciativas de aproximação do Governo e a Sociedade, foram promovidas duas
ações que consistiram basicamente na distribuição de cartilhas sobre Controle Social da Administração
Pública. Apesar de termos programado mais ações as mesmas foram sobrestadas para aguardar a
confecção das cartilhas de ética no serviço público. Nesse intervalo foi priorizada a reestruturação do
portal que visou melhorar a acessibilidade e a interatividade com o cidadão. Já no segundo trimestre, foi
promovida uma iniciativa isolada no período. Para o próximo período de avaliação, iniciaremos um ciclo
de sensibilização dos servidores do vapt vupt focado no padrão de comportamento ético que o servidor
deve ter, em especial  no período eleitoral.

No terceiro e quarto trimestre, atuou-se em três linhas distintas. A primeira foi de sensibilização dos
servidores que trabalham nos vapt vupt sobre o padrão de comportamento ético que o servidor deve ter no
exercício de sua função e voltarem a atenção para o imperativo da transparência e o controle social da
administração pública, totalizando 15 eventos. A segunda foi a parceria com o Grupo de Educação Fiscal
na qual foram promovidos 3 eventos para a população em geral e, finalmente a aproximação às ONG´s
em especial ao observatório social de Goiânia com o qual foram realizados 3 eventos. Além disso, foram
veiculados 2 artigos em jornal de grande circulação (O Popular) tratando do tema transparência na
administração pública.
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1600 - GABINETE MILITAR

INSTITUCIONAL

Adailton Florentino do Nascimento

1. Gestor

2. Visão Institucional

O Gabinete Militar tem por objetivo principal, promover a estabilidade das instituições governamentais,
através do planejamento, gestão e execução das medidas de proteção das autoridades. Disponibilização
dos meios e recursos necessários para atendimento de seus compromissos oficiais e o cumprimento de
suas missões constitucionais.

2.1 Objetivo Institucional

?  Lei nº. 14.048, de 21 de dezembro de 2001.
? Lei nº 18.746, de 29 de dezembro de 2014.
? Decreto Estadual nº 7.392 de 07 de julho de 2011.

? Decreto nº. 7.392, de 07 de julho de 2011.
? Lei nº 17.367, de 11 de julho de 2011.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O Gabinete Militar da Governadoria é um órgão com características extremamente peculiares, voltado
quase que exclusivamente para o atendimento de um público específico, a saber, as autoridades que tem,
por lei, o direito à proteção e segurança institucional. Incumbe-lhe, ainda, a disponibilização dos meios de
transporte terrestre e aéreo necessários ao cumprimento dos compromissos oficiais do Excelentíssimo Sr.
Governador e Vice-Governador.
Promover a estabilidade das instituições governamentais, através do planejamento, gestão e execução das
medidas de proteção das autoridades contempladas por lei. Disponibilizar meios e recursos necessários
para atendimento de seus compromissos oficiais e o cumprimento de suas missões constitucionais.
Consequentemente, todo o planejamento do órgão é executado tendo em vista a agenda dos dignitários
que tem sob sua guarda.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

?  No ano de 2014 vigorou as orientações do plano estratégico original, traçado para o quadriênio
(2012/2015) e as ações desenvolvidas pelo Plano de Melhoria da Gestão (Raio X da Gestão).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

As missões desempenhadas pelo Gabinete Militar da Governadoria são eminentemente de apoio
administrativo. Portanto, não desenvolve programas finalísticos. Sendo assim, não integra nossa
competência atividades relacionadas a prestação de serviços públicos diretamente à sociedade.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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1900 - SECRETARIA DE GOVERNO

INSTITUCIONAL

Joaquim de Castro

1. Gestor

2. Visão Institucional

Articulação política e administrativa do Governo com as esferas federal, municipal e distrital, outros
Estados, poderes
ou instituições e entidades representativas da sociedade civil, bem como coordenação das suas relações
com os
municípios e acompanhamento da execução de programas e projetos estaduais neles implantados, a
promoção e o
apoio ao jovem, e, ainda, a articulação e coordenação do Programa "Governo Junto de Você".

2.1 Objetivo Institucional

Lei 13.456 16/04/1999,Lei 14.383 21/12/2002, Lei 14.474 16/07/2003, Lei 15.123 11/02/2005, Lei
16.272
30/05/2008, Lei 17.257 25/01/2011, Lei 18.286/2013, Decreto 7.248 11/03/2011, Decreto 7.212
10/02/2011, Decreto 7.213
10/02/2011, Decreto 7.380 27/06/2011, Decreto 7.381 27/06/2011, Decreto 7.577 14/03/2012.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Por se tratar de um órgão auxiliar direto da Governadoria, a maioria das ações realizadas pela Secretaria
tem como principal objetivo o reforço da administração pública estadual, ou seja, somos um auxiliar
direto da Governadoria, uma secretaria-meio da área de gestão mas também com ações finalísticas. Entre
essas, podemos citar o Governo Junto de Você e a formulação / gestão de políticas de juventude, e em
especial, o Passe Livre Estudantil. Em relação ao papel central da secretaria, foram intermediadas as
relações institucionais do Estado com outros poderes e esferas e ainda, foi estimulado o bom
relacionamento do Governo com os servidores públicos, prefeituras, agentes políticos, entidades civis e a
população em geral. Em relação às atividades específicas, foram executadas as ações relacionadas a
seguir.
À Segov foi designada a tarefa de centralizar a admissão de estagiários em todos os órgãos do Estado.
Existe um sistema interno para controle deste processo;
À Secretaria também foi designada a tarefa de administração das diversas demandas de agentes políticos
e da sociedade e encaminhamento para as pastas competentes.
Na área de TI, foi reformulado todo o parque tecnológico da Segov. além disso, foi realizada a
manutenção dos sites institucionais www.segov.go.gov.br e www.juventude.go.gov.br,
www.governojuntodevoce.go.gov.br, dos emails dos colaboradores e da intranet, junto à Gerência do
Governo Eletrônico da Segplan.
Na área de Captação de Recursos, a Segov atingiu a meta estabelecida pela Segplan, estando apta a
receber o bônus pelo resultado alcançado.
Já foi realizado o mapeamento dos processos de trabalho críticos com desenho de fluxograma e
elaboração de planejamento estratégico, além do regulamento e regimento interno da Segov elaborados e
divulgados;
Controle dos gastos com telefonia, impressão e fotocópia com resultados excelentes alcançados;
Foi divulgado o programa 5S de qualidade, com exposição dos conceitos para todos os colaboradores,
alcançando a conscientização de todos para o melhor ambiente de trabalho.
Formatação, cadastramento dos estudantes e gerenciamento da concessão do benefício do Programa Passe
Livre Estudantil, também contemplado pelo PAI, que concede gratuidade no transporte público,
disponibilizando a gratuidade no transporte, em maio/2013, para cerca de 65.000 (sessenta e cinco mil)
estudantes;
Em 2013 e 2014, a Segov é a responsável por executar o Programa Governo Junto de Você em  mais de
30 edições. E, em 2014, já atingimos mais de 2.000.000 (dois milhões) de atendimentos. O foco do
programa é direcionado à parcela menos favorecida e excluída dos direitos

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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sociais e do mercado de trabalho, que necessita de uma maior atenção por parte do poder público.

Na área de planejamento, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
- Mapeamento dos processos de trabalho críticos da Segov, com desenho de fluxograma;
- Implantação de Planejamento Estratégico utilizando Balanced ScoreCard: Foram definidos visão,
missão, valores, feita análise do ambiente externo e interno, estabelecidos os objetivos estratégicos, e
elaboração dos indicadores para acompanhamento das ações estratégicas;
- Medição quantitativa e qualitativa dos atendimentos prestados no ?Governo Junto de Você? e
acompanhamento de indicadores;
- Diagnóstico e Planos de Ação definidos junto com Sup. de Modernização da Segplan através do Projeto
Raio X da Gestão;
- Elaboração e de projetos com captação de recursos superando a meta estabelecida pela Superintendência
de Gestão de Resultados da Segplan.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Índice de atendimento de serviços levados à população = número de atendimentos do GI realizados na
Região / população da região atendida pelo GI;
- Índice de satisfação do atendimento realizado no GI = número de resultados ótimo e bom na pesquisa de
satisfação do GI / número de pesquisas preenchidas;
- Índice de realização do GI = número de edições do GI / ano;
- Taxa de alcance do passe livre estudantil = número de estudantes beneficiados pelo passe livre / número
de estudantes da Região Metropolitana de Goiânia aptos a receber o Passe Livre;
- Índice de concessão do Passe Livre Estudantil = número de beneficiários do Passe Livre / ano;
- Taxa de mapeamento dos processos críticos = número de processos mapeados / número de processos
críticos da Segov;
- Taxa de redução do custeio administrativo = custeio administrativo do ano atual / custeio administrativo
do ano anterior;
- Índice de encaminhamento de estagiários = número de estagiários encaminhados aos órgãos estaduais /
ano;
- Taxa de digitalização dos documentos da Segov = número de documentos digitalizados / número de
documentos que tramitam pela Segov;
- Taxa de aquisição de computadores = número de computadores adquiridos no ano / número previsto de
aquisições por ano;
- Percentual de captação de recursos = valor arrecadado pela Segov no ano / valor previsto no ano

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1104 - PROGRAMA DE ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE
GOIÁS
ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DE GOVERNO

Secretaria de Governo (SEGOV) é uma pasta de ação política e administrativa com a atividade fim de
exercitar a arte de estimular o bom relacionamento com políticos, líderes classistas, municipalistas e com
a população em geral. A principal missão da Secretaria é abrir portas para o Estado, através do
relacionamento institucional, nos outros Poderes (Legislativo e Judiciário) e esferas diferentes prefeituras,
governos de outros estados e Governo Federal. Cabe à SEGOV coordenar as relações institucionais com
os outros poderes e entidades representativas da sociedade civil, além de coordenar as relações com os
prefeitos e vereadores e acompanhar a execução de programas, projetos e obras estaduais nos municípios.
Os resultados obtidos em 2013 e 2014 têm sido satisfatórios no sentido do cumprimento destes objetivos.
Abrangidos por este Programa, também estão as ações voltadas à juventude do Estado de Goiás, em
especial o "Passe Livre Estudantil", ação que se encontra em execução desde o ano de 2013, com mais de
65 mil estudantes beneficiados, atendendo aspirações da sociedade e resgatando compromissos
assumidos.

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO: 2485 - ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Por se tratar de um órgão predominantemente político, a maioria das ações realizadas pela Secretaria tem
como principal objetivo o reforço da administração pública estadual, ou seja, somos um auxiliar direto da
Governadoria, uma secretaria-meio da área de Gestão.
Desta forma, em relação ao papel central da secretaria, foram intermediadas as relações institucionais do
Estado com outros poderes e esferas e ainda, foi estimulado o bom relacionamento do Governo com as
demais secretarias, órgãos, prefeituras, agentes políticos, entidades civis e a população em geral.

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO: 2048 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em maio de 2014, chegou-se ao total de mais de 65 mil estudantes beneficiados mensalmente com o
Passe Livre Estudantil, atingindo-se a universalização do benefício da gratuidade no transporte público,
dentro da Região Metropolitana de Goiânia. Esta quantidade de alunos beneficiados se manteve até o
final do ano.
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1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO: 2151 - VALORIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA JUVENTUDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação visa promover o desenvolvimento da juventude goiana, minimizando as vulnerabilidades, as
desigualdades e a falta de oportunidades existentes fomentando a cidadania participativa e efetiva dos
jovens no meio em que estão inseridos. Neste sentido, foram realizadas as seguintes atividades:
- reuniões do Programa Passe Livre Estudantil;
- reuniões do Conselho Estadual da Juventude;
- laboratórios Juventude Cidadã;
- Escola de Líderes.

PROGRAMA: 1120 - PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
ATENDIMENTO AO CIDADÃO

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO: 2022 - GOVERNO ITINERANTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram realizadas 20 edições do "Governo Junto de Você", nas seguintes cidades e com o total
de atendimentos a seguir:
CATALÃO  52.406
AP. GOIÂNIA / INDEPENDÊNCIA 72.656
ÁGUAS LINDAS     106.635
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GOIÂNIA / JARDIM CURITIBA 47.558
PIRENÓPOLIS      44.718
PADRE BERNARDO  76.201
TRINDADE / JD. MARISTA  51.854
NOVO GAMA        57.510
SENADOR CANEDO  60.576
CRISTALINA      73.227
RIO VERDE        100.206
GOIÂNIA - PRAÇA CÍVICA      59.419
APARECIDA - CID. VERA CRUZ              50.182
STO. ANTONIO DO DESCOBERTO              70.206
GOIÂNIA - CHÁC. DO GOVERNADOR      65.805
PORANGATU     60.992
ANÁPOLIS     53.051
VALPARAISO     54.416
PLANALTINA     78.742
NIQUELÂNDIA     74.043

PROGRAMA: 1009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DE GOVERNO

AÇÃO: 2058 - CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação encontra-se ainda na fase de preparação. A execução está prevista para iniciar-se em janeiro de
2015.
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2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

INSTITUCIONAL

Antonio Flávio Camilo de Lima

1. Gestor

2. Visão Institucional

Propor, coordenar e viabilizar políticas públicas, visando fortalecer o agronegócio e promover o
desenvolvimento sustentável do espaço rural,  contribuindo para a redução das desigualdades regionais

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº 27 - Reorganiza a Administração Publica, reestrutura o Quadro Geral do funcionalismo, dispõe
sobre o pessoal do fisco e dá outras providências.
Lei nº 16.272 - Dispõe sobre a organização da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo
Decreto 7.269 - Institui as unidades administrativas complementares da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Irrigação e dá outras providências.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Com um dos maiores rebanhos do país, Goiás ganha o reconhecimento pelo trabalho em sanidade animal
e vegetal. Chama a atenção não apenas a soja, mas também a carne e os critérios de manejo adotados. O
Estado é um dos maiores exportadores de commodities agrícolas, conquistando cada vez mais espaço no
cenário internacional.Trabalho que repercute e atrai olhares de interessados em conhecer as práticas
desenvolvidas em prol do agronegócio, resultado de uma política de apoio ao produtor.A disseminação de
novas práticas e tecnologias é realizada por meio da capacitação de produtores, seminários, feiras e
exposições agropecuárias envolvendo a participação dos diversos
segmentos do agronegócio e proporcionando uma troca de experiências entre os produtores a exposições
conta com
leilões, julgamentos das raças e palestras.
O Estado de Goiás, nacionalmente conhecido pelos incentivos a agricultura, tem desenvolvido por meio
da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação -Seagro, programas para facilitar o acesso dos
agricultores familiares ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar-(Pronaf) e
desenvolvido ano após ano um Programa Lavoura Comunitária mais moderna, condizente com as
necessidades da população carente e com insumos e sementes de mais qualidade. A Lavoura Comunitária
atende aproximadamente 800 mil famílias de agricultores familiares goianos, direta e indiretamente.
Desde 1999 foram colhidas cerca de 6,4 milhões de sacas de grãos (milho e arroz). Foram investidos no
programa em torno de R$ 53 milhões de 1999 a 2013. Em 2014 foram recebidos aproximadamente 600
toneladas de arroz e milho, resultado da reserva de produção, 4% da colheita da safra 2013/2014, este
produto encontra-se estocado na CONAB, e será entregue a Organização das Voluntárias de Goiás, a qual
repassará o produto beneficiado a cerca de 600 entidades filantrópicas cadastradas.O programa já
alcançou uma das metas, que é abranger 236 cidades goianas.
Em todo o Estado também tem sido estruturado políticas de irrigação que atendam as necessidades e
explore com sustentabilidade todo o potencial que a produção irrigada pode oferecer. E para conhecer a
realidade dos irrigantes em Goiás foi implantado o Cadastro do Irrigante contando com importantes
parcerias, como a dos próprios produtores rurais, sobretudo da região de Cristalina (GO), notadamente a
região com maior número de equipamentos.
Outro grande projeto em desenvolvimento é de Irrigação Luís Alves do Araguaia que conta com a
parceria com o Ministério da Integração Nacional visa a promoção do desenvolvimento econômico e a
melhoria da qualidade de  vida na região do Vale do Rio Araguaia. Está localizado na região de São
Miguel do Araguaia e tem como fonte hídrica o Rio Araguaia. Está previsto o aproveitamento
hidroagrícola de 13,16 mil hectares.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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- Plano de Ação Integrada;
- Plano de Ação Anual SEAGRO;
- Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual;
- Sistema de Execução Orçamentária - Siofinet.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Área irrigada;
- Família beneficiada com Lavoura Comunitária

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1077 - PROGRAMA AGROFAMILIAR

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O Programa AGROFAMILIAR foi concebido para estabelecer a interação entre as ações governamentais
nas três esferas da administração pública, com as entidades organizadas da agricultura familiar e o
agricultor familiar individual ou pequeno agricultor atendendo as demandas de: Assistência Técnica e
Extensão Rural com a difusão de tecnologias, aumento da produção agropecuária, organização social
rural, crédito rural de custeio e investimento.
Incentivo as ações comunitárias como a lavoura e hortas comunitárias, desenvolvimento territorial com
recurso da infraestrutura e serviço do PRONAT e principalmente pela a criação dos Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável - CMDRS e Colegiados Territoriais - CT que dá ao
homem do campo poder de decisão, a segurança alimentar garantida pela sanidade animal e vegetal de
produtos comestíveis, o apoio a agro industrialização e a comercialização, completando a cadeia
produtiva do segmento.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2335 - APOIO AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS, INDÍGENAS, JOVENS E
MULHERES RURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

23  Associações, Cooperativas e Comunidades Rurais Assistidas.
68  Produtor familiar capacitado para acesso às políticas públicas.

OBSERVAÇÕES

A inclusão produtiva das comunidades rurais, considerando os recortes relativos a gênero, raça, faixa
etária e etnia, consiste em um dos grandes desafios do poder público. A par de existirem ações e políticas
públicas específicas para estes segmentos, o acesso ainda é tímido e precário, em função do isolamento e
da organização deficitária ou inexistente.A organização e a capacitação de mulheres e comunidades
quilombolas é fundamental para o desenvolvimento rural.
Esse trabalho vem sendo realizado por meio da articulação com diferentes atores envolvidos nos
processos relativos à produção (transferência de tecnologia, assistência técnica),visando alcançar o
desenvolvimento produtivo dentro da perspectiva destes grupos. Dessa forma realizamos reuniões com
parceiros para viabilização de ações e projetos,visitas e reuniões às comunidades para levantamento e
qualificação das demandas por meio de diagnóstico rápido participativo,divulgação de políticas públicas,
ações de transferência de tecnologia de cultivares de arroz, feijão e batata doce, apoio à implantação de
hortas caseiras e comunitárias e incentivo à práticas sustentáveis.
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2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2123 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Capacitação de 655 agricultores familiares.
15 Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Estruturado.
Realização de 36 Eventos de Políticas Públicas para a Agricultura familiar.
04 Agroindústria monitorada.
Foram beneficiados 654 produtores com PROINF/PRONAT.
22.441 contratos de crédito rural do PRONAF.

OBSERVAÇÕES

Bens repassados aos Territórios através de Termo de Cessão/Permissão de Uso:
Município de Heitoraí - Repassado para Cooperativa de Agricultores Familiares de Goiás e Região -
COOPAR.
01 tanque para resfriamento de leite com capacidade de 1.500 litros
Município de Ceres - Repassado para Associação de Pequenos Produtores Rurais Córrego Fundo.
01 distribuidor de calcário
Município de Rialma - Repassado para Associação de Pequenos produtores Agropecuários Rural Raul
Neres.
01 distribuidor de calcário
Município de Vila Propício - Repassado para Associação de Pequenos Produtores Rurais do
Assentamento Dandara - APPRAD.
01 distribuidor de calcário
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2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2138 - HORTA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO DE OLERÍCOLA

U.O.:

REALIZAÇÕES

3001 Famílias Assistidas na Produção de Hortas Comunitárias.
04 Hortas Comunitárias Irrigadas.

OBSERVAÇÕES
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As entregas dos kit de sementes de hortaliças foram suspensas após o dia 10 de abril por determinação  da
SUPEX,  motivada pela  falta de  normatização  do  programa, processo nº 201300008000979 (edital de
Chamamento Público) em trâmite, aliado ao fato do  período eleitoral.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2250 - LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS

U.O.:
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REALIZAÇÕES

Dados referentes a SAFRA 2013/2014:
16.471 Famílias assistida na produção de Lavoura Comunitária, através de suas entidades: 59 prefeituras
e 145 associações diversas.
15.382 Toneladas de Grãos Produzidos em Lavoura Comunitária.
9.268,9 Hectares de Área Plantada com Lavoura Comunitária.

OBSERVAÇÕES

O Programa Lavoura Comunitária é uma política de Estado, conduzido pela Secretaria de Agricultura
Pecuária e Irrigação ( SEAGRO) e Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa
Agropecuária ( EMATER), subsidiado com recursos exclusivos  do orçamento Estadual, contemplado no
Plano Plurianual 2012 -2015 (Lei Estadual n º 17.543/2012) e normatizado pela  Instrução Normativa
Conjunta nº 001/2014 SEAGRO. Anualmente é publicado o Edital de Chamamento Público com objetivo
de divulgar o Programa Lavoura Comunitária e os critérios de seleção de órgãos da administração Pública
estadual e entidades públicas e entidades privadas, sem fins lucrativos, interessadas na celebração de
ajuste com o Estado de Goiás, por meio da SEAGRO, na modalidade cooperação técnica. O Programa
objetiva estimular e contribuir para o desenvolvimento das famílias rurais e periurbanas na promoção e
melhoria da qualidade de vida garantindo segurança alimentar e nutricional, subsidiando as instituições
agregadoras e representativas dos pequenos produtores rurais e famílias periurbanas com insumos para a
produção de alimentos básicos, arroz e milho.

5705/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

PROGRAMA: 1078 - PROGRAMA DE AUMENTO DA PRODUÇÃO E PRODUTIVIDADE
AGROPECUÁRIA
ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O Programa Aumento da Produção e Produtividade, tem sido executado com ações de capacitação do
produtor em temas como solos de cerrado, limitações e potencialidades, além de sistemas agro florestais e
plantio de florestas que visam a sustentabilidade do meio ambiente frente o aumento da
produção,multiplicação e melhoramento genético de bovinos, além da estruturação das Organizações
Estaduais de Pesquisa Agropecuária - OEPAS com investimentos em infraestrutura além da formação de
parcerias para a concretização de projetos

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2070 - APOIO A EVENTOS AGROPECUÁRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

01 Eventos  Agropecuário Apoiado.
Apoio, organização e coordenação do stand do setor público agrícola na 69ª Exposição Agropecuária do
Estado de Goiás, maior feira agropecuária do centro-oeste, onde é oportunizada a mostra das atividades,
ações e programas da SEAGRO.  A  exposição agropecuária de Goiás é a síntese da força do agronegócio
goiano que tem um rebanho de 22 milhões de bovinos e é o quarto em produção de grãos no País.

OBSERVAÇÕES

Ação que congrega atividades de distribuição de troféus, flâmulas e rosetas, além de apoio técnico, para
prefeituras e sindicatos rurais e outras entidades que promovem eventos com a premiação dos animais
vencedores de provas de melhores em cada raça nas exposições agropecuárias que ocorrem no Estado de
Goiás. Em obediência à Legislação Eleitoral, conforme Ofício Circular nº001/2014-SECC/GAB de 10 de
junho de 2014, referência ao Decreto nº 8.132, de 25 de março de 2014 e atendendo a recomendação
superior, a atividade de distribuição de material de apoio aos eventos foi suspensa.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2243 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO PARA AS POLÍTICAS AGRÍCOLAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2060 - ESTUDOS E PROJETOS DE PRODUTIVIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

08  Projetos de Agronegócio Elaborado.
30  Projetos de Agronegócio Monitorado.

OBSERVAÇÕES

Elaborado Manual de Orientação para Gerenciamento de Projetos, bem como, o Portfólio contendo todos
os projetos em execução da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2468 - INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA AGROPECUÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização  13 Dias de Campo em Inovação Tecnológica Agropecuária.
Capacitação de 108 Técnicos em Agricultura de Baixa Emissão de Carbono.
Foram beneficiada 3.708 pessoas com o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF).
Realização do Seminário de Intercâmbio Internacional sobre Agricultura Sustentável, com a participação
de 22 países.

OBSERVAÇÕES

O Estado de Goiás tem aproximadamente  343.000 hectares integrados pelos sistemas integração,
Lavoura e Pecuária (ILP) + integração Lavoura, Pecuária e Floresta (ILPF) e o Sistema de  Plantio Direto
na Palha inserido nesses 343.000 hectares. O Estado é beneficiado significativamente e gradativamente
com o aumento da arrecadação em função do aumento da produtividade e da produção das atividades
agropecuárias trabalhadas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2376 - LEVANTAMENTO DE ESTUDOS MERCADOLÓGICOS, ESTATÍSTICOS E
ACOMPANHAMENTO DE SAFRA

U.O.:

REALIZAÇÕES

38 Informações de Levantamentos Estatístico Disponibilizada.

OBSERVAÇÕES

Realizou-se o levantamento das informações mercadológicas e dados estatísticos dos preços médios
recebidos pelos produtores rurais nos municípios pólos de produção e/ou comercialização no Estado de
Goiás .  Tendo  como produ to  f ina l  a  d i spon ib i l i zação ,  no  S í t io  do  Agronegóc io
Goiano(www.seagro.go.gov.vr). O resultado da ação visa propiciar ao produtor rural e parceiros afins,
informações de preços recebidos ao longo do período dos principais produtos comercializados em Goiás,
favorecendo a tomada de descisão no momento da comercialização de seus produtos.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 1101 - MULTIPLICAÇÃO E MELHORAMENTO GENÉTICO DE BOVINOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Produção de 120 Embriões Bovino.
Beneficiados 320 Produtores pelo Projeto de  Melhoramento Genético.
Implantado 04  Projetos de  Melhoramento Genético.
Realização de 02 feiras de touros.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Altamente expressiva, a bovinocultura goiana posiciona o Estado entre os maiores produtores do País. O
rebanho bovino goiano é o 4º no ranking brasileiro, com participação de 10,2% no efetivo nacional. A
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SEAGRO), em conjunto com instituições parceiras do
setor público e da iniciativa privada busca por meio desta ação, a multiplicação e o melhoramento
genético de bovinos para que sejam alcançados melhores índices de produção e produtividade de carne e
leite. Para tanto foram pensadas e instituídas duas estratégias para o alcance dos objetivos desta ação com
o atendimento e atenção às demandas levantadas junto aos produtores rurais: 1 - Centro de Multiplicação
Genética de Bovinos em Goiás (CMGB-GO) Convênio de Cooperação Técnica, estabelecido entre a
SEAGRO, Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER)
e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), tendo como objetivos o aumento da
qualidade genética do rebanho bovino do público beneficiado. 2 - Pró-Genética Goiás - Projeto de
Melhoria da Qualidade Genética do Rebanho Bovino Brasileiro, parceria entre a SEAGRO, EMATER e
Associação Brasileira de Criados de Zebu (ABCZ) para disponibilizar genética zebuína através de feiras
regionais para oferta de touros registrados e certificados, em condições diferenciadas, visando melhorar
os índices produtivos de pequenos e médios produtores de leite e carne.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2025 - PRODUÇÃO E MELHORAMENTO DE MUDAS E SEMENTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

05 Hectares - Área recuperada com árvores  nativa e frutífera do cerrado.
2.000 Mudas distribuídas para recomposição das reservas com espécies nativas do cerrado.
Foram produzidas 17.000 mudas de árvores  nativa e frutífera do cerrado. Dessa produção de mudas
.(13.000  foram produzidas pelas crianças da Associação Pestalozzi), um trabalho de inclusão social.

OBSERVAÇÕES

Foi firmado um Termo de Cooperação Técnica entre a SEAGRO e a Associação Pestalozzi de Goiânia,
objetivando um suporte para a execução das atividades, no que se refere a liberação de espaço físico
específico, orientação qualificada na área de agronomia, supervisão quanto a utilização do sistema de
micro aspersão. A atividade no Viveiro contempla tanto um laboratório de aprendizagem como uma área
de trabalho, a serem beneficiadas financeiramente por intermédio da JICA (Japan Internacional
Cooperation Agency). O Projeto "Inclusão pelo Trabalho com o Verde" ao ser desenvolvido no viveiro da
SEAGRO, propõe-se abrir oportunidades para grupo de pessoas deficientes com a participação dos
mesmos nas atividades do viveiro, criando mecanismos para inclusão desta parcela na sociedade com
seus direitos básicos respeitados.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2086 - PROMOÇÃO DA AGRICULTURA ORGÂNICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização de 02 Reuniões / Seminários na Área de Produção de Orgânicos.
1.000 técnicos e produtores de orgânicos capacitados.

OBSERVAÇÕES

Realização em Brasília do Seminário Internacional de Sustentabilidade, com a participação de 22 países,
onde houve a capacitação de técnicos  e produtores  de orgânico e foram apresentadas técnicas aplicadas
em cada país.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 1086 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

96.542 Famílias de baixa renda assistida com ações de Segurança Alimentar.
11 Conselhos de Segurança Alimentar implantados
1.666 técnicos capacitados  em Operacionalização e Gestão de Segurança Alimentar.
76 Eventos realizados em Promoção de Segurança Alimentar.
Execução de 12,8% da obra  do Banco de Alimento na CEASA.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

10% de equipamentos adquiridos(iniciado processo licitatório).

OBSERVAÇÕES

O Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional aprovou um projeto no valor de (R$
1.500.000,00) para equipamentos e modernização de instalações do Banco de Alimentos na CEASA, que
visa  principalmente um melhor aproveitamento  dos produtos( legumes, verduras e frutas) com isso
erradicar o desperdício e beneficiar milhares de famílias em estado de insegurança alimentar e outro
projeto no valor de (R$ 367.925,34)  para apoiar o Estado e os Municípios para implantação e
consolidação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) do Estado de Goiás.
Realização de Seminário Internacional sobre Agricultura Sustentável em Brasília com a participação de
22 países.

05/03/201568



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

P R O G R A M A :  1 0 8 0  -  P R O G R A M A  D E  R E G U L A R I Z A Ç Ã O  F U N D I Á R I A  E
D E S E N V O L V I M E N T O  A G R Á R I O
ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O Programa de Regularização Fundiária e Desenvolvimento Agrário disponibilizou recursos para a
realização de ações em três importantes áreas: o georreferenciamento de imóveis rurais, a gestão do
crédito fundiário e a regularização de áreas devolutas do Estado de Goiás. As ações de
georreferenciamento de imóveis rurais, refere-se aos imóveis com até 4 (quanto) Módulos cujo
procedimento deverá ser terceirizado por meio da realização de convênios e parcerias no âmbito estadual
e municipal. Quanto a regularização fundiária os avanços são lentos.
Encontra-se em tramitação a revisão da legislação atual que deverá ser readequada para agilizar os
procedimentos de regularização das áreas devolutas e emissão de títulos.
O Programa prioriza a formulação racional da política de desenvovimento fundiário em Goiás,
identificando, arrecadando e regularizando as terras devolutas do Estado, proporcionando aos
trabalhadores e jovens rurais sem terra , o acesso a terra por meio de financiamento bancários com
recursos do Fundo de Terras e da Reforma Agrária, e o georreferenciamento de imóveis rurais dotarão o
Estado de Goiás de um banco de dados  georreferenciado. Com o emprego de novas tecnologias, com o
Sistema de Informações Geográficas(SIG), imagens de satélites, entre outras,
proporcionará melhores condições na gestão das atividades rurais.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2195 - CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve  realização nesta ação.

OBSERVAÇÕES

Não houve realização nesta ação.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2065 - GESTÃO DO CRÉDITO FUNDIÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram analisadas 278  propostas para financiamento de aquisição de terras.
Beneficiadas 118 Famílias na Individualização das Propriedades.
54 Imóveis Financiados Coletivamente Pelo Banco da Terra.
Monitoramento de 567 imóveis Financiado Individualmente pelo PNCF.
02 Famílias contratada pelo Programa Nacional de Crédito Fundiário.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBSERVAÇÕES

Os números alcançados ficaram bem abaixo da meta.Tal previsão foi estabelecida devido a grande
quantidade de procedimentos de renegociação e individualização que foram enviados ao agente
financeiro, no entanto, grande parte destes procedimentos foram devolvidos  devido à pendências
cadastrais de beneficiários, o que obrigou a realização de ajustes  e o reencaminhamento ao agente
financeiro. Com a formalização destes processos, está previsto para atender 400 famílias até 31/01/2015.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2469 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Área Devoluta do Estado Identificada 36.115,8 Hectares.

OBSERVAÇÕES

Executado 20% da meta prevista para o ano.

Foram realizadas de 32 (trinta e duas) Vistorias Ocupacionais.

PROGRAMA: 1069 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Estudos demonstram que a expansão do agronegócio no Estado se consolida de forma desigual. Com base
nesses dados o Programa de Desenvolvimento da Agropecuária está sendo executado por meio da
elaboração de um panorama mais atualizado do agronegócio nas dez regiões de planejamento
estabelecidas pela Segplan. Esses elementos foram sistematizados para observar a evolução do acesso às
políticas públicas pelos Secretários Municipais de Agricultura estabelecendo uma parceira entre as
secretarias já existentes e estimulando a sua criação nos municípios onde elas não existem, permitindo o
enfrentamento de problemas de infraestrutura para o aumento da  produção, produtividade e da qualidade
dos produtos, para uma melhor competitividade do setor que agrega pequenos agricultores.
No panorama macro a prospecção de tecnologia proporcionou a vinda de missões internacionais
interessadas em garantir o fornecimento de alimentos e commodities ligadas ao agronegócio, que
concretizadas proporcionará a solidificação das exportações goianas alavancando o seu crescimento.
Portanto podemos dizer que a vocação e o potencial de Goiás no âmbito do agronegócio em razão da
crescente demanda de alimentos nos diversos países, os investimentos na estruturação da pesquisa de
novos cultivares, a utilização de novas tecnologias de irrigação, somadas à incorporação de áreas
agricultáveis do cerrado virão solidificar a competitividade goiana frente a outros mercados, e que, a
prospecção de um cenário futuro com base nessas informações indica que Goiás será competitivo no
mercado internacional como um Estado produtor e exportador de commodities, consolidando sua base
econômica.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 1070 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Implantação de 13 %  do  Centro de piscicultura de Luis Alves do Araguaia.
1.287 produtores capacitados para a produção e produtividade aquícola.

OBSERVAÇÕES

Projeto de integração aquícola através prestação de serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural em
parceria com a  Fundater para a Promoção da Aquicultura a 350 famílias selecionadas na chamada
SAF/ATER 16/2013 lote 5, por um período de 24 meses, priorizando a sustentabilidade em sistema de
produção integrado nos municípios de Itauçu ,Inhumas ,Itaberaí , Itapuranga e Cidade de Goiás.
Realização de Workshop para Inclusão do Pescado na Merenda Escolar  em 07 Municípios Goianos com
a participação 519 pessoas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2129 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

72 Eventos realizados para a promoção e apoio ao agronegócio goiano.
Analisadas e aprovadas 736 cartas consulta do FCO Rural.
Recursos aprovados na ordem dos R$ 486.574.285,06.
Empregos gerados ou mantidos a partir dos investimentos 1.742.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

OBSERVAÇÕES

. O Estado de Goiás contribui decisivamente para o cenário favorável do Agronegócio, com expressiva
produção de grãos, oleaginosas e fibras, participa com cerca de 10,0% da produção total nacional, sendo
destaque na produção de alho, algodão, arroz, batata, cana-de-açúcar, cebola, milho, feijão, soja, sorgo e
tomate. No que tange à pecuária, merece destaque o expressivo rebanho bovino, seja na produção de leite
e carne, além da avicultura e suinocultura extremamente desenvolvida tecnologicamente. Para apoiar
essas inúmeras cadeias produtivas são realizadas atividades de apoio, com vistas à promoção e
desenvolvimento ainda maior do agronegócio goiano, através da realização de eventos que divulgam
melhores técnicas produtivas, difusão de sistemas para o aumento de produtividade e formas de fomento,
sendo executados trabalhos de suporte ao financiamento da produção e investimentos para os negócios
rurais de pequenos, médios e grandes produtores.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2055 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

296 - Divulgações  Institucional  realizada.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 1176 -  EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E
OPERACIONAL DA SEAGRO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição de sistemas de arquivos deslizantes.
Aquisição e instalação  de aparelhos de ar condicionado.
Restauração do painel artístico de D J Oliveira.
Reforma do telhado do prédio principal e anexo.
45% - Modernização e Estruturação Operacional da SEAGRO realizada.

OBSERVAÇÕES

Melhoria da estrutura operacional da Seagro.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2179 - MISSÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

30% - Prospecção tecnológica  para o agronegócio realizada/ percentual.

OBSERVAÇÕES

O Secretário Antônio Flávio Camilo de Lima participou da 41ª Reunião da Comissão Sul-Americana para
a luta contra Febre Aftosa(COSALFA) em Lima no Peru (Viagem financiada com recursos do
FUNDEPEC).
Encontro com o embaixador do Vietnã, Nguyen Van Kien e comitiva, onde foram tratados assuntos de
interesse mútuo entre o país asiático e o Estado, em especial relacionados ao agronegócio, destacando
Goiás como o quarto maior produtor de grãos do País, já tendo sido o maior produtor de arroz, perdendo
espaço, nos últimos anos, para a cultura da soja. Ressaltando também, os avanços na produção de aves,
ovos, suínos e bovinos.

PROGRAMA: 1076 - PROGRAMA IRRIGA MAIS GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O Programa Estadual de Irrigação dará condição à ampliação da produção de grãos e outras culturas,
ampliando a área irrigada no Estado de Goiás e gerando novos postos de trabalho, através da viabilização
da construção de barragens e outras obras de infraestrutura hidroagrícola, da elaboração de Estudos de
Viabilidade Técnico-Econômica e Anteprojetos de Engenharia de Estudos de Impacto Ambiental, de
Projetos de Engenharia e do Diagnóstico da Irrigação, para formulação de políticas públicas de apoio e
fomento ao desenvolvimento da produção irrigada no Estado de Goiás. São gestões do Governo do
Estado voltadas à promoção da produção agrícola irrigada que, conforme planejamento realizado,
possibilitará ao Estado de Goiás o melhor direcionamento e continuidade do investimento em obras de
infraestrutura hidroagrícola, dando segurança no aumento da produtividade, garantindo
pelo menos duas safras anuais, com diversificação na produção de culturas, elevação na demanda por
mão-de-obra qualificada, geração de renda no meio rural, integração e garantia de produtos para
agroindústrias ligadas ao setor e consequentemente a obtenção de produtos com alto valor agregado.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

A Ç Ã O :  1 2 3 2  -  I M P L A N T A Ç Ã O  D A S  B A R R A G E N S  D E  C R I S T A L I N A , R I O
VERDE,SANTAHELENA E CAMPO ALEGRE/IMBURUÇU E TRÊS BARRAS/CRISTALINA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização.
Aguardando apresentação do Projeto Executivo de Engenharia pela SENIR/MI, para discussão da
execução das obras.

OBSERVAÇÕES

Cancelamento dos Convênios 702913/2008 Cristalina e 702903/2008 Rio Verde e Santa Helena, devido à
inviabilidade de prorrogação dos prazos nos respectivos convênios por parte da Secretaria Nacional de
Irrigação/Ministério da Integração Nacional.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 1211 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE IRRIGAÇÃO EM LUÍS ALVES/FLORES
DE GOIÁS E TRÊS BARRAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

BARRAGEM DE FLORES DE COIÁS CONSTRUÍDA  0% realizado, pois o Projeto Executivo de
Engenharia ainda está sendo elaborado pela empresa Hydros Engenharia,
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

contratada pela Secretaria Nacional de Irrigação.
DIQUES, ATERROS, TABULEIROS E CANAIS DE IRRIGAÇÃO EM ÁREAS BAIXAS E
ALAGADIÇAS CONSTRUÍDO   0% realizado, pois até esta data, todos os trabalhos realizados, foram
direcionados à emissão da Licença de Instalação da 2ª Etapa, antecedentes à emissão desta Licença.

OBSERVAÇÕES

O Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia está com a Licença de Instalação e Autorização de
Supressão Vegetal (Fase B) concluída, aguardando análise jurídica pela Advocacia Setorial desde
27/06/2014. O Projeto de Irrigação Flores de Goiás está aguardando a apresentação do Projeto Executivo
de Engenharia pela SENIR/MI, para discussão da execução das obras.

Principais resultados obtidos:
Contratação de Empresa para Monitoramento Ambiental do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia.
Processo em andamento para regularização fundiária do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia.
Início do recebimento das obrigações financeiras das Cessões de Uso das áreas do Projeto de Irrigação
Luis Alves do Araguaia.
Solicitação da Licença de Instalação das obras da 2ª Etapa do Projeto Luis Alves do Araguaia.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2091 - PESQUISA E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Apresentação preliminar do Projeto Executivo de Engenharia da barragem Extrema, do Projeto Flores de
Goiás, como LAY OUT, Orçamento e métodos construtivos.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 1024 - PLANO DIRETOR DA IRRIGAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização do Cadastro de  irrigantes do Estado de Goiás equivale a 30% da meta prevista.

OBSERVAÇÕES

Início de negociações com a Agência Nacional de Águas (ANA), para financiamento do Plano Diretor de
Irrigação do Estado de Goiás.
Cadastrado até o momento 3.084 equipamentos de irrigação do Estado de Goiás, perfazendo uma área de
158.732,91 hectares. Cadastrados 70% da área total aproximadamente.

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 1150 - PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS EM PERÍMETROS
IRRIGADOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização, devido cancelamento das licitações para estudos de viabilidade técnica e
econômica de novos perímetros irrigados.

OBSERVAÇÕES

Reuniões realizadas na Secretaria Nacional de Irrigação/MI para elaboração dos Termos de Referência de
Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica e Estudos Ambientais (EIA/RIMA) das bacias hidrográficas
do Rio Santa Maria, Rio Veríssimo, Rio Corumbá, Rio Meia Ponte, Rio dos Bois e Rio Vermelho.

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
2050 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2000 SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2275 - DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Migração do Portal Corporativo (site da SEAGRO) para o domínio da SEGPLAN a fim de adequá-lo ao
padrão do Estado;
Desenvolvimento e implantação do Sistema de Beneficiários do Crédito Fundiário;
Desenvolvimento e Implantação do Sistema da Lavoura Comunitária;
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Projetos;
Integração entre os sistemas legados (arquitetura antiga) e os novos sistemas que foram desenvolvidos
numa arquitetura mais moderna;
Instalação de software (Mantis) para a gestão das demandas internas da Gerência de TI;
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Controle de Dossiê;
Implantação do Sistema de Férias;
Desenvolvimento e Implantação do Sistema de Controle de Reservas;
Aquisição de 10 Computadores (estações de trabalho);
Aquisição de Licenças para regularização do uso de software nos servidores e nas estações de trabalh:
Sistema Operacional Windows Server, Sistema Operacional Windows 7, Software de Virtualização
VMWare, Pacote Microsoft Office, Software para desenvolvimento de páginas WEB ¿ Dreamweaver e
Software para desenvolvimento de formulários AdobePro.
Implantação dos novos equipamentos: servidores de rede e storage para backup.
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2000 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
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EXERCÍCIO 2014
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

INSTITUCIONAL

FRANCISCO DE ASSIS PEIXOTO

1. Gestor

2. Visão Institucional

A Secretaria de Cidadania e Trabalho, órgão gestor da Política de Assistência Social no Estado foi criada
pela Lei 13.456 de 16 de abril de 1999 com a denominação Secretaria de Cidadania e Trabalho com a
competência de formular e executar a Política Social do Governo de Goiás, nas áreas de assistência
social, proteção social e do trabalho.

2.1 Objetivo Institucional

Lei 13.456 de 16 de Abril de 1999, criou a SECT; Lei 13.550 de 11/11/ 1999, transferiu a FUNCAD para
a SECT;Lei 14.577 de 1/11/ 2003, desmembra SECT em duas Secretarias: A Secretaria de Cidadania e a
Secretaria de Trabalho;Lei Nº 16.272, de 30/05/2008, extingue a SET e recria a Secretaria de Cidadania e
Trabalho;Lei n.º 17.257 de 25/02/ 2011 e Decreto n.º 7.230 de 25/02/ 2011 altera a estrutura da SECT.
Em 2012 as Leis 17.834, 17.887 e 17.933, impõem novas alterações na estrutura da SECT.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria de Cidadania e Trabalho empreendeu esforços visando à implementação do processo de
gestão descentralizada dessa política, em cumprimento aos requisitos legais e às normas relativas a esse
novo modelo de gestão: LOAS, PNAS - NOB/SUAS. No período analisado, a SECT implementou
diversos programas e ações visando a assegurar, especialmente às crianças e adolescentes vítimas de
violência e exploração sexual, da exploração no trabalho precoce, crianças e adolescentes envolvidos na
prática de ato infracional, a proteção social indispensável à superação da situação de vulnerabilidade em
que se encontrem. Além dessas ações, a SECT implementou ainda outros programas/ações de atenção ao
idoso, às pessoas com deficiência e às famílias em situação de vulnerabilidade social, mediante
Programas de Promoção e Garantia de Direitos à Pessoa Idosa, à Pessoa com Deficiência, bem como
retoma o Programa Renda Cidadã. Ressalte-se que esses programas/ações integram e se articulam com os
demais programas do Governo para a superação das condições de miséria e exclusão social desses
segmentos populacionais, em todo o Estado.O trabalho para, verdadeiramente, se efetivar, tem que se
realizar em rede, no sentido de estabelecer interfaces entre os programas e projetos sociais do Governo
Estadual, com as demais esferas de governo. É importante destacar também que referidas ações foram
desenvolvidas, em sua maioria, de forma descentralizada, em parceria com as Prefeituras Municipais e
ONG"s, assumindo esta Secretaria, em algumas situações, a execução direta de ações que extrapolam a
competência do município. Por fim, ressaltamos que a Secretaria de Cidadania e Trabalho foi conduzida
de forma ética e transparente, apresentando resultados positivos, fruto da eficiência de suas ações e da
eficiência no aproveitamento dos recursos a ela destinados.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

A Secretaria de Cidadania e Trabalho ? SECT, além dos instrumentos de Planejamento Governamentais
já instituídos como PPA/LOA desde 2007 utiliza-se do Planejamento Estratégico que foi elaborado pelo
corpo técnico da SECT e está em fase de operacionalização.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Ainda está em fase de elaboração os indicadores dos Programas e Ações do PPA em conjunto com a
SEGPLAN, sendo que atualmente acompanhamos os produtos das Ações do PPA e o Plano de Governo,
sem no entanto ter uma definição clara dos indicadores de Desempenho, que não foram elaborados no
momento da elaboração do PPA.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1098 - PROGRAMA DE APOIO AOS MOVIMENTOS SOCIAIS

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2336 - CAPACITAÇÃO DE LIDERANÇAS E FORTALECIMENTO DE MOVIMENTOS
COMUNITÁRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (ano/2014)

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de capacitação e formação continuada de lideranças
comunitárias como forma de contribuir para o fortalecimento dos movimentos sociais comunitários, bem
oferecer suporte técnico nas áreas jurídico, contábil e redatoria, visando contribuir para uma atuação mais
democrática, representativa, autônoma e participativa dos mesmos.
Por meio da coordenação de educação sociocomunitária foram realizados seminários de Capacitação de
Lideres Comunitários na cultura ccoperativista e associativista, bem como assessoramentos as
associações de bairro.

RESULTADOS ATINGIDOS NO PERIODO ANALISADO

Entidades Assessoradas/40(Quarenta)

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2184 - CIDADANIA E JUSTIÇA SOCIAL - BALCÃO DE DIREITOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (ano/2014)

A ação visa oportunizar à população em situações de vulnerabilidade e riscos sociais o acesso a serviços
essenciais - assistência jurídica e documentação civil básica, além de orientação sócio-educativas, visando
promover o exercício de sua cidadania.

RESULTADOS ATINGIDOS NO PERÍODO ANALISADO

O Programa beneficiou a população em situações de vulnerabilidade e riscos sociais com o acesso a
serviços essenciais - assistência jurídica e documentação civil básica, e atendimentos com o fornecimento
de 2ª vias de Registro Civil de Nascimento, Certidão de Casamento, bem como a realização de Registros
Civil de Nascimento, visando promover o exercício de sua cidadania e erradicação do sub Registro Civil
de Nascimento.
Implantação e implementação do Núcleo Direito ao Nome no edifício sede dessa Secretaria ,nas
dependências dessa Gerência ,com o objetivo de atender ao público em geral,além das ações
itinerantes,bem como enviar solicitações para os Cartórios de Registros Civis do Brasil ,entrega de
documentos e encaminhamentos para Defensoria Pública e Corregedoria Geral de Justiça.
Nos eventos itinerantes foram expedidas:
- Carteira de Identidade: 27.275
- Carteira de Trabalho: 12.933
- C.P.F.: 18.107
- Registro Civil de Nascimento:06
- 2º Via de Certidão de Nascimento: 2.826
- 2ª Via de Certidão de Casamento: 457
- Defensoria Pública ¿ Orientação Jurídica: 1.501
COM O ATENDIMENTO :
A) Projeto Cidadania e Justiça Social/Balcão de Direitos: 18.801 pessoas atendidas
B) Projeto Governo Junto de Você: 20.779 pessoas atendidas
C) - Projeto Cidadania nos Bairros: 3.143 pessoas atendidas

OBSERVAÇÕES
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Desde 2012 a SECT realiza o Projeto Direito ao Nome Pelo Fim do Sub-Registro de Nascimento, em
convênio com Governo Federal no periodo analizado houve a criação e instalação do Núcleo de
Atendimento do Registro Civil de Nascimento nesta Secretaria com instalação de equipamentos de
informática, armários, logística de atendimento e reuniões para organização de pessoal habilitado para
atendimento no Núcleo e também a instalação de disk 0800 para atendimento de orientações e
encaminhamento sobre o Registro Civil de Nascimento.
Emissão de correspondências para Cartórios de Registro Civil localizados em outros Estados de
Federação e nesta Capital e reuniões para organização de pessoal habilitado para atendimento no Núcleo.
Contatos telefônicos e envio de e-mail para os atores sociais dos municípios que farão parte dos Cursos
de Capacitação do Projeto "Direito ao Nome".
Elaboração de Material Técnico Pedagógico para execução do Curso de Capacitação em Direitos
Humanos e RCN do Projeto RCN "Direito ao Nome" tais como: Ficha de Inscrição, Ficha Social, Sinopse
do Projeto Direito ao Nome.
Foram atendidos no  município de: Goiânia e Anápolis.
Houve também a capacitação de agentes mobilizadores em municípios goianos por meio do ¿ Curso de
Capacitação em Direitos Humanos e Registro Civil de Nascimento¿,  com carga horária de 16hs/aula,
cujos objetivos serão :  a  realização de  busca ativa contínua das pessoas que não foram registradas bem
como encaminhá-las para os Cartórios de Registro Civil e Implantação dos Comitês Gestores Municipais.
Realização de cursos foram nos seguintes municípios  pólos:  Itumbiara (Goiatuba, Aloândia, Bom Jesus,
Panamá,  Itumbiara, Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Gouverlândia, Inaciolância, Água Limpa,
Anhanguera, Cumari, Davinópolis,Nova Aurora, Ouvidor, Marzagão, Campo Alegre, Palmelo,Itajá,
Itarumã, São Simão, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Chapadão do Céu, Doverlândia, Mineiros, Santa
Rita do Araguaia, Portelândia);  Itaberaí (Aruanã, Faina, Itapirapuã,Matrinchã, Mossamedes, Nova
Crixás, Heitoraí, Britânia, Santa Fé de Goiás, Carmo do Rio Verde, Morro Agudo de Goiás, Uruana,
Mundo Novo, Buriti de Goiás, Cachoeira de Goiás) e Uruaçu (Colinas do Sul, Campinorte , Hidrolina,
Mara Rosa, Nova Iguaçu de Goiás, Santa Isabel, Barro Alto, Santa Rita do Novo Destino, Crixás,
Guarinos, Pilar de Goiás, Uirapuru, São Luiz do Norte, Itaguaru, Campinaçu, Santa Tereza de
Goiás);Goiânia ¿ Etapa  I :(Abadia de Goiás,Goianira, Guapó,Trindade,Santa Barbara de
G o i á s , N a z á r i o , C a m p e s t r e  d e
Goiás,Avelinópolis,Anicuns,Inhumas,Itauçu,Caturaí,Araçu,Taquaral,Itaguari,Nerópolis,Brazabrantes,Da
molandia,São Francisco de Goiás,Nova Veneza,Ouro Verde,Petrolina de Goiás,Santa Rosa,Santo Antônio
de Goiás)  ¿Etapa II  :  (Aguas Lindas,Bal iza,Piranhas,Amorinópol is ,  Jaupassi ,Novo
Brasil,Anápolis,Campo Limpo,Terezópolis de Goiás,Corumbá de Goiás,Padre Bernardo,Palmeiras de
Goias, Aurilândia,Córrego do Ouro,Sanclerlândia, Turvânia, Itaguaru,Divinópolis de Goiás,Alvorada do
Norte,São Domingos e Agua Fria de Goiás);Aparecida de Goiânia: (Aragoiânia, Hidrolândia
,Piracanjuba,Professor Jamil , Pontalina, Mairipotaba,Cromínia, Edealina, Edéia, Senador Canedo,
Vicentinópolis, Bela Vista, Bonfinópolis, Caldazinha, Silvânia, Leopoldo de Bulhões, Orizona, São
Miguel do Passa Quatro,Vianópolis, Cezarina, Indiara, Jandaia e Varjão).

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2312 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO
SOCIOCOMUNITÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)
A ação visa apoiar os municípios na implantação de projetos de educação comunitária em bairros que
apresentem maiores índices de violência, por meio de ações de capacitação e democratização da cultura,
proteção á vida, participação e controle social, mediante o compartilhamento de responsabilidades entre o
Poder Público e a sociedade, com vista à inclusão social.

Em  2014, foram realizados cursos de Artesanato e Beleza, com a finalidade de aproximação de uma
política de geração de renda, melhoria da qualidade de vida e autosustentabilidade familiar. Foram cursos
ministrados por instrutores da Secretaria Estadual de Cidadania e Trabalho, em parceria com as
prefeituras municipais,
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Associações de Moradores e segmentos organizados da Sociedade.

Sendo recursos financeiros (do governo do Estado) gasto com recursos humanos e Transporte como
contra partida para os municípios.

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EMPREGO

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

O Programa de Gestão do Sistema Estadual de Emprego executa as ações de Intermediação de mão de
obra, habilitação dos trabalhadores ao benefício Seguro-Desemprego e emissão de CTPS informatizada e
manual (entorno do DF). Para isso, o Sistema Nacional de Emprego, através do Sistema MTE MAIS
EMPREGO, dispõe de informações acerca das exigências dos empregadores que disponibilizam suas
vagas e também o perfil dos trabalhadores inscritos para uma vaga junto às Unidades de Atendimento ao
Trabalhador - UAT. Busca-se, dessa forma, facilitar e agilizar o processo de contratação.
Conforme disposto no Convênio MTE/SPPE/CODEFAT nº 118/2012, a Secretaria de Cidadania e
Trabalho/SINE-GO tem buscado alternativas para melhorar seu desempenho e oferecer aos trabalhadores
e empregadores oportunidades de realizarem seus objetivos, contribuindo para o crescimento e
desenvolvimento do País. Nesse sentido, o SINE/GO expandiu a sua rede de atendimento nos últimos
anos e possui atualmente 45 UAT em diversos municípios do Estado, com grande abrangência geográfica,
facilitando o acesso do trabalhador às ações do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2378 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS
DIREITOS DO TRABALHADOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

EMPRESÁRIO SENSIBILIZADO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO TRABALHADOR
NUMERO MAIS DE 500
TRABALHADOR INFORMADO SOBRE GARANTIA DOS DIREITOS DO TRABALHADOR
NUMERO MAIS DE 150.000

Embora o SINE/GO não possua competência fiscalizadora ou punitiva, ele procura despertar a atenção do
empresário, no momento do cadastramento da vaga de trabalho, para que este não cometa qualquer tipo
de discriminação do trabalhador, em relação ao perfil do profissional requisitado, facilitando o
encaminhamento para esse posto de trabalho.

No dia 1º de maio a Secretaria de Estado de Cidadania e Trabalho - SECT realizou evento comemorativo
ao Dia do Trabalho, com prestação de serviços durante o dia e show sertanejo à noite.
O evento teve início às 8:00 horas da manhã, com a oferta de serviços de emissão de carteira de trabalho e
passaporte do idoso, cadastramento de pessoas para recebimento do benefício Renda Cidadã, e
informações gerais sobre esses e outros serviços disponibilizados pela SECT.
Essas atividades se estenderam até as 18:00 horas. A partir desse horário, começaram as apresentações de
cantores sertanejos conhecidos nacionalmente.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2287 - CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO
TRABALHO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)
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Embora a ação CAPACITAÇÃO DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO
TRABALHO não tenha sido executada no período analisado, em razão da insuficiência de recursos
financeiros, o Conselho Estadual do Trabalho de Goiás foi bastante atuante.
O Conselho Estadual participou da elaboração, aprovação e acompanhamento/fiscalização da execução
do Convênio firmado entre a SECT e o Ministério do Trabalho e Emprego. Participou também das ações
de Qualificação Social e Profissional, com levantamento de demanda de cursos, seleção de municípios
contemplados e fiscalização da execução dos cursos ministrados pela SECT.
O Conselho se reúne mensalmente, no auditório do SINE/GO - Sede da Secretaria de Cidadania e
Trabalho, para debater assuntos relacionados ao trabalho, emprego e renda, qualificação social e
profissional, direitos  e deveres do trabalhador e empregador, entre outros assuntos correlatos.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2186 - HABILITAÇÃO DO TRABALHADOR AO SEGURO DESEMPREGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

Quanto às dificuldades enfrentadas pelo SINE/GO na execução das ações de Habilitação ao Seguro
Desemprego, destacamos o elevado número de ocorrências de falhas e pendências, gerando notificações
de usuários que requerem o benefício de Seguro Desemprego. Como as ações do SD se encontram
vinculadas às da IMO, as situações se interligam e ficam pendentes, impossibilitando as correções.
Várias destas situações estão "travadas" no sistema desde o mês de novembro/12 e, com o desligamento
definitivo do sistema Datamec em dezembro/12, o número de pendências no sistema "Mais Emprego"
aumentou de forma exponencial.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2214 - INTERMEDIAÇÃO DO TRABALHADOR AO MERCADO DE TRABALHO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)
A ação de Intermediação de mão de obra tem por finalidade atender o trabalhador em busca de emprego,
facilitando sua inserção/reinserção no mercado do trabalho, propiciando a interface entre os candidatos
inscritos na Unidade de Atendimento ao Trabalhador - UAT e as vagas cadastradas no banco de dados do
SINE/GO. Essa ação é articulada com as de Seguro Desemprego, Qualificação Social e Profissional,
expedição de CTPS e outras ações do Governo Estadual.
Para viabilizar as Políticas Públicas de Emprego, Trabalho e Renda e propiciar aos trabalhadores as
condições necessárias ao enfrentamento da competitividade do mercado de trabalho, o Governo do Estado
de Goiás, por intermédio da Secretaria de Cidadania e Trabalho, celebrou convênio com o Governo
Federal, por meio do Ministério do Trabalho e Emprego.
A ação Intermediação do Trabalhador ao Mercado de Trabalho é dividida em quatro etapas: a) captação
de vagas no mercado de trabalho; b) inscrição de trabalhadores, desempregados ou em busca de
recolocação profissional, no Sistema MTE MAIS EMPREGO; c) encaminhamento dos trabalhadores
inscritos às vagas captadas; e, por fim, d) a colocação/recolocação dos trabalhadores no mercado de
trabalho.

Sob essa ótica e levando-se em consideração as metas físicas traçadas no PPA - Plano Plurianual (2012 -
2015) para o exercício de 2014 e confrontando-as com dados extraídos do sistema MTE MAIS
EMPREGO, pode-se afirmar que, na busca em atender o cidadão e o trabalhador e executar com primazia
a política estadual de defesa e promoção do emprego e da cidadania, o SINE-GO deverá atingir as metas
traçadas para 2014.

OBSERVAÇÕES
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Não obstante os resultados apresentados, a Secretaria buscou alternativas para melhorar seu desempenho
e oferecer aos trabalhadores e empregadores oportunidades de realizarem seus objetivos. Para isso,
mantém uma rede de atendimento composta por 47 (quarenta e sete) UAT/SINE, com ampla abrangência
nos diversos municípios goianos.
Ainda nesse período, o SINE participou dos Projetos BALCÃO DE DIREITOS, VAPT VUPT MÓVEL,
BALANÇO GERAL, CIDADANIA NOS BAIRROS, AÇÃO GLOBAL e GOVERNO JUNTO DE
VOCÊ em diversos municípios goianos, com objetivo de emitir CTPS e prestar informações, realizados
em localidades tais como: Bela Vista, Cidade de Goiás. Anápolis, Aparecida de Goiânia, Santo Antônio
de Goiás, Abadia de Goiás, Luziânia, Corumbaíba, Paranaiguara, Cachoeira Alta, Aparecida do Rio
Doce, Inaciolândia, Caçu, Faina, Crixás, São Miguel do Araguaia, Água Limpa, Piranhas, São Luís de
Montes Belos, São Luíz de Montes Belos, entre outros.
Considerando a rotatividade de servidores nas UAT, e preocupados com a qualidade do atendimento
dispensados aos nossos usuários, a equipe técnica da Gerência do Sistema Estadual de Emprego (SINE),
realizou duas Oficina de treinamento para todos funcionários, lotados nas unidades do SINE da capital e
do interior e um seminário para Gestores que trabalham com Portadores de Deficiência e Servidores do
SINE (este último somente para atendentes da Capital) capacitando-os para o exercício das suas
atividades.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2017 - PORTAL DO EMPREGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

Apesar do Portal do Emprego ser um importante instrumento para a  gestão do Sistema Estadual de
Emprego não houve execução por falta de recursos orçamentários/financeiros.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2233 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA TRABALHADORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)
A ação de Qualificação Social e Profissional para trabalhadores tem por finalidade oferecer cursos de
qualificação e requalificação profissional ao trabalhador goiano visando sua inserção ou reinserção e
permanência no mercado produtivo, bem como sua inclusão socioeconômica.
Foi realizado em 2014 o PRONATEC  cujo o  trabalho realizado pela  SECT  é apenas de interlocução
entre os Ministérios e os Municípios.

PROGRAMA: 1053 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

O Programa apresenta como proposta fortalecer e otimizar o Sistema Socioeducativo no Estado de Goiás,
assegurando aos adolescentes em conflito com a Lei, possibilidades de cumprir a medida aplicada com
condições adequadas de reinserção social e o efetivo exercício de sua cidadania.
Ao realizar a avaliação os resultados de 2014 é possível inferir que o Sistema Socioeducativo avança em
sua estruturação e objetivos, de acordo com o planejamento estadual. As principais propostas alcançadas
foram:
- Convênios firmados para construção de 04 (quatro) Unidades Socioeducativas;
- Ampliação do número de servidores através da nomeação em concurso público;
- 100% das Unidades possuem contratos de abastecimento, manutenção e reparo
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predial;
- Maior articulação interinstitucional e intersetorial das políticas, dentre elas, na área da saúde, educação e
profissionalização;
- Inserção dos adolescentes no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego ¿
PRONATEC.
- Construção do Sistema de Controle e Gerenciamento de Vagas, que é desenvolvido pela Secretaria de
Estado de Gestão e Planejamento ¿ SEGPLAN, com previsão da entrega total do produto para
dezembro/2014.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2405 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS OPERADORES E AGENTES
EXECUTORES DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

A ação promove a capacitação continuada dos servidores que atuam na execução das medidas
socioeducativas privativa e restritiva de liberdade, visando a qualificação e o aperfeiçoamento do
trabalho.
- Celebrado o Termo de Execução Descentralizada nº 010/2014 - SDH/PR, no montante de R$
631.327,98 (seiscentos e trinta e um mil trezentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos) firmado
entre a Universidade Federal de Goiás e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República -
SDH/PR, com interveniência desta Secretaria, destinado a capacitar 320 (trezentos e vinte) profissionais
com atuação na área socioeducativa nos municípios de Anápolis, Formosa, Goiânia, Itumbiara, Luziânia e
Porangatu.
- O GECRIA participou em Brasília do I Encontro da Escola Nacional de Socioeducação, que teve como
objetivo alinhar propostas de formação para os profissionais do sistema socioeducativo.
- Capacitação de 26 servidores do Sistema Socioeducativo ocorrida nos municípios de Anápolis nos dias
(22 e 23/09) e (06 a 10/10/2014); Goiânia nos dias 08 e 09/09 e 29/09, 30/09 e 01/10/2014; e no mês de
novembro nas comarcas de Formosa e Porangatu. O curso foi realizado pela Superintendência de
Políticas de Atenção Integral à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde e teve como tema: "Atualização
sobre Crack e outras Drogas para Redutores de Danos dos Consultórios na Rua e CAPS".
 - Capacitação de 38 Servidores lotados no Centro Socioeducativo de Luziânia no mês de outubro na área
de Atualização Profissional I em conformidade ao SINASE e ao ECA.

OBSERVAÇÕES

PRINCIPAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA AÇÃO

 - Falta de prioridade na execução da política pública afeta a área socioeducativa. Cita-se o curso de
formação continuada para os servidores do Sistema Socioeducativo pactuado por meio de Portarias (018 e
019/2014 - GENSINO) com a Secretaria de Administração Penitência e Justiça - SAPEJUS.
O curso está paralisado por determinação daquela pasta desde o mês de maio de 2014. Tal paralisação
obsta a capacitação de 500 servidores na área de procedimentos de segurança (mediação de conflitos,
segurança pessoal, direitos humanos) visando atender a Cláusula Décima Sexta do Termo de Ajustamento
de Conduta PGJ 01/2012.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2447 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DAS UNID.
SOCIOEDUCATIVAS RESTRITIVAS E PRIVATIVAS DE LIBERDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

A ação assegura aos adolescentes instalações físicas adequadas ao cumprimento das medidas
socioeducativas privativas e restritivas de liberdade, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do
Adolescente, propiciando o desenvolvimento de atividades necessárias à sua inserção social.
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- Foram firmados 04 (quatro) convênios entre esta Secretaria e a Secretaria de Direito Humanos da
Presidência da República - SDH/PR, para construção das Unidades de Anápolis, Itaberaí, Itumbiara e
Porangatu, sendo que as obras já iniciaram em Anápolis.
- 100% das Unidades Socioeducativas possuem contratos de manutenção e reparo predial.

OBSERVAÇÕES

PRINCIPAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA AÇÃO

- Entraves burocráticos relacionados a outros órgãos da esfera estadual ou federal, especialmente aqueles
relacionados ao orçamento;
- Falta de prioridade na execução da política pública afeta a área socioeducativa;
- A reforma e a ampliação do Case de Goiânia foi paralisada devido a desistência da Empresa vencedora
da licitação. Tal fato impôs ao Estado a dar início a novo procedimento licitatório. Após concluída a obra,
a Unidade contará além das 60 vagas já disponíveis, com mais 88 vagas para internação. Os recursos são
provenientes do tesouro estadual.

METAS REALIZADAS (FÍSICAS)

Todas as Unidades Socioeducativas contam com contratos de manutenção e reparo predial.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2398 -  OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
RESTRITIVAS E PRIVATIVAS DE LIBERDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)
A ação assegura o atendimento integral ao adolescente em conformidade a legislação vigente,
promovendo as condições necessárias ao cumprimento efetivo da medida socioeducativa.
O Sistema Regionalizado de Atendimento Socioeducativo possui 10 unidades instaladas em seis
municípios do estado. Dentre essas unidades, 08 (oito) são destinadas ao cumprimento da medida
socioeducativa de internação, 01 (uma) de Semiliberdade e 01 (uma) destinada ao atendimento do
adolescente logo após o cometimento do ato infracional.
- Verifica-se que todas as Unidades possuem contratos que garantem:
a)      Transporte; destinado ao translado para audiências, atendimentos médicos, odontológicos, visitas
familiares etc.;
b)      Alimentação; fornecida diariamente nas Unidades (almoço e jantar) através de empresa do gênero;
c)      Gêneros alimentícios;
d)      Materiais de higiene e limpeza;
e)      Materiais de expediente;
f)      Medicamentos

OBSERVAÇÕES

PRINCIPAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA AÇÃO
- Limitado número de Unidades Socioeducativas instaladas;
- Unidades Socioeducativas instaladas em batalhões da polícia militar;
- Falta de vagas para cumprimento de decisões judiciais;
- Superlotação das três Unidades da capital em razão da demanda proveniente de comarcas situadas em
região sem Unidades Socioeducativas.

PROGRAMA: 1058 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO
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PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

Em 2014 o Programa buscou estabelecer parcerias com entidades reconhecidamente técnicas com fito de
baixar os custos, ampliar os benefícios e atender um número maior de atores sociais que atuam no
Sistema de Garantia de Direitos SGD.
Segundo dados disponibilizados pelo Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente -
CEDCA, a estrutura de participação requerida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente já se encontra
implantada em 99% dos municípios goianos,  temos, atualmente, 246 Conselhos Municipais dos Direitos
da Criança e do Adolescente e 256 Conselhos Tutelares em efetivo funcionamento no Estado. Apenas o
município de Abadia de Goiás, ainda não possui conselho de direito.
As ações do Programa possibilitaram também a capacitação de  conselheiros tutelares e de direitos e
agentes institucionais, buscando a atuação mais eficiente e eficaz dos mesmos no exercício de suas
funções legais na defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD
2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2418 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação visa mobilizar e sensibilizar amplos segmentos do poder público e da sociedade civil, para o
enfrentamento das problemáticas que afetam a população infanto-juvenil, por meio de parcerias e ações
conjuntas.

O Programa de Promoção e Garantia dos Direitos da O Estado de Goiás tem avançado no Enfrentamento
a Violência Sexual Infanto Juvenil, e o Projeto Tecendo Redes Construindo Saberes, em convênio com o
Governo Federal, tem como objetivo principal qualificar a Rede de atendimento à criança e adolescentes
e seus familiares com os Direitos Violados.
A equipe técnica da Secretaria, também, participa anualmente das Campanha:Fortalecimento das Redes
locais e regionais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto Juvenil;Sistematização e Disseminação
de ações integradas na Socioeducação: Mobilização Social para divulgação da Política Nacional dos
Direitos Humanos da Criança e do Adolescente.

Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada Conselho Estadual dos Direitos
da Criança e do Adolescente - CEDCA - GO

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2280 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITO E
TUTELARES

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação visa capacitar os conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente, buscando uma
atuação mais eficiente e eficaz destes, no exercício de sua função legal de defesa e promoção dos direitos
da Criança e do Adolescente.
Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada com o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente ¿ CEDCA - GO.
A ação visa capacitar os conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente, buscando uma
atuação mais eficiente e eficaz destes, no exercício de sua função legal de defesa e promoção dos direitos
da Criança e do Adolescente.
Ressalta-se que todas essas ações são desenvolvidas de forma integrada com o Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA/GO.
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2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2152 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2213 - FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELARES

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação visa incentivar e assessorar a criação de conselhos de direitos e tutelares, bem como apoiar e
fortalecer os conselhos já existentes.
O Estado de Goiás conta, atualmente com 256 conselhos tutelares e com 246 conselhos municipais dos
direitos da criança e do adolescente, instalados e em pleno funcionamento no ano de 2014.

PROGRAMA: 1057 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PROAD
ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

O Programa de Promoção e Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência -PROAD- constitui-se em
um conjunto integrado de ações que visam através da acessibilidade global, atingir a inclusão social plena
e consequentemente, a promoção da pessoa com deficiência. Assegurando por meio de Políticas Públicas,
os direitos individuais e coletivos da pessoa com deficiência, criando condições para promover sua
autonomia, inclusão social e participação efetiva na sociedade, por meio de ações nas áreas da seguridade,
educação, empregabilidade, e equiparação de oportunidades (lei de cotas), acesso à justiça, participação
política, proteção da imagem social /não discriminação, acessibilidade à informação, acessibilidade
arquitetônica/urbanística aos transportes, à habitação e às ajudas técnicas.

Principais Realizações: conselheiros municipais e estaduais capacitados, sobre as Políticas Públicas de
Atenção a Pessoa com Deficiência, Papel do Conselho e Atribuições de Conselheiros;municípios
assessorados, sobre a implantação e implementação de Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência;
pessoas beneficiadas com Passe Livre Intermunicipal em todo Estado; Articulação com instituições que
atendem pessoa com deficiência, para cadastramento como demandante no PRONATEC - Viver sem
Limite, visando à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho; articulação com sistema S
(SENAI, SENAC, SENAR E SENAT) estruturando-os enquanto ofertantes, no PRONATEC - Viver sem
limite, formando uma rede de serviços para qualificação e colocação da pessoa com deficiência no
mercado de trabalho; Divulgação das políticas públicas para pessoa com deficiência, quanto à
acessibilidade, empregabilidade, através folders informativos e palestras.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2416 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

A ação visa promover ampla e contínua ação sócio educativa, visando o combate à discriminação, bem
realizar ações efetivar de garantia ao direito à acessibilidade da pessoa com deficiência, conforme
preconiza a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência Decreto 5296/2004 de 04/12/2004 e
definidos como prioridade na Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
-        Produção de Folders para divulgação das Politicas de Atenção a Pessoa com Deficiência, que estão
sendo distribuídos nos eventos realizados pela Secretaria de Cidadania e Trabalho e nas capacitações de
conselheiros realizadas por esta Superintendência;
-        Produção de Banners para divulgação das Politicas de Atenção a Pessoa com Deficiência para
exposição durante os eventos da Secretaria.
-        Reunião com representantes de 10 municípios para divulgação do Plano
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Nacional Viver sem Limite - PRONATEC com a Consultora Denise da Secretaria Nacional dos Direitos
da Pessoa com Deficiência, visando articulação com  as secretarias de assistência social dos municípios
para divulgação dos cursos ofertados pelos demandantes dos cursos do PRONATEC
-        Palestra ministrada pela Prof.ª Maria José de Carvalho, sobre "Qualidade no
Atendimento a Pessoa com Deficiência" em parceria com o SENAC para 93 Supervisores Técnicos de 14
Municípios (Jatai, Porangatu, Caldas Novas, Goiânia, Ceres, Itumbiara, Aparecida de Goiânia, Anápolis,
Quirinópolis, Mineiros, Iporá, Rio Verde, Luziânia e Catalão) nos dias 04 e 05/06, no auditório do
SENAC (Setor Aeroporto), visando contribuir para sucesso da pessoa com deficiência nos cursos do
SENAC.
-        Realização do I Workshop CERPP em parceria com a OTTOBOCK - "Liberdade e autonomia,
garantia de melhora na qualidade de vida" , no dia 25 de junho de 2014, no Centro Estadual de Referência
a Pessoa com Deficiência, com assuntos relevantes sobre Sistemas inovadores - órteses neuro-ortopédica,
Avaliação funcional do individuo amputado, soluções protéticas e nível de mobilidade: diferenças entre
ser protetizado e ser readaptado com prótese indicada; Alterações estruturais em crianças com sequela de
PC ocasionadas por mal posicionamento em cadeira de rodas. O evento contou com a participação de 83
pessoas, de 05 municípios.
-        Elaboração de Material Gráfico para a divulgação da Central de Interpretação de Libras e também
de materiais de divulgação das ações da Superintendência de Promoção dos Direitos da Pessoa com
Deficiência, bem como do Centro Estadual de Referência a Pessoa com Deficiência.
-        Realização de palestra dia 30 de setembro na Faculdade Nossa Senhora Aparecida - Aparecida de
Goiânia com a temática da "Qualidade no atendimento a Pessoa com Deficiência".
-        Comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, na Praça Universitária, com a
participação de aproximadamente 1500 pessoas, representantes das entidades que atendem pessoas com
deficiência e associados, em parceria com Fórum Goiano de Inclusão no Mercado de Trabalho das
Pessoas com Deficiência e Reabilitados do INSS - FIMTPODER e Secretaria de Cidadania e Trabalho,
por meio da Superintendência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Durante o evento
foram realizadas várias apresentações artísticas, stands de entidades e empresas na oferta de emprego e
recebimento de currículos.

OBSERVAÇÕES

PRINCIPAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA AÇÃO

-        Falta de Recursos Humanos com disponibilidade para viagens;
-        Falta de recursos financeiros para concessão de diárias;-
         Falta a interface entre as pastas da SECT, a qual deveria aproveitar das ações desenvolvidas
envolvendo os municípios goianos para divulgar as politicas públicas para pessoas com deficiência.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2458 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONT. DE GESTORES E OP. DA POLÍTICA
DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO DEFICIENTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

A ação visa desenvolver e apoiar o processo de capacitação e formação continuada dos recursos humanos,
que atuam na prestação de serviços e/ou defesa dos direitos das pessoas com deficiência, visando a
eficiência e eficácia no desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços oferecidos a esse
segmento da população no Estado.
-         794 Conselheiros municipais e estaduais capacitados em politicas públicas de atenção a Pessoa
com Deficiência.
-        Durante as assessorias foram apresentadas as ações da Secretaria em relação à Politicas Públicas
para pessoas com deficiência, sendo disseminados o Plano Nacional Viver sem Limite, Plano Estadual
Goiás Inclusivo e atribuições dos conselheiros de defesa de direitos da pessoa com deficiência.

05/03/201590



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

-        Realização da I Capacitação de Conselheiros Municipais de Defesa de Direitos da Pessoa com
Deficiência, nos dias 10, 11 e 12 de Junho de 2014, com a participação de 202 pessoas representantes dos
Conselhos Municipais e de Instituições ligadas aos conselhos, de 31 municípios goianos.
-        Realização do I curso de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais Níveis I e II, ofertado pela
Secretaria de Cidadania e Trabalho e ministrado pelo Sistema Educacional Chaplin, com duração de 60h,
no período de março a abril de 2014.
-        Realização de Capacitação de gestores para atenção das políticas de atendimento as Pessoas com
Deficiências nos municípios de: Aurilândia (07 de agosto); Rubiataba (08 de agosto); Rio Verde (1º de
setembro); Jataí (2 de setembro); Chapadão do Céu (11 de setembro); Senador Canedo (24 de setembro);
Bela Vista (24 de setembro); Goianira (25 de setembro); Aparecida de Goiânia (25 de setembro);
Trindade (26 de setembro); Inhumas (29 de setembro).
-        Realização de palestra sobre "Qualidade no Atendimento a Pessoa com Deficiência" a 200
servidores públicos estaduais no SINE , tendo como foco o atendimento da Pessoa com Deficiência nos
Vapt Vupt.
-        Realização de Palestra "Atendimento de qualidade a pessoa com deficiência", no curso de
capacitação em Direitos Humanos, realizado na Secretaria Estadual de Segurança Pública para 100
servidores da Força Policial do Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES

PRINCIPAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DA AÇÃO

-        Falta de recursos humanos com conhecimento na área da pessoa com deficiência, e com
disponibilidade para viagens;
-        Falta de recursos financeiros, devido à contenção de gastos no Estado;
-        Morosidade no ressarcimento das diárias relativas às viagens realizadas;
-        Dificuldades na contratação de pessoa física para ministrar as palestras no curso de capacitação de
conselheiros;
-        Dificuldade na liberação dos contratos para a efetivação da Central de Interpretação de Libras;
-        Não houve contratação de Intérprete de Libras pela SECT, para efetivação da Central, foi necessária
uma parceria com a Secretaria de Estado da Educação que liberou duas profissionais intérpretes, por meio
de contratos.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2424 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

A ação visa organizar e fortalecer a Rede Unificada de Serviços para pessoa com deficiência, integrando
prioritariamente as ações desenvolvidas pelas Políticas Públicas de saúde, educação, trabalho e assistência
social, bem como seus respectivos parceiros no 3º Setor.
1.Foram atualizados dados das associações e entidades nos municípios goianos que atendem diretamente
as pessoas com deficiências;
2.Assessoramento aos Recursos Humanos das empresas empregadoras de pessoas com deficiência;
3.Foram realizadas visitas e assessoramento a empresas;
4.Participação no Grupo Condutor do SPAIS da Secretária Estadual de Saúde para tratar das Políticas
Públicas de Atenção a Pessoa com Deficiência na área da saúde.

No que se refere a IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE ACESSIBILIDADE:

   Desde 04 Janeiro de 2010 a SECT tornou-se responsável pelo processo de emissão e/ou renovação da
Carteira de Passe Livre
-  A entrega de documentação dos usuários para emissão do Passe Livre Intermunicipal é feita no Vapt
Vupt de Referência a Pessoa com Deficiência e Pessoa Idosa, bem como a entrega das carteirinhas;
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-  Expedição de Passe Livre Intermunicipal - Foram beneficiados 3.604 usuários com Passe livre
Intermunicipal.

PLANO GOIÁS INCLUSIVO
O plano tem a finalidade de promover, por meio da integração e articulação de políticas públicas, o
acesso e o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência, com segurança e
autonomia.
O Goiás Inclusivo adota como princípios o respeito pela dignidade da pessoa com deficiência, a sua
independência e autonomia individual, a não discriminação, a sua plena e efetiva participação e inclusão
na sociedade goiana, o respeito pela diferença, a igualdade de oportunidades e a acessibilidade. O plano
será executado pelo Governo do Estado, com a colaboração, sempre que possível, dos demais poderes,
municípios e da sociedade, encontrando-se estruturado em cinco eixos: inclusão social, acessibilidade,
atenção à saúde, educação e esporte e lazer.

OBSERVAÇÕES

Foi firmado Convênio entre a Secretaria de Cidadania e Trabalho e Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República - SDH/PR, nº 786503/13, para Capacitação das ONGs - Novas Perspectivas
para o Atendimento de Qualidade a Pessoas com Deficiência, com o objetivo de promover a capacitação
para 200 representantes de entidades não governamentais, visando contribuir para o fortalecimento das
organizações não governamentais que atuam na área de atenção a pessoa com deficiência do Estado de
Goiás. Valor Financeiro Total: 177.225,00 (R$160.140,00 - Governo Federal e R$ 17.085,00 -
Contrapartida do Estado)

Está em fase final de execução o Convênio nº 756726/11 firmado entre a Secretaria de Cidadania e
Trabalho e com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR. O projeto
Conhecer Direitos e Promover Cidadania visa promover a capacitação de conselheiros dos Conselhos
Municipais de Defesa de Direitos da Pessoa com Deficiência, assessoria em 20 Municípios e equipagem
de 10 Conselhos dos seguintes Municípios: Campinorte, Trindade, Alto Paraíso, Rio Verde, Rubiataba,
Uruaçu, Santa Tereza de Goiás, São João d'Aliança, Silvânia e Senador Canedo.
Na ação equipagem de Conselhos já foram adquiridos os mobiliários e equipamentos de informática.
A Capacitação dos Conselheiros está em fase de execução, beneficiando 250 conselheiros, de 30
municípios goianos (Campinorte, Trindade, Alto Paraíso, Rio Verde, Rubiataba, Uruaçu, Santa Tereza de
Goiás, São João d'Aliança, Silvânia, Senador Canedo, Araguapaz, Inhumas, Goiás, Britânia, Jataí,
Mozarlândia, Morrinhos, Caldas Novas, Anápolis., Santa Helena, Crixás, Rialma, Corumbá, Goiatuba,
Fazenda Nova, Alto Horizonte, Iporá, Piranhas, Professor Jamil e Piracanjuba).
Foram assessorados os municípios de: Alto Paraíso, São João D'Aliança, Santa Tereza de Goiás,
Campinorte, Alto Horizonte, Britânia, Rubiataba, Alto Horizonte e Araguapaz.
Valor Financeiro Total: 112.170,00 (R$100.000,00 - Governo Federal e R$ 12.170,00 - Contrapartida do
Estado).
Prazo de vigência do Convênio 2011 - 2014 (Durante este período, foram feitos 02 Termos Aditivos).

PROGRAMA: 1055 - PROGRAMA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO
IDOSO
ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

Objetiva promover, apoiar e executar ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, por
meio da rede descentralizada promovendo sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

O Programa DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA teve seu objetivo parcialmente
alcançado devido à escassez de recursos para execução das ações propostas para 2014:
a)      Realização de Eventos Sócios recreativos como os idosos que participam das atividades dos Grupos
de Idosos dos municípios de Goiânia e do entorno, por ocasião da comemoração do carnaval e
participação da 23ª Festa Junina das Pessoas Idosas,
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sendo que estes eventos contribuíram para uma melhor socialização e entrosamento entre os mesmo.
b)      Emissão do Passe Livre Intermunicipal (Passaporte do Idoso).
c)      Atendimento às denúncias com as vítimas encaminhadas aos órgãos de competência de acordo com
o caso e famílias orientadas sobre os direitos da pessoa idosa
d)      Implantação da Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa em Aparecida de Goiânia.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2356 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS
DIREITOS DO IDOSO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (ano/2014)

A ação visa promover campanhas educativas visando o combate à discriminação, à negligência, ao abuso
e aos maus tratos contra a pessoa idosa, contribuindo para a construção de novas atitudes e práticas,
imprescindíveis ao envelhecimento ativo.
No primeiro semestre de 2014 foram realizados dois grandes Eventos Sócio - recreativos com
participação  de idosos de todo o Estado, no sentido de assegurar os seus direitos.
a)      O primeiro evento foi realizado no mês de fevereiro, (Carnaval dos Idosos)com a participação 1.500
idosos da capital e de 17  municípios goianos;
b)      O segundo evento (Festa Junina dos Idosos) foi realizado em junho no CRCI, com a participação de
600 idosos de 10 municípios goianos.
Os resultados obtidos foram: Estreitamento de laços afetivos, convivência inter-geracional, resgate da
cultura popular, melhoramento da autoestima dos idosos participantes.
c) Em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, foi realizado o 23º Piquenique das pessoas idosas,
envolvendo 2000 participantes de Goiânia e entorno.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2449 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES E OP. DA
POLÍTICA DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS DO IDOSO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

A ação visa realizar capacitação continuada de gestores municipais, dirigentes de instituições de longa
permanência, operadores do sistema de justiça, cuida dores de idosos, familiares e grupos de autoajuda
para atendimento humanizado do idoso, a promoção, proteção e defesa de seus direitos.

Em 2014 foram realizadas:
a)Capacitação de  Conselheiros de direitos da pessoa idosa, que aconteceu em 3 módulos, dois de 8h
presenciais e um de 14 horas a distância, sendo o total da carga horária de 30 horas. Participaram desta
capacitação conselheiros de 35 municípios do Estado de Goiás.
b) Gestores e coordenadores das Instituições de Longa permanência Para Idosos ILPIS qualificados e
conscientes de seu papel. A Secretaria de Cidadania e Trabalho (SECT), por meio da Superintendência do
Idoso, realizou  dia 30 de junho, Encontro de Gestores de Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPIs), para 70 coordenadores de 24 municípios.
c) Participaram 151 pessoas representando 36 municípios dia 9  de setembro  do Seminário Estadual
Violência Contra a Pessoa Idosa, no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SINE, localizado na
Rua 227 A, n° 95, setor universitário. O evento foi realizado pela Secretaria de Cidadania e Trabalho -
SECT, por meio da Superintendência do Idoso. Estiveram presentes no seminário profissionais do Centro
de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, do Centro de Referência de Assistência
Social - CRAS e das Instituições de Longa Permanência para Idosos - ILPIs,
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profissionais e conselheiros  do Conselho Estadual do Idoso.
d) Municípios presentes: Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Caçu, Caldas
Novas, Campestre, Campo Limpo, Cezarina, Cidade Ocidental, Corumbaíba, Cristalina, Cristianópolis,
Formosa, Goiânia, Goianira, Guarinos, Inhumas, Ipameri, Itaberaí, Itaguari, Jataí, Morrinhos, Nerópolis,
Nova Crixás, Nova Veneza, Palmeiras de Goiás, Perolândia, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Rianápolis,
Rubiataba, Santo Antônio de Goiás, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Taquaral, Trindade,
Vicentinópolis.
e) 3º Encontro em Gerontologia Social, com a participação de 334 pessoas, onde obtivemos os seguintes
resultados: oportunizou maior compreensão sobre o processo de envelhecimento humano subsidiando a
reflexão do trabalho desenvolvido com a pessoa idosa.
f) Encontro de Gestores Municipais de Assistência Social e Profissionais dos CRAS e CREAS, com a
participação de 185 pessoas, onde obtivemos os seguintes resultados: maior conhecimento sobre o
trabalho destinado a pessoa idosa e maior integração dos profissionais dos CRAS e CREAS.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2393 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E DEFESA
DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (janeiro a junho/2014)

A ação visa articular e organizar a Rede Estadual de Serviços ao Idoso como espaço coletivo e de
circulação e informação a fim de potencializar resultados das ações na perspectiva de garantia de direitos
do idoso.

Em atenção a Lei nº 10.741/de 1º de outubro de 2003, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de
Cidadania e Trabalho, criou o PASSAPORTE DO IDOSO, documento que visa assegurar as pessoas com
idade a partir de 60 anos, com renda familiar mensal máxima de até 3 (três) salários mínimos e residentes
no Estado de Goiás, o direito a, no máximo, 4 (quatro) viagens gratuitas mensais dentro do Estado, sendo
que cabe ao Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros reservar 2 (duas) vagas
gratuitas para a pessoa idosa em cada viagem.
De janeiro a 23 de dezembro de 2014, foram emitidos 36.613 passaportes do idoso.
Atendimento às denúncias com as vítimas encaminhadas aos órgãos de competência de acordo com o
caso e famílias orientadas sobre os direitos da pessoa idosa.
Implementação da Rede de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - Com objetivo de fazer valer
os direitos da Pessoa Idosa, a Secretaria de Cidadania e Trabalho (SECT), por meio da Superintendência
do Idoso, realizou dia 18 de junho uma reunião com a participação dos seguintes órgãos: Secretaria
Estadual da Saúde, Agência Goiana de Habitação, Defensoria Pública, Conselho Estadual do Idoso na
sala de reuniões do anexo, para implantação da Rede Estadual de Defesa e Proteção a Pessoa Idosa
(REDEPI).

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO/INCLUSÃO SOCIAL E DE GESTÃO DO
SUAS
ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

O Programa alcançou, de forma geral, os objetivos propostos de acordo com o planejamento, sendo que
as principais ações realizadas formam:
- Realização de várias capacitações que ocorreram por conta de parceria com a Secretaria da Educação -
BPC na Escola;
- Capacitações sobre o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos);
- Capacitação sobre o DRP (Diagnóstico Rápido Participativo);
- Capacitação sobre o CREAS (Centro de Referência Especial de Assistência Social);
- Participação de servidores em eventos relacionados ao SUAS/MDS;
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- Visitas técnicas realizadas in loco;
- Orientações técnicas aos municípios via contato telefônico.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2193 - APOIO FINANCEIRO À IMPLEMENTAÇÃO DE CRAS E CREAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

Objetiva apoiar a implantar e implementar dos Centros de Referência de Assistência Social CRAS e
Centros de Referência Especial nos municípios goianos conforme determina a Política Nacional de
Assistência Social PNAS/NOB-SUAS visando a execução de serviços de proteção social básica, a
organização e coordenação da rede de
serviços socioassistenciais local.
A proposta de co-financiamento estadual 2009-2011, conforme estabelecido no Pacto de Aprimoramento
da Gestão Estadual, cabe ao Estado o co-financiamento de ações executadas nos municípios objetivando
potencializar a proteção social básica.
As medidas determinantes para a adoção do co-financiamento das ações partiram do princípio da
responsabilização e compromisso da Secretaria de Cidadania e Trabalho SECT em apoiar
financeiramente a implantação e implementação dos CRAS/CREAS consolidando gradativamente a
gestão do SUAS em Goiás.
Desde 2009 está em fase de implantação o processo de cofinanciamento municipal, das ações de proteção
social básica e especial para os Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e Centro de
Referência Especializado de Assistência Social - CREAS. Foi elaborada proposta de cofinanciamento,
tendo sido pactuada na Comissão Intergestores Bipartite. Foi também iniciado o processo para repasse
dos recursos aos municípios, no entanto ainda está em tramitação a lei que possibilita este repasse. O
prosseguimento da referida proposta de cofinanciamento depende da finalização da Política Estadual de
Assistência Social, que encontra-se em processo de construção. Portanto, até o final do mês de
novembro/2014 a mesma não foi aprovada pelo Senhor Governador e apresentada à Assembleia
Legislativa do Estado.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2322 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS DE PROTEÇÃO E
INCLUSÃO SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Por meio de Contrato de Gestão entre a SEGPLAN e a OVG foram realizadas as seguintes ações:

- APOIO A ROMEIROS , Atendimento aos romeiros do Divino Pai Eterno, em Trindade (junho/julho)
que atendeu 400 mil pessoas, e de Nossa Senhora D'Abadia, em Muquém, município de Niquelândia
(julho/agosto) que atendeu 50 mil pessoas.
- CAMPANHA GOIÁS SEM FRIO - Campanha de Distribuição de Cobertores a pessoas carentes,
diretamente e através de outras entidades sociais, anualmente nos meses de maio/junho.-GOIÁS .
- NATAL OVG ,  Projeto de amplitude estadual, onde as crianças oriundas de famílias em situação de
vulnerabilidade social recebem brinquedos, assistem a shows artísticos-culturais e se divertem com os
familiares. Em Goiânia, é desenvolvido com a festa natalina, na Praça Cívica, durante 20 dias, no mês de
dezembro.

Em dezembro de 2014, foi feita uma estrutura de show na praça cívica, em razão do show com o cantor
Luan Santana e entrega de brinquedos e kits lanches para crianças  oriundas de famílias vulneráveis sócio
economicamente, perfazendo um publico total de 60.000 pessoas.  Distribuição de 800.000 brinquedos.
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2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2360 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS GESTORES MUNICIPAIS E DEMAIS
OPERADORES DO SUAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)
Objet iva  capaci tar  cont inuadamente  gestores  e  operadores  do SUAS para  o  pleno
exercício de suas funções com eficiência e eficácia, tendo em vista a efetivação do
sistema descentralizado e participativo de Assistência Social em Goiás.

Após  a  e laboração ,  aná l i se  e  aprovação  do  P lano  Es tadua l  de  Capac i tação  para
Ges tores ,  Conse lhe i ros  e  Traba lhadores  do  SUAS nas  ins tânc ias  competen tes ,  o
Secretário de Estado de Cidadania e Trabalho assinou o Termo de Adesão ao Programa
CapacitaSUAS em 2012, assinalando o início da implementação das capacitações no
Estado de Goiás.
O Processo de capacitação dos Gestores municipais contribuiu para ampliar o nível de
conhecimento/execução das pol í t icas  de Assis tência  Social ,  do uso de ferramentas
adequadas para o bom funcionamento das instâncias de Assistência no âmbito dos
terr i tór ios.

¿ Encontro Formativo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos: 160
municípios /385 pessoas
¿ Encontro Formativo sobre ACESSUAS Trabalho / PRONATEC: 84 municípios /
180 pessoas
¿ Operacionalização do PAEFI: 06 municípios / 35 pessoas
¿ 1º Seminário para Elaboração do Plano Estadual Socioeducativo:07 municípios
/  50 pessoas
¿ Reunião Ampliada: Estratégias para erradicação do trabalho infantil de Goiás:
32 municípios / 224 pessoas
¿ Seminário- Fortalecimento das Redes Locais e Regionais de Enfrentamento da
V i o l ê n c i a  S e x u a l  I n f a n t o - j u v e n i l :

 14 municípios
¿ C a m p a n h a  d e  m o b i l i z a ç ã o  s o b r e  v i o l ê n c i a  s e x u a l  c o n t r a  c r i a n ç a s  e

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2407 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, APARELHAMENTO E
REVITALIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

Não há cofinanciamento estadual para a realização desta meta.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2221 - CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

Foram ofertadas no ano de 2014 capacitação personalizada para 39 municípios goianos sobre o uso do
sistema do cadastro único e sistema de gestão integrada do Programa Bolsa Família. A Coordenadora do
Programa realizou Visita in loco à gestão municipal do Cadastro Único e PBF de 37 municípios goianos
Aloândia, Araguapaz, Aruanã, Bom Jesus de Go, Caldas Novas, Campos Belos, Castelândia, Cavalcante,
Cristianópolis, Divinópolis Go, Faina, Goiás, Guarani de Go, Hidrolina, Iaciara, Itapaci, Itapuranga,
Joviânia, Maurilândia, Monte Alegre de Go, Morrinhos, Mozarlândia, Mundo Novo, Nazário, Nerópolis,
Nova Crixás, Nova Roma, Planaltina Go, Posse, Santa Cruz de Go, Santo Antônio do Descoberto, São
Domingos, São Miguel do Passa Quatro, São João D'Aliança, Simolândia, Teresina e Trindade. E ainda, a
realização de reunião com
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beneficiários em 10 deles.No município de Nazário a reunião aconteceu em formato de audiência pública
com a presença expressiva dos beneficiários.

Foram ofertadas capacitações para entrevistadores para o preenchimento dos formulários do Cadastro
Único, com carga horária de 24 horas/aula, com vistas a atender àqueles municípios que tiveram
entrevistadores substituídos ou ampliação da demanda de acesso ao Cadastro Único, a exemplo de
programas de habitação, programas do INCRA destinados às famílias assentadas e acampadas, inserção
das famílias beneficiárias do Programa Renda Cidadã, dentre outras.
E também, capacitação para 144 gestores municipais do Cadastro Único e Bolsa Família.

A fim de melhorar os índices de acompanhamento das famílias que descumprem condicionalidades, assim
como o uso da ferramenta existente no SIGPBF foram capacitados diversos profissionais que atuam na
gestão do programa ou nos CRAS e CREAS.

Algumas ações de capacitação foram articuladas com o Conselho Estadual de Assistência Social, a
exemplo do Seminário Cadastro Único, Bolsa Família e Controle Social realizado em Goiânia, com a
parceria do Ministério Público Federal e o apoio da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania
(SENARC). Foram 3 turmas com carga horária de 08 horas cada, com palestrantes da Senarc e do MPF.

E também, a Reunião Ampliada e Regionalizada Cadastro Único, Bolsa Família e Controle Social
realizada em Planaltina de Goiás com carga horária de 16 horas para a região do entorno do DF e
nordeste goiano com vistas a debater sobre a intersetorialidade, o pacto de aprimoramento de gestão e a
aplicação de recursos, além de oficinas específicas sobre frequência escolar, acompanhamento saúde
beneficiários, Gestão do Cadastro Único e Benefícios e Controle Social.
Foi intensificada a articulação com os gestores municipais para o acompanhamento da saúde dos
beneficiários do Programa Bolsa Família, tendo em vista os finais de vigência. Inclusive, foi traçada
estratégia emergencial junto ao município de Goiânia, cujo resultado impacta diretamente no índice do
Estado, para a realização do acompanhamento, visto que as unidades de saúde estão paralisadas em
decorrência da greve dos servidores. Na Reunião Ampliada e Regionalizada promovida em Planaltina de
Goiás foi assegurado um grande número de vagas para a participação dos agentes de saúde daquele
município com vistas ao aumento do índice de acompanhamento à saúde das famílias beneficiárias do
PBF.
A qualidade do Cadastro Único tem melhorado nos municípios goianos, porém, ainda requer da Senarc a
exclusão da base das famílias que não atualizam o cadastro há mais de 48 meses.

OBSERVAÇÕES

Foram ofertadas vagas do curso de entrevistadores para preenchimento dos formulários do cadastro único
a 100% dos municípios e atendidas todas as demandas apresentadas, sendo capacitados em 2014 232
entrevistadores para preenchimento dos formulários do cadastro único, oriundos de 114 municípios, com
carga horária de 24 horas/aula.

Equipe técnica dos CRAS e CREAS de Goiânia capacitada para o acompanhamento das famílias
beneficiárias em descumprimento das condicionalidades.

Foram ofertadas 05 turmas para o Curso de Gestores de Cadastro Único e Bolsa Família, com carga
horária de 40 horas, sendo capacitados 143 gestores municipais do Cadastro Único e Bolsa Família e/ou
técnico municipal da Assistência Social, oriundos de 114 municípios. A meta é capacitar no mínimo um
gestor por município.

A fim de melhorar os índices de acompanhamento das famílias que descumprem condicionalidades, assim
como o uso da ferramenta existente no SIGPBF foram capacitados 126 profissionais de 52 municípios
goianos.

Seminário Cadastro Único, Bolsa Família e Controle Social realizado em Goiânia, com a parceria do
Ministério Público Federal e o apoio da Secretaria Nacional de Renda de
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Cidadania (SENARC). Foram 3 turmas com carga horária de 08 horas cada, com palestrantes da Senarc e
do MPF, que contou com a participação de 369 participantes.

Reunião Ampliada e Regionalizada Cadastro Único, Bolsa Família e Controle Social realizada em
Planaltina de Goiás com carga horária de 16 horas e com a participação de 280 participantes de 17
municípios goianos.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2276 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE PACTUAÇÃO E CONTROLE
SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

Objetiva promover o fortalecimento das instâncias de pactuação e controle social, enquanto espaço de
interlocução e deliberação da Política de Assistência Social e de efetiva participação popular no processo
de gestão do SUAS.
Conforme estabelecido no Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual, à Secretaria de Cidadania e
Trabalho SECT coube a realização de ações visando oferecer condições de funcionamento da Comissão
Intergestores Bipartite CIB e Conselho Estadual de Assistência Social CEAS considerando o papel destas
instâncias na negociação, pactuação e controle da Política de Assistência Social.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2004 - GOIÁS SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

A ação visa reunir e organizar em sistema informatizado as informações das ações sociais executadas no
Estado de Goiás, fornecendo os meios necessários para a articulação dos diversos programas, sejam eles
públicos ou privados, bem como para o monitoramento e avaliação dessas ações.
A ação GOIAS SOCIAL, não foi executada no período analisado, por falta de recursos
orçamentários/financeiros.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2403 - IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS ESTADUAIS DE MONITORAMENTO,
AVALIAÇÃO E INFORMAÇÃO DO SUAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

Objetiva acompanhar e avaliar a execução da Política de Assistência Social em Goiás, aferindo resultados
e referenciando avanços na efetividade de suas ações.
O processo de monitoramento e avaliação é uma constante na implantação do SUAS, baseando-se em
princípios fundamentados na ação educativa dialógica desenvolvendo-se entre equipe técnica da SECT e
executores municipais: gestores municipais de assistência social, profissionais, prestadores de serviços e
conselheiros municipais de assistência social.
Neste sentido, buscou-se identificar nas ações, serviços, programas e projetos desenvolvidos nos
municípios resultados e entraves, bem como avaliar o impacto e sua relevância social.
Para o alcance dos objetivos propostos pela SECT foi criada a coordenação de Vigilância
Socioassistencial que é caracterizada como uma das funções da política de assistência social e se realiza
por intermédio da produção, sistematização, análise e disseminação de informações territorializadas.
Trata das situações de vulnerabilidade e risco que incidem sobre famílias e indivíduos e dos eventos de
violação de direitos em
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determinados territórios.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2181 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

A ação visa assegurar a manutenção das unidades de atendimento, ainda em processo de descentralização
como: Casa do Idoso da Vila Mutirão, Condomínio Sol Nascente, Centro de Referência em Convivência
do Idoso - Mãe Mariinha, Centro Estadual de Apoio ao Deficiente, bem como outras ações de proteção
social.

A CASA DOS IDOSOS-VILA MUTIRÃO é uma Unidade Operacional da Secretaria de Cidadania e
Trabalho, sendo esta uma Instituição de Longa Permanência para idosos realizando atendimento integral
moradia, serviços de saúde, educação e lazer.
Em execução direta, a Secretaria de Cidadania e Trabalho mantém na Casa dos Idosos 150; Vila Mutirão,
sendo esta uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, realizando atendimento, integral à pessoa
idosa, oferecendo moradia, serviços de saúde, educação e lazer, além de desenvolver trabalho
sócioeducativo com moradores desta unidade, atende idosos residentes na área de abrangência da Casa
dos Idosos, desenvolvendo trabalho sócioeducativo com moradores e comunidade.
Desenvolver um trabalho sócioeducativo com moradores da Instituição e também com idosos residentes
na área de abrangência da Casa dos Idosos.
As atividades são desenvolvidas, também por meio de parcerias com a rede de saúde; Secretaria
Municipal da Educação com o Projeto Aja; Ministério Público; Universidade Católica - PUC; Laboratório
e doações da comunidade. E como ponto negativo a falta de recursos financeiros para dinamização do
trabalho.
Em 2014 foram realizados encontros intergeracionais entre moradores, comunidade, alunos de escolas,
grupos religiosos como também o entrosamento com familiares do idoso morador participando e
assumindo responsabilidade junto com a coordenação da unidade, com o objetivo de possibilitar melhor
atendimento do idoso em suas
necessidades básicas.

CENTRO DE REFERENCIA EM CONVIVÊNCIA DA PESSOA IDOSA (CRCI).
A Secretaria de Cidadania e Trabalho, considerando as necessidades dos profissionais que prestam
atendimento à pessoa idosa no Estado de Goiás, em 2009, mudou o atendimento do Centro de
Convivência de Idosos Mãe Mariinha do Jardim Novo Mundo, que antes era apenas em Centro de
Convivência, com atividades Terapêuticas, Físico, Recreativas, Lazer e Cultural, passa a ser também um
Centro de Referencia em Convivência da Pessoa Idosa (CRCI). Uma Unidade planejada para qualificar
profissionais em Gerontologia Social de todo o Estado de Goiás.
O CRCI é hoje, referencia para os Municípios do Estado de Goiás na promoção, construção e manutenção
da qualidade de vida e nas relações interpessoais da pessoa idosa, através de oficinas, palestras, cursos de
cuida dores familiares de idosos, cursos de autocuidado, além dos passeios, celebração de datas
comemorativas.
Assessoria Gerontológica disponível à todos os Municípios nas ações relacionadas ao tema sobre o
envelhecimento.

O CONDOMÍNIO SOL NASCENTE é uma Unidade que têm a função de acolher em condição
temporária e provisória, como medida protetiva, crianças vítimas de abandono, maus tratos e violência
doméstica. Dando cumprimento a esta característica de transitoriedade.
A Unidade de Acolhimento tem entre seus objetivos, garantir à criança proteção integral prevista na Lei
nº 8069/90, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), assegurando-lhes condições básicas de
acolhimento, saúde, educação, alimentação, cultura, esporte e lazer, possibilitando-lhes o
desenvolvimento pessoal e social e contribuindo com a sua formação enquanto cidadão (ã), autônomo,
solidário e competente, tudo isto visando o seu retorno ao convívio familiar e comunitário.
O Condomínio Sol Nascente está passando por uma ampla reforma nas suas instalações físicas, utilizando
recursos do Tesouro Estadual, fruto de um Termo de
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Ajustamento de Conduta- TAC, do Ministério Público do Trabalho com a AGETOP, adequando assim
suas instalações para acolher crianças e adolescentes com mais segurança, conforto e proporcionar
melhores condições de trabalho aos servidores. Após o término da reforma ampliaremos o atendimento à
adolescentes até 18 anos incompletos e desta forma cumpriremos o que rege o Estatuto da Criança e do
Adolescente e o Plano de Convivência Familiar e Comunitária.
Atende atualmente: Crianças de 00 a 06 anos incompletos (masculino e feminino)/74 Crianças de 06 a 12
anos incompletos (masculino)/56
Crianças de 06 a 12 anos incompletos (Feminino)/48

O CENTRO ESTADUAL DE APOIO AO DEFICIENTE - CEAD é uma Unidade que trabalha a
habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiências: física, visual, auditiva, intelectual, múltiplas,
síndromes e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, sem restrição quanto à idade, município de
origem, escolaridade e poder socioeconômico, visando à inclusão social de forma digna e em busca de
uma igualdade social. Atende atualmente 286 pessoas.

OBSERVAÇÕES

Por meio de contrato de gestão entre o Governo do Estado (SEGPLAN)  e a organização das voluntárias
de Goiás, realizou as atividades abaixo:
-Cadastro de Entidades Sociais;
-Avaliação Sócio-Econômica de Beneficiários;
-Doação de Benefícios;
-Cadastramento das Gestantes;
-Assistência Social, Médica e Psicológica durante o período da gestação;
-Acompanhamento e orientação até um ano após o parto;
-Doação de Enxoval para crianças;
-Orientação sobre cuidados com a saúde (da mãe e da criança);
-Conscientização e orientação sobre planejamento familiar;
-Orientação a Familiares e pais solteiros.
-Acolhimento de idosos carentes em (Centro Gerontológico Sagrada Família e Centro de Convivência de
idosos Vila Vida).
-ILPI (Instituição de Longa Permanência para Idosos) - idosos dependentes, sem família. Oferece
moradia, alimentação, assistência social, médica, odontológica, psicológica,
etc;
-Casa-Lar - idosos independentes. Oferece moradia, atividades físicas, pedagógicas, de recreação e lazer;
assistência social; apoio na realização das tarefas do dia-a-dia;
-Centro-Dia - idosos dependentes, com família, que necessitam de cuidados especiais durante o dia, não
passíveis de atendimento pela família: Permanecem na instituição
durante o dia e retornam ao lar no final da tarde;
-Centro de Convivência (Frequentadores) - idosos independentes, da comunidade. Participam das
atividades diárias;
-Palestras de Sensibilização para a prática do voluntariado em Empresas e Órgãos Públicos;
-Seminários de Conscientização e Capacitação de Voluntários;
-Encaminhamento de Voluntários Capacitados às entidades sociais;
-Apoio a pessoas carentes do interior do Estado que necessitam de tratamento médico especializado em
Goiânia: Hospedagem, Alimentação, Serviços de Enfermagem,
Acompanhamento Psicopedagógico, Assistência Social, Agenda-mento de Consultas Médicas, Transporte
para locomoção a Consultórios Médicos, Hospitais e Laboratórios.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2273 - PROTEÇÃO E FORMAÇÃO DO ADOLESCENTE APRENDIZ - JOVEM
CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano/2014)

A ação Jovem Cidadão do Governo do Estado de Goiás atende atualmente  uma média de   2624 (dois mil
seiscentos e vinte e quatro) adolescentes na faixa etária dos 14 aos
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18 anos incompletos, que estejam matriculados e frequentando a rede de ensino e tenham renda familiar
até dois salários mínimos, em Goiânia e em municípios do interior do Estado de Goiás. Tem como
objetivo precípuo a ascensão social e a preparação do adolescente para o mercado de trabalho,
permitindo-lhe uma formação de caráter eminentemente educativo, de cidadania e de inclusão social.
Muitos são os benefícios apresentados aos adolescentes e às famílias carentes, no sentido de os mesmos
terem a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, adquirindo experiência mais cedo, inclusive
comprovada com o registro na Carteira de Trabalho, recebendo qualificação adequada, posicionando-se à
frente dos outros adolescentes de mesma faixa etária, e tendo o privilégio de fazer parte da parcela
economicamente ativa da sociedade.
Critérios para a seleção dos adolescentes a serem atendidos:
-O adolescente deve possuir idade entre 14 (quatorze) anos e 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses (ou
colocamos 03 meses?) completos.
-O adolescente deverá estar matriculado e frequentando instituição regular de ensino e deverão
permanecer no ensino formal durante sua permanência no programa. (Dispensável este critério caso ele
tenha concluído o ensino médio)
-O grupo familiar não poderá possuir renda mensal superior a 02 (dois) salários mínimos.
-Para uma cota determinada de 5% (cinco por cento) das vagas, além dos critérios acima, deverá o
adolescente estar inserido no sistema socioeducativa em meio aberto ou em vulnerabilidade social.

OBSERVAÇÕES

Não foi encaminhado pelo o  responsável da ação o  relatório referente ao mês de dezembro

PROGRAMA: 1050 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ - UM PASSO A FRENTE

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (ano 2014)

Programa Renda Cidadã foi instituído pelo Governo de Goiás para dar maior dignidade à população
carente do Estado, por meio da concessão do benefício de renda mínima de caráter compensatório e
redistributivo, como forma de garantir uma melhor qualidade de vida, minimizar os riscos sociais e
diminuir a vulnerabilidade desse grupo social, propiciar a interface desse Programa com outros
Programas Sociais voltados para a promoção de Políticas Sociais na área habitacional, qualificação para
empregabilidade, micro-empreendimento e ações socioeducativas voltados à ampliação do universo
informacional e cultural, entre outros, visando contribuir para emancipação do cidadão e/ou grupo
familiar.
O Programa Renda Cidadã em 2014 executou suas atividades como: concessão dos benefícios às famílias
e entidades filantrópicas cadastradas no Programa; Capacitação dos supervisores, e palestras
socioeducativas para os beneficiários.
Além disso, o Programa ajustou o foco de atendimento com base nos critérios de inclusão, reduzindo
desvios e gastos indevidos e aumentando sua credibilidade e a de seus gestores.
Foram realizadas:
- a inserção de novas famílias ao Programa Renda Cidadã, agregando valor à renda familiar, contribuindo
com a ascensão da qualidade de vida do cidadão.
- Implantação (modo teste) do novo modelo de banco de dados do Programa Renda Cidadã, diminuindo
possíveis erros de digitação, evitando atraso da demanda de inclusão do beneficiário no Programa.
- Inserção de novas entidades filantrópicas no Programa Renda Cidadã - Pão e Leite, beneficiando
famílias em vulnerabilidade social, aumentando metas de atendimento nas entidades.
- Inserção de novas entidades filantrópicas no Programa de Isenção de Água e Energia, auxiliando no
sustento das entidades que prestam serviços às famílias em situação de vulnerabilidade social.
- Realização de Capacitação dos Supervisores do Programa Renda Cidadã - Programa Estadual de
Transferência de Renda;
O Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de
descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria
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de Cidadania e Trabalho.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2153 - AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOA DE BAIXA RENDA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

A ação visa distribuir Kits de Alimentos e gênero de primeira necessidade, em caráter temporário, às
famílias vítimas de catástrofes ou demais necessidades emergenciais, como também atender comunidades
vulnerabilizadas economicamente como: quilombolas, ciganos, indígenas, GLBTT's e outras.

Não houve contratação de empresa para fornecimento de kits emergenciais (cestas básicas), uma vez que
o orçamento foi liberado no mês de Março/2014 e o tempo de tramitação do processo licitatório moroso e
burocrático não seria suficiente para executar em 2014, considerando o período eleitoral. Foi realizada
apenas regularização de despesa de contrato do ano anterior

OBSERVAÇÕES

O Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de
descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho.
Os dados  financeiros se referente a despesas de exercício anterior (regularização de despesa)

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2342 -  AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA -
TRANSFERÊNCIA DE RENDA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

A ação visa fornecer, em caráter emergencial, renda mensal, para aquisição de produtos de primeira
necessidade, às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no Programa, como forma de
garantir o direito a uma alimentação adequada.
Em 2014 o AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA do Programa Renda Cidadã
manteve o pagamento de benefícios em todos os municípios do Estado, sendo atendidas atualmente, cerca
de 59.000 famílias . Ocorreram algumas exclusões de beneficiários que foram contemplados com o
Programa Bolsa família, ou por não mais atenderem aos critérios legais estabelecidos pelo Programa
Renda Cidadã.
Além disso, o Programa ajustou o foco de atendimento com base nos critérios de inclusão, reduzindo
desvios e gastos indevidos e aumentando sua credibilidade e a de seus gestores.
O AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA é uma ação do Programa Estadual de
Transferência de Renda, que por meio do auxílio financeiro mensal, atende em caráter temporário às
famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social, ou seja, é destinado às famílias goianas
que estejam passando por dificuldades financeiras e que dependem dessa ajuda para sobreviver.
O que é RENDA CIDADÃ MAIS SAÚDE?
O Renda Cidadã Mais Saúde concederá valor fixo de R$40,00 que será adicionado ao valor básico de
R$80,00 do Renda Cidadã à família com integrante portador de hemofilia, epilepsia, doença renal
crônica, HIV, fibrose cística, anemia falciforme, hipertensão arterial, diabetes, tuberculose, neoplasia
maligna, gestantes ou mães que estejam amamento até seis meses após o parto.
O que é o RENDA CIDADÃ MAIS EDUCAÇÃO?
Já as famílias que possuem dependentes entre 6 e 17 anos de idade que estejam regularmente
matriculados no ensino fundamental ou médio, receberão o Renda Cidadã Mais Educação. Assim, o
grupo familiar terá acrescido ao seu benefício o valor
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de R$ 10,00 por dependente matriculado. O máximo são quatro filhos.

OBSERVAÇÕES

O Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de
descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2353 - AUXÍLIO NUTRICIONAL ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E UNIDADES DE
ATENDIMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

A ação visa o auxílio financeiro às entidades filantrópicas, organizações não governamentais de direito
privado, cadastradas no programa Renda Cidadã Pão e Leite, para complementação nutricional de pessoas
em situação de vulnerabilidade social, conforme preconiza a Lei Estadual nº 14.023, de 21 de dezembro
de 2001.
A coordenação de acompanhamento às entidades oferece assessoria, monitoramento e fiscalização,
visando ajustes e maior justiça social.
Uma das maiores dificuldades encontradas nas ações de fiscalização e monitoramento, nas entidades no
ano de 2014, foi falta de pessoal especializado, estrutura física, sala privativa para entrevistar/receber os
responsáveis legais pelas entidades, telefone desbloqueado para ligações interurbanas e celulares.
Assegurou a garantia de direitos fundamentais de crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com
vínculos familiares rompidos ou fragilizados e com dependência em substâncias psicoativas, recuperando,
qualificando e reinserindo socialmente este público através das entidades do 3º setor.
Em 2014 foi autorizado o aumento do valor repassado por atendimento diário realizado de R$ 0,80 para
R$ 1,20.

OBSERVAÇÕES

O Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de
descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2441 - AUXÍLIO PAGTO DAS TARIFAS - ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA/ESGOTO ÀS
ENTIDADES, HOSP.FILANTRÓPICOS E FAMÍLIAS CARENTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

A ação visa fornecer auxilio financeiro mensal na forma da isenção de contas pelo consumo de energia
elétrica, água tratada e de utilização do serviço de coleta de esgoto, com vista a promover o aumento da
capacidade de atendimento das unidades de assistência social e de saúde, otimizando assim o serviço
disponibilizado à comunidade e proporcionando aos seus usuários melhoria no desempenho e agilidade
nas atividades
Em 2014 foram repassados recursos financeiros mensais na forma de pagamento das contas de energia
elétrica, água tratada e coleta de esgotamento sanitário a cerca de 606 entidades  filantrópicas  e 37 santas
casas de saúdes e hospitais filantrópicos, com atendimento médio de 310.000 pessoas ao mês.

OBSERVAÇÕES

O Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de
descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho.
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2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2349 -  CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS AGENTES
EXECUTORES - RENDA CIDADÃ

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

Esta ação visa possibilitar a capacitação continuada dos conselheiros e agentes executores do Programa
Renda Cidadã nos municípios goianos, como forma de otimizar a execução das ações implementadas,
visando a eficiência e eficácia no desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços
prestados pelos mesmos.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2425 - INSERÇÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CRIANDO
OPORTUNIDADES E UNIDADES DE PRODUÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

Esta ação visa propiciar oportunidades de emprego/trabalho e geração de renda aos beneficiários do
Programa Renda Cidadã, com vistas à qualificação profissional, bem como incentivo ao associativismo,
com a finalidade precípua de emancipação futura do grupo familiar atingido.
Foram qualificdos de aproximadamente 150 beneficiários do Programa Renda Cidadã, com cursos de
Corte e Costura, Gestão da Beleza e Tortas e Salgados, em 10 municípios do Estado de Goiás.
Ações estas que visam a geração de renda, a melhoria da qualidade de vida e auto sustentabilidade
familiar

OBSERVAÇÕES

O Programa Renda Cidadã é executado orçamentária e financeiro, por meio do processo de
descentralização orçamentária do Fundo PROTEGE Goiás para a Secretaria de Cidadania e Trabalho.

PROGRAMA: 1110 - PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA E ATRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2509 - FOMENTO AO COOPERATIVISMO

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELA AÇÃO (Ano 2014)
Definição da política a ser implementada, visando a difusão do cooperativismo no Estado: Inclusão de
conteúdo sobre cooperativismo nas Escolas Estaduais do Ensino Fundamental e Médio, através da
transversalidade. Execução de cursos de Qualificação Profissional voltado ao cooperativismo, seja pela
Secretaria de Cidadania e Trabalho, seja pela Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovações. Criação de
Cursos Tecnólogos, ou mesmo Curso de Graduação, pela Universidade Estadual de Goiás. Para a adoção
desta política, a Secretaria de Cidadania e Trabalho, por meio do Conselho Estadual de Cooperativismo,
criou um grupo temático, coordenado  pela Secretaria Executiva do CECOOP, composto por membros do
CECOOP, da Secretaria de Estado da Educação, da Secretaria de Estado de Ciências, Tecnologia  e
Inovação, do Conselho Estadual da Educação e da Universidade Estadual de Goiás - UEG, para estudos e
elaboração de um projeto a ser apresentado, ainda este ano ao Governo de Goiás. O grupo, já realizou a
primeira reunião em 08/05/2014 e já agendou o próximo encontro para o dia 19/05/14.
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Outra ação em andamento é a busca de uma solução para a regulamentação da Lei Estadual 15.109/2005,
que dispõe sobre a Política Estadual de Cooperativismo e dá outras providencias. É importante aqui
salientar, que a difusão do cooperativismo e consequentemente o crescimento do seguimento no estado,
passa primeiro pela adoção da cultura e filosofia da atividade de cooperação. Seu significado e os seus
objetivos. Para acelerar este processo, a Secretaria de Cidadania e Trabalho, por meio do CECOOP,
enviou consulta à Procuradoria Geral do Estado, na busca de parecer sobre as principais dúvidas,
relacionadas ao registro de Cooperativas no Estado. Ofício nº 0674/2014 ¿ SECT de 21 de março de
2014.
Para a difusão do Cooperativismo no Estado, a principal dificuldade e estabelecer uma estratégia de
difusão do cooperativismo, sem a participação das entidades vinculadas ao segmento. Como por exemplo:
a Organização das Cooperativas do Brasil ¿ OCB, Seção Goiás; A Central das Cooperativas da
Agricultura Familiar ¿ CECAF, entre outros. Entende-se que, uma ação conjunta trará resultados mais
confiáveis e com mais qualidade, sem deixar de levar em conta a otimização de recursos financeiros. A
dificuldade neste sentido é o convencimento para o envolvimento destes seguimentos, que passa primeiro
pelo atendimento das revindicações citadas acima. De acordo com dados da Junta Comercial do Estado de
Goiás, é crescente o número de cooperativas no Estado, no entanto este crescimento é questionado pela
OCB, no que se refere aos objetivos e finalidades de uma cooperativa. Contestam a forma e os objetivos,
como são criadas e registras estas cooperativas
Foi iniciado a execução do Convênio  MTE/ SENAES n.º 00057/2013 que visa  fomentar a implantação
de ações integradas de economia solidária, através da cooperação ativa entre trabalhadores ou produtores
autônomos e familiares nas áreas urbanas e rurais, como estratégia de promoção do desenvolvimento
local e territorial sustentável visando a superação da extrema pobreza e do desemprego por meio da
geração de trabalho e renda em iniciativas solidárias.
As ações de fomento à economia solidária desenvolvidas neste projeto serão destinadas a atender
diretamente 2.000 pessoas, sendo 800 beneficiárias do Plano Brasil Sem Miséria e 1.200 catadores/as de
materiais reutilizáveis/recicláveis.

OBSERVAÇÕES

Não foi possível atualizar o sistema nos meses de julho/Setembro e Dezembro por falta de informação do
responsável.

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA SAÚDE DO CIDADÃO

2153 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2754 - APOIO AOS CONSELHOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

Ampliar o quantitativo de Conselhos Municipais de Políticas Sobre Drogas no Estado e criar canais de
participação da população na formulação e implementação de políticas públicas.
Resultado:
Desde o início das atividades pelo GEED foram implantados 54 Conselhos Municipais de Políticas sobre
Drogas em todo o Estado.

2153 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2540 - APOIO TÉCNICO E FINANCEIRO ÀS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS
VOLTADOS AO ENFRENTAMENTO DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

MAPEAMENTO DAS COMUNIDADES TERAPÊUTICOS
Objetivo:Identificar e conhecer a realidade das entidades quem atuam no
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acolhimento/reabilitação de dependentes químicos com o objetivo de fortalecer e proporcionar condições
para se adequarem às normas da Legislação vigente.
Resultado:Foram mapeadas 137 Comunidades Terapêuticas e Clínicas de Recuperação nos exercícios de
2013/2014

REPASSE DE RECURSOS PARA ENTIDADES
Objetivo:Assessoria e orientação a 25 entidades sociais que atuam com prevenção e/ou recuperação de
dependentes químicos para regularização de acordo com a legislação vigente, a fim de estarem aptas a
receberem recursos na ordem de R$ 50.000,00.
Resultado:Foram repassados recursos à 19 entidades sociais

A S S E S S O R I A  À S  E N T I D A D E S  Q U E  A T U A M  C O M  P R E V E N Ç Ã O  E
R E A B I L I T A Ç Ã O / R E C U P E R A Ç Ã O  D E  U S U Á R I O S
Objetivo: Auxiliar as entidades na regularização de documentos bem como adequação de acordo com as
normas da ANVISA para que possam participar de editais e receber recursos púbicos.
Resultado:O GEED  auxiliou mais de 50 comunidades terapêuticas já obterem Alvará da Vigilância
Sanitária Parceria PUC/Arquitetura

OBSERVAÇÕES

EDITAL n.º  001/2014 SELEÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS
Objetivo: Auxilio para adequação física/estrutural das Comunidades Terapêuticas cujos projetos
arquitetônicos foram aprovados pela Vigilância Sanitária visando a ampliação de vagas.
Resultado:Duas comunidades terapêuticas participaram da seleção e foi habilitada a CT Associação
Rubiatabense de Recuperação de Dependentes Químicos com projeto no valor de R$ 35.797,93.

EDITAL n.º 002/2014 INVESTIMENTO EM PROJETOS DE COMUNIDADES TERAPÊUTICAS
Objetivo: Investir em projetos das comunidades terapêuticas que possibilitem a profissionalização e
reinserção social do drogadicto enquanto estiver no processo de recuperação.
Resultado:Participaram do processo de seleção duas comunidades e foi habilitada a CT Obras Sociais da
Diocese de Jataí ¿ Associação Nova Esperança com projeto no valor de R$ 24.944,16.

2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIDADANIA E TRABALHO
2153 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO

AÇÃO: 2406 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS PELO PROGRAMA (Ano/2014)

PROGRAMA DE PREVENÇÃO CARAVANA ¿ANJOS URBANOS¿
Objetivo:Sensibilizar a população sobre os cuidados na prevenção ao uso de drogas  e capacitar as
lideranças locais para lidar com situações de drogadição.
Resultado:O Programa realizou a Caravana em Caldas Novas e Itumbiara (2013), Anápolis, Itapuranga e
Niquelândia e em 12 bairros de Goiânia, integrantes da RISP.

PROJETO ¿PARADA OBRIGATÓRIA¿
Objetivo:Realizar intervenções com atividades de prevenção em terminais de ônibus de Goiânia e Região
Metropolitana e imediações. Informar e orientar a população sobre a importância da prevenção ao uso de
drogas e divulgar os serviços do CEAT.
Resultado:A ação foi realizada nos terminais: Isidória, Cruzeiro do Sul, Praça A, Novo Mundo e Praça da
Bíblia onde impactou mais de 50.000 usuários do transporte coletivo com reflexos imediatos no fluxo do
CEAT-AD.
Despesas: Os recursos materiais utilizados nesse projeto são do CEAT-AD e da Caravana Anjos Urbanos.

GOVERNO JUNTO DE VOCÊ
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Objetivo:Orientar o público visitante sobre a importância da prevenção ao uso de drogas, distribuir
material educativo sobre prevenção e divulgar os serviços prestados pelo Centro Estadual de Avaliação
Terapêutica Álcool e outras Drogas ¿ CEAT-AD.
Resultado:Conhecimento por parte da população, das políticas públicas sobre drogas realizadas pelo
Governo do Estado de Goiás

JORNADA GOIANA DE PREVENÇÃO AO USO DE DROGAS
Objetivo:
Divulgar informações sobre a prevenção do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas, promoção de saberes,
socialização do conhecimento e como produto final a elaboração de um plano de ação sobre prevenção
para os municípios.
Resultado:
Foram realizadas 8 edições da jornada com a participação de 2.854 representantes de 153 municípios.
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2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

INSTITUCIONAL

Vanda Dasdores Siqueira Batista

1. Gestor

2. Visão Institucional

Missão:Garantir à sociedade uma educação de qualidade, que proporcione ao aluno conhecimentos,
habilidades e formação de valores, por meio de propostas inovadoras, num ambiente democrático e de
valorização humana.
Objetivo Geral:Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da coordenação das
ações educacionais que visam consolidar a universalização do acesso escolar, ampliação da equidade
educacional, elevação do padrão de qualidade do ensino e o sucesso escolar do aluno

2.1 Objetivo Institucional

Leis:
Decreto-Lei nº. 234, de 06/12/1944,
Decreto-Lei nº. 27, de 29/11/1947,
Lei nº. 1.370, de 09/11/1956,
Lei nº. 12.163, de 07/04/1995,
Decreto nº. 5.974/2004,
Lei nº. 17.257 de 25/01/2011,
Decreto n° 7.286 de 08/04/2011,
Lei n° 17.367 de 11/07/2011,
Lei n° 17.469 de 03/11/2011,
Lei n° 17.507 de 22/12/2011,
Decreto nº 7.634 de 05/06/2012,
Lei n° 17.854 de 10/12/2012,
Lei n° 17.920 de 27/12/2012,
Lei n° 18.286 de 30/12/2013,
Lei n° 18.687 de 03/12/2014;
Lei n° 18.746 de 29/12/2014.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Gestão da Secretaria da Educação - SEDUC incorporando as orientações emanadas do Governo do
Estado, fundamentou suas ações em programas implementados com planejamento, participação,
avaliação, parcerias e valorização do servidor, visando sempre o aluno e seu aprendizado. É uma
administração que envolve os diversos integrantes da equipe, da administração central, de todas as
subsecretarias regionais destacando a importância da execução do projeto político-pedagógico na unidade
escolar, com a participação ativa dos conselhos escolares, bem como no processo ensino-aprendizagem.

A Secretaria da Educação desenvolveu cinco grandes programas executados de forma cooperativa, com
previsão para solução de problemas, para o atendimento à demanda da sociedade, o aproveitamento de
oportunidade de investimento, a mobilização das equipes em rede e a construção de uma visão
compartilhada.

A grande meta da SEDUC é a Oferta da Educação Pública de Qualidade, com investimento em
capacitação e projetos pedagógicos que alcancem diretamente a escola. Assim, tem-se realizado inúmeras
ações que visam o sucesso do aluno na escola, implementando planos e projetos que estimulam e
reforçam os laços entre estudantes, escola e comunidade, valorizam a produção cultural, artística e
científica da educação e integram a comunidade escolar à produção de novos conhecimentos.

Esta gestão abarcou os anseios da sociedade em propor ações que se voltassem diretamente para a
reconfiguração da escola como o espaço em que ocorra efetivamente aprendizagem significativa. Tal
objetivo se desdobra em dois objetivos principais, quais sejam: valorização/capacitação do profissional da
educação e garantia do direito do aluno de aprender. Para atingir ao primeiro objetivo, investiu-se

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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em formação continuada para professores e coordenadores pedagógicos (das Unidades Educacionais e das
Subsecretarias).

O Pacto foi elaborado e organizado em 5 (cinco) pilares, são eles: Valorizar e fortalecer o profissional da
educação; Adotar práticas de ensino de alto impacto no aprendizado do aluno; Reduzir significativamente
a desigualdade educacional; Estruturar sistema de reconhecimento e remuneração por mérito; Realizar
profunda reforma na gestão e na infraestrutura da rede estadual de ensino. É composto por 25 ações de
forte impacto no sistema educacional goiano. O Pacto tem o enfoque relacionado ao aprendizado
específico no segundo pilar: o de adoção de práticas pedagógicas de alto impacto na aprendizagem dos
alunos. A implementação da equipe de tutoria pedagógica nas escolas, a reformulação do trabalho do
coordenador pedagógico (agora voltado especificamente para a formação de professores) e a discussão do
currículo são apenas algumas ações empreendidas pelo Pacto que favorecerão aprendizagem significativa
e, consequentemente, melhoria de nossos índices.

O Estado de Goiás ficou entre os 9 estados brasileiros que conquistaram melhores índices no Ensino
Médio nas avaliações do MEC em 2013. A nota média de desempenho dos alunos do Ensino Médio na
avaliação nacional, que compreende a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, saltou de 4,19,
em 2009 para 4,33, em 2013. Nesta etapa da educação básica, a evasão escolar teve uma redução de 47%.
Isso significa que além de ter se mantido na escola, o estudante da rede pública estadual aprendeu mais.

A realização de diagnósticos, a criação de políticas de reconhecimento ao mérito e de um sistema de
avaliação interno ajudaram o Estado a melhorar o Ideb do Ensino Médio. Goiás teve o melhor
desempenho do país para esta etapa da educação. Goiás saltou no ranking nacional da 5ª posição em 2011
para a 1ª em 2013.

Os resultados obtidos pelas escolas públicas estaduais no Ideb de 2013, divulgados pelo Ministério da
Educação, revelam a superação das metas nas três fases do ensino, colocando Goiás em destaque no
cenário nacional da educação pública. Mostram, também, um salto expressivo na qualidade do ensino
médio, que é uma etapa da educação básica de responsabilidade exclusiva do governo estadual. Sabemos
que o compromisso e a dedicação dos profissionais que estão hoje na rede estadual foram decisivos para a
conquista desses resultados.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 1º a 5º ano, Goiás obteve nota 6,01, alcançando o patamar
educacional das escolas dos países de primeiro mundo e atingindo a meta estabelecida pelo Inep para
2019, que é de 5,8, quase alcançando a meta final, que é de 6,1 que deveria ser alcançada em 2021. Nessa
fase de ensino, Goiás saltou da 8ª posição, em 2009, para a 2ª posição em 2013. A nota de desempenho
dos alunos em Língua Portuguesa e em Matemática saltou de 5,35, em 2009, para 6,13, em 2013,
enquanto a taxa de abandono sofreu uma redução de 61%, passando de 1,3, em 2009, para 0,5.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, de 6º a 9º, a nota das escolas estaduais no Ideb foi de 4,55,
deixando Goiás na 2a. posição entre os estados. Na composição do Ideb de 4,55 para esta etapa do ensino,
contribuíram a média de desempenho dos alunos em Língua Portuguesa e Matemática, que passou de
4,53 em 2009 para 5,0 em 2013, e a redução da taxa de abandono escolar que foi de 60%.

Dentre as mudanças empreendidas no ensino público da rede estadual em Goiás que contribuíram para a
elevação dos índices de desenvolvimento, destacam-se: a adoção do currículo referência em todas as
unidades da rede, com bimestralidade de conteúdos; a realização de avaliações diagnósticas durante todo
o ano letivo; formação contínua de todas as equipes profissionais da rede estadual; a criação do programa
de tutoria pedagógica para dar suporte às escolas; implementação de programas de reconhecimento ao
mérito, como o Reconhecer; o planejamento quinzenal das aulas com apoio para os professores; e o
programa de acompanhamento sistemático da frequência dos alunos, Programa Goiás Vest -  que tem por
objetivo promover uma maratona diária nas unidades Educacionais, com suporte de material e
professores, para rever os conteúdos que não estão contemplados na 3ª. série do Ensino Médio e que
serão contemplados no ENEM, preparando os alunos para o vestibular e ENEM; o
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Programa de Acompanhamento e Suporte Pedagógico - PASP propõe a realização de ações pedagógicas,
no qual o tutor pedagógico promove a formação em serviço do seu tutorado (diretor da unidade
educacional) buscando, assim, a interação dos sujeitos da Unidade Educacional, responsáveis direta e
indiretamente pelo processo de ensino-aprendizagem.

Em 2014 o Programa PASP, atuou em 120 unidades educacionais, contemplando, aproximadamente
75.000 alunos da Rede Estadual. De acordo com dados do último IDEB, das 249 UEs atendidas em 2013,
mais de 90% delas tiveram avanços significativos em seus resultados, sendo que cerca de 75% das 249
UEs avançaram e alcançaram as metas estipuladas pelo MEC.

No que se refere aos padrões mínimos de funcionamento dos prédios públicos, Unidades Escolares e
Subsecretarias, foi dado continuidade ao programa "Nossa Escola", o programa prevê repasses de
recursos financeiros aos Conselhos Escolares para reformas e outras intervenções emergenciais na
estrutura física das unidades de ensino, fortalecendo a gestão democrática e proporcionando melhores
condições de trabalho para os profissionais da educação, além de dar mais conforto e segurança aos
estudantes. Além das reformas, ampliações, a Secretaria vem buscando aumentar a oferta de vagas no
ensino público por meio da construção de novas escolas que contemplem os diversos níveis de ensino da
Educação Básica, e também a cobertura e construção de quadras poliesportivas.

Ressaltamos também como uma das políticas públicas desta gestão a implementação das Escolas
Estaduais de Tempo Integral de Ensino Fundamental, que passaram por recentes mudanças, como a
reestruturação do turno de ampliação da aprendizagem, pela parceria com a Fundação Itaú Social/Cenpec,
para maior ênfase ao trabalho pedagógico, Atende-se, hoje, aproximadamente 20 mil estudantes
matriculados e estes permanecem por 9 horas e 30 minutos diários, nas 141 escolas estaduais de tempo
integral em todo o Estado. Neste ano, tivemos ainda a instituição de mais dez unidades educacionais em
tempo integral no município de Goiânia (Unidades Escolares de Educação Integral em Tempo Integral -
UEEITI) em parceria com o Instituto Jaime Câmara, como projeto-piloto e em caráter experimental, pela
Lei Nº 18.671, de 13 de Novembro de 2014, Diário Oficial/GO - Nº 21.962.

Outra prática inovadora de política pública que foi implementada em 2014 e  cumpri mais uma diretriz do
Pacto pela Educação o Programa "Novo Futuro" que consiste na criação de escolas de ensino médio com
a oferta em tempo integral que destinam ao aluno muito mais que as aulas constantes no currículo escolar,
mas também oportunidades para esse aluno aprender e desenvolver práticas que irão apoiá-lo no
planejamento e execução do seu Projeto de Vida. Não apenas o desenho curricular dessas escolas é
diferenciado, mas principalmente a sua metodologia e acompanhamento. Os três pilares do Programa
"Novo Futuro" são: Formação Acadêmica de Excelência, Preparação para a Vida e Preparação para o
Mundo do Trabalho. Hoje contamos com 22 unidades educacionais de Ensino Médio de Tempo Integral e
o número efetivo de beneficiários desse programa é de 5.274 estudantes.

Foram disponibilizados recursos financeiros do Tesouro Estadual para o Programa de Alimentação
Escolar, com o objetivo de contribuir para o enriquecimento nutricional da alimentação dos alunos,
possibilitando a formação de hábitos alimentares saudáveis, por meio de cardápios balanceados,
favorecendo o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, a aprendizagem e o rendimento escolar.

Destacamos ainda o Transporte Escolar onde todos os alunos da zona rural que necessitam de transporte
escolar para chegarem até as escolas estaduais, são atendidos, garantindo assim a permanência do aluno
em sala de aula.

Todas as Unidades Escolares da rede estadual de ensino que atenderam os requisitos legais foram
beneficiadas com repasses de recursos financeiros do Proescola, essa ação visa prestar assistência
financeira, em caráter suplementar às escolas públicas estaduais.

As ações da SEDUC revestem-se de um caráter de assessoramento e apoio à escola, com o firme
propósito de possibilitar a conquista da autonomia pedagógica,
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administrativa e financeira, bem como, o efetivo alcance da qualidade da educação.

A Secretaria de Estado da Educação (SEDUC) desempenha um papel fundamental na integração dos
sistemas educacionais em Goiás, promovendo a articulação com os municípios, divulgando o programa
Todos pela Educação e assessorando as secretarias municipais no diagnóstico e na preparação do Plano
de Ações Articuladas (PAR).

No contexto do Plano de Metas, o PAR é o "conjunto articulado de ações, com apoio técnico/financeiro
pelo Ministério da Educação, que visa o cumprimento das metas do Compromisso e a observância das
suas diretrizes".

O Governo Federal por meio do Decreto nº. 6.094, de 24 de abril de 2007, implementou o "Plano de
Metas Compromisso Todos pela Educação", o qual prevê uma mobilização social com a participação de
todos os entes da federação, a União em regime de colaboração com Estados e Municípios, sob a forma
de programas e ações de assistência técnica e financeira em prol da melhoria da qualidade da educação
básica brasileira.

As estratégias utilizadas para a formulação de políticas educacionais que norteiam os avanços da SEDUC
são embasadas nas políticas de governo, nos resultados das avaliações internas e externas, nos dados do
Censo Escolar, nas necessidades de cada regional, nas condições físicas e pedagógicas para o ensino-
aprendizagem e, principalmente, no Pacto pela Educação, que sintetizou o diagnóstico da educação
goiana e seus próximos passos rumo a um sistema de qualidade e equidade.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Os principais indicadores de desempenho dos programas são:

PROGRAMA APRENDER MAIS - AÇÕES PEDAGÓGICAS DE IMPACTO PARA A EDUCAÇÃO
BÁSICA.
- Número de alunos atendidos com projetos pedagógicos
- Número de escolas atendidas com projetos pedagógicos

PROGRAMA RECONHECER.
- Número de professores beneficiados com Prêmio Excelência
- Número de alunos beneficiados com Prêmio Excelência
- Número de escolas beneficiadas com o Prêmio Excelência

PROGRAMA ESCOLA REFERÊNCIA - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA,
PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA
- Escolas beneficiadas com repasses de recursos financeiros/Número de escolas existentes na rede x 100.
- Número de escolas atendidas com equipamentos/Número de escolas existentes na rede estadual de
ensino x 100
- Número de unidade educacional beneficiada com obras/Número de unidade educacional existente na
rede estadual x 100
- Número de alunos beneficiados com transporte escolar no Estado de Goiás/ Número total de alunos da
zona rural existentes na rede x 100.
- Número de alunos beneficiados com merenda escolar no Estado de Goiás/ Número total de alunos
existentes na rede x 100.

PROGRAMA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE EDUCACIONAL, FORTALECIMENTO DA
INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA REDE ESTADUAL DE ENSINO.
- Número de alunos atendidos com projetos pedagógicos/Número de alunos existentes na rede x 100
- Número de escolas atendidas com projetos pedagógicos/Número de escolas existentes na rede estadual
de ensino x 100

PROGRAMA PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO QUALIFICADO E VALORIZADO.
- Número de profissionais capacitados em Formação Continuada

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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- Número de Unidade Escolar Fortalecida com Gestão Democrática

4. Dificuldades encontradas na execução dos projetos e manutenção das atividades.

- Não obstante os resultados alcançados, a burocracia, o excesso de formalismo e a morosidade na
tramitação dos processos são sem dúvida grandes entraves na execução dos Programas/Ações de Governo
e emperram sobremaneira a implementação das políticas públicas estabelecidas.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1013 - PROGRAMA APRENDER MAIS - AÇÕES PEDAGÓGICAS DE
IMPACTO PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Dando continuidade às ações do Pacto pela Educação que é um plano de Reforma Educacional iniciado
em 2011, o programa Aprender Mais - Ações Pedagógicas de Impacto para a Educação Básica engloba
várias ações e objetiva garantir a oferta de ensino de qualidade nesta etapa, com a finalidade de assegurar
a todos o acesso ao conhecimento, ao desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assegurando a
permanência, o acompanhamento e o sucesso do aluno na escola. Têm como eixos norteadores os
princípios éticos, políticos e a concretização de ações para alcançar o objetivo de melhorar a
aprendizagem, os índices de desempenho dos alunos nas avaliações externas do Sistema Nacional de
Avaliação (Prova Brasil, SAEB, ENEM, Provinha Brasil) e outras avaliações propostas pelas redes
Estadual e Nacional.

Esse programa possui um conjunto de ações fundamentadas na melhoria do Sistema Educacional público,
na consolidação da qualidade da aprendizagem, na universalização do acesso, na garantia da permanência
e, sobretudo na reformulação das práticas pedagógicas, implantação das avaliações diagnósticas,
objetivando elevar os índices de desempenho das escolas, professores e alunos.

Temos ciência que a Educação é um desafio permanente e de fundamental importância. Com todo
trabalho e esforço realizado ao longo de 2011 a 2014, concluímos que a Educação do Estado de Goiás
teve um avanço significativo, prova disto são os grandes resultados alcançados no IDEB 2013, sair do 16°
lugar e ir para o topo do ranking, isto é, conquistar o 1° lugar do Brasil no índice de desenvolvimento do
ensino. Goiás alcançar o 1° lugar nos Ensino Médio e 2° lugar no Ensino Fundamental mostra que todos
os resultados são fruto de muito trabalho e foco na melhoria da qualidade da Educação.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2076 - AMPLIAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Aquisição de material para IV Mostra Cultural local e regional das Escolas de Tempo Integral. Processo
nº 201200006013604. (Ciranda da Arte SEF). Liquidado em 2013:

 Foram adquiridos material para a confecção de figurinos para a realização da IV Mostra Artística das
Escolas Estaduais de Tempo Integral beneficiando 7.628 alunos.

-Dando continuidade à Execução do Programa "Novo Futuro"  Ensino Médio em Tempo Integral, foram
ampliados de 15 para 22 Centros de Ensino em Tempo Integral, sendo que: oito estão localizados na
Capital; outros 14 no interior. O programa, previsto no Pacto Pela Educação, o plano de reforma
educacional da rede pública estadual, será implementado ao longo de três anos.

Os três pilares do Programa "Novo Futuro" são: Formação Acadêmica de Excelência, Preparação para a
Vida e Preparação para o Mundo do Trabalho.

Em Goiânia, aderiram ao Ensino Médio em Tempo Integral:

- Colégio Estadual Professor Pedro Gomes
- Colégio Estadual Lyceu de Goiânia
- Colégio Estadual Pré-Universitário
- Colégio Estadual José Carlos de Almeida
- Colégio Estadual Pedro Xavier Teixeira
- Colégio Estadual Carlos Alberto de Deus
- Colégio Estadual Juvenal José Pedroso
- Colégio Estadual Professor Joaquim Carvalho Ferreira

Também participam:
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- Colégio Estadual Zulca Peixoto de Paiva - Cristalina
- Colégio Estadual Sylvio de Mello - Morrinhos
- Colégio Estadual Polivalente Dr. Tharsis - Catalão
- Colégio Estadual Dom Veloso - Itumbiara
- Colégio Estadual Dr. Genserico Gonzaga Jayme - Anápolis
- Colégio Estadual Cecília Meirelles - Aparecida de Goiânia
- Colégio Estadual Garavelo Park - Aparecida de Goiânia
- Colégio Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho - Inhumas
- Colégio Estadual Polivalente Antônio Carlos Paniago - Mineiros
- Colégio Estadual José Feliciano Ferreira - Jataí
- Colégio Estadual Alcides Jubé - Goiás
- Colégio Estadual Américo Antunes - São Luís de Montes Belos
- Colégio Estadual Professor Sérgio Fayad Generoso - Formosa
- Colégio Estadual Osório de Lima - Iporá

OBSERVAÇÕES

Projeto Escola Estadual de Tempo Integral

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação, preocupado em garantir uma
educação de qualidade e proporcionar uma formação mais completa, investe em programas e projetos que
atenda às necessidades do mundo contemporâneo, visando oportunizar aos estudantes o preparo para os
desafios do universo globalizado. Para isso, propôs como uma de suas políticas públicas, o Projeto Escola
Estadual de Tempo Integral - EETI, o qual está fundamentado no artigo 34 da Lei 9.394/96 em que prevê
a ampliação progressiva da jornada escolar no ensino fundamental.

As diretrizes do Projeto Escola Estadual de Tempo Integral estão norteadas a partir de quatro eixos da
formação e do desenvolvimento humano, sendo eles: cultural, social, esportivo e cognitivo, associados a
uma metodologia mais dinâmica e redefinindo tempos, espaços e currículo, por meio do qual busca-se a
integração dos componentes curriculares da Base Nacional Comum com os Campos Temáticos, previstos
na Ampliação da Aprendizagem, proporcionando mais liberdade de escolha nas ações das unidades
educacionais, conforme cultura local e necessidade dos estudantes.

Atualmente, tem-se 141 unidades educacionais desenvolvendo essa proposta pedagógica, com uma média
de 20.000 alunos matriculados, sendo:
80 (oitenta) de 1º ao 5°
51 (cinquenta e uma) de 6º ao 9º
10 (dez) de 1º ao 9º

Atividades Realizadas:

Visita técnico-pedagógica para orientações gerais sobre o Projeto Escola Estadual de Tempo Integral nas
unidades educacionais interessadas em iniciar a proposta pedagógica, bem como, observar os espaços
disponíveis e o interesse da equipe escolar nas Subsecretarias de Goiás, Metropolitana, Itapaci,
Itapuranga;

Visita de acompanhamento, monitoramento e orientação técnico-pedagógica as unidades educacionais,
que trabalham com o Projeto EETI, jurisdicionadas às SREs de Aparecida de Goiânia, Goiatuba,
Inhumas, Itapaci, Metropolitana, Iporá, Goiatuba, Palmeiras, Metropolitana, Itapuranga e Posse

Encontro com técnicos das SREs e diretores de unidades educacionais de tempo integral para
sensibilização do Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos/SEBRAE e apresentação da proposta
pedagógica do Projeto EETI e do Programa Mais Educação.

PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS

Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP) é um projeto é o resultado de uma parceria entre a
Secretaria de Estado de Educação e o SEBRAE (Serviço Brasileiro de
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Apoio às Micro e Pequenas Empresas), com o objetivo de capacitar professores para desenvolverem junto
a seus alunos a consciência empreendedora através de cursos lúdicos utilizando a metodologia do
SEBRAE.

Em maio de 2014, 150 (cento e cinquenta) professores participaram do I Fórum de Educação
Empreendedora, envolvendo 12 (doze) Subsecretarias Regionais de Educação, que inicialmente
desenvolveram o JEPP.

Processos em andamento e/ou paralisados:

1. Aquisições de Kits higiênicos. (SEF). Processo  nº 201400006017888 - paralisado, reprogramado para
exercício de 2015
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2709 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIÓDICOS E LIVROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Elaboração de Cadernos Educacionais para alunos e professores.

2. Aquisição do Projeto Tenda do Saber - o espaço cultural itinerante, para atender as escolas estaduais de
Tempo Integral e as escolas do campo " Kalungas Quilombolas Indígenas" e demais unidades
educacionais de Ensino Fundamental, 1° ao 9° ano.

3. Aquisição de livros literários para abastecer as bibliotecas das Unidades Escolares (coleção Umas e
Outras).

4. Aquisição de Coleção TOCAR JUNTOS. Banda Marcial.

5. Aquisição de Coleção CACO.

OBSERVAÇÕES

PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO

O Programa tem por objetivo prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio com livros
didáticos, acervos de obras literárias, obras complementares e dicionários, no âmbito do Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD).

Reserva Técnica

A partir de 2014, os livros referentes à reserva técnica formarão um estoque nacional, composto
proporcionalmente pelos títulos escolhidos no país e dimensionado inicialmente para atender até 3% das
matrículas projetadas para cada ano de atendimento. Todas as redes que aderiram ao PNLD poderão gerir
sua própria reserva técnica.

Com a implantação da reserva técnica centralizada, a guarda e a distribuição dos livros ficarão a cargo da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, agilizando o processo de atendimento das
solicitações encaminhadas pelas redes de ensino e escolas estaduais.

Principais ações desenvolvidas pela equipe do livro didático:

-Validação, consolidação e envio de três remessas de solicitação de livros didáticos das escolas estaduais
ao FNDE;

-Validação, consolidação e envio da 4ª Remessa de solicitação de livros didáticos das
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escolas estaduais ao FNDE;

-Monitoramento e orientação às escolas para a escolha do PNLD 2015 - Ensino Médio;

-Continuidade do atendimento parcial das solicitações das escolas conforme disponibilidade de título e
saldo da Reserva Técnica e de livros provenientes de remanejamento de escolas estaduais em 2014;

-Entregas de livros didáticos, acervos de obras complementares, dicionários e PNBE nas escolas da rede
pública estadual;

-Recolhimento de livros excedentes das escolas para a Reserva Técnica e que serão distribuídos conforme
a demanda;

-Contato com as Escolas Conveniadas para doação dos livros da Reserva Técnica - desfazimento dos
livros referentes ao ensino médio, vencido o período trienal de utilização;

-Orientações sobre o acesso ao sistema de solicitação de livros didáticos pelas escolas à Seduc;

-Entregas de livros didáticos, acervos de obras complementares, dicionários e PNBE nas escolas da rede
pública estadual e doação da Fundação Banco do Brasil (Projeto Memória);

-Levantamento da situação atual das escolas (com base no SIGE e no FNDE) para distribuição de acervos
de obras complementares e dicionários;

-Realização do evento para a escolha do PNLD/EJA 2015 da rede pública, com a participação das
Subsecretarias Regionais de Metropolitana, Inhumas, Trindade, Aparecida de Goiânia e Anápolis;

-Participação no Seminário - Programa Nacional do Livro Didático/PNLD 2015 - Ensino Médio,
promovido pelo FNDE em Brasília-DF;

-Participação no 14º Congresso Nacional dos Programas do Livro em Cuiabá-MT - Implantação do Novo
SISCORT - Sistema de Controle e Remanejamento da Reserva Técnica.

-Palestra de instrução sobre o Programa Nacional do Livro Didático - PNLD e do Programa Nacional
Biblioteca da Escola-PNBE no Programa de Extensão "Biblioteca Cidadã: reconstituição e dinamização
de acervos e práticas em bibliotecas escolares da rede pública de educação", promovido pela FIC - UFG
realizada na Escola Estadual Santa Marta com a participação de professores e coordenadores pedagógicos
de algumas escolas da Subsecretaria Metropolitana de Educação.

PROJETO JUNTANDO OS CACOS

O Projeto "Juntando os Cacos" tem como objetivo proporcionar aos professores, coordenadores, tutores e
diretores de unidades educacionais subsídios para trabalharem temas pertinentes ao cotidiano de nossos
estudantes, como as novas configurações familiares, o uso de substâncias psicoativas e as diversas formas
de preconceito e discriminação por meio de uma linguagem acessível para os jovens a partir da leitura da
obra literária Caco, Gilberto Mattje, 2014.

Foram capacitados 15 técnicos da SEDUC, pelos formadores da Editora Alvorada, por um período de 08
horas, quando houve a apresentação detalhada de cada etapa do projeto e o estudo da obra "Caco", com
objetivo de preparar os técnicos para o trabalho com os professores da rede em cada regional.

Nas regionais envolvidas, foram capacitados 391 professores de 6º ao 9º ano, principalmente professores
de Língua Portuguesa, Arte e Educação Física.
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Processos em andamento e/ou paralisados:

1. Aquisição de Acervo Bibliográfico para as escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Técnica (EMI/EPT) - Convênio 658365/2009 - Programa Brasil Profissionalizado - Processo nº
201400006014985 em andamento.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2369 - CORREÇÃO DA DISTORÇÃO IDADE / ANO ESCOLAR, REDUÇÃO DA
EVASÃO E REPETÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Aquisição de materiais educativos e pedagógicos para alunos e professores dos programas: Se Liga e
Acelera da Secretaria de Estado da Educação, em parceria com Instituto Ayrton Senna.

OBSERVAÇÕES

Programas de Correção de Fluxo:

Para a correção da defasagem idade /ano escolar do 1º ao 5º ano a Secretaria de Estado da Educação
firmou parceria com o Instituto Ayrton Senna para adesão das escolas ao Programa de Correção de Fluxo
Se Liga e Acelera. Para a defasagem do 6º ao 9º ano foi criado pela SEE o Projeto Crescer Juntos. Sendo
a equipe do Projeto Aprendizagem também responsável por novas implantações, implementação das
existentes e acompanhamento destes programas.

Se Liga e Acelera:
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A parceria com o Instituto Ayrton Senna nos Programas de Correção de Fluxo Se Liga e Acelera,
possibilita o atendimento dos estudantes em defasagem idade /ano escolar matriculados do 1º ao 5º ano na
Rede Estadual de Ensino. Os alunos não alfabetizados são encaminhados para turmas do Se Liga e os
alfabetizados para as turmas do Acelera. A Resolução CEE/CP Nº 2 de 08 de fevereiro de 2013 ampara o
Projeto de Aceleração da Aprendizagem nos anos iniciais.

-Visitas as Subsecretarias Regionais de Educação e unidades educacionais que aderiram aos referidos
programas para a formação de professores e acompanhamento das turmas;

-Realização de três encontros com os supervisores dos Programas de Correção de Fluxo Acelera e Se
Liga (1º ao 5º ano), em parceria com o Instituto Ayrton Senna, com o objetivo analisar os resultados e
planejamento de ações específicas para alcançar a metas estabelecidas.

Projeto Crescer Juntos:

O Projeto Crescer Juntos foi criado pela Secretaria de Estado da Educação para atender a proposta do
Pacto pela Educação - Pilar 3, iniciativa 13 A e também em conformidade com a Lei 9394/96, art. 24,
inciso V, alínea B, que assegura a todos os estudantes o direito de participarem de projetos que
proporcionem a correção dessa distorção idade/ano escolar. O Projeto Crescer Juntos é amparado pela Lei
9394/96, Resolução CEE/CLN Nº 1512, de 31 de outubro de 2013 e o Parecer CLN nº 2243/2013.

Atividades realizadas:

1.Implantação de novas turmas e implementação do projeto desenvolvido em 2013;

2.Devolutiva as Regionais dos Projetos autorizados em 2014.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2337 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Aquisição de Material de Expediente e Pedagógico para alfabetizador, alfabetizando - Programa Brasil
Alfabetizado. Resolução CD/FNDE n° 44, beneficiando 1.209 alunos.

2. Aquisição de Materiais Escolares e pedagógicos para uso dos educandos privados de liberdade e
professores que atuarão nas unidades prisionais. Resolução CD/FNDE n°48. Foram beneficiados 310
alunos.

OBSERVAÇÕES
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Processos em andamento e/ou paralisados:

1. Aquisição de material pedagógico para apoio ao Projeto Educando para a Liberdade. Processo n°
201300006017792 paralisado, previsão para execução no exercício de 2015.

2. Acompanhamento pedagógico do Currículo Trimestralizado da EJA. (EJA/SEM) .Processo n°
201400006015675 paralisado, previsão para execução no exercício de 2015.

3. Acompanhamento da Agenda Territorial de DesenvolvimentoIntegrado e Alfabetização - Resolução
CD/FNDE n°52. Processo n° 201400006014944 (EJA/SEM) paralisado, previsão para execução no
exercício de 2015.

4. Certificação do ENEM e ENCEJA.  (EJA/SEM) Processo n° 201400006014227, em andamento, foi
reprogramado para o exercício de 2015.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2269 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO À
DISTÂNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2242 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DO ENSINO ESPECIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1.Acompanhamento e monitoramento de 196 unidades educacionais estaduais, que receberam o recurso
do Programa Escola Acessível e ainda não finalizaram o plano de atendimento.

2.Acompanhamento e monitoramento  de 889 unidades educacionais estaduais que receberam a sala de
recursos multifuncionais do Programa Sala de Recursos Multifuncional/MEC.

3.Acompanhamento monitoramento Institucional nas Subsecretarias de Iporá e Itaberaí, atendendo 13
unidades educacionais.

4. NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR - Atendimento domiciliar e nas
classes hospitalares em Goiânia e nos municípios do interior: 816 educandos atendidos.
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5.CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE ATENDIMENTO ÀS
PESSOAS COM SURDEZ (CAS):

Seleção dos alunos para o curso de Libras I e para o curso de Formação em Atendimento Educacional
Especializado: Língua Portuguesa como segunda língua para  surdos.

Meta física prevista: 08 turmas para o nível I destes cursos
Meta física realizada: 09 turmas para o nível I do curso de Libras

6.CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS  COM DEFICIÊNCIA
VISUAL - CAP/GO

-APOIO PEDAGÓGICO PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA:
A Unidade de Apoio Pedagógico realizou o Atendimento Educacional Especializado, da Educação
Infantil ao Ensino Médio, para alunos com deficiência visual matriculados na rede regular de ensino, com
objetivo de favorecer o processo de inclusão escolar, desenvolvendo um trabalho em parceria com a
família e a escola, através de Cursos de Capacitação e Assessorias Pedagógicas para professores e
familiares. Foram atendidos 15 municípios e 173 alunos com deficiência visual.

-REABILITAÇÃO:
A Unidade de Reabilitação oferece serviços que estimulam e apoiam o deficiente visual em suas
potencialidades biopsicossocial, para que possam melhorar a qualidade de vida e ser ativo em seu
contexto familiar e social. Trata-se de um programa desenvolvido por uma equipe multiprofissional, com
intervenções terapêuticas, orientações, adaptações e reeducação à sua condição física, com o uso dos
recursos tecnológicos necessários. Foi oferecido a reabilitação para 215 alunos de 26 municípios.

-PRODUÇÃO DE MATERIAIS ACESSÍVEIS:
A Unidade de Produção de Materiais Acessíveis promove o acesso do deficiente visual à informação,
através de materiais impressos em Braille, ampliados e digitalizados; realiza transcrições de avaliações
pedagógicas em Braille e/ou ampliadas de acordo com a acuidade visual de cada aluno; promove a
adaptação de figuras, gráficos, tabelas e legendas.  Atende, de acordo com a capacidade de produção, as
solicitações de livros didáticos em formato acessível, para alunos da educação básica de todo o Estado de
Goiás. os Materiais produzidos beneficiaram 26 alunos pertencentes a 11 municípios.

Materiais produzidos:

Braille: 4.241 páginas
Ampliados: 923 páginas
Digitalizados: 3.772 páginas

OBSERVAÇÕES

NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR:
1.Intervenção do Serviço Social na área da Pedagogia Hospitalar de acordo com a demanda e/ou
solicitação.
2.Coordenação e orientação diária aos atendimentos pedagógicos domiciliares dos municípios:
Niquelândia, Doverlândia, Iporá, Itajá, Anápolis, Caiapônia, Caldas Novas, Iporá, Itaberaí, Itaguaru,
Itumbiara, Morrinhos, Piracanjuba, Rubiataba, Santa Bárbara, Santa Helena, Goianira, Professor Jamil, e
Trindade
3.Atendimento quinzenal psicoeducacional: 23 educadoras atendidas do Núcleo de Atendimento
Educacional Hospitalar

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE ATENDIMENTO ÀS
PESSOAS COM SURDEZ (CAS):

1. Acompanhamento e monitoramento dos trabalhos de planejamento dos cursos de: Libras I a V,
Intérprete I e II, Formação em Atendimento Educacional Especializado:
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Língua Portuguesa  como segunda língua para surdos:

-Meta física realizada : Auxílio 29 professores para atendimento aos alunos e  planejamento das aulas e
elaboração de recursos, avaliações e filmagens;

-Atendimento a 543 cursistas, nos cursos de de: Libras I a V, Intérprete I e II,  Atendimento alunos
Especializado: Língua Portuguesa como  segunda língua para surdos, e 65 alunos no Atendimento
Educacional Especializado do CAS e das Escolas;

-Municípios beneficiados: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Inhumas, Nerópolis, São Luiz de
Montes Belos, Goianira, Indiara, etc.

2.Exame de Proficiência para intérpretes da rede estadual de ensino,  realizado em três dias consecutivos:
Meta física prevista: Atender a 41 municípios que trabalham com alunos
Meta física realizada: Atendimento a 41 municípios que trabalham com alunos  surdos em suas escolas.

3.Realização do I Encontro Goiano de Surdos - IEGOS no dia 22 de março;
Objetivo: Promover a integração da comunidade surda, Reunir o maior número possível de estudantes
surdos da capital e municípios do interior, Propiciar momentos de reflexão sobre a importância da
Educação/Libras na vida do surdo.
Municípios beneficiados: 23 municípios beneficiados.

4.Compreensão sobre o que é o trabalho de AEE para surdos na escola:

O Atendimento Educacional Especializado direcionado à pessoa surda  compreende um momento não só
do ensino da Libras mas também uma oportunidade  de elaboração de processos curriculares e
pedagógicos  que beneficiem sua participação e aprendizagem na sala de aula comum, pelo fato de  que
os alunos surdos necessitam de ambientes estimuladores que desafiem o  pensamento e explore o seu
potencial, bem como propiciem uma compreensão das  ideias complexas, contidas nos conhecimentos
curriculares.

NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL MULTIPROFISSIONAL (NAEM)

1.Assessoria aos Mediadores da Inclusão e Equipe Multiprofissional das Subsecretarias Regionais de
Educação do Estado de Goiás.

Meta física prevista: 40 Subsecretarias Regionais de Educação
Meta física realizada: 40 Subsecretarias Regionais de Educação

2.Trabalho interdisciplinar e itinerante nas Unidades Educacionais do município de Goiânia,
desenvolvendo ações de acompanhamentos institucionais e orientações relativas ao público da Educação
Especial (educandos com deficiência,  transtornos globais do desenvolvimento, altas
habilidades/superdotação, dificuldades de aprendizagem e transtornos mentais).

Foram visitadas 129 unidades educacionais, totalizando 2678 atendimentos.

CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS  COM DEFICIÊNCIA
VISUAL - CAP/GO:

1.Projeto de Expansão do AEE em Altas Habilidades / Superdotação - AH/SD

OBJETIVO: Identificar as AH/SD e promover a expansão do AEE dos alunos identificados nas Unidades
de Ensino.

1.1-Consultorias sistematizadas:
Meta física prevista: 33 consultorias
Meta física realizada: 16 consultorias (externas)
Municípios beneficiados: Goiânia

1.2-Indicação do aluno com Indícios de AH/SD para o Processo de Identificação:
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Meta física prevista: conforme a demanda
Meta física realizada: 26 alunos
Municípios beneficiados: Goiânia e Trindade

1.3-Itinerância, Assessorias e apoio ao processo pedagógico do Núcleo e nas unidades educacionais.

Meta física prevista:  conforme a demanda
Meta física realizada:04 (internas) e 49 (externas)
Municípios beneficiados: Goianápolis, Goiânia e Senador Canedo.

1.4-Atendimento à família do aluno com AH/SD

Assessorias e apoio:
Meta física prevista: conforme a demanda
Meta física realizada: 22 internas e 07 externas;
Municípios beneficiados: Anápolis, Goiânia, Morrinhos e Senador Canedo.

1.5-Formação Interna para monitoramento, assessorias/consultorias e atuação nos cursos de capacitação
em Altas Habilidades / Superdotação:
Meta física prevista: 37 grupos de estudos
Meta física realizada: 37 grupos de estudos

1.6-Pesquisa do Serviço Social para verificar a qualidade do atendimento pedagógico oferecido,
acompanhar, orientar, intervir e mediar às relações entre educando, educador, família e escola.
Meta física prevista: 50 participantes
Meta física executada: 50 participantes
Municípios beneficiados e quantos: 13 municípios.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2370 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E UNIVERSALIZAÇÃO
DO ENSINO FUNDAMENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Pagamento do Programa de matemática. O projeto promove a apreensão dos conteúdos da disciplina a
partir de atividades lúdicas e sistematizadas, para alunos da rede estadual de ensino, de acordo com as
especificações constantes do termo de referência e do projeto básico.

- Municipalização de Turmas: Convênio de Cooperação entre as partes Prefeitura Municipal de Turvânia
e Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado da Educação para municipalização das turmas: 2º, 3º,
4º e 5º ano da Escola Estadual Herculino Gomes Arantes, Turvânia-go, em atendimento ao Plano
Nacional de Educação (Lei nº 10.172 de 09/01/2001), Lei Federal nº 11.494, de 20/06/2007 e o Decreto
nº 5.035, de 16/04/1999 - Programa de Cooperação Estado / Município, para Educação de qualidade.

- Realização do Projeto Boa Visão SEDUC em parceria com a Fundação Jaime Câmara, atendimento de
16.369 alunos.

OBSERVAÇÕES

PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - Goiás:

O Programa Mais Educação é uma estratégia para induzir a ampliação da jornada escolar e a organização
curricular, oferecendo atividades nas áreas de comunicação e uso de mídias, cultura digital e tecnológica,
cultura, artes e educação patrimonial, educação ambiental e sociedade sustentável, esporte e lazer,
educação em direitos humanos, promoção da saúde e acompanhamento pedagógico.

A proposta principal do Programa é promover a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas
e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as famílias
e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos professores. O PME tem o seu foco na
política pública social.

Em 2014, a universalização do PME como oferta de educação integral foi efetivada, visto que atendemos
os 246 municípios goianos com 920 escolas com a possibilidade de adesão ao Programa, onde o
atendimento ao aluno de tempo integral é uma realidade.

Na Rede Estadual de Educação de Goiás foram concluídos 875 Cadastros do Programa Mais Educação
(PME) 2014/2015, que é a política indutora de educação integral do governo federal. Deste total, 825
unidades educacionais cadastradas receberam do FNDE/MEC, em agosto/2014 na conta das Unidades
Executoras, 50% dos recursos
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destinados à execução do PME, as quais iniciaram o efetivo desenvolvimento do Programa.

Hoje São 870 Professores Comunitários / Coordenadores modulados em 870 unidades escolares
vinculadas às 40 Subsecretarias Regionais de Educação.

Outras atividades desenvolvidas:

-Finalização dos Cadastros PME/2014 - Orientação, correção e tramitação;

-Elaboração da planilha de modulação mensal;

-Lançamento mensal do alunado no Sistema da Alimentação Escolar;

-Atendimento específico para formação - sistemática e operacionalização do PME: capacitação dos
técnicos e atendimento individualizado às SREs: Goiás, Anápolis, Águas Lindas, Ceres, Iporá, Itapaci,
Goianésia, Jussara, Itaberaí, Novo Gama, Pires do Rio, Rubiataba, São Miguel do Araguaia, Piranhas,
Piracanjuba, Aparecida de Goiânia, Santa Helena, Metropolitana, Posse, Morrinhos, Quirinópolis, Rio
Verde, Itapuranga, Uruaçu, Inhumas, Porangatu, Luziânia, Silvânia, Jataí, Trindade, Catalão, São Luis de
Montes Belos, Minaçu, Campos Belos, Mineiros, Itumbiara, Formosa, Goiatuba, Palmeiras e várias
Secretarias Municipais de Educação;

-Participação na I Ação Nacional Integrada de Formação para a Gestão e Execução do Programa Mais
Educação, realizada em Recife.

CENTRO DE EDUCAÇÃO E CONVIVÊNCIA JUVENIL - CECONJ:

Com a finalidade de oferecer uma educação que seja vital ao ser humano, num sentido mais amplo, mais
abrangente, em que o potencial de cada sujeito seja percebido e valorizado e as diversas possibilidades de
aprendizagem humana sejam levadas em conta, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás implantou
os Centros de Educação e Convivência Juvenil - Oficina de Cidadania (Ceconj).

A participação da comunidade nos Ceconjs oportuniza o acesso à cultura, a arte, ao esporte, ao lazer, a
informática, ao retorno às atividades escolares por parte de jovens e adultos não alfabetizados, tornando-
os espaços de convívio e aprendizagem, promotor de bem estar individual e social. As ações dos Ceconjs
também estão pautadas na promoção da saúde e qualidade de vida, inclusão social, direitos humanos e
cidadania, formação de jovens empreendedores.

Ao todo, são 13 Centros de Educação e Convivência Juvenil, nos municípios de Goiânia, Trindade,
Nerópolis, Petrolina, Rubiataba, Goiandira, Uruaçu, Cidade de Goiás, Mozarlândia, Araguapaz,
Firminópolis, Iporá, Catalão.

Neste ano, foi realizada a revisão do Caderno Centro de Educação e Convivência Juvenil - Oficina de
Cidadania e todos os Ceconjs foram visitados pela equipe da Secretaria de Educação, com objetivo de
acompanhar e orientar o trabalho desenvolvido por estas unidades.

PROJETO APRENDIZAGEM:

O Projeto Aprendizagem é a proposta da Secretaria Estadual de Educação para o gerenciamento e
acompanhamento do Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano, tendo como eixo norteador a formação
continuada, matriz curricular, turno ampliado e a sistemática de acompanhamento. Dando continuidade
ao Projeto iniciamos o ano de 2014 encaminhando para as subsecretarias e municípios parceiros as
orientações gerais para a sistematização dos trabalhos no ano vigente.

-Visita para acompanhamento do Projeto Aprendizagem na S.R.E. de Aparecida de Goiânia , Palmeiras,
Itapuranga;

-Formalização de parceria do Projeto Aprendizagem com municípios de Jussara,
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Caiapônia, Rialma, Britânia e Adelândia;

-Distribuição do material para a Provinha Brasil a todas subsecretarias;

-Caderno Educacional: Elaboração das aulas de Língua Portuguesa do I e II bimestre 4º ano e III bimestre
do 3º ano e Formação continuada - Caderno Educacional Ano 3, em Itapuranga.

PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC:

Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal assumido junto ao MEC
pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás para assegurar que todas as crianças estejam plenamente
alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.:

OLIMPÍADA DE LÍNGUA PORTUGUESA:

Objetivo: contribuir para a ampliação do conhecimento e para o aprimoramento do ensino da leitura e da
escrita nas escolas públicas do Brasil.

A Olimpíada de Língua Portuguesa é promovida todos os anos pelo Ministério da Educação (MEC) e
Instituto Itaú Social e conta com a coordenação técnica do Cenpec (Centro de Estudos e Pesquisas em
Educação, cultural e Ação Comunitária) considerada uma das principais iniciativas do país com foco na
melhoria da qualidade da escrita e leitura.

Nos anos pares, a Olimpíada realiza um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas
(do 5º ano de Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio) de todo o país, oferecendo aos professores
recursos pedagógicos que disseminam a metodologia adotada pelo programa. Nos anos ímpares, são
desenvolvidas ações de formação para diversos agentes educacionais, entre eles, técnicos das secretarias
de educação, diretores, coordenadores pedagógicos e professores.

Em Goiás aconteceu a etapa estadual e foram selecionados 25 textos de estudantes das Unidades
Educacionais estaduais e municipais os quais foram selecionados para a etapa regional e foram
selecionados entre 710 trabalhos, distribuídos entre quatro categorias, sendo 137 Artigos de Opinião, 178
Crônicas, 182 Memórias Literárias e 213 Poemas.

OLIMPÍADA BRASILEIRA DE MATEMÁTICA:

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto
Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática
e revelar talentos na área. A competição é realizada entre alunos das escolas públicas brasileiras do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Em 2014 a OBMEP comemora a sua décima edição. Com grande adesão e apoio das escolas, professores,
pais e alunos, o programa frutificou e novos projetos foram iniciados, possibilitando novos acessos a um
ensino de matemática diferenciado. Em Goiás estudantes da capital e interior se destacam nacionalmente
por conquistarem medalhas de ouro, prata e bronze na fase final da competição. Nesta edição, 14
professores, 12 instituições de ensino e 88 alunos da rede estadual de educação integraram a lista dos
premiados da competição.

PROJETO BOA VISÃO:

O Projeto Boa Visão teve início em Goiânia aos 11 de novembro de 1995, e atende preferencialmente às
necessidades oftalmológicas da população estudantil goianiense, visando à prevenção e tratamento de
suas deficiências visuais com o objetivo central de correção visual e prevenção à cegueira para que os
atendidos possam ter uma melhora no desempenho escolar.

Para tanto, o Projeto conta com Unidade Volante (ônibus com 02 Consultórios
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Oftalmológicos) que proporciona o atendimento dos educandos  nas próprias instituições educacionais
sem que haja a necessidade desses se deslocarem para receber o atendimento, garantindo diagnóstico
seguro do problema visual detectado, a prescrição do receituário de óculos para correção visual, o
encaminhamento para realização dos exames médicos complementares, tratamentos médicos e cirurgias
das doenças oculares detectadas.

Desde sua criação, o Projeto Boa Visão, já realizou 590.448 (quinhentos e noventa mil, quatrocentos e
quarenta e oito) atendimentos médicos oftalmológicos em todo o Estado de Goiás.

Em 2014, o Projeto Boa Visão passou a atender também os alunos da Rede Estadual de Ensino,  das
unidades escolares estaduais de Goiânia, através de Convênio de Colaboração Mútua 003/14 celebrado
entre a Fundação Jaime Câmara e a Secretaria de Estado da Educação,  realizando no período de maio a
dezembro de 2014, o atendimento oftalmológico de 16.369 estudantes,  com 5.778 consultas médicas
oftalmológicas na unidade volante do Projeto e 170 atendimentos no Centro de Referencia em
Oftalmologia-CEROF.  Foram ainda prescritos e aviados 1.283  receituários  de óculos para correção
visual.

Este Convênio se encerrará em 31/03/2015 e a meta de atendimento de até 11.000 consultas
oftalmológicas, sendo estes atendimentos retomados em fevereiro de 2015, coincidindo com o retorno do
período letivo.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2343 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E UNIVERSALIZAÇÃO
DO ENSINO MÉDIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Pagamento de Locação de Espaço para a realização do Congresso Pensar 14ª Edição.

2. Pagamento do Programa de matemática. O projeto promove a apreensão dos conteúdos da disciplina a
partir de atividades lúdicas e sistematizadas, para alunos da rede estadual de ensino, de acordo com as
especificações constantes do termo de referência e do projeto básico.

3. Pagamento de 1.200 inscrições do Congresso Pensar - 14ª Edição.

OBSERVAÇÕES

Olimpíada de Língua Portuguesa:

Tem como objetivo contribuir para a ampliação do conhecimento e para o aprimoramento do ensino da
leitura e da escrita nas escolas públicas do Brasil.

A Olimpíada de Língua Portuguesa é promovida todos os anos pelo Ministério da Educação (MEC) e
Instituto Itaú Social e conta com a coordenação técnica do Cenpec
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(Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, cultural e Ação Comunitária) considerada uma das
principais iniciativas do país com foco na melhoria da qualidade da escrita e leitura.

Nos anos pares, a Olimpíada realiza um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas
(do 5º ano de Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio) de todo o país, oferecendo aos professores
recursos pedagógicos que disseminam a metodologia adotada pelo programa. Nos anos ímpares, são
desenvolvidas ações de formação para diversos agentes educacionais, entre eles, técnicos das secretarias
de educação, diretores, coordenadores pedagógicos e professores.

Em Goiás aconteceu a etapa estadual e foram selecionados 25 textos de estudantes das Unidades
Educacionais estaduais e municipais os quais foram selecionados para a etapa regional e foram
selecionados entre 710 trabalhos, distribuídos entre quatro categorias, sendo 137 Artigos de Opinião, 178
Crônicas, 182 Memórias Literárias e 213 Poemas.

Concurso de Redação do Senado Federal:

O concurso de redação do Senado Federal, promovido pela Secretaria de Relações Públicas do Senado
Federal (SRP), com o apoio do Conselho Nacional de Secretarias de Educação (Consed) e das secretarias
de Educação dos estados e do Distrito Federal, tem o objetivo de estimular nos estudantes dos dois
últimos anos do ensino médio, regularmente matriculados nas escolas estaduais dos estados e do Distrito
Federal, com faixa etária de 16 a 19 anos a reflexão sobre o processo democrático e o exercício da
cidadania. Já foi realizado o recebimento e seleção dos 3(três) melhores textos sendo que um deles
participará do evento em Brasília.

Projeto Conte até 10: "Concurso de Linguagem Expressiva - Conte até 10 nas Escolas", realizado pelo
Ministério Público do Estado de Goiás em parceria com a Secretaria de Estado da Educação:

A Seduc em parceria com o Ministério Público realiza o Concurso de Linguagem Expressiva "Conte até
10 nas Escolas" com o objetivo de  proporcionar a reflexão sobre a violência promovendo atitudes de paz,
respeito aos direitos humanos e consciência frente a situações de pressão ou frustração, através de fotos,
quadrinhos, grafite, vídeos, coreografia, jingles, crônicas, contos, literatura de cordel, poesias, peças
teatrais, espetáculos de dança, jornais, telejornais, blogs e campanhas publicitárias, conforme sugestões
da quinta etapa do "Projeto Conte até 10 nas Escolas". Foi realizada  a avaliação e seleção de 40 trabalhos
feitos por estudantes do ensino médio e a premiação dos alunos classificados.

Parlamento Jovem:

O Programa Parlamento Jovem oferece aos estudantes com idade entre 16 e 22 anos que cursam o 2º ou o
3º ano do ensino médio a oportunidade de propor projetos e a experiência do conhecimento do
funcionamento da Câmara dos Deputados.

Em sua 14ª edição, o Programa PJB mais uma vez possibilita aos alunos de escolas públicas e particulares
a vivência do processo democrático, mediante participação em uma jornada parlamentar em que os
estudantes tomam posse e atuam durante cinco dias como Deputados Jovens. O Encontro Nacional
aconteceu em Brasília no período de 21 a 26 de setembro de 2014.

Os alunos são escolhidos em etapas locais nas Secretarias de Estado da Educação. Em Goiás a Seduc
recebeu um total de 46 projetos para análise, sendo que, destes, 12 foram enviados a Brasília para
avaliação da Comissão Nacional, e três foram escolhidos. Os escolhidos tiveram a oportunidade de
apresentar propostas, emendas, debates e de participarem em todas as fases do legislativo, inclusive
votação no Plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília.

Para participar os estudantes criaram um projeto de lei abordando tema nas áreas de agricultura e meio
ambiente; saúde e segurança pública; economia, emprego e defesa do consumidor; educação, cultura,
esporte e turismo.
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Dos três projetos selecionados em Goiás, dois são de escolas estaduais da cidade de Silvânia e um do
município de Trindade. Os projetos elaborados pelos estudantes goianos e selecionados são relacionados
a presídios, apropriação de terra e a aplicabilidade da Lei nacional 11.340 (Lei Maria da Penha).

Pensar - Congresso e Exposição:

O Projeto Pensar é composto por um Congresso, voltado para os profissionais da área de educação e uma
Exposição aberta ao público. É considerado uma referência e um dos mais importantes eventos de
educação no país e tem como objetivo discutir e propor novas estratégias e soluções para os rumos da
Educação no Estado. São mais de 2.000 conferencistas que se revezam nas palestras e minicursos
oferecidos durante os 4 dias de evento.

A exposição é um espaço dedicado para as demais manifestações da educação, com mostras e
oportunidades para educadores e educandos.

A Secretaria Estadual de Educação selecionou 691 professores e servidores para participar do 15º
Congresso Pensar, que foi realizado em outubro no Centro de Convenções de Goiânia e teve como tema a
"Função social da escola".

Programa Ensino Médio Inovador - PROEMI:

O objetivo do ProEMI é apoiar e fortalecer o desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras nas
Escolas de Ensino Médio, ampliando o tempo dos estudantes na escola e buscando garantir a formação
integral com a inserção de atividades que tornem o currículo mais dinâmico, atendendo também as
expectativas dos estudantes do Ensino Médio e às demandas da sociedade contemporânea.

Os projetos de reestruturação curricular possibilitam o desenvolvimento de atividades integradoras que
articulam as dimensões do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, contemplando as diversas áreas
do conhecimento a partir de 8 macrocampos:  Acompanhamento Pedagógico; Iniciação Científica e
Pesquisa; Cultura Corporal; Cultura e Artes;  Comunicação e uso de Mídias; Cultura Digital; Participação
Estudantil e  Leitura e Letramento.

Olimpíada Brasileira de Matemática:

A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) é uma realização do Instituto
Nacional de Matemática Pura e Aplicada - IMPA - e tem como objetivo estimular o estudo da matemática
e revelar talentos na área. A competição é realizada entre alunos das escolas públicas brasileiras do 6º ao
9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.

Em 2014 a OBMEP comemora a sua décima edição. Com grande adesão e apoio das escolas, professores,
pais e alunos, o programa frutificou e novos projetos foram iniciados, possibilitando novos acessos a um
ensino de matemática diferenciado. Em Goiás estudantes da capital e interior se destacam nacionalmente
por conquistarem medalhas de ouro, prata e bronze na fase final da competição. Nesta edição, 14
professores, 12 instituições de ensino e 88 alunos da rede estadual de educação integraram a lista dos
premiados da competição.

Programa de Educação Ambiental

O Programa de Educação Ambiental - PEA -, da Superintendência de Ensino Médio da SEDUC, tem
como base o art. 225, caput e §1º, inciso VI, da Constituição Federal, que assegura a todos o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, incumbindo ao Poder Público - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente. É nesse sentido que o Programa de
Educação Ambiental tem realizado diversas atividades em parceria com outras secretarias do governo de
Goiás, bem como com os Ministérios da Educação e do Meio
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Ambiente.

Atividades realizadas:

1.Participação nas reuniões da Rede de Educação e Informação Ambiental - REIA-GO (elaboração de
agenda de trabalho, projeto de disseminação da EA em alguns municípios de Goiás, registro de atividades
da REIA-GO via redes sociais-blog, facebook);

2.Participação no seminário Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio.

Projeto: Estágio Aprendizagem:

O Projeto Estágio Aprendizagem foi criado a partir da parceria firmada entre a SEE/SEM e as empresas
de integração empresa-escola - CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) e IEL (Instituto Euvaldo
Lodi). Estas trabalham com estágios para o Ensino Médio no Estado de Goiás. Este é um benefício aos
estudantes reconhecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego conforme Lei 11.788 de 25 de setembro
de 2008.

1. Realização do I Seminário sobre estágio no Ensino Médio - Maio de 2014;
2. Realização do II Seminário Estadual de Ensino Médio: "Avanços e desafios" -  Novembro de 2014

Programa Jovens Embaixadores:

Criado em 2002, o Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da
Embaixada dos Estados Unidos, em parceria com as Secretarias de Educação e Centros Binacionais. No
Estado de Goiás os parceiros são a Secretaria de Educação (via Superintendência de Ensino Médio) e o
Centro Cultural Brasil- Estados Unidos- CCBEU.

O Programa seleciona alunos da rede pública para intercâmbio cultural de três semanas nos Estados
Unidos. Durante a primeira semana, visitam a capital do país, seus principais monumentos, participam em
reuniões em organizações dos setores público e privado, visitam escolas e projetos sociais. Depois os
participantes são divididos em subgrupos e cada um viaja para um estado diferente nos EUA. Onde são
hospedados por uma família americana, assistem aulas e interagem com jovens da sua idade, participam
em atividades culturais, de responsabilidade social e de empreendedorismo e liderança e fazem
apresentações sobre o Brasil.

Todo Programa é custeado pela Embaixada dos Estados Unidos, o custo para o aluno é somente com o
passaporte.

O principal objetivo do programa é valorizar e promover o fortalecimento da educação pública por meio
desses jovens, transformando-os em modelos para seus colegas e a comunidade.

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC:

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo
Federal, em 2011, com o objetivo de ampliar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.

Objetivos:

1.Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio
e de cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional presencial e a distância;
2.Construir, reformar e ampliar as escolas que ofertam educação profissional e tecnológica nas redes
estaduais;
3.Aumentar as oportunidades educacionais aos trabalhadores por meio de cursos de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional;
4.Aumentar a quantidade de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de educação profissional e
tecnológica;
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melhorar a qualidade do ensino médio.

Processos em Andamento e/ou Paralisados:

1. Aquisição de Vale Transporte para a realização da 19ª  Mostra Científica e de Arte de Goiás
(Inexigibilidade), processo n°  201400006014844 paralisado.

2. Realização do Evento 19ª Mostra Científica e de Arte do Estado de Goiás, processo n°
201400006015449, paralisado.

3. Efetivação de 1.200 inscrições do Congresso Pensar 2014 - 15º Congresso e Exposição, processo n°
201400006028050, paralisado

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2248 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Avaliação Diagnóstica:

Em fevereiro a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) deu início à Avaliação Diagnóstica do ano
letivo de 2014. As provas foram aplicadas aos alunos de todas as séries do Ensino Fundamental, exceto o
1º ano, e do Ensino Médio de todas as escolas da rede estadual. Participaram também 172 escolas
municipais que assinaram o Termo de Compromisso Unilateral com a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc). Os estudantes foram avaliados em leitura, escrita, matemática e ciências da natureza e os
resultados foram analisados pelas equipes pedagógicas e de gestão da Seduc. Foram
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avaliados 231.129 alunos em 2014.

2. Pagamento da Avaliação Educacional em larga escala, para identificar e analisar o nível de proficiência
dos alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio da Rede Pública de Educação do Estado de
Goiás - SAEGO

3. Aquisição de material de processamento de dados, material de expediente e toner para a realização de
atividades do Censo Escolar da Educação Básica. "Convênio - 782675/13" - INEP

OBSERVAÇÕES

-Avaliações Diagnósticas

A Avaliação Diagnóstica é um instrumento de avaliação externa adotada pela SEDUC/Goiás, com o
objetivo de conhecer melhor a realidade do processo ensino e aprendizagem dos estudantes da Rede
Estadual de Goiás.

É uma sondagem de conhecimento que tem como objetivo identificar competências e habilidades em
Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza para estudantes da rede pública estadual e para os
municípios que aderiram ao processo.

A Avaliação Diagnóstica oferece subsídios à escola e professores acerca dos componentes curriculares,
identificando dificuldades no processo pedagógico, favorecendo ações específicas de complementação
para se alcançar um ensino de qualidade. A Avaliação Diagnóstica é aplicada pelos professores das
Unidades Educacionais e permite diagnosticar as expectativas de aprendizagem que não foram alcançadas
pelos alunos e planejar ações que correspondem às suas especificidades.

Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás - SAEGO:

O SAEGO se configura como uma importante política pública de avaliação da educação, capaz de
melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem. Com os dados gerados pelas avaliações do programa,
será possível proporcionar um diagnóstico mais preciso e rico da educação ofertada nas escolas de nosso
estado e sua principal função é apoiar, monitorar e incentivar o padrão de qualidade da Educação Básica.

PROVA GOIÁS:

Prova Goiás é instrumento que compõe o SAEGO, em 2014 estudantes do 2º, 5º e 9º ano do Ensino
Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio participaram de mais uma edição da Prova Goiás, com os
conteúdos de língua portuguesa e matemática, a avaliação externa aplicada anualmente pela Secretaria de
Educação em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (Caed) da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Os resultados dessa prova, combinados ao fluxo dos alunos
na escola, geram o Índice de Desenvolvimento da Educação em Goiás (Idego).

O Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego) - que inclui também as Avaliações
Diagnósticas aplicadas em todas as escolas estaduais e de grande parte das redes municipais - foi
implementado na atual gestão e permite compreender como se dá o desenvolvimento dos alunos nas
diferentes etapas do ensino público. Essas avaliações subsidiam a Secretaria de Educação na definição
das políticas educacionais, além de permitir aos gestores de escolas e professores a formulação das
estratégias pedagógicas para o próximo ano. Em 2014 foram avaliados 495.732 alunos do Ensino
Fundamental e Médio.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2114 - PROMOÇÃO DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

As atividades desta ação foram realizadas na ação 2370.

OBSERVAÇÕES

Visando cumprir a vinculação constitucional com a Educação foi solicitado pela Secretaria da Fazenda
que as dotações da fonte 08 - FUNDEB fossem direcionadas para as sub-funções - 361 Ensino
Fundamental e 362 - Ensino Médio, logo as ações que atendem exclusivamente Ensino Fundamental  e
Ensino Médio são as ações de Desenvolvimento das Ações Pedagógicas. Portanto os recursos disponíveis
na Ação 2114 para atender a Municipalização de Turma foi remanejado para ação 2370 -
Desenvolvimento das Ações Pedagógicas e Universalização do Ensino Fundamental, pois eram da Fonte
em questão. Sendo assim essa ação foi atendida, porém em outra ação.

PROGRAMA: 1018 -  PROGRAMA ESCOLA REFERÊNCIA -  MELHORIA DA
INFRAESTRUTURA FÍSICA, PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás em 2014, em conformidade com a Lei e princípios que
alicerçam a Administração Pública, trabalhou com desvelo para o gerenciamento efetivo das Unidades
Escolares.

Elaborado e definido no PPA-Plano Plurianual  2012-2015 o Programa Escola Referência- Melhoria da
Infraestrutura Física, Pedagógica e Tecnológica das escolas e o reforço do sistema de gestão coletiva
(autogestão escolar) nos termos financeiro, administrativo e didático, contribuiu para elevar os índices de
desempenho da educação básica.

É nesse contexto, de fortalecimento e expansão que o Programa e suas ações de Repasse de Recursos
Financeiros às Unidades Escolares, Subsecretarias Regionais de Educação - SREs e Núcleos de
Tecnologia Educacional - NTEs receberam recursos do "Proescola" - programa que tem por objetivo
prestar assistência financeira, em caráter suplementar às unidades beneficiadas; Construção de Escolas
Padrão Século XXI, Construção de Quadras Poliesportivas, Ampliação, Reforma, Aquisição de
Equipamentos e Mobiliários, Transporte Escolar, Distribuição da Merenda Escolar, Apoio Técnico e
Logístico ao Desenvolvimento de Atividades do Ensino; somam-se com objetivo de tornar o espaço
escolar um lugar apropriado e agradável ao aprendizado coadjuvando para permanência do aluno na
escola.

Da mesma forma, a distribuição de Kits Escolares aos Alunos do ensino fundamental,
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para proporcionar efetivamente garantia de bem-estar material, incentivo aos estudantes da rede estadual
de ensino.

Todavia, evidenciamos ações aprimoradas no decorrer do PPA 2012-2015, que reunidas asseguraram
melhores resultados no desempenho dos alunos, constata-se com os resultados do IDEB - Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica - 2013 onde foram superadas as metas em todos os níveis
educacionais projetadas pelo MEC. Esse resultado positivo representa uma relevante validação das
realizações do Plano Plurianual/SEDUC.

Observações:

Ressaltamos que mesmo com as adversidades, o demasiado formalismo, a morosidade na tramitação dos
processos, ocasionando uma possível quebra de expectativas aliadas a diversos entraves na soma e
execução dos Programas/ações de Governo, desencadeando sucessivas situações impeditivas no
aprimoramento de políticas públicas inovadoras, os resultados foram relevantes e alcançaram os objetivos
propostos com vista ao cumprimento de um fim: o bem-comum da população a quem se destinam, os
alunos.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

A Ç Ã O :  2 3 9 4  -  A P O I O  T É C N I C O ,  A D M I N I S T R A T I V O  E  L O G Í S T I C O  A O
D E S E N V O L V I M E N T O  D E  A T I V I D A D E S  D O  E N S I N O

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, a ação - Apoio Técnico, Administrativo e Logístico ao Desenvolvimento de Atividades do
Ensino - foi desenvolvida de forma satisfatória, cumprindo com eficácia e eficiência os objetivos
propostos, que são os de viabilizar a realização de ações técnicas e administrativas de acompanhamento,
orientação, monitoramento, suporte, consultoria, avaliação das atividades e divulgação, na mídia, das
ações empreendidas, pela Secretaria da Educação, fornecendo toda a estrutura logística necessária à
execução das atividades profissionais de ensino.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2459 - AQUIS. INSTAL. MANUT. SUPORTE DE EQUIP. MOBIL. E TECNOL. DA
INFORM. DESTINADOS ÀS UNID. JURISDICIONADAS À SEE

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Aquisição em 2014 de 32 ônibus escolares por meio do convênio: 6113/2012/FNDE. No total foram
adquiridos 52 ônibus escolares.

- Aquisição de Software de consulta a multi-plataforma de banco de dados para realização do Censo
Escolar da Educação Básica - Convênio n°782675/INEP.

- Aquisição de instrumentos musicais para as Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Técnica.

- Aquisição de computadores para as Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Técnica.

- Aquisição de equipamentos para as Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Técnica.

- Aquisição de Mobiliários para 39 Unidades Escolares de Tempo Integral.

- Aquisição de Material Pedagógico para as escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
Técnica (EMI/EPT). Convênio 658365/2009 - Programa Brasil Profissionalizado

OBSERVAÇÕES

- Os dados patrimoniais da Secretaria de Estado da Educação são disponibilizados no sítio do Sistema de
Gestão Escolar, com permissão de acesso a todas as unidades
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escolares. Uma vez ciente das condições patrimoniais de cada Unidade Escolar, temos o controle
patrimonial de nossas aquisições e condições de estabelecer critérios de distribuição, conforme
necessidade diagnosticada.

Processos em andamento e/ou paralisados:

1. Aquisição de material de cantina , sendo: utensílios de cozinha, fogão industrial, freezer horizontal,
Forno elétrico, Liquidificador industrial e refrigerador, para atender as necessidades das unidades
escolares com o Fornecimento de Merenda Escolar. Processo n°201400006030648, em andamento.

2. Aquisição de Mobiliários para as Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica
(EMI/EPT) - Convênio - 658365/2009 - Programa Brasil Profissionalizado, processo nº
201400006011746, reprogramado para o exercício de 2015.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2428 - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COMPUTADORES PARA PROFESSORES
E ALUNOS DA REDE PÚBLICA - PROJETO AMIGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 1306 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE
UNIDADES ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Unidades Escolares atendidas com recursos para Reforma/Ampliação;

- Unidades Escolares em fase de construção;

- Repasse de Recursos para Construção e Reformas de Quadras Poliesportivas.

As metas físicas referentes a construção/reforma e ampliação, foram informadas em exercícios anteriores
ou quando da conclusão da obra.

OBSERVAÇÕES

A Secretária de Estado da Educação do Estado de Goiás no ano de 2014 priorizou a continuidade dos
programas e ações implantadas nos exercícios anteriores, a fim de proporcionar uma educação
universalizada e de referência, valorizando e construindo um ambiente escolar de qualidade buscando um
ambiente saudável às práticas educacionais e esportivas, objetivando a  integração com a comunidade
envolvida.
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As intervenções que ocorreram nas várias Unidades Escolares foram executadas pela Secretaria de Estado
da Educação de Goiás ou através dos Conselhos Escolares das Unidades de Ensino, sob a
supervisão/acompanhamento dos profissionais habilitados do Núcleo de Obras da Rede Física -  SEDUC.

Além das ações desenvolvidas por esta Secretaria por meio de programas instituídos pelo Governo do
Estado, esta Secretaria, no ano de 2014 realizou a licitação para construção de unidades escolares e ainda,
por meio de articulações, elaboração e planejamento foi realizado Levantamento Situacional Escolar em
todas as unidades escolares do Entorno. Este Levantamento oportunizou a elaboração de um
mapeamento, onde em   parceria com os demais Entes Federados, foi elaborado um Programa para o
Entorno, por meio de articulações, elaboração e planejamento no Plano de Ações Articuladas - PAR. Essa
ação foi bastante positiva resultando na pactuação de 39 construção de NOVOS  prédios escolares, por
meio do Plano de Ações Articuladas - PAR, em todo o Estado.

Os resultados positivos dos programas e ações desenvolvidas nos exercícios anteriores resultaram no
incentivo e investimento para continuação no ano de 2014. Assim além de construir, ampliar, adequar e
realizar programas de manutenção das Unidades Escolares, e ainda manutenção dos demais prédios
públicos da rede estadual de ensino, a Secretaria de Educação realiza levantamentos, diagnosticando a
real situação das escolas, viabilizando um melhor planejamento das ações e, por conseguinte, a aplicação
dos investimentos de forma mais adequada e focada na realidade da escola. Desta forma, novas demandas
foram levantadas para a captação de recursos para o planejamento e elaboração de projetos e orçamentos
para a  construção de aproximadamente 66 novas unidades escolares.

O convênio entre Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e Agência Goiana de Transportes e Obras
(Agetop), por meio dos Termos de Cooperação de Obras - TCO 1. Ressalta-se que algumas tiveram seu
início em anos anteriores, tendo sido finalizadas e contabilizadas no ano de 2014. Somam-se a estes, as
ações resultadas do Plano de Ação Integrado de Desenvolvimento - PAI, provenientes do programa
integrador prioritário. - PACTO PELA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO -, o andamento do projeto -
ESCOLA REFERÊNCIA (INFRAESTRUTURA FÍSICA, PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA), a
realização de reformas de unidades escolares e prédios públicos em todo estado de Goiás. Trata-se de um
convênio entre Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e Agência Goiana de Transportes e Obras
(Agetop).

Obras Concluídas

SEDUC-GO

CONSTRUÇÃO

1 unidade escolar, sendo ela:

Goiânia - Escola Padrão - Século XXI - Colégio Estadual Tancredo Neves - Setor Tropical Verde: O
Colégio Estadual Tancredo Neves beneficiará a comunidade que  reside à Rua TV 11, Área Pública 4,
Setor Tropical Verde, em Goiânia. A escola Padrão Século XXI possui 12 salas de aulas com duas portas
de acesso, sendo uma para o pátio central e a outra para uma área verde com bancos que servem a
reuniões de alunos ou trabalhos escolares. A biblioteca, ampla e com área contígua também oferece a
possibilidade de leituras ao ar livre. A unidade tem números distintos de pavilhões, com estrutura para
laboratórios de informática e ciências, salas para diretoria, secretaria e grêmio estudantil, entre outras
atividades, além de quadra coberta com vestiário, cozinha, refeitório, auditório e área de convivência.
Para os 1.070 (Um mil e 70) alunos matriculados no Colégio Estadual Tancredo Neves, que funciona
desde 1985, em um prédio de placas pré-moldadas, no Parque Industrial João Brás, em Goiânia, a
transferência para as novas instalações significa a concretização de um sonho. (201200006014550- Meta
Física informada no Siplam em jun/2014).

A obra de Construção de Escola Padrão, mencionada acima, foi financiada com
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recursos advindos do  Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, por meio de convênio
entre Ministério da Educação-MEC e Secretaria Estadual de Educação e recursos do Tesouro Estadual.

AGETOP

CONSTRUÇÃO

4 unidades escolares, sendo elas:

Aparecida de Goiânia - Escola Padrão - Século XXI - Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) -
Nader Alves dos Santos - Setor Pontal Sul 2: Instalada no Setor Pontal Sul 2, em Aparecida de Goiânia, a
nova unidade inaugurada passa a contar com mais um Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG).
Construído numa área de 7.934 metros quadrados, o CPMG Nader Alves dos Santos é a 18ª unidade
educacional administrada pela Polícia Militar e a primeira deste modelo implantada em Aparecida de
Goiânia. A nova escola foi erguida dentro do padrão -Século XXI-, que prima por uma arquitetura
moderna e de altíssima qualidade. O colégio, a partir de 2015, funcionará  com capacidade máxima de
atendimento que será de 1.260 estudantes. O grande interesse por uma vaga nos colégios da Polícia
Militar está diretamente relacionado à qualidade do ensino, à estrutura física de alto padrão e
especialmente ao comprometimento da equipe gestora, educadores e servidores. São 11 salas de aula,
biblioteca, laboratórios, salas de artes e de materiais pedagógicos e quadra coberta e muito bem arejada.

Goiânia - Escola Padrão - Século XXI - Colégio Estadual Ismael Silva de Jesus - Bairro da Vitória: A
escola construída no Padrão Século XXI beneficiará a comunidade do Bairro da Vitória, na região
Noroeste da capital. O Colégio Estadual Ismael Silva de Jesus, com 12 salas de aula, auditório, quadra de
esportes, refeitório e ampla área de convivência para os alunos atenderá 480 estudantes de 6º a 9º ano em
tempo integral e 480 estudantes de Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos no período noturno.

Heitoraí - Escola Padrão - Século XXI - Colégio Estadual Voleide Mota Ribeiro - Setor Novo Horizonte:
A unidade educacional padrão "Século XXI", Colégio Estadual Voleide Mota Ribeiro, em Heitoraí,
atenderá alunos da primeira fase do Ensino Fundamental em tempo integral.

Rio Verde - Escola Padrão - Século XXI - Colégio Estadual Pastor Alvino Pereira Rocha - Residencial
dos Buritis: A Escola Estadual Alvino Pereira Rocha, em Rio Verde, localizada no Residencial dos
Buritis, com capacidade para receber 1,5 mil estudantes divididos nos três turnos, neste primeiro
momento, o colégio atenderá alunos da segunda fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano). O local
também oferecerá, no ano de 2015,  outra modalidade: o Ensino Médio. A escola conta com 12 salas de
aula climatizadas, cozinha, refeitório, laboratórios, biblioteca, área de convivência e quadra coberta.
Trata-se de uma construção que atende todas as exigências do Ministério da Educação, em relação ao
dimensionamento dos espaços, respeitando os critérios elementares de ventilação, iluminação e
acessibilidade, conforme as normas técnicas brasileiras.

As obras de Construção de Escola Padrão, objeto de convênio entre a Secretaria de Estado da Educação
(Seduc) e Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (Agetop), seguem padrão arquitetônico
"Século XXI", que valoriza os espaços comunitários e possibilita a extensão das atividades pedagógicas
em áreas abertas e arborizadas, além de oferecer as condições ideais para os estudos e a convivência entre
todos na comunidade escolar.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2366 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO
FUND/MÉD/ESPECIAL/EJA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Todos os estudantes da Educação Básica da rede estadual de ensino, em todas as modalidades (Ensino
Fundamental, PNAI, EJA, EJA FUNDAMENTAL, EJA MÉDIO, E. MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO, ENS.
ESPECIAL, ENS. PRISIONAL, CONTRA TURNO, e Escolas de TEMPO INTEGRAL), estão sendo
atendidos de forma satisfatória com merenda
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escolar.

OBSERVAÇÕES

Atender as necessidades nutricionais dos alunos, durante sua permanência em sala de aula, através do
oferecimento de uma alimentação saborosa e de qualidade, que contribua para seu crescimento físico e
cognitivo, sua aprendizagem e rendimento escolar, incentivando a formação de hábitos alimentares
saudáveis e evitando desta forma, a repetência e a evasão escolar são alguns dos objetivos dessa ação,
objetivos esses que têm sido atingidos, através dos cursos de capacitação para os profissionais do setor, da
confecção de cardápios, das cartilhas e guias operacionais do programa, do trabalho de supervisão
monitorada, oficinas, etc.

Logo podemos concluir que o programa tem contribuído de forma relevante para o crescimento e
desenvolvimento psicossocial do aluno, sua aprendizagem, seu rendimento escolar e a formação de
práticas alimentares saudáveis, por meio de oferta de merenda de qualidade.

Foram aplicados, em merenda escolar, recursos financeiros oriundos do Fundo de Proteção Social do
Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS e FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2294 - IMPLANTAÇÃO E DOAÇÃO DE UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR (KIT
ALUNO)

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Entrega de kits Escolares, contendo mochila padronizada, cadernos, agenda, canetas, lápis, conjunto
para desenho (esquadro, régua e transferidor), caixa de lápis de cor e cola.

- Aquisição de 40.111 novos kits Escolares.

OBSERVAÇÕES

Considerando, de um lado, ser a educação um direito de todos e um dever do Estado, visando ao pleno
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho,
e de outro, a existência de gritantes disparidades sociais e culturais da população que integra a sociedade
como um todo, implicando, contudo, a necessidade de garantia de oportunidades e de igualdade de
condições, em especial para o acesso e permanência dos alunos nas escolas estaduais, é que estão sendo
adquiridos kits de materiais escolares.

A distribuição de Kit Escolar visa basicamente facilitar o acesso e a permanência dos alunos na escola,
diminuindo a evasão e o absenteísmo originados pela dificuldade financeira das famílias para suportar a
aquisição de material escolar e das crianças e jovens em idade escolar; evitar óbices ao desempenho
escolar dos alunos, resultantes de carência de material escolar; coibir situações constrangedoras no
ambiente escolar, resultantes da coexistência de alunos com rendas desiguais, que implicam desrespeito
aos direitos sociais e dificultam o fortalecimento da cidadania e a formação dos educandos; e combater
situações constrangedoras para os alunos resultantes da desigualdade financeira e promover a integração
dos alunos carentes nas atividades básicas da vida escolar.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2454 - PROVER AQUISIÇÃO / DESENVOLVIMENTO / SUPORTE E MANUT. DE
BENS E SERVIÇOS DE TIC-TECNO DA INFOR. E COMUNICAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Aquisição de solução Firewall, para atender grande parte das atividades desenvolvidas em TI, mantendo
um nível adequado de segurança na Secretaria de Estado da Educação.

OBSERVAÇÕES

A solução de Firewall adquirida, teve a finalidade de prover uma solução robusta de segurança para o
ambiente tecnológico da Secretaria de Estado da Educação, em substituição ao equipamento anterior que
além de ser antigo e estar fora da garantia, sua performance não mais atendia as demandas de
desempenho de todos os sistemas hospedados nesta Secretaria. Os benefícios diretos foram maior
segurança para os sistemas hospedados na secretaria, aumento da confiabilidade no ambiente tecnológico
e consequentemente maior disponibilidade dos serviços para os funcionários, professores, alunos e
demais usuários.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2313 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS UNIDADES JURISDICIONADAS
À SEE

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Repasses de recursos financeiros referente à exercícios anteriores à Unidades Escolares que
regularizaram pendências.
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2. Repasses de recursos financeiros referente ao exercício de 2014 às Unidades Escolares, Subsecretarias
Regionais de Educação e Núcleos de Tecnologia Educacional.

- Unidades Escolares: 1047 UEx,
- Subsecretarias Regionais de Educação: 39 SREs,
- Núcleos de Tecnologia Educacional: 26 NTEs.

OBSERVAÇÕES

Com base no que disciplina a Lei nº 13.666, de 27 de julho de 2000 e Resolução nº 001, de 28 de janeiro
de 2010 que instituiu o Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola - PROESCOLA, com objetivo de
prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas da rede estadual de ensino, a Secretaria
da Educação, vem atendendo de forma satisfatória todas as Unidades Escolares, Núcleos de Tecnologias e
Subsecretarias, com a ação de Repasse de Recursos Financeiros.

Todas as escolas da rede estadual de ensino, Subsecretarias e Núcleos de Tecnologias que atenderam os
requisitos legais foram beneficiadas com repasses de recursos financeiros em 2014.

O Repasse de Recursos Financeiros feito diretamente aos Conselhos Escolares reforça a autonomia da
gestão escolar e a participação social, promovendo rapidez e flexibilidade na utilização desses recursos,
fortalecendo a gestão democrática, contribuindo positivamente para uma política tanto de aquisição
quanto de manutenção dos equipamentos, da infraestrutura e da tecnologia das Escolas, contribuindo
assim para melhoria do ensino.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2427 - TRANSPORTE ESCOLAR -TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ÀS PREFEITURAS E PAGAMENTO A EMPRESA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Todos os estudantes da zona rural que necessitam do transporte escolar, para chegarem até as escolas
estaduais, nos municípios goianos, estão sendo atendidos, garantindo assim a permanência do aluno em
sala de aula e, proporcionando aos pais tranquilidade e oportunidade de ver seus filhos prosperarem.

OBSERVAÇÕES

O Programa de Transporte Escolar é regido pelas seguintes leis: Lei Federal nº 10.709, de 30 de julho de
2003, Lei Estadual nº 14.556, de 07 de outubro de 2003, Decreto de Regulamentação nº 5.902, de 12 de
fevereiro de 2004 e Resolução GAB/SEE nº 001 de 09 de maio de 2014.

O Programa de Transporte Escolar atende todos os municípios goianos, seja por meio da Parceria
Estado/Município ou Contratação de Empresa Terceirizada, sendo:

Parte é executada indiretamente pelas prefeituras, por meio de parcerias entre Estado e Municípios, por
assinatura no Termo de Adesão e Responsabilidade, cujo valor é per capita, ou seja, valor por aluno
transportado da rede estadual, nos valores de R$ 1.630,00, R$ 1.500,00 e R$ 1.360,00 aluno/ano, e parte é
executada pela Contratação de Empresas Terceirizadas, naqueles municípios onde os prefeitos não
aderiram à parceria e, em alguns municípios onde existem vários Assentamentos e/ou Acampamentos.

Cabe-nos destacar ainda que esta ação foi executada pela Secretaria de Educação com recursos
financeiros oriundos do FUNDO PROTEGE e SALÁRIO EDUCAÇÃO.
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PROGRAMA: 1138 - PROGRAMA PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO QUALIFICADO E
VALORIZADO
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O Programa Profissional da Educação Qualificado foi desenvolvido com grande êxito, dentro dos seus
objetivos propostos, quais sejam:Valorizar e fortalecer os profissionais de educação, estruturar o sistema
de reconhecimento e remuneração por mérito e promover mudanças na gestão e infraestrutura das
unidades educacionais, para que práticas de ensino com alto impacto de aprendizagem sejam adotadas na
rede estadual de ensino, de forma a reduzir a desigualdade educacional das escolas goianas e melhorar a
pontuação do Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-Ideb.

Conforme já citado anteriormente nos demais Programas da Secretaria de educação, todos os Programas
do PPA 2012-2015 da SEDUC fazem parte de um amplo esforço em prol da educação no Estado de
Goiás. E como não poderia ser diferente o Programa Profissional da Educação Qualificado possui os
mesmos objetivos, ou seja, valorizar e fortalecer os profissionais de educação, estruturar o sistema de
reconhecimento e remuneração por mérito e promover mudanças na gestão e infraestrutura das unidades
educacionais, para que práticas de ensino com alto impacto de aprendizagem sejam adotadas na rede
estadual de ensino, de forma a reduzir a desigualdade educacional das escolas goianas e melhorar a
pontuação do  Estado no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica-Ideb.

Sendo assim, podemos dizer que este Programa buscou atender todos os profissionais da Educação que
direta ou indiretamente foram beneficiados  com as capacitações oferecidas aos servidores ao longo do
exercício de 2014. Estas ações contribuíram de forma significativa para a melhoria do processo ensino
aprendizagem.

Todas as medidas adotadas foram decorrentes de um grande trabalho de planejamento e gestão, mas elas
não seriam possíveis se não tivesse o comprometimento de quem está no chão da escola. O sucesso,
inclusive, só é decorrente de trabalho conjunto, que envolve professores, gestores, coordenadores, tutores
e todos os demais servidores da educação.

O primeiro lugar no ranking IDEB prova também que as mudanças trazidas pelo Pacto têm gerado um
impacto altamente positivo para nossos alunos, que são a verdadeira razão de todos os nossos esforços.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2175 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ACADEMIA DE LIDERANÇA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.
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EXERCÍCIO 2014
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2357 - CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizados vários cursos pela Escola de Formação, sendo em sua maioria cursos voltados para
mídias e tecnologia na escola, tais como: Introdução à Educação Digital", "Tecnologias na Educação:
ensinando e aprendendo com as TIC", "Elaboração de Projetos" e "Redes de Aprendizagem".

OBSERVAÇÕES

Foram redefinidos os papéis e atribuições dos 26 Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE) passando a
serem polos da Escola de Formação: ESOFOR/NTE. A Escola centraliza todos os cursos de formação da
rede, distribuindo-os em polos para atendimento presencial e à distância através da plataforma moodle.
Os polos usados pela Escola de Formação compreendem os antigos polos dos Núcleos de Tecnologia
Educacional, que estavam subutilizados, apesar da boa estrutura e excelente localização. Transformar as
formações em encontros de polos reduz gastos com transporte e alimentação e possibilita a maior
qualidade dos mesmos, por atender a públicos menores. Atrelado à Escola de Formação, o primeiro
grande programa de formação para professores, está o Programa de Formação - Mediação Inovadora -
este programa atende cerca de 50 mil alunos e 3 mil professores, através da presença do Professor
Colaborador dentro da escola.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2450 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA DOS
PROFIS. DA SEE NAS DIVERSAS ÁREAS DO CONHECIMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

1.Formação dos Orientadores de Estudo do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC
Linguagem e Matemática, em 5 etapas - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas já foram realizadas, com a participação de 33
orientadoras de estudo, da rede estadual, e 740 professores alfabetizadores em 25 Subsecretarias/Polos.

2. Realização do I Seminário Estadual de Educação Escolar Indígena.

3. Formação Continuada de Docentes Indígenas e não Indígenas (Diversidade) realizada em Aruanã.
Termo de Compromisso PAR nº 7391/2012.

4. Educação do Campo:

-Participação de 214 professores no Seminário Estadual de Educação para Igualdade Étnico-Racial "A
COR DA CULTURA" - implementação da Lei 10.639, nas regionais de Campos Belos, São Luiz dos
Montes Belos e Cidade de Goiás.

-Participação no III Seminário Nacional de Educação Escolar Quilombola, em Brasília

-Realização da Oficina " As Perspectivas da Educação do Campo em Goiás para gestores e docentes da
rede estadual e municipal", na Subsecretaria Regional de Quirinópolis - GO.

5. Centro de Estudos e Pesquisas Ciranda da Arte:

-V Semana de Formação dos Professores da Rede Estadual de Educação - Nesta formação atingiu-se um
público de 613 (seiscentos e treze) professores das diferentes áreas da arte. Apenas duas Subsecretarias
ficaram fora do cronograma pela incompatibilidade de datas: Jussara e Goiás

-Formação Continuada para professores das Escolas Estaduais, na área de Contação de
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História por meio de Cursos de 40 horas, reconhecidos pelo Conselho Estadual de Educação, nas
diferentes áreas das Artes, contemplando um total de cento e dez (110) professores inscritos.

-Formação Continuada para os professores das Escolas Estaduais em Tempo Integral da Subsecretaria
Regional de Educação de Goiânia, Anápolis e Inhumas.

-Realização do IX Seminário Discutindo a Arte e Curso Formação de Professores de Bandas para 360
professores de música, dança e os professores de arte dos Centros de Convivência Juvenil (CECONJ) da
capital e interior.

-Realização dos Seminários Discutindo a Arte - Seminários X, XI, XII e XIII, atendendo 121
profissionais.

PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP:

-Foram capacitados na metodologia do Projeto Jovens Empreendedores Primeiros Passos (JEPP), neste
ano, 873 (oitocentos e setenta e três) professores que atuam no turno de Ampliação da Aprendizagem das
Escolas Estaduais de Tempo Integral.

- Fórum de Educação Empreendedora, envolvendo 12 (doze) Subsecretarias Regionais de Educação, que
inicialmente desenvolveram o JEPP

6.Se Liga e Acelera:

-Formação inicial no período de 12 a 14 de março de 2014, para equipe dos profissionais que atuam nos
programas (professores, supervisores, coordenadores e equipe técnica);

-Formação inicial para as Subsecretarias de Campos Belos e Metropolitana e as Secretaria Municipal de
São Simão

7.PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO:

-Formação e orientação as Secretarias Municipais de Educação de: Firminópolis e Itapirapuã;
Piracanjuba, São Miguel do Araguaia, Itapaci e Goianésia; Petrolina e Itapuranga; Morrinhos, Inhumas,
Metropolitana, Aparacida de Goiânia, Campos Belos; Ipameri; Águas Lindas, Porangatu, Jataí.

-Formação de Diretores e Coordenadores do Programa Mais Educação da SRE de Jataí

8.Formação continuada sobre as práticas pedagógicas para gestores e professores dos Centros de Ensino
em Período Integral do Programa Novo Futuro, Ensino Médio em Período Integral.

9.Formação dos Gestores Estaduais e Municipais envolvidos no acompanhamento e monitoramento do
acesso à escola dos beneficiários do BPC, de 0 a 18 anos, com deficiência, conforme Termo de
Compromisso PAR nº 7391/2012 e Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012:

1a. e 2a. Etapas:

-Meta física prevista: 250 participantes
-Meta física realizada: 225 participantes
-Municípios beneficiados: 96 municípios

3ª Etapa e Etapa Única:

-Meta física prevista: 250 participantes em cada etapa
-Meta física realizada: 3ª Etapa = 206; Etapa única = 70
-Municípios beneficiados: 124 municípios

10.I Formação para Mediadores da Inclusão das Subsecretarias Regionais de Educação.
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Tema: Processo de Ensino Aprendizagem dos Educandos com Deficiência TGD, Altas Habilidades e
Superdotação.
Meta física prevista: 40 participantes
Meta física realizada: 60 participantes

11.II Formação para Mediadores da Inclusão das Subsecretarias Regionais de Educação.
Tema: Fundamentos neuropedagógicos da aprendizagem no contexto da educação especial
Meta física prevista: 40 participantes
Meta física realizada: 73 participantes

12.I Formação da Rede de Apoio à Inclusão de Goiânia
Tema: Processo de Ensino Aprendizagem dos Educandos com Deficiência TGD, Altas Habilidades e
Superdotação.
Meta física prevista: 370 participantes
Meta física realizada: 350 participantes
Município beneficiado: Goiânia

13.II Formação da Rede de Apoio à Inclusão de Goiânia
Tema: Processo de Ensino Aprendizagem dos Educandos com Deficiência TGD, Altas Habilidades e
Superdotação.
Meta física prevista: 370 participantes
Meta física realizada: 327 participantes
Município beneficiado: Goiânia

14.I Encontro de Gestores e Coordenadores Pedagógicos dos Centros de Atendimento Educacional
Especializado

-60 cursistas
-33 CAEE`s
-20 SRE/ 22 Municípios

15.II Encontro de Gestores e Coordenadores Pedagógicos dos Centros de Atendimento Educacional
Especializado

-30 cursistas
-5 CAEE's

16.III Encontro de Gestores e Coordenadores Pedagógicos dos Centros de Atendimento Educacional
Especializado
-18 cursistas
-05 CAEE's
-Subsecretaria Metropolitana

17.Curso - Formação de Tutores a Distância que atuarão no Curso - Rede Colaborativa em Atendimento
Educacional Especializado, na modalidade à distância.

Participantes: 20 profissionais da Gerência de Ensino Especial

18.Curso de formação para professores regentes
Curso: Introdução a Educação Especial numa Perspectiva Inclusiva (módulos I e II)
Participantes: 50 vagas para cada SRE
Tema - módulo I: Princípios legais e filosóficos da educação especial
Tema - módulo II : Público do Ensino Especial: limites e potencialidades

NÚCLEO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL HOSPITALAR:

1. Capacitação e formação de 32 educadores, 08 bolsistas do Pet Bio/UFG e 03 professores da Rede
Municipal de Educação de Goiânia sobre a Pedagogia Hospitalar.

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE ATENDIMENTO ÀS
PESSOAS COM SURDEZ (CAS):
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1.Formação continuada a professores, professores intérpretes, instrutores surdos e intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais, demais profissionais que atuam na área da surdez, bem como pessoas da comunidade
que tenham interesse em  uma formação que amplie sua capacidade de comunicação com a pessoa surda.

Meta física realizada: Formação de 543 cursistas
Atendimento a 40 educandos surdos nos AEE das escolas;
Atendimento a 48 educandos surdos nos AEE no CAS;

2.Realização de 02 formações a professores intérpretes e intérpretes da Língua
Brasileira de Sinais da regional metropolitana de Goiânia.

Meta física prevista: Atender 40 pessoas no turno matutino e 40 no turno  vespertino para a formação.
Meta física realizada: Atendeu 36 pessoas no turno matutino e 32 no turno  vespertino para a formação.
Municípios beneficiados: 24 municípios.

CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS  COM DEFICIÊNCIA
VISUAL - CAP/GO

1.CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES

Trabalha os conhecimentos e práticas inclusivas, relacionadas às especificidades da deficiência visual
com profissionais da educação, oportunizando recursos para o desenvolvimento de projetos significativos,
em suas respectivas áreas e níveis de atuação. Foram beneficiados 05 municípios e 28 professores.

2.Projeto de cursos de  formação em Altas Habilidades / Superdotação - AH/SD:

Cursos presenciais em andamento:

Curso 1: Altas Habilidades/Superdotação: Encorajando Potenciais:
      Meta física realizada: 61 cursistas.

Curso 2: Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação.
Módulo: Orientação a Professores:
      Meta física realizada: 36 cursistas.

Curso 3: Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades/Superdotação.
Módulo: Atividade de Estimulação de Alunos - Acadêmico
      META física realizada: 27 cursistas.

19.Encontro da Equipe Multiprofissional da Gerência de Ensino Especial/ Secretaria de Estado da
Educação.
Meta física prevista: 150 participantes
Meta física realizada: 145 participantes
Municípios beneficiados: municípios sedes das quarenta Subsecretarias Regionais de Educação

20.Entrega dos certificados de conclusão do curso de especialização em Gestão da Educação Pública aos
diretores de escolas, tutores, diretores de núcleos, subsecretários e técnicos da Seduc. O curso de 520
horas foi oferecido a 1500 profissionais em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da
Educação (CAEd), da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). O curso de qualificação é uma das
exigências assumidas por aqueles que se candidataram ao cargo de gestor escolar. O curso foi concluído
por 474 cursistas.

21.Realização de Seminários do Programa Brasil Profissionalizado voltado para a construção do PPP em
Escolas de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional Técnica (EMI/EPT) - Convênio:
658365/2009.

22.II Encontro de Educação nas Prisões, envolvendo 59 profissionais da educação.
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23. Projeto Conte até 10: Formação para 78 professores, dentre eles os 40 multiplicadores do Projeto, e
acompanhamento da implementação e das ações  do projeto nas Unidades Educacionais.

24.Encontro de Formação dos Responsáveis pela Educação de Jovens e Adultos nas Regionais - 05
encontros, para 170 professores/profissionais

25.Projeto Aprendizagem
-Formação para professores dos municípios e Subsecretarias de Ceres e Rialma, Goianésia, São Miguel
do Passa Quatro, Piranhas, Itapuranga

26.Fórum Bilíngue

1ª ETAPA:
Município beneficiado: Goiânia
Participantes: 20 profissionais

2ª ETAPA:
Município beneficiado: Goiânia
Participantes: 20 profissionais

3ª ETAPA:
Município beneficiado: Goiânia
Participantes: 20 profissionais

4ª ETAPA:
Município beneficiado: Goiânia
Participantes: 20 profissionais

27.Participação no Seminário das Políticas Educacionais em Quirinópolis, ministrando o minicurso com
tema: "Educação Integral - Projeto Escola Estadual de Tempo Integral e Programa Mais Educação" e
"Biblioteca Escolar".

28.Encontro de Formação para Técnicos Pedagógicos das SREs - Informações sobre o acompanhamento
dos CECONJs

29.Cursos: Rede Colaborativa em Atendimento Educacional Especializada (Presencial e a Distância) -
Estruturação do conteúdo e desenvolvimento dos módulos II, III e IV do curso Rede Colaborativa em
Atendimento Educacional Especializado
Mediadores da Inclusão;
Formação Continuada na área de Braille;
Formação Continuada na área de Libras;
Introdução a Educação Inclusiva;
Seminário de Formação Intersetorial do Benefício de Prestação Continuada (BPC) na Escola.

Rede Colaborativa: Data: abril a junho de 2014.
Participantes: 536 professores de AEE

ATIVIDADES REALIZADAS SEM RECURSOS FINANCEIROS - JOGOS ESTUDANTIS

1.Encontro Formativo com articuladores pedagógicos de desporto educacional para atualização e
discussão da metodologia de ensino da Educação Física escolar. Cada articulador foi formador em sua
regional a fim de aplicar e discutir os temas do encontro com os demais professores da área.

2.Encontro com articuladores para divulgar e orientar sobre a nova estrutura dos Jogos Estudantis do
Estado de Goiás, entrega do regulamento e demais materiais dos jogos.

3.Formação Continuada para aprimoramento e valorização do profissional em educação para 126
professores, coordenadores pedagógicos, diretores do núcleo pedagógico e tutores
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4.Curso de  Actualización em Língua Espanhola para professores da rede pública estadual:

A Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Ministério de Educação e Ciência do Reino da
Espanha, realizou o Curso de Actualización em Língua Espanhola para 40 professores da rede pública
estadual. O curso objetivou promover a troca de experiências e o contato com a Língua Estrangeira em
atendimento às exigências da Lei 11.161, de 08/2005, que dispõe sobre o ensino de Língua Espanhola no
Brasil.

ATIVIDADES REALIZADAS SEM RECURSOS FINANCEIROS - Programa Ensino Médio Inovador -
PROEMI

1. Formação para Dupla Gestora Ciclo I, II e III

2. Formação para 177 Supervisores de Ciclo I, II e III

3. Formação para 40 Coordenadores de Ensino Médio das Subsecretarias

4. Formação para Equipe Executora Central, Supervisores e Coordenadores de Ensino Médio

5. Encontro Nacional de Coordenadores de Ensino Médio, 05 técnicos participantes.

OBSERVAÇÕES

Formações Continuadas realizadas - 2014

        A SEE realizou formações destinadas a professores, coordenadores pedagógicos, diretores do núcleo
pedagógico e tutores, com o objetivo de aprimorar e valorizar o profissional em educação. Essas
formações permitiram a inovação das práticas pedagógicas, proporcionando vivências e trocas de
experiências significativas que articulem a teoria e a prática. Portanto, a formação continuada possibilita
debates, reflexões, discussões e planejamento de ações, análise dos resultados das avaliações diagnósticas
e implementação da matriz curricular do estado de Goiás dos respectivos componentes curriculares. A
formação é uma das condições básicas para que o professor tenha assegurado o direito de aprimorar sua
prática e ao aluno, o direito de aprender com qualidade.

Ações e Projetos:

Educação do Campo:

A Educação do Campo é uma política pública pensada mediante a ação conjunta de governo e sociedade
civil organizada, caracterizada como o resgate de uma educação de qualidade, que opta por modelos
pedagógicos que respeitam os sujeitos do campo com toda a diversidade sociocultural tão característica
do povo brasileiro, especialmente aquela expressa na prática sócio-educativa dos diversos sujeitos do
campo.

Foi realizado Acompanhamento da implementação de políticas educacionais e da proposta pedagógica da
Secretaria de Estado da Educação, a partir da diversidade étnica e cultural característica das populações
do campo, indígenas, quilombolas.

Projeto de Assessoramento Pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática:

Objetivo: Acompanhar e oferecer suporte pedagógico semanal às Unidades Educacionais da Região do
Entorno: Águas Lindas, Formosa, Luziânia, Planaltina e Novo Gama, contribuindo assim, com as ações
pedagógicas desenvolvidas nas Unidades Educacionais. As professoras formadoras intensificaram o
acompanhamento e as orientações para os professores colaboradores.

Projeto Conte até 10:

Objetivo: O projeto é uma parceria entre a Secretaria da Educação e Ministério Público,
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é desenvolvido em Ensino Religioso nas turmas de Ensino Médio das Unidades Educacionais do estado
de Goiás com propostas de planos de aula destinados a nortear, facilitar, valorizar e incentivar os
trabalhos escolares sobre o tema da violência e das suas muitas facetas, dentro da sala de aula. A
iniciativa surge no contexto da Campanha "Conte até 10. Paz. Essa é a atitude", organizada pelo Conselho
Nacional do Ministério Público, como ação vinculada à Estratégia Nacional de Justiça e Segurança
Pública - ENASP, e que contou com a parceria do Conselho Nacional de Justiça e Ministério da Justiça,
além do apoio dos Ministérios Públicos da União e dos Estados com o objetivo de Refletir sobre a
crescente violência  na Escola e sociedade, bem como as suas consequências, Construir uma cultura de
paz por meio da vivência de atitudes de respeito e valorização da vida e servir de material complementar
aos temas tratados no ensino médio.

Processos em Andamento e/ou Paralisados:

1.Formação inicial para candidatos a gestores das unidades educacionais estaduais, realização através da
Instituição Dom cabral. Processo n° 201400006017393. Em execução.

2.Capacitação professores para o Programa Brasil Alfabetizado (Resolução CD/FNDE nº44) atualizado
para Resolução nº52 de 11/12/2013. (SEM/EJA) Processo em andamento n° 201400006014217.

3.Formação de Professores para o Projeto Educando para a Liberdade. Processo 201400006014223.
Reprogramado para 2015.

4.Formação de Professores para a Medida Socioeducativa Processo 201400006014220. Reprogramado
para 2015.
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PROGRAMA: 1015 - PROGRAMA RECONHECER

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Em 2014 o Programa Reconhecer foi desenvolvido com grande êxito, dentro dos seus objetivos
propostos, quais sejam: Valorizar, fortalecer e dar visibilidade ao trabalho docente na rede estadual de
ensino. Estabelecer política de formação continuada, a fim de promover, valorizar e qualificar o trabalho
pedagógico dos docentes, fortalecendo a classe e, consequentemente, elevando os índices de desempenho
dos estudantes da rede.

As ações que compõe esse programa foram executadas de acordo com o planejado, atingindo as metas
propostas demonstrando o sucesso do mesmo. Como exemplo de sucesso do Programa reconhecer
podemos citar o Prêmio Aluno que foi criado pela Seduc, no contexto do Pacto pela Educação, com o
objetivo de reconhecer e valorizar os esforços e a dedicação dos estudantes, incentivando também a
permanência deles na escola. Com o programa, são beneficiados os estudantes que no ano anterior
cursavam o 5º e o 9º ano do Ensino Fundamental e a 3ª série do Ensino Médio. Enquanto os estudantes do
Ensino Médio podem retirar integralmente a poupança, os alunos do Ensino Fundamental fazem o saque
de R$ 300 de imediato, podendo retirar o restante quando concluírem a educação básica. A Secretaria de
Estado da Educação (Seduc), faz a entrega do Prêmio Aluno aos estudantes das escolas públicas estaduais
que conquistaram as melhores notas na Prova Goiás.

Outro destaque do Programa Reconhecer é o pagamento do bônus aos profissionais assíduos ao trabalho e
que planejam satisfatoriamente suas atividades pedagógicas nas escolas. Esses profissionais que estão nas
salas de aula e mais os tutores pedagógicos, coordenadores pedagógicos e integrantes do grupo gestor das
escolas,
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se cumprirem as diretrizes educacionais estabelecidas para cada função, fazem jus ao bônus de até R$ 3
mil, pagos em julho e em dezembro.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2320 - APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2346 - FORTALECIMENTO DA CARREIRA E ADOÇÃO DO SISTEMA DE BÔNUS
POR DESEMPENHO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Foram beneficiados em 2014 mais de 13.000 profissionais da educação. O valor do bônus varia de
acordo com a carga horária de trabalho do docente.

OBSERVAÇÕES

Em  2014 os profissionais da educação que preencheram os requisitos foram beneficiados com o Bônus
do Programa Reconhecer, o mesmo foi pago no Programa 4001 - Apoio Administrativo. Além dos
professores regentes, também foram bonificados os coordenadores pedagógicos, os tutores pedagógicos e
o Grupo Gestor - formado por diretores, vice-diretores e secretários-gerais.

- Critérios para recebimento do Bônus:

Professor Regente: além da assiduidade, foi considerada a entrega quinzenal do planejamento de aulas;

Coordenadores Pedagógicos: para estes profissionais foram consideradas a presença comprovada na
escola e a participação nas formações oferecidas pelo Núcleo de Orientação Pedagógica por intermédio
das Subsecretarias Regionais de Educação;

Tutores Pedagógicos: presença comprovada nas escolas e nas Subsecretarias Regionais de Educação e
participação nas formações oferecidas pela Gerência de Tutoria Pedagógica da Secretaria de Estado da
Educação;

Grupo Gestor: foi considerado o Índice de Gestão, uma ferramenta de avaliação do cumprimento de
tarefas nas escolas e relacionada a questões como cumprimento do calendário escolar, inserção diária dos
dados da escola no Sistema de Gestão Escolar do Estado de Goiás (Sige) e manutenção de canal de
comunicação permanente com a Seduc.

O Programa Reconhecer premia professores efetivos que fizeram a diferença em sala de aula,
principalmente pela assiduidade e pelo compromisso com os estudantes.

Os resultados do Programa Reconhecer forma mais do que positivos: o expressivo aumento verificando
na frequência dos professores, seguramente , influenciou e continuará influenciando no processo de
aprendizagem, o que veio trazer o melhor índice do IDEB no Estado.

O valor do bônus de até R$ 2.000,00 para os servidores com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, sendo proporcionais às demais cargas horárias. No caso de professores regentes, poderá chegar
a R$ 3.000,00 para os profissionais com carga horária de 60 (sessenta) horas. O pagamento ocorre em
duas parcelas, sendo a 1ª no mês de julho e a 2ª no mês de dezembro.

Outras atividades realizadas:

1- Triagem no sistema/frequência diária:
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Realização de triagem no sistema diariamente monitorando as 40 subsecretarias com um total de 1.192
escolas. Os dados coletados tem como foco combater à evasão e repetência escolar.

2- Triagem no sistema/reconhecer:

Diariamente é realizada triagem no sistema, para monitorar a inserção de dados dos servidores que terão
direito ao recebimento do bônus no 1º e 2° semestre de 2014.

3- Visitas às SREs, a fim de orientar os critérios e procedimentos para o recebimento do bônus:

Foram feitas visitas às regionais de Educação para realizar formação in loco com os Coordenadores e
Técnicos Escolares, com o objetivo de nortear o desenvolvimento das atividades que esses profissionais
desenvolvem nas Unidades Escolares, relativo a orientações e acompanhamento das informações
inseridas no SIIGNET/Reconhecer pela equipe gestora, bem como o acompanhamento do cumprimento
dos critérios e procedimentos para o recebimento da bonificação através do Programa Reconhecer. Foram
realizadas, também, visitas as Unidades Escolares para realização de auditorias para averiguação da
frequência dos profissionais que fazem jus ao recebimento do Bônus.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2041 - PRÊMIO DE EXCELÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Pagamento do Prêmio Aluno no valor de  R$5.059.800,00 para 6.113 alunos, referente ao exercício de
2013 2a. e 3a. Etapas.

2. Pagamento do Prêmio Aluno no valor de R$4.190.550,00 para 8.897 alunos, referente ao exercício de
2014.

OBSERVAÇÕES

- Prêmio Aluno: Foi criado pela Seduc, no contexto do Pacto pela Educação, com o objetivo de
reconhecer e valorizar os esforços e a dedicação dos estudantes, incentivando também a permanência
deles na escola.
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PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA REDUÇÃO DA DESIGUALDADE EDUCACIONAL,
FORTALECIMENTO DA INCLUSÃO E DIVERSIDADE NA REDE EST. DE ENSINO
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O Programa Redução da Desigualdade Educacional, Fortalecimento da Inclusão e Diversidades na Rede
Estadual de Ensino, tem por intuito cumprir com as diretrizes propostas na Reforma Educacional, em seu
3º. Pilar: Reduzir Significativamente a Desigualdade Educacional, que foram amplamente discutidas com
toda a sociedade goiana, com vistas à redução da desigualdade educacional e social, partindo do
pressuposto da democratização de oportunidades e da valorização do estudante, por meio da inclusão e do
respeito à diversidade; portanto, o seu objetivo é proporcionar a construção do conhecimento, num espaço
social, científico, artístico, cultural e corporal,  consolidando as competências e as habilidades cognitivas,
estéticas, criativas, inovadoras de nossos estudantes.

Este Programa possui um conjunto de ações sistematizadas, as quais são executadas por várias
Superintendências, garantindo assim uma unidade nas ações propostas e atingindo um público
diversificado, incluindo o Ensino Fundamental, Médio e suas modalidades, como a Educação de Jovens e
Adultos.  Outro fator relevante neste Programa é a articulação com as demais Secretarias de Estado, como
a Secretaria de Saúde e Segurança Pública, no desenvolvimento de ações integradas de prevenção as
doenças e as drogas. A diversidade das ações garante o atendimento e respeito à diversidade promovendo
a inclusão, fazendo de cada escola um ambiente agradável e acolhedor.

As ações deste programa estão estruturadas em atividades relacionadas a eventos esportivos e artísticos,
prevenção e combate ao uso de drogas, combate e prevenção ao bullying e cyberbullying, prevenção a
doenças e agravos a saúde, cultura de paz, participações de estudantes em eventos diversos em nível
regionais e nacionais.

Portanto o Programa Redução da Desigualdade Educacional, Fortalecimento da Inclusão e Diversidade na
Rede Estadual de Ensino reafirma o compromisso do governo do Estado de Goiás em promover uma
educação de qualidade, contribuindo para uma formação integral dos nossos estudantes, desenvolvendo
suas potencialidades sócio, artísticas, culturais e esportivas .

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2448 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIM. AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABIL. SOCIAL OU PRIVADOS DA LIBERDADE, NA REDE ESTADUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

-  Projeto Itinerância Cultural - Confecção da estrutura cenográfica dos espetáculos do Projeto Itinerância
Cultural, realizados nas cidades de: Anápolis, Caldas Novas, Catalão, Goiás, Itumbiara, Morrinhos,
Luziânia e Pirenópolis.

OBSERVAÇÕES
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PROJETOS EM PARCERIA:

O Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte realiza ações culturais em parceria com companhias que
tem projetos aprovados em Leis de Incentivo à Cultura. Dentre eles, temos o Projeto Coração Encena que
foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado-Lei Goyazes-com o espetáculo No Coração do
Brasil, da Companhia Esqueteria Macacos que protagoniza o espetáculo e irá contemplar vinte e cinco
unidades escolares da Rede Pública Estadual na capital. O espetáculo com duração de cinquenta (50)
minutos, destinado à faixa etária de 14 anos, enfoca a cultura goiana de forma bem humorada e musical,
mostrando vários personagens que revelam a sua alma. Os atores tocam instrumentos musicais típicos,
como viola e acordeão para acompanhar os textos que compõem o enredo que conduz o espetáculo pelos
trieiros goianos.

Outra parceria deste Centro foi com o Grupo Carroça / Cia do Humor, sob o patrocínio da Futura
Caminhões, num projeto aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura-Lei Goyazes- que levará para vinte e
seis Unidades Escolares de vinte e seis municípios, o Espetáculo Teatral "O Sumiço da Carroça". A
história é simples e ágil e pode ser montada ao ar livre (preferencialmente no pátio escolar) em um lugar
que acomode os estudantes/espectadores de forma agradável e tranquila. O objetivo do projeto é
contribuir para a formação de plateia e despertar o interesse dos educandos para a apreciação teatral.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2461 - AMPLIAÇÃO DO Nº DE ALUNOS ATENDIDOS COM PROJETOS DE ARTE,
ESPORTE, DIVERSIDADE CULTURAL E TRANSVERSAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Programa Saúde na Escola /PSE EM GOIÁS - Realização do I Seminário  do Programa Saúde na Escola
"Educação e Prevenção"

- Movimento Cidadania e Paz na Escola.

- Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD.

- Goiás contra a Dengue.

- Programa Bombeiro Mirim.

- Júnior Achievement - Miniempresa.

- Programa Ser Livre

- Seminário Estadual de Educação para a Igualdade Étnico-Racial: "A Cor da Cultural"

- Jornada Goiana de Prevenção ao uso de Drogas

- De olho na Visão II

- Prevenção ao Uso de Drogas

- Projeto Compensar

- Educação Fiscal

- Curso de Saúde Bucal

- Rede Integrada de Segurança Pública - RISP

- Simpósio Internacional de Políticas sobre Drogas.

- Prevenção ao Uso de Drogas

- Escola Sem Drogas

- Programa A Cor da Cultura

OBSERVAÇÕES
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1-    Programa Saúde Na Escola

Instituído pela a Portaria Interministerial, Educação e Saúde, nº 1.910, de 08 de agosto de 2011 (D.O.U.
nº 152/2011) estabelece as metas das ações de prevenção, promoção e atenção à saúde dos educandos,
nos municípios que assinaram o Termo de Compromisso do PSE. Neste Termo, o município atenderá
todas as Unidades Educacionais do Território que forem contempladas no Programa.

O Programa Saúde na Escola contribui na melhoria da qualidade da saúde dos educandos, pois promove o
fortalecimento do enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que compromete o
desenvolvimento escolar. São realizadas várias atividades, como avaliação oftalmológica, nutricional,
auditiva, saúde bucal, palestras sobre prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas. Foram
beneficiados 176.197 alunos.

Realização da inserção de dados no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do
Ministério da Educação (SIMEC), encerramento da Adesão para o ano de 2014/2015, totalizando 241
municípios Goianos.

Adesão 2013/2014 de 231 municípios
Adesão 2014/2015 de 241 municípios
Acompanhamento, monitoramento e orientações aos 241 municípios.

Distribuição 60.000 revistas passatempo coquetel

2-Movimento Cidadania e Paz

Está sendo desenvolvido nas unidades escolares enfatizando o fortalecimento dos valores humanos e o
chamamento para uma cultura de paz e cidadania, onde se percebe pelos relatórios das ações o
engajamento e envolvimento da comunidade escolar no desenvolvimento das seguintes atividades:
acolhida da Bandeira da Paz, produção de textos, confecção de cartazes, apresentação de música, entre
outras. Todas as Unidades Educacionais da Rede Estadual de Ensino são envolvidas no projeto.
Participaram 100.008 alunos e 397 escolas.

3-Programa Educacional de Resistência às Droga - PROERD

Consiste em um esforço cooperativo da Polícia Militar, Seduc/escola e família. As lições objetivam o
desenvolvimento da autoestima, controle das tensões, civilidade, além de ensinar técnicas de autocontrole
e resistência às pressões dos colegas e às formas de oferecimento de drogas por pessoas estranhas ao
convívio das crianças e dos jovens. No segundo trimestre de 2014 foram atendidos 36.222 alunos em 532
Unidades Educacionais.

4-Goiás contra a Dengue

É um projeto contínuo com o apoio da Secretaria de Estado da Saúde. Criado pelo Decreto 7222, de 21 de
fevereiro de 2011, esse programa promove a instrumentalização e intervenções educativas que
determinem uma dinâmica de controle e ações de combate efetivo aos criadouros do mosquito Aedes
aegypti.

Distribuição de 30.000 Cartilhas todos contra a Dengue

5- Programa Bombeiro Mirim

É uma parceria da Secretaria de Estado da Educação com a Polícia Militar - Corpo de Bombeiros, tem
como objetivo fomentar a cidadania, favorecendo o desenvolvimento sócio-cultural da criança e do
adolescente, de forma a inserir na sociedade um cidadão com valores humanos, morais e éticos.  Atuando
na prática ações que possibilitem o afastamento de situações de risco, que promovam vínculos familiares
e comunitários atuem na sociedade como agentes multiplicadores desse processo.  Foram atendidos 920
bombeiros mirins.

6- O programa Miniempresa - Junior Achievement
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Proporciona a estudantes do 2º ano do Ensino Médio, a experiência prática em economia e negócios, na
organização e operação de uma empresa. É desenvolvido em 15 semanas, em jornadas semanais, com
duração de 3h30min, realizadas nas escolas, geralmente à noite. Os estudantes aprendem conceitos de
livre iniciativa, mercado, comercialização e produção. O Programa é acompanhado por quatro
profissionais voluntários das áreas de Marketing, Finanças, Recursos Humanos e Produção. Durante o
Miniempresa, são explicados os fundamentos da economia de mercado e da atividade empresarial através
do método Aprender-Fazendo, onde cada participante se converte em um miniempresário.

Acompanhamento e monitoramento do Programa nas escolas jurisdicionadas às Subsecretarias Regionais
de educação de: Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Pires do Rio, Itumbiara, Catalão, Quirinópolis,
Senador Canedo,Trindade

Número de unidades escolares atendidas: 31
Total de alunos atendidos: 3.317

7- Programa Ser Livre

O Programa ser livre tem a função de promover cursos de prevenção ao uso indevido de drogas, para toda
comunidade educacional, em municípios do Estado de Goiás. É uma parceria da Secretaria de Execução
Presidiária e Justiça. Agenda Cultural; Palestras Preventivas. Foram atendidos por meio de palestras
preventivas 7.671 crianças e adolescentes e idosos.

8- Seminário Estadual de Educação para a Igualdade Étnico-Racial: "A Cor da Cultural" É um projeto
educativo de valorização da cultura afro-brasileira:

Fruto de uma parceria da Secretaria de Estado da Educação entre Canal Futura, a Petrobras, MEC,
Fundação Palmares e TV Globo. O projeto teve o lançamento em Goiás no mês de setembro de 2013. O
material educativo contribuiu em ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, valorizando a
história deste segmento sob ponto de vista afirmativo. Este projeto foi disseminado para as unidades
educacionais do Estado.

Pólo: Rubiataba
Data: 15/05/2014
Nº de professores atendidos: 30

9- Jornada Goiana de Prevenção ao uso de Drogas

A Jornada é uma das ações do Governo de Goiás para minimizar a disseminação das drogas que vem
crescendo rapidamente no interior do Estado tendo chegado a todos os municípios.
A Jornada tem como objetivo sensibilizar a população do Estado de Goiás sobre a importância da
prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas e subsidiar a elaboração do Plano de Ação de Prevenção ao
uso de drogas nos municípios.

O evento de apresentação dos resultados e avaliação aconteceu em dezembro do exercício de 2014.
Contou com a participação de 2.964 representantes de 178 municípios do Estado de Goiás. Participaram
25 municípios da região para  apresentarem seus Planos de Ações.
A Jornada foi realizada  com  ações em 08 cidades-polos, abrangendo os 246 municípios. No dia
04/12/14, foi realizada a Avaliação e resultados com a participação de 25 municípios dos quais 03 (três)
apresentaram o seu Plano de Ação, com 110 participantes.

10- De olho na Visão II

Este projeto de iniciativa do Governo de Goiás, através da Secretaria Estadual de Saúde e Fundação
Banco de Olhos de Goiás (FUBOG), com o apoio da Secretaria Estadual de Educação e das Prefeituras de
245 municípios, visa o atendimento médico oftalmológico a todos os alunos das Redes Estaduais e
Municipais do Estado.
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Relatório da Campanha:

Treinamento em 16 subsecretarias de educação: - Aparecida de Goiânia; Trindade;  Inhumas; Palmeiras;
São Luiz de Montes Belos; Iporá; Piranhas; Itaberaí; Itapuranga; Goiás;  Jussara; Planaltina de Goiás;
Formosa; Campos Belos; Posse;  Anápolis.

Montagem dos Consultórios - Montagem de consultórios em 06 Cidades Sedes, e outras cidades:
Aparecida de Goiânia; Anápolis; Goianápolis; Campo Limpo de Goiás; Terezópolis de Goiás; Itaberaí;
Palmeiras; Indiara e Cocalzinho de Goiás.

Foram realizados aproximadamente 170.000 exames de acuidade visual, 170.000 testes de daltonismo,
em aproximadamente 1.000 escolas públicas. Aproximadamente 7.000 consultas nos  Municípios de
Aparecida de Goiânia, Anápolis, Campo Limpo de Goiás, Goianápolis, Terezópolis, Cocalzinho de
Goiás, Corumbá de Goiás, Inhumas, Palmeiras de Goiás, Nazário, Paraúna, Palminópolis, Indiara,
Cezarina, Jandaia, Varjão, Itaberaí, Itaguari, Itaguaru e Americano do Brasil

11- Prevenção ao Uso de Drogas

Curso de Prevenção do Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas, uma parceria da Secretaria
Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD) do Ministério da Justiça com a Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação (MEC), executado pelo Programa de Estudos e Atenção às
Dependências Químicas (PRODEQUI)/PCL/IP da Universidade de Brasília - UnB. O objetivo do curso
foi promover a formação de profissionais das escolas públicas para atuarem coletivamente na prevenção
do uso de drogas na escola, oferecendo fundamentos teórico-metodológicos capacitarem e atuar na
prevenção do uso de drogas e comportamento.

Formação de profissionais das escolas públicas para atuarem coletivamente na prevenção do uso de
drogas na escola.

12- Projeto Compensar

O Projeto Compensar Ambiental foi criado com o intuito de reduzir  e   mitigar   os   impactos
ambientais   acarretados   pelo   fornecimento   dos   serviços públicos e  alterar a  percepção do servidor
público e dos alunos da rede de ensino sobre   as  consequências   de   suas   ações   cotidianas   de   forma
a   sensibilizá-los  quanto   a necessidade de mudanças de hábitos de consumo e de descarte.

A implementação do Compensar Ambiental nas escolas pode ser feita de várias formas sendo que o
projeto sugere a realização de aulas de vídeos, palestras sobre redução de consumo, controle de gastos de
energia, água, papel e outros e verificação de sua equivalência em emissão de gases de efeito estufa,
plantio de árvores e implementação de viveiros.

Ações:
1.Participação na elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos.
2.Semana do Cerrado
3.Palestras, distribuição e plantio de mudas.
4.Natal Cerrado Feliz - Organização da expo-cerrado/Palestras, distribuição de mudas e material
educativo para as crianças do Hospital Araujo Jorge.

13- Educação Fiscal

Esse programa, de abrangência nacional e estadual, busca promover e institucionalizar a educação fiscal
para o pleno exercício da cidadania, levando conhecimentos aos cidadãos sobre a administração pública,
procurando incentivar o acompanhamento pela sociedade da aplicação dos recursos públicos, criando
condições para uma relação harmoniosa entre o Estado e o Cidadão. É uma parceria da Secretaria de
Estado da Educação com a Secretaria de Estado da Fazenda, Receita Federal, Ministério Público.

Ação:

05/03/2015160



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2200 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Realização de  Curso: Disseminadores de Educação Fiscal - DEF - GO - 2º semestre de 2014  para  521
Cursistas - (Em andamento).

14- Curso de Saúde Bucal

A Realização do Curso de Saúde Bucal, teve como objetivo  identificar e mostrar, porque a falta na
oxigenação cerebral é a causa primária das doenças orais e respiratórias e na aprendizagem escolar.
Capacitou 185 professores da Região Metropolitana de Goiânia.

15- Rede Integrada de Segurança Pública - Risp.

A Secretaria de Estado da Educação integra a Rede de Integração de Segurança Pública, nos bairros de
maior incidência de homicídios dolosos, realizou 9 ações de atendimento ao cidadão nos finais de semana
nas escolas da região metropolitana de Goiânia, por meio de oficinas de artes visuais, cênicas, e contação
de histórias, atividades esportivas entre outros.

Local: Colégio Estadual Sólon Amaral
Data: 27/07/14
Comunidade Local Atendida: 150 pessoas

Local: Colégio Estadual Verany Machado de Oliveira
Data: 09/08/14
Comunidade Local Atendida: 283 pessoas

Local: Colégio Estadual Antônio Oliveira da Silva
Data: 16/08/14
Comunidade Local Atendida: 304 pessoas

Local: Colégio Estadual Santa Bernadete
Data: 23/08/14
Comunidade Local Atendida: 270 pessoas

Local: Colégio Estadual Sebastião Alves de Sousa
Data: 30/08/14
Comunidade Local Atandida: 220 pessoas

Local: Colégio Estadual Dom Abel
Data: 06/09/14
Comunidade Local Atendida: 84 pessoas

Local: Colégio Estadual Mirian Benchimol Ferreira,
Data: 13/09/14
Comunidade Local Atendida: 342 ´pessoas

Local: Colégio Estadual Edmundo Pinheiro de Abreu
Data: 27/09/14
Comunidade Local Atendida: 559 pessoas

Local: Escola Municipal Renacer
Data: 13/10/2014
Comunidade Local Atendida: 300 pessoas

Local: Colégio Estadual João Bênnio
Data: 18/10/2014
Comunidade Local Atendida: 300 pessoas

Local: Colégio Estadual Juvenal José Pedroso
Data: 22/11/2014
Comunidade Local Atendida: 400 pessoas

Local: Colégio Estadual  do Setor Palmito
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Data: 29/11/2014
Comunidade Local Atendida: 400 pessoas

Local: Colégio Estadual do Setor Finsocial
Data: 06/12/2014
Comunidade Local Atendida: 200 pessoas

16. Escola Sem Drogas

Programa governamental Escola sem Drogas foi criado em 1992, em decorrência da consciência
institucional da Polícia Civil de que somente a repressão às drogas não resolveria este problema que
envolve saúde e segurança pública, cujo custo social é elevado e enfraquece a sociedade. O trabalho
preventivo é de grande importância junto às instituições de ensino, já que o consumo de drogas é
crescente. Foram realizadas palestras  nas unidades educacionais para 29.032 alunos, exposição de
materiais educativos de prevenção primária às Drogas.

17.Programa A Cor da Cultura

A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria
da Secretaria de Estado da Educação entre Canal Futura, a Petrobras, MEC, Fundação Palmares e TV
Globo. O projeto teve o lançamento em Goiás no mês de setembro de 2013. O material educativo
contribuiu em ações culturais e coletivas que visam práticas positivas, valorizando a história deste
segmento sob ponto de vista afirmativo. Este projeto será disseminado para as unidades educacionais do
Estado.

Curso de Formação Presencial para Educadores
Nº total de professores atendidos: 100
Distribuição de Kits Pedagógicos para as Subsecretarias: Águas Lindas, Campos Belos, Luziânia,
Planaltina, Cidade de Goiás, São Luís de Montes Belos e Jataí.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2455 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, ARTÍSTICOS E REALIZAÇÃO
DE JOGOS ESTUDANTIS, MOSTRAS E FESTIVAIS DE ARTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

1.Realização dos Jogos Estudantis - Repasse para Subsecretarias: Fase I (Municipal e Intermunicipal) e
Fase II (Polos)

Transferência de recursos financeiros aos Conselhos das 40 (quarenta) Subsecretarias Regionais de
Educação destinado ao atendimento das despesas com a realização dos Jogos Estudantis 2014 - Fase
Intermunicipal e Regional/Polos.

2. Realização dos Jogos Estudantis - Fase III - Estadual

Fase realizada em única etapa para as duas categorias (infanto e juvenil), nas seguintes modalidades:
Coletivas: voleibol, basquetebol, handebol e futsal.
Individuais: atletismo, badminton, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Cidade sede: Itumbiara.

3. Realização da Etapa dos Jogos Escolares da Juventude Fase Nacional:

A Fase Nacional - Jogos Escolares da Juventude é executado pelo Comitê Olímpico Brasileiro, porém as
despesas referentes a transporte, uniforme e alimentação de tráfego são de responsabilidade de cada
Estado. Participam desta fase os vencedores
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da etapa Estadual dos Jogos Estudantis. O evento aconteceu em duas etapas:

1ª. Etapa:

Categoria Infanto (12 a 14 anos): realizada em  setembro de 2014 na cidade de Londrina/PR, a delegação
de Goiás contou com 129 participantes dentre alunos, técnicos e dirigentes. O Estado participou das
seguintes modalidades:
Individuais: Atletismo, Ciclismo, Judô, Luta Olímpica, Tênis de Mesa e Xadrez.

2ª. Etapa:

Categoria Juvenil (15 a 17 anos): realizada em novembro de 2014 na cidade de João Pessoa/PB. A
delegação de Goiás contou com 241 participantes dentre alunos, técnicos e dirigentes, das seguintes
modalidades:
Individuais: Atletismo, Ciclismo, Judô, Luta Olímpica, Tênis de Mesa e Xadrez
Coletivas: Basquetebol, Handebol e Voleibol

OBSERVAÇÕES

Em 2014 as Fases I (Interclasse, Municipal e Intermunicipal) e Fase II (Pólos/Regional) dos Jogos
Estudantis de Goiás estão sob responsabilidade das Subsecretarias Regionais de Educação, sob a
coordenação da SEDUC. Participam dessas fases alunos da rede pública e particular, nas categorias
Infanto (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos). Na Fase I constam as seguintes modalidades:

Individuais: atletismo, badminton, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez.
Coletivas: Basquetebol, Handebol, Futsal, e Voleibol.

A Fase II é composta por 12 Polos Regionais e foram realizadas as modalidades coletivas, sendo os
campeões de modalidades individuais da Fase I classificados direto para a Fase III - Estadual.

ATIVIDADES REALIZADAS SEM RECURSOS FINANCEIROS:

1. Acompanhamento e assessoria técnica nos 12 Polos/Regionais dos Jogos Estudantis do Estado de
Goiás.

2. Reunião Técnica de Assessoramento Técnico-Pedagógico aos Estados quanto ao Programa Atleta na
Escola, lançado em 2013. A ação Jogos Escolares do programa "Atleta na Escola" prevê financiamento
para a Etapa Escolar, Regional e Estadual. O programa tem como objetivo incentivar a prática esportiva
nas escolas, democratizar o acesso ao esporte, desenvolver e difundir valores olímpicos e paraolímpicos
entre estudantes da educação básica, além de estimular a formação do atleta escolar e identificar e
orientar jovens talentos.

3. Reunião com articuladores e técnicos para orientação sobre Etapa Nacional dos Jogos Escolares da
Juventude.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2421 - IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO MÉDIO
INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.
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2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2230 - JORNADA DE AMPLIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: AABB COMUNIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.

2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

AÇÃO: 2228 - SUPORTE ÀS ESCOLAS VULNERÁVEIS - DE BAIXO DESEMPENHO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.

OBSERVAÇÕES

.
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2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

INSTITUCIONAL

JOSÉ TAVEIRA ROCHA

1. Gestor

2. Visão Institucional

Promover o desenvolvimento social e econômico de forma harmônica e sustentada, por intermédio da
formulação e execução de políticas tributárias, arrecadação, gestão de recursos e provisão financeira aos
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

2.1 Objetivo Institucional

Criação: Lei nº. 3999 de 14 de novembro 1961; Alterações: Decreto nº. 226/1962; Decreto nº. 239/1969;
Decreto nº. 2801/1987 (com as modificações impostas pelo Decreto nº. 3009/1988); Decreto nº.
4175/1994; Lei nº. 13456/1999; Lei nº. 13882/2001; Decreto nº. 5486/2001; Lei nº. 14383/2002; Lei nº.
14664/2004; Lei nº. 15123/2005, Lei nº. 15596/2006; Lei nº. 15846/2006; Lei nº. 15909/2006; Decreto
nº. 6711/2008,  Lei nº. 16272/2008 e Lei nº 17257/2011.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A arrecadação tributária registrou um crescimento de 9,08% no exercício de 2014 em comparação com o
exercício anterior.  Acerca da recuperação de créditos do Estado, foram arrecadados R$ 761,2 milhões da
Dívida Ativa no mesmo período.

Foi publicada a Lei 18.296/2014, que autoriza o governo estadual a contrair financiamento no valor de até
R$ 400 milhões, e a Lei 18.297/2014 que autoriza o Executivo a conceder garantias e contrapartidas ao
financiamento da Celgpar na Caixa Econômica Federal até o limite de R$ 1,9 bilhão.

A Secretaria e a Prefeitura de Goiânia assinaram convênio de cooperação para a troca de informações
econômico-fiscais e assistência técnico-administrativa que visam incrementar a arrecadação e melhorar o
atendimento ao contribuinte. Esse acordo valerá até 2018 e vai permitir o acesso e a consulta ao banco de
dados das duas esferas, além da realização de operações conjuntas de fiscalização, cursos e ações de
conscientização voltadas para a educação fiscal. A Secretaria já renovou parceria com mais de 150
prefeituras. Os convênios têm duração de cinco anos e pelo acordo, os municípios cedem imóveis para
instalação de unidades da Sefaz, como as Agenfas, e são responsáveis pela manutenção do prédio,
consumo de água e energia elétrica.

A Secretaria disponibilizou aos produtores de carvão, produtores de soja e criadores de suínos a emissão
de Nota Fiscal Avulsa pela Internet (NFA-web).

O Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) já teve a adesão de 38.971 contribuintes para recebimento das
comunicações oficiais da Secretaria da Fazenda, como intimação e notificação fiscal. Desse total, 26.000
integram a relação das empresas que devem adotar essa ferramenta.

A Secretaria repassou no exercício R$ 82 milhões ao Tribunal de Justiça para pagamento de precatórios
judiciais, previstos no Orçamento do Estado. O valor é 8,5% superior ao do ano passado, que foi de R$ 74
milhões. No exercício, 14.190 micro e pequenas empresas de Goiás foram incluídas no Simples Nacional,
regime simplificado de tributação. Com as novas adesões, o número de empresas incluídas no simples no
Estado é 184.863.

Mais de 249 mil proprietários de veículos populares potência 1.0 e motocicletas 125 cilindradas foram
beneficiados com a redução de 50% do IPVA. Este é o terceiro ano de vigência da lei estadual que
concede o benefício para aqueles não tenham cometido infração de trânsito em 2013 e quitado o imposto
em dia.

A Lei nº. 18.459/2014 instituiu o Programa Incentivo à Regularização Fiscal de

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Empresas no Estado de Goiás - REGULARIZA -  que é constituído de medidas facilitadoras para a
quitação de débitos relacionados com o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -ICMS,
complementada pela Lei nº 18.701/2014, que estendeu os benefícios aos débitos relativos ao IPVA e
ITCD.

Com a publicação da Lei nº 18.609 passa a valer a isenção de ICMS para consórcio de empresas
constituídas com a finalidade de produzir energia elétrica utilizando subprodutos da cana-de-açúcar. A lei
incentiva o aproveitamento de resíduos ou subprodutos de matéria orgânica resultantes da moagem da
cana-de-açúcar na geração de energia, chamada de energia verde ou bioenergia. As operações
beneficiadas com a isenção serão somente aquelas realizadas entre as empresas que participam de
consórcio com o objetivo comum de fornecer insumos orgânicos para gerar energia termoelétrica e a
saída dessa energia para as empresas fornecedoras dos insumos.

Foram concedidos aos deficientes físicos, taxistas e mototaxistas tratamento diferenciado para a aquisição
de veículos isenções de IPVA e ICMS. Só com a isenção do ICMS, o preço do veículo é reduzido em até
12%. Do total de isenções especiais concedidas no exercício, 1801 foram destinadas aos deficientes
físicos e 726 aos taxistas.

Buscando atender melhor o contribuinte e evitar contratempos no recebimento e na emissão de
documentos fiscais eletrônicos, a Secretaria adquiriu 800 novos computadores que estão sendo
distribuídos para as delegacias fiscais regionais de todo o Estado. A melhoria também beneficia os
servidores da pasta que ganham em agilidade, com a ampliação de memória das máquinas, e em melhoria
de transmissão de dados, com os novos cabeamentos, aquisições de licenças de softwares.  Estas
aquisições foram viabilizadas a partir de empréstimo com o Banco do Brasil.

Registramos um crescimento de 2,82% no número de notas fiscais eletrônicas (NF-e) emitidas em relação
ao ano anterior, atingindo a cifra de 96,1 milhões de documentos fiscais.

Destacamos a aprovação da lei nº 18.679/2014, que institui o Sistema Estadual de Cidadania Fiscal e o
Programa de Cidadania Fiscal - Nota Fiscal Goiana - cujo intuito é o de promover a educação fiscal para
fortalecimento da cidadania, com integração de programas, projetos e ações que visem à valorização da
função socioeconômica do tributo, promovendo a participação dos consumidores. O programa foi lançado
pelo governador Marconi Perillo no mês de dezembro/2014 e sua implementação está prevista para o
início do ano de 2015.

A agilidade dos serviços on-line tem atraído os contribuintes, que se apropriam e utilizam cada vez mais
de serviços públicos via internet. Desde que Secretaria disponibilizou os serviços de emissão e validação
da certidão negativa de débitos, consulta e pagamento de tributos, pelo site e pelo aplicativo do Vapt Vupt
Digital, as idas aos postos de atendimento diminuíram.

Na busca da manutenção e atração de investimentos do setor produtivo (industrial) para o Estado de
Goiás, foi prorrogada a vigência dos programas Fomentar e Produzir (concedida em 2014), bem como de
seus subprogramas, de 2020 para o ano de 2040. Essa medida sinaliza para o setor econômico a
continuidade da política de atração de investimentos desenvolvida pelo Estado de Goiás.

O contrato com a Caixa Econômica Federal (CEF) para prestação de serviços bancários, inclusive folha
de pagamento, foi renovado no valor bruto de R$ 399 milhões.

Está em curso a negociação com o Governo Federal a 12ª revisão do Programa de Reestruturação e
Ajuste Fiscal para o triênio 2014-2016 onde o Estado solicita o acréscimo no limite de contratação de
novas operações de crédito no valor de R$ 1,3 bilhão.

Encontram-se em fase de licitação 11 processos de aquisição de bens e serviços com recursos oriundos do
empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
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para o Profisco - Programa de Apoio à Gestão e Integração dos Fiscos no Brasil - que visa à
modernização dos fiscos estaduais, para execução de diversos projetos, cujos objetivos são a melhoria,
eficiência e a transparência da gestão fiscal, aperfeiçoamento dos instrumentos de arrecadação, aumento
da efetividade e qualidade do gasto público e prestação de  melhores serviços para os cidadãos. Já foram
executados 02 projetos e 01 se encontra em fase de execução.

SMO - Sistema de Monitoramento Orçamentário

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não foram definidos indicadores dos Programas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1059 - PROGRAMA DE AJUSTE FISCAL

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

Foram desenvolvidas atividades visando o cumprimento dos indicadores da Lei de Responsabilidade
Fiscal e das metas estabelecidas no Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal - PAF, pactuado com a
Secretaria do Tesouro Nacional, reafirmando o compromisso do Governo de Goiás com a manutenção do
equilíbrio fiscal e com a estabilidade macroeconômica.

Encontra-se em negociação com o Governo Federal a 12ª revisão do Programa de Reestruturação e Ajuste
Fiscal, apresentando metas e compromissos que abrangerão o triênio 2014-2016.  Essa revisão traz em
seu conteúdo a manutenção do limite para contratação de novas operações de crédito, sendo que o Estado
está pleiteando o acréscimo de R$ 1,3 bilhão.

Para manutenção do equilíbrio das contas públicas, a Superintendência do Tesouro tem realizado ajuste
fiscal juntamente com a Superintendência de Orçamento e Despesa, da SEGPLAN, no âmbito da Junta de
Programação Orçamentária e Financeira - JUPOF, de forma a garantir ao Governo de Goiás o pagamento
de suas despesas, fato preponderante para um resultado positivo das finanças.

Foi implantado o Sistema de Previsão de Receitas (SPR) para determinação da previsão de receita que
compõe o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO);

Destaca-se , também, a renovação do contrato com a Caixa Econômica Federal para prestação de serviços
bancários, incluída a folha de pagamento do Estado, no valor bruto de R$ 399 milhões.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2067 - GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Acompanhamento mensal da aplicação das vinculações constitucionais com Educação, Saúde e Ciência e
Tecnologia;

Acompanhamento do cumprimento de metas acordadas no Programa de Ajuste Fiscal 2012;

Estudos, análises e pareceres sobre a situação financeira do Estado;

Monitoramento dos gastos da administração direta e indireta do Estado e medidas propostas;

Elaboração e execução mensal da programação financeira;

A utilização e integração dos dados das finanças públicas na ferramenta Businnes Objects, tem
possibilitado a elaboração de automática de todos os demonstrativos do Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) e do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e dos relatórios mensais de prestação de contas para o Tribunal de Contas.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 1058 - MODERNIZAÇÃO DAS FINANÇAS ESTADUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto executado: Implantação do Sistema de Previsão de Receitas.
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Projetos em andamento:
- Implantação do novo Sistema de Contabilidade Pública;
- Criação e implantação de ambiente integrado de BI das informações sobre as finanças públicas
estaduais;
- Desenvolvimento de ferramenta gerencial de acompanhamento fiscal dos Estados (PAF; fluxo de caixa;
vinculações, aplicação de recursos, etc);
- Implantação do Sistema da Dívida Pública.

Com a expansão da integração de dados de finanças públicas na ferramenta de Business Objects,
atualmente contamos com os dados orçamentários, financeiros e contábeis inseridos na plataforma de
Business Intelligence para obtenção de relatórios gerenciais. Dessa forma, alguns resultados expressivos
foram alcançados, tais como:
-        Elaboração de relatórios gerenciais;
-        Emissão através da ferramenta dos relatórios mensais de prestação de contas para o Tribunal de
Contas;
-        Criação de dashboards (painéis) de informação para tomada de decisão pela alta administração;
-        Disponibilização de relatórios na plataforma mobile, tornando possível a visualização e atualização
de relatórios a partir de dispositivos móveis (smartphones, tablets e outros)

Foi inserido o curso "Elaboração de Relatórios Gerenciais em Finanças Públicas" na programação de
cursos da Escola de Governo do Estado de Goiás. O curso já contou com 5 turmas, tendo mais de 100
servidores públicos capacitados na utilização da ferramenta, contando com a participação de servidores
dos mais diversos órgãos da administração direta e indireta do Estado e de outros poderes como o
Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual.

PROGRAMA: 1117 - PROGRAMA DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

A arrecadação tributária registrou um crescimento acumulado de 9,08% ao final do exercício de 2014 em
comparação com o exercício anterior.  Acerca da Dívida Ativa do Estado, foram arrecadados R$ 313,1
milhões em créditos inscritos, correspondendo a 34,80% sobre a variação de seu estoque, considerando
que a lei que instituiu o programa "Regulariza" possibilitou a remissão e/ou anistia de créditos tributários
inscritos em dívida ativa no valor de R$ 2,6 bilhões.

Mais de 16.600 contribuintes aderiram ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal de Empresas -
Regulariza - de maio a dezembro. Foram arrecadados R$ 448 milhões à vista. Já os parcelamentos dos
débitos somaram R$ 560 milhões, que serão pagos em até 60 meses. Os impostos -  IPVA e ITCD - foram
incluídos no programa no dia 11 de dezembro e as adesões terminaram no dia 29

Foi implementado e aperfeiçoado o novo Sistema de Gestão da Fiscalização - SGF -  concebido para ser
uma ferramenta destinada ao gerenciamento das atividades de fiscalização, de forma a assegurar a
integração de seus processos e etapas, a sistematização dos procedimentos envolvidos, a otimização dos
recursos disponíveis, e o controle sobre os resultados da arrecadação dos tributos estaduais, a partir das
diretrizes e ações propostas em planejamento da Superintendência da Receita Estadual.

No campo da Educação Fiscal para o fortalecimento da cidadania foram realizadas reuniões pedagógicas,
em conjunto com representantes das instituições integrantes do Programa Nacional de Educação Fiscal,
em escolas, prefeituras, câmaras municipais e entidades de classe em todo o Estado.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2198 - EDUCAÇÃO FISCAL PARA FORTALECIMENTO DA CIDADANIA

U.O.:

REALIZAÇÕES
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No ano de 2014, as Ações no ensino básico constituíram em:
-       Reuniões e encontros pedagógicos em 14 subsecretarias regionais de Educação, jurisdicionadas à
Secretaria de Estado da Educação;
-       Reuniões e encontros pedagógicos em 1 secretaria municipal de Educação do Estado de Goiás;
-       Reuniões e encontros pedagógicos em 37 colégios do Estado de Goiás, das redes estadual, municipal
e particular;
-       1354 estudantes do Ensino básico e 451 professores do Ensino Básico receberam formação em
conteúdos referentes ao Programa Nacional de Educação Fiscal

 Ações no ensino superior:
-       12 instituições de Ensino Superior sediaram palestras e encontros de formação;
-       1043 estudantes de Ensino Superior participaram das palestras e encontros

Ações em parcerias com órgãos públicos:
-       18 reuniões técnicas e eventos em parcerias com órgãos vinculados aos municípios, ao Estado e à
União;
-       1096 participações em eventos, palestras e reuniões técnicas

Ações voltadas para a sociedade civil:
-       8 reuniões técnicas e eventos em parcerias com entidades da sociedade civil;
-       385 participações em eventos e reuniões técnicas com entidades civis

OBSERVAÇÕES

O número de participantes no Curso vem sendo reduzido a cada edição porque a quantidade de vagas a
serem disponibilizadas a cada Estado é definida pela Coordenação Nacional/ESAF/MF, responsável pela
plataforma do curso e custos com alunos e tutores, alegando passar por restrições financeiras.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2358 - IMPLEMENTAR MEDIDAS VISANDO A RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA
FAZENDA ESTADUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Execução pela Gerência de Recuperação de Créditos (GERC) das seguintes melhorias na cobrança dos
créditos tributários:

-        Realização de contatos multimeios (e-mail, malas-diretas, tele cobrança) com o sujeito passivo
inadimplente com a Fazenda Pública Estadual;

-       Intensificação da cobrança do IPVA pelos meios disponíveis, culminando com a inscrição em dívida
ativa e inclusão do nome do devedor na SERASA em caso de não pagamento;

-        Celebração de convênios com o Tribunal de Justiça visando dar celeridade aos processos tributários
em fase de execução fiscal;

-       Aprimoramento dos mecanismos do Grupo de Proteção à Ordem Tributária (GPROT), com o
objetivo de implementar, de forma conjunta e integrada, ações no âmbito do Estado de Goiás, visando à
agilização da execução fiscal e ao combate à sonegação fiscal;

-        Implementação do procedimento de Arrolamento Administrativo de Bens no momento das
autuações e nos casos previstos em Lei.

OBSERVAÇÕES

Foram arrecadados R$ 313.102.143,61 em créditos inscritos na Dívida Ativa, excetuados os valores
referentes ao Programa de Incentivo e Regularização Fiscal de Empresas (Regulariza) o que corresponde
a 34,80% sobre a variação de seu estoque no exercício. O percentual foi impactado pelo montante da
remissão e anistia referente ao
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total do crédito tributário remanescente de acordo com as Leis nºs. 18.459, 18.701 e 18.709/2014.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2178 - INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA (ICMS, IPVA, ITCD, ETC) E
MELHORIA DE DESEMPENHO DO SISTEMA ARRECADATÓRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Implementação e aperfeiçoamento do novo Sistema de Gestão da Fiscalização - SGF que foi concebido
para ser uma ferramenta destinada ao gerenciamento das atividades de fiscalização, de forma a assegurar
a integração de seus processos e etapas, a sistematização dos procedimentos envolvidos, a otimização dos
recursos disponíveis, e o controle sobre os resultados da arrecadação dos tributos estaduais, a partir das
diretrizes e ações propostas em planejamento estratégico dos órgãos componentes da Receita Estadual.

Massificação da utilização das ferramentas eletrônicas de fiscalização com maior integração entre os
documentos eletrônicos, NFe, CTe e EFD, e as ferramentas de auditoria eletrônica;

Continuidade na modernização da estrutura de fiscalização do trânsito de mercadorias buscando soluções
que permitam detectar remotamente situações de irregularidade no transporte de mercadorias, com a
utilização de recursos de informática que, pautados no uso inteligente das informações, tornem possível a
realização do registro de passagem automatizado, por meio da integração de um sistema de
monitoramento de veículos por leitores automáticos de placas com tecnologia OCR (reconhecimento
ótico de caracteres), com os diversos sistemas utilizados pela SEFAZ. Está configurada a utilização de 62
faixas de monitoramento nas rodovias estaduais e mais outras 62 faixas de monitoramento nas rodovias
federais;

Capacitação de Auditores Fiscais da Receita Estadual com a realização de cursos para uso das
ferramentas tecnológicas disponíveis por instrutores internos. Para utilização da nova versão do B.O -
Business Objects - foram capacitados cerca de 300 usuários;

Realização de operações de fiscalização de mercadorias em trânsito em todo o território goiano: blitze e
outras operações de conferência de cargas em todas as Delegacias Regionais de Fiscalização para
incremento da percepção de risco por parte dos contribuintes;

Ampliação da utilização da ferramenta BO - Business Objects e atualização da sua versão, permitindo o
acesso às informações armazenadas nas diversas bases de dados da Secretaria da Fazenda, possibilitando
o cruzamento de informações dos diversos sistemas, facilitando o teste de hipóteses, a contextualização
das empresas dentro da categoria econômica e a detecção de erros e irregularidades, permitindo uma
maior visualização gerencial dos dados na tomada de decisão, inclusive com o uso da ferramenta para
criação de dashboards.

Atualização da legislação tributária no tocante ao ITCD, esclarecendo algumas hipóteses de incidência e
detalhamento de fatos geradores, dando segurança jurídica para as exigências tributárias.

Implantação do novo emissor de DARE, versão 5.1 aperfeiçoando a arrecadação dos tributos estaduais e a
repartição das receitas;

Manutenção evolutiva no sistema da Nota Fiscal Avulsa, versão Web, com a inclusão de novos produtos
(gado suíno, galináceo, trigo, gado equino e tomate), melhoria na performance reduzindo o tempo de
operação de 30 para 5 segundos e integração do sistema com o novo emissor de DARE 5.1. Está em fase
de desenvolvimento a incorporação de todas as funcionalidades do NFA, versão Agenfa, pelo NFA,
versão Web, para que as Agenfas também utilizem o novo sistema.
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PROGRAMA: 1120 - PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
ATENDIMENTO AO CIDADÃO

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2102 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Buscando modernizar os procedimentos relacionados ao atendimento efetuado pelas unidades
centralizadas e descentralizadas da Superintendência da Receita, foram adotadas medidas que
possibilitaram um atendimento aos contribuintes/cidadãos de forma diferenciada, rápida e eficaz.

A agilidade dos serviços on-line tem beneficiado a população goiana, que se apropria e utiliza cada vez
mais de serviços públicos via internet. Desde que Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz) disponibilizou
os serviços de emissão e validação da certidão negativa de débitos, consulta e pagamento de tributos, pelo
site e pelo aplicativo do Vapt Vupt Digital, as idas aos postos de atendimento diminuíram.

O atendimento ao contribuinte/cidadão está sendo efetuado em níveis de serviços, utilizando-se de
ferramentas multimeios, priorizando o atendimento  pelos serviços e informações disponibilizadas na
internet, com opções de consultas e serviços em meio eletrônico no site da Secretaria. Um segundo canal
de comunicação é disponibilizado pelo tele-atendimento receptivo, no formato de "call center", e também
por correio eletrônico, nos quais os atendentes utilizam, além das informações contidas no site da
Secretaria, também de uma base de informações inseridas em um Sistema de Controle de Atendimento
em forma de "Perguntas e Respostas".

Não sendo possível a solução da demanda no Call Center, as mesmas são encaminhadas, em primeiro
plano, ao Setor de Orientação Tributária-0300 ou diretamente ao setor/coordenação/delegacia, por meio
do próprio Sistema de Controle de Atendimento, ou indicação para o atendimento presencial, conforme o
assunto ou serviço  demandado.

Destaca-se também o trabalho realizado pela Ouvidoria Fazendária, que tem atuado como canal direto de
comunicação entre o cidadão e a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, recebendo reclamações,
denúncias, sugestões, críticas e elogios, estimulando a participação do cidadão no controle e avaliação da
prestação dos serviços. No exercício foram realizados mais de 3 mil atendimentos.
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2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

INSTITUCIONAL

William Leyser O`Dwyer

1. Gestor

2. Visão Institucional

Promover o empreendedorismo e a competitividade da economia goiana, com ênfase na geração de
emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais, formulando e executando as políticas
estaduais de fomento às atividades industriais, comerciais, de serviços, artesanais, de mineração e
exportação, incluindo a atração, consolidação e ampliação de investimentos e novos negócios e a
promoção da posição, imagem e valorização internacional de Goiás.

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº. 3.999, de 14 de novembro de 1961;
Lei nº. 17.257, de 25 de janeiro de 2011;
Lei nº 9.489, de 19 de julho de 1984;
Lei nº 11.180, de 19 de abril de 1990;
Lei nº 11.660, de 27 de dezembro de 1991;
Lei nº 13.591, de 18 de janeiro de 2000;
Lei n 13.590, de 17 de janeiro de 2000;
Decreto nº 3.822, de 10 de julho de 1992;
Decreto nº 5.265, de 31 de julho de 2000;
Decreto nº 5.760, de 21 de maio de 2003.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, na perspectiva do ciclo de gestão do exercício
orçamentário-financeiro de 2014, desenvolveu suas atividades a partir da implementação de sua Agenda
de Ações Estratégicas, definida com instrumento de consolidação do portfólio de Projetos e Atividades
Relevantes, sendo um conjunto integrado e articulado de avanços aplicados à sua gestão institucional,
abrangendo as áreas meio e finalísticas, objetivando o alcance de sua missão de promover o
empreendedorismo e a competitividade da economia goiana, com ênfase na geração de emprego e renda e
redução das desigualdades sociais e regionais.

Neste sentido, a Matriz Estratégica, fonte de orientação estratégica para o planejamento, gestão,
monitoramento e avaliação da Agenda de Ações Estratégicas, compreende os Compromissos de Governo,
o PPA - Plano Plurianual 2012/2015, o PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, o Acordo de
Resultados e os Processos do SGQ - Sistema de Gestão da Qualidade.

As Ações Estratégicas - Projetos (temporários) e Atividades Relevantes (contínuas) constituem os
instrumentos de direcionamento do planejamento da ação organizacional orientada para o alcance de
resultados alinhados com a Matriz Estratégica e mensurados por Indicadores. Objetiva a melhoria dos
processos organizacionais, a implementação de solução de problemas, o atendimento de demandas da
sociedade ou o aproveitamento oportunidades de investimento, articulando um conjunto consistente de
Etapas/Atividades para geração de produtos com valor público, contribuindo para indução do
empreendedorismo de negócios com desenvolvimento econômico competitivo de Goiás.

Na perspectiva de melhoria da gestão organizacional, destacamos os seguintes aspectos:

A continuidade do Projeto SICGESTÃO - Sistema de Planejamento e Gestão para Resultados, através do
software de instrumentalização das atividades de planejamento e gestão para resultados, potencializou a
efetividade da Agenda de Ações Estratégicas da SIC.

A geração de informações gerenciais de integração as áreas de planejamento,

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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orçamento, finanças e contabilidade da SIC, para atender as necessidades de decisão dos gestores da
Pasta, especialmente no que diz respeito à alocação dos recursos orçamentários e financeiros.

O 4º Ciclo do Projeto Governança de Pessoas por Competências, favoreceu a implementação de um
Modelo de Excelência em Gestão de Pessoas por Competências, permitindo a instituição conhecer melhor
seus servidores com adequação perfil profissional na busca dos cumprimentos dos objetivos
organizacionais, incluindo o desenvolvimento de políticas de capacitação, valorização, motivação e
reconhecimento, com aplicação de software próprio.

A manutenção da certificação da norma NBR ISO 9001:2000, atendando a efetividade do Sistema de
Gestão da Qualidade da SIC, obedecendo o ciclo de 2014 de auditorias interna e externa. Destaca-se,
também, o desenvolvimento do sistema eletrônico para gestão sobre os documentos do Sistema de Gestão
da Qualidade, disponibilizando os documentos de definição e normas, bem como os formulários
utilizados pela Pasta nas diversas solicitações e registros necessários (exemplo: solicitação de férias, ata
de reunião, etc.).

A gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres, e seus respectivos aditivos, foi orientada
pela padronização na formalização e execução, com foco na eficiência e eficácia dos resultados.

As necessidades e informações patrimoniais, a aquisição e armazenagem de suprimentos, bem como o
apoio logístico, que proporciona condições operacionais para continuidade das atividades da SIC, foi
garantida e gerenciado em perspectiva estratégica.

A gestão de procedimentos licitatórios, de dispensas e inexigibilidades buscou a otimização da realização
de todos os atos, procedimentos e etapas, exigidas pela legislação e princípios aplicáveis, para a
efetivação das aquisições e contratações de serviços pela SIC.

Com a conclusão da Fase 3 do Projeto Portal SIC Empresarial, permitirá a aplicação de funcionalidades
para que possam acompanhar diversos aspectos de sua relação com a Pasta e o Estado, tais como emissão
de DAREs, posicionamento sobre projetos do PRODUZIR/FOMENTAR, emissão de extratos e fichas
financeiras, acompanhamento do andamento de processos e outras que diminuem a burocracia e
melhoram o relacionamento entre o setor produtivo e o Estado.

A construção de sistemas eletrônicos de gestão para os fundos FUNPRODUZIR e FOMENTAR,
oferecerá mecanismos facilitadores para a administração dos projetos econômicos e incentivos
financeiros, bem como transparência para as empresas beneficiárias.

A gestão eletrônica de documentos e Processos deu um salto de qualidade com o desenvolvimento de
sistema para registro e acompanhamento de documentos oficiais e processos da pasta, permitindo o
trâmite eletrônico e a consulta de cópia digital.

A gestão do Fundo Constitucional do Centro-Oeste se beneficiou com a construção de sistema de gestão
para análise das cartas consultas, agendamento de reuniões com o conselho deliberativo e comunicação
entre os clientes e autoridades, oferecendo maior transparência para o processo.

A integração da base de dados da SIC com Junta Comercial do Estado - JUCEG se tornou realidade com
a interface com o cadastro de dados de empresas mantido pela JUCEG, com atualizações online das
mudanças e consultas em tempo real.

O Sistema de Controle de Ponto Eletrônico permitiu o controle biométrico de registro de ponto, incluindo
a possibilidade de registro pela internet.

O Sistema de Gestão da Casa do Artesanato Goiano viabilizou o acompanhamento e controle de dados
cadastrais de artesãos, emissão da carteirinha do artesão, bem como controle sobre as obras de artesanato,
sua divulgação e estoque.
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Na perspectiva finalística aplicada à competividade da economia e atração de investimentos, destacamos
os seguintes aspectos:

A implementação de um conjunto articulado de esforços com foco na atração de investimentos e novos
negócios, orientado para o fortalecimento das vocações econômicas regionais e vantagens competitivas
do Estado. Neste sentido, verificou-se a continuidade dos Projetos Complexos Industriais Integrados - CII
e Polos Vocacionais de Competitividade - PVC, de modo integrado aos Distritos Industriais - DI.

A promoção comercial dos produtos goianos, nos cenários estadual, nacional e internacional, com o
Projeto Portal Made in Goiás - Portal, em fase final de desenvolvimento, receberá novo incentivo público.

A disponibilização de financiamentos de longo prazo para os setores econômicos, através dos recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, contou com a mediação, gestões e
resultados do Conselho de Desenvolvimento do Estado - CDE.

O apoio e realização de eventos e feiras de negócios, importante iniciativa governamental, também
recebeu investimentos significativos, promovendo o alinhamento de iniciativas estratégicas do setor
público e privado.

A promoção da imagem de Goiás e de suas potencialidades teve ao seu favor o Projeto Goiás Investe
Mais - Eventos de Comércio Exterior.

Na perspectiva finalística aplicada ao desenvolvimento das atividades de mineração, destacamos os
seguintes aspectos:

A promoção do empreendedorismo de negócios minerais efetivou-se através do Projeto de Apoio aos
Micro e Pequenos Mineradores - Gemas, Joias e Artesanato Mineral.

Com o inovador Projeto CCTM - Centro de Ciência e Tecnologia Mineral do Estado de Goiás, liderado
pela SIC, modela-se a implantação de um novo complexo para promoção da competitividade do setor
mineral com sustentabilidade ambiental.

Os estudos da cadeia produtiva mineral avançaram com o Projeto Levantamento dos Materiais de
Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia.  Ainda neste vetor de atuação governamental, deu-
se continuidade à contratação do Projeto Mapa da Mina do Empreendedor.

A manutenção das operações de financiamentos de projetos e empreendimentos minerais, possibilitou o
incrementando de investimentos fixos, mistos e de capital de giro do setor mineral.

O Projeto do Levantamento Geológico e Aerogeofísico do Estado de Goiás, liderado pela SIC, prestou
atendimentos, auxiliando na pesquisa e exploração mineral e no estudo das cadeias produtivas de base
mineral.

Na perspectiva finalística aplicada ao desenvolvimento do empreendedorismo de negócios, destacamos os
seguintes aspectos:

O fomento do desenvolvimento do empreendedorismo por vocação, com foco em novas micro e pequenas
empresas, foi continuado com a conclusão do pelo ciclo do Projeto Minha Primeira Empresa.

As atividades do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP-GO,
certamente contribuiram para sua finalidade institucional.

O Projeto Crescer Competitivo avançou em suas ações orientadas para micro e pequenas empresas,
empreendedores individuais e potenciais empreendedores.

Os incentivos aos Arranjos Produtivos Locais - APLs se destacaram por meio de seus
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projetos focais.

Quanto à promoção, divulgação e comercialização do artesanato de Goiás, o Projeto do Artesanato
Goiano buscou cumprir esta finalidade, especialmente valorizando a produção do interior do Estado, e,
ademais, inovou com a ação Goiás Mostra Artesanato, transformando o Palácio Pedro Ludovico Teixeira
em espaço de exposições dos valiosos talentos do artesanato goiano. Inclusive, vale destacar os trabalhos
para  a emissão em Goiás da Carteira Nacional do Artesão e do Trabalhador Manual.

Na perspectiva finalística aplicada ao incremento e diversificação do comércio exterior, destacamos os
seguintes aspectos:

A implementação do Plano Nacional de Cultura Exportadora, em Goiás continuou com implementação do
Projeto Goiás Exporta Mais - Encontros Regionais de Comércio Exterior, contemplando de forma
diferenciada os pequenos e médios empreendimentos.

A iniciação do ciclo 2014 do Projeto de Extensão Industrial Exportadora - PEIEX, da ApexBrasil -
Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos continurá oferecendo soluções visando
incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas de pequeno e médio porte.

As Missões Comerciais do Projeto Goiás Investe Mais - Missões Internacionais, promoveram a atração de
investimentos diretos estrangeiros, fortalecendo e ampliando a pauta de comércio exterior, estimulando a
competitividade internacional das empresas goianas, fomentando a cooperação e articulação internacional
e promovendo a melhoria da imagem e da posição internacional do Estado de Goiás.

Na perspectiva finalística aplicada aos incentivos financeiros para expansão, modernização e
diversificação industrial, destacamos os seguintes aspectos:

O Programa PRODUZIR / FOMENTAR aprovou 76 projetos de viabilidade econômico-financeira, com
previsão de investimentos na ordem de R$ 299,54 milhões, criação de 5.697 empregos diretos e
concessão de benefícios no montante de R$ 29,52 bilhões.

A contratação de projetos econômicos de implantação, expansão, reformulação e outros, junto à
GOIÁSFOMENTO, foi de 85 projetos com previsão de investimentos de R$ 1,84 bilhões, criação de
14.619 novos empregos diretos e concessão de benefícios no montante de R$ 15,42 bilhões.

Em relação as atividades de auditoria e controle, foram  realizadas 222 auditorias, sendo 71 de novos
investimentos e 151 de quitação do saldo devedor do financiamento junto à GOIÁSFOMENTO e,
ademais, a adoção de medidas e procedimentos de controle mais eficazes, em conjunto com a
GOIÁSFOMENTO, proporcionando o recebimento de pendências, a suspensão de cancelamento de
empresas inadimplentes e pedidos para parcelamento de débitos 12 empresas do Programa PRODUZIR,
perfazendo um total de R$ 4,46 milhões, e 02 empresas do Programa FOMENTAR,  somando um total de
R$ 2,74 milhões.

Atualmente, observa-se que 456 empresas estão em fruição no Programa PRODUZIR e seus
subprogramas, com um montante de 942,95 bilhões de financiamento de ICMS, e, também, 136 empresas
estão em fruição no Programa FOMENTAR, com um total de 931,53 bilhões de financiamento de ICMS
em 2014.

Ademais, por se tratar de aspectos gerais de realizações da SIC, de suas ações programáticas, podemos
ressaltar que, nesse ciclo de gestão de 2014, várias obras de impacto infraestrutural estão sendo apoiadas
no Estado, visando compartilhar e fomentar uma melhor compreensão entre os recursos disponíveis e as
mudanças ou resultados que se espera alcançar nesse esforço governamental, para a geração de riquezas,
empregos e renda para Goiás.

A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC utiliza os seguintes instrumentos

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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de planejamento e controle integrados ao PPA - Plano Plurianual, a LOA - Lei Orçamentária Anual e ao
PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, objetivando o alcance dos seus objetivos e metas:
SICGESTÃO - Sistema de Planejamento e Gestão para Resultados, incluindo a Agenda de Ações
Estratégicas - Projetos e Atividades Relevantes; e Planilhas de Controle Orçamentário aplicada ao
gerenciamento do planejamento orçamentário, incluindo saldos e suplementações de créditos
orçamentários.

A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, a partir da implementação do Projeto SICGESTÃO
- Sistema de Planejamento e Gestão para Resultados, está desenhando e estruturando um portfólio de
Indicadores de Desempenho, com elaboração ou revisão dos indicadores encontrados na organização. A
iniciativa em curso permitirá apresentar de modo estruturado a descrição dos principais Indicadores de
Desempenho da SIC, contemplando as necessidades informacionais da organização, do PPA - Plano
Plurianual 2012/2015, e, ainda, do PAI - Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1110 - PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA E ATRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS
ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

No desdobramento das ações finalísticas do Programa em 2014, destaca-se a implementação de um
conjunto articulado de esforços com foco na atração de investimentos e novos negócios, objetivando
promover uma política de desenvolvimento econômico moderna e inovadora, com fortalecimento das
vocações econômicas regionais e vantagens competitivas do Estado. Adicionalmente, os Projetos
Complexos Industriais Integrados - CII e Polos Vocacionais de Competitividade - PVC avançaram em
novas estratégicas de ação governamental, de modo integrado aos Distritos Industriais - DI.

A promoção comercial dos produtos goianos, nos cenários estadual, nacional e internacional, com o
Projeto Portal Made in Goiás em fase final desenvolvimento, receberá novo incentivo público,
implementando uma vitrine digital para as empresas, produtos e potencialidades do Estado de Goiás.

A disponibilização de financiamentos de longo prazo para os setores econômicos, através dos recursos do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, contou com a mediação do Conselho de
Desenvolvimento do Estado - CDE, garantindo novas perspectivas de investimentos novas perspectivas
de investimentos para o empresariado comprometido com a dinamização da economia regional.

O apoio e realização de eventos e feiras de negócios, que proporcionam condições ímpares aos
empreendedores goianos, gerando possibilidades de negociação imediata e criação de condições de
intercâmbio comercial permanente, também recebeu investimentos significativos, promovendo o
alinhamento de iniciativas estratégicas do setor público e privado.

A promoção da imagem de Goiás e de suas potencialidades, através do Projeto Goiás Investe Mais -
Eventos de Comércio Exterior, certamente ampliou a diversificação da pauta de exportação do Estado e
contribuiu para a atração de investimentos diretos estrangeiros.

Nos contatos para a identificação e harmonização de oportunidades e na articulação de ações dos diversos
órgãos de Governo pela SIC, foram realizados estudos e pesquisas para a intensificação de ações de
promoção de investimentos setores estratégicos, como do agribusiness, de tecnologia, de infraestrutura
para o desenvolvimento regional, assim como de comércio exterior (indústria, comércio e serviços), que
obtiveram o apoio necessário ao financiamento de seus projetos no Estado.

Por fim, o Programa em 2014, na perspectiva sinérgica dos seus projetos e atividades relevantes,
configurou fatores de indução do desenvolvimento econômico, a partir de uma visão industrial moderna,
inovadora e exportadora no Estado de Goiás, identificando novas vantagens comparativas e mecanismos
adequados para a promoção de produtos e serviços, contribuindo para que o PIB goiano continue
atingindo gradualmente novos patamares de crescimento.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2130 - ATRAÇÃO, INVESTIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS (CONFECÇÃO,
FERTILIZANTES, ÁLCOOL-QUÍMICO, ALIMENTOS, FARMACÊUTICO)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atração de Investimentos e Novos Negócios:

O conjunto integrado e articulado de ações governamentais com foco na atração de investimentos e novos
negócios, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, objetiva promover uma política de
desenvolvimento econômico moderna e inovadora, fortalecendo as vocações econômicas regionais e
vantagens competitivas do Estado. Por isto, são estimuladas parcerias e alianças estratégicas para a
atração de novos investimentos, bem como a expansão daqueles negócios estabelecidos em Goiás.
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Assim, inserem-se: a) prospecção ativa, por meio de visitas técnicas in loco; informações da mídia;
realização de estudos quanto à concessão de incentivos para cadeias produtivas estratégicas; agendamento
de reunião com empresas estratégicas para determinado setor; exposição dos municípios competitivos
para determinada atividade; explanação sobre incentivos, linhas de crédito, disponibilidade de áreas, entre
outras; b) prospecção passiva, através da recepção de empresários que demandam a SIC; c) formalização
da intenção de investimentos, consubstanciada na assinatura de Protocolo de Intenções entre empresas e o
Governo de Goiás; d) disponibilização de incentivos financeiros do Programa Produzir / Fomentar; e)
oferta de linhas de crédito para micro e pequenas empresas, financiamento mineral e, ainda, mediação dos
financiamentos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO; e f) implantação de
Distritos Agroindustriais e Áreas Industriais, Polos Vocacionais de Competitividade - PVCs e
Complexos Industriais Integrados - CIIs.
Neste contexto, conforme a Pesquisa de Intenção de Investimentos da Secretaria de Estado Gestão e
Planejamento - SEGPLAN, realizada pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos - IMB, aponta para a estimativa de R$ 34,7 bilhões de investimentos em Goiás, no
período de 2014 a 2017, com perspectivas de gerar 83,7 mil novas vagas de emprego.
Do total de investimentos previstos para Goiás, constatou-se que R$ 8,39 bilhões (24,2%) correspondem
à atividade de Mineração e Beneficiamento, R$ 6,32 bilhões (18,2%) ao segmento Transporte e Logística,
R$ 6,04 bilhões (17,4%) à atividade Sucroenergética, R$ 3,77 bilhões (10,9%) à Indústria de Alimentos e
Bebidas e R$ 3,45 bilhões (9,9%) referentes à indústria Metal-Mecânica. Estas quatro atividades somadas
totalizam 80,6% das intenções de investimento.
A atividade Mineral e Beneficiamento aparece na liderança dos investimentos previstos, devendo
responder com 24,2% dos investimentos em Goiás: são 35 projetos de implantação e expansão, cujo
montante é de R$ 8,34 bilhões. Um dos projetos importantes trata-se da mineradora Anglo American, em
Catalão, que anunciou investimentos de US$ 1,35 bilhão para aumentar a produção de nióbio e fosfato.
Será US$ 1 bilhão para dobrar a produção de fosfato, a partir do segundo semestre deste ano, e US$ 350
milhões para aumentar a produção de nióbio.
Outro importante projeto é a implantação de uma indústria para exploração de jazida de terras raras -
conjunto de elementos químicos utilizados em diversas indústrias ¿ prevista para o município de Minaçu,
Região Norte do Estado. O investimento previsto é de até R$ 1,2 bilhão, pela Mineração Serra Verde,
empresa do Grupo Mining Ventures Brasil (MVB).
No setor de Transporte e Logística, são esperados 85 projetos envolvendo investimentos de R$ 6,31
bilhões (18,2%). Um dos projetos refere-se à Plataforma Logística Multimodal de Goiás, no município de
Anápolis. A plataforma logística, relacionada com o Distrito Agroindustrial e o Porto Seco (Estação
Aduaneira do interior) e com a adequação do Aeroporto Civil de Anápolis para um aeroporto de cargas
formatará um nó estratégico de distribuição de cargas de abrangência nacional e internacional.
O terceiro setor com maior participação no total de investimentos previstos é o Sucroenergético que
apresentou nesta pesquisa 20 projetos, sendo cinco de implantação e 15 de ampliação, totalizando
investimentos previstos de R$ 6,04 bilhões.
Com 9,9% do total de investimentos a serem aplicados em Goiás está a indústria Metal-Mecânica,
representando um montante de R$ 3,45 bilhões. O aumento registrado na procura por colhedoras de cana
e pulverizadores no país levou a John Deere a investir aproximadamente US$ 40 milhões na expansão da
sua fábrica de Catalão. A conclusão da expansão se dará no início de 2015 e proporcionará um
incremento na capacidade de produção da fábrica de 30%.
Do montante de R$ 34,7 bilhões previstos em investimentos no Estado, 18,7% estão localizados na
Região Metropolitana de Goiânia. As regiões Sudeste Goiano (14,0%), Centro Goiano (13,9%), Sul
Goiano (12,9%) e Sudoeste Goiano (7,9%) concentram volumes expressivos de investimentos previstos.
As demais regiões totalizam 19,6% do montante previsto. Vale ressaltar ainda que 13,5% referem-se a
projetos que permeiam vários municípios goianos.

Impactos: R$ 34,7 bilhões de investimentos em Goiás, sendo 8,39 bilhões (24,2%) correspondem à
atividade de Mineração e Beneficiamento, R$ 6,32 bilhões (18,2%) ao segmento Transporte e Logística,
R$ 6,04 bilhões (17,4%) à atividade Sucroenergética, R$ 3,77 bilhões (10,9%) à Indústria de Alimentos e
Bebidas, R$ 3,45 bilhões (9,9%)
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referentes à indústria Metal-Mecânica e R$ 6,73 bilhões (19,4%) nos demais setores.

Em 2014 foram assinados os seguintes Protocolos de Intenção de Investimentos:

1)      Ciclo Verde Reciclagem Ltda.: Usina de Compostagem, Fabricação de adubos e fertilizantes e
comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos e fertilizantes.
Investimento Fixo: R$ R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais)
Empregos Diretos: 120
Empregos Indiretos: 312

2)      Jamp Indústria e Comércio Ltda. Linhas de Produtos: unidade montadora de veículos automotores.
Investimento Fixo: R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais)
Empregos diretos: 500
Empregos Indiretos: 1.000

3)      CFS Indústria E Comércio de Veículos Automotores Ltda.: unidade montadora de veículos
automotores.
Investimento Fixo: R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais)
Empregos diretos: 500
Empregos Indiretos: 1.500 Julho 2014

4)      Amarillo Mineração do Brasil Ltda.: unidade industrial para extração, beneficiamento e fundição de
ouro.
Investimento Fixo: R$ 440.000.000,00 (quatrocentos e quarenta milhões de reais)
Empregos diretos: 1.200
Empregos Indiretos: 2.055

5)      Nova Geração Bioenergia SPE Ltda. - DENUSA: moagem de cana de açúcar e geração de energia
elétrica através de sua biomassa.
Investimento Fixo: R$ R$ 220.000.000,00 (duzentos e vinte milhões de reais)
Empregos diretos: 350
Empregos Indiretos: 400

6)      Abengoa Solar Brasil Desenvolvimentos Solares Ltda.: formação de grupo de estudos para a
viabilidade de projetos de energia solar.

7)      S4 Chaori Clean Energy do Brasil: fabricação de equipamentos como painéis fotovoltaicos,
insumos baterias para armazenamento, empresas de engenharia para montagem de plantas solares e linhas
de transmissão.
Investimento Fixo: R$ R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais)
Empregos diretos: 70
Empregos Indiretos: 50

8)      Cristalina Alimentos Ltda.: industrialização comercialização, exportação, importação e
representação de produtos alimentícios in natura, conservas e congelados.
Investimento Fixo: R$ R$ 38.987.281,02 (trinta e oito milhões novecentos e oitenta e sete mil duzentos e
oitenta e um reais e dois centavos)
Empregos diretos: 12
Empregos Indiretos: 36

9)      Alimenta Congelados Ltda.: processamento de polpas de frutas e legumes congelados.
Investimento Fixo: R$ 34.000.000,00 (trinta e quatro milhões de reais)
Empregos Diretos: 140
Empregos Indiretos: 2000

10)     Roots Indústria e Comércio de Gêneros Alimentíceos Ltda.: indústria de batatas, salgadinhos e
snacks e armazenamento e comércio de gêneros alimentícios. Investimento Fixo: R$ R$ 20.000.000,00
(vinte milhões)
Empregos diretos: 140
Empregos Indiretos: 2.000

05/03/2015182



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Projeto Complexos Industriais Integrados - CIIs:

O Projeto Complexos Industriais Integrados - CIIs, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio ¿
SIC, em parceria com investidores privados e prefeituras municipais, objetiva oferecer um instrumental
necessário para efetiva implantação de médias e grandes empresas com competitividade em mercados
globais, a partir da identificação de vocações econômicas regionais, estimulando a estruturação de
clusters industriais ligados a setores econômicos ou cadeias produtivas. Neste contexto, os CIIs surgem
como parte integrante de uma nova política industrial para identificar e potencializar as riquezas das
regiões econômicas; integrar produção e mercado; otimizar o uso dos modais de transporte; interiorizar o
desenvolvimento; aproveitar rotas estratégicas e corredores logísticos; desburocratizar a implantação de
empresas; proporcionar ambientes de inovação e negócios; compartilhar esforços públicos e privados;
orientar vetores do crescimento econômico; e integração verticalizada da produção com agregação de
valor às cadeias produtivas. O projeto inclui ações de implantação e disponibilização de infraestrutura
para assentamento empresarial, mediante aporte de recursos públicos e privados; assinatura de Protocolos
de Intenções entre o Governo de Goiás e os parceiros privados; canal de comunicação e integração entre
os parceiros privados e os diversos entes inseridos nos Protocolos de Intenções, objetivando o
cumprimento das metas estabelecidas; prospecção e atração de empresas para implantação nos CIIs; e
disponibilização de informações estratégicas sobre setores econômicos e cadeias produtivas, regiões
econômicas, modais de transportes e cenários logísticos, política de incentivos financeiros e fiscais, linhas
de crédito, capacitação de mão de obra, infraestrutura de assentamento empresarial e oportunidades de
negócios.

Impactos: Configuração de novo vetor para impulsionar um novo ciclo de desenvolvimento industrial,
com mais geração de riquezas, emprego e renda; Parceria entre o setor público e o setor privado, visando
aprimorar a infraestrutura industrial do Estado; Identificação e enfrentamento de gargalos referente à sua
infraestrutura de assentamento industrial e empresarial, transformando dificuldades em cenários de
oportunidades de investimento para iniciativa privada; Concentração de empresas em clusters
relacionados à cadeias produtivas, promovendo a otimização da produção industrial, ganhos de
competitividade em mercados globais, fortalecimento das vocação da regionais e utilização eficiente das
rotas estratégicas para escoamento de produtos; Promoção de ambientes de negócios favoráveis,
garantindo competitividade duradoura e sustentável às indústrias/empresas.

No ano de 2014, os Complexos Industriais Integrados - CIIs em andamento sãos os seguintes:

- Complexo Industrial Metropolitano - CIM - Aparecida de Goiânia (Previsão de conclusão em abril/15),
sendo Fase 1 - Regularização da área (aguardando apenas o Prefeito Municipal assinar o decreto que
permitirá o desmembramento da Gleba destinada à implantação do Complexo para enviarmos os autos à
Assembleia Legislativa com a finalidade de integralização do imóvel ao capital  da
GOIASINDUSTRIAL) e Fase 2 - Implantação (o projeto executivo e os projetos complementares estão
70% concluídos).

- Complexo Industrial de Hidrolândia (Previsão de conclusão Maio/15), sendo Fase 1 - Regularização da
área (em curso ação judicial para fixação do valor a ser pago ao expropriado e Fase 2 - Implantação (o
projeto executivo e os projetos complementares já foram aprovados pela Câmara Municipal de
Hidrolândia).

Ademais, o Complexo Industrial de Rio Verde, que estava em andamento no ano 2013, foi paralisado
pelo grupo privado que estava a frente do projeto, sinalizando que  pretendem retomar o projeto no ano
2015.

Projeto Polos Vocacionais de Competitividade - PVCs:

O Projeto Polos Vocacionais de Competitividade - PVCs, da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC, objetiva oferecer um instrumental necessário para efetiva implantação de micro e
pequenas empresas e cooperativas, a partir da identificação de vocações econômicas locais, estimulando a
organização de ambientes estruturados de
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negócios. O projeto inclui ações de implantação e disponibilização de infraestrutura física, por meio de
galpões de negócios, com área construída de 1.400 m², para acomodar de 08 a 10 empresas em
municípios pré-selecionados de acordo com o potencial econômico; definição de pré-requisitos para
seleção das empresas beneficiárias; oferta de palestras e cursos de capacitação em gestão empresarial;
acesso ao crédito para micro e pequenos empreendimentos; informações sobre incentivos fiscais e
financeiros; estímulo para realização de feiras de negócios; realização de Fóruns Regionais de
Desenvolvimento Integrado; e estabelecimento de Termos de Cooperação Técnica entre os parceiros para
formação de Grupos de Trabalho - GTs PVC.

Impactos: Identificação e potencialização da vocação econômica local de 31 municípios goianos;
Estruturação de ambientes de negócios com implantação de aproximadamente 300 micro e pequenas
empresas e cooperativas; Realização de Fóruns Regionais de Desenvolvimento Integrado.

No ano de 2014, os PVCs em andamento são os seguintes:

- Araçu - o processo se encontra na PGE para análise dos documentos apresentados pelo expropriando
quanto à inviabilidade de implantação do projeto na área indicada.

- Nova Veneza - Aguardando definição do Prefeito do Município, quanto à decisão de qual área será
desapropriada para implantação do Projeto (apresentaram 3 áreas).

- Gameleira - Inicialmente a área seria doada ao Estado pelo Município. Posteriormente o Prefeito decidiu
que seria necessário desapropriar uma área. Atualmente aguardamos o Prefeito Municipal enviar as
certidões de registro do imóvel a ser desapropriado. Já nos reunimos 4 (quatro) vezes com o mesmo no
sentido de dar prosseguimento na implantação do Polo, uma vez que existem empresas aguardando para
serem assentadas em Gameleira.

Ademais, o Projeto Padrão dos PVCs foram customizados, de forma que aqueles possam ser implantados
em Municípios que demandam uma menor dimensão de infraestrutura. Esta iniciativa reduziu custos aos
cofres públicos e possibilitou multiplicar o projeto com mais agilidade Assim sendo, iniciamos processos
para a implantação de PVCs nos seguintes Municípios: Itaguaru, Jesúpolis, Marzagão, Santo Antônio de
Goiás, Cachoeira de Goiás, Santa Rita do Novo Destino, Petrolina, Nova América, Professor Jamil e
Turvânia.
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2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2166 - FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA EM GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Portal Made in Goiás

O Projeto Portal Made in Goiás, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, objetiva
promover o Estado e produtos e serviços goianos nos mercados estadual, nacional e internacional, com a
divulgação digital das potencialidades econômicas do Estado de Goiás, incluindo as empresas, produtos e
serviços que receberem o Selo Made in Goiás, apresentando-os de forma interativa e interessante para
possíveis investidores.
A World Wide Web é uma excelente ferramenta de divulgação e um grande local de negócios, sendo
identificada como uma oportunidade de mostrar as potencialidades econômicas, empresas, produtos e
serviços goianos em uma vitrine digital. O Selo Made in Goiás será oferecido para as empresas
certificadas pela SIC, com o objetivo de incentivar e reconhecer a melhoria dos processos de produção e a
excelência dos produtos e serviços goianos. As empresas certificadas também poderão participar dos
Estandes Made in Goiás que a SIC promove nos eventos e feiras de negócios.

Impactos: Promoção dos produtos e serviços goianos nos mercados estadual, nacional e internacional;
Divulgação digital das potencialidades econômicas do Estado de Goiás, incluindo empresas, produtos e
serviços; Incentivo para competitividade empresarial de excelência.
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No ano 2014, complementando as atividades de desenvolvimento do Portal Made in Goiás iniciadas em
2013, foram realizadas as seguintes etapas: Funcionalidades do Grupo de Informações Guia do
Investidor; Funcionalidades do Grupo de Informações Goiás em Mapas - Camada - Divisão Geopolítica;
Funcionalidades do Grupo de Informações Goiás em Mapas - Camada 2 - Infraestrutura; Funcionalidades
do Grupo de Informações Goiás em mapas - Camada 2 - Setores Econômicos; e Implantação - Instalação
e implantação do sistema na estrutura da SIC.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2422 - MEDIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO AOS
SETORES PRODUTIVOS DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

FCO - Mediação da Execução de Programas de Financiamento aos Setores Produtivos do Estado de
Goiás:

O Conselho de Desenvolvimento do Estado - CDE, órgão colegiado, de assessoramento e coordenação,
vinculado à Secretaria de Estado de Indústria e Comercio - SIC, objetiva estimular e orientar os
investimentos dos setores produtivos privados, de modo a atender a principal finalidade do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO, que é contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do Estado de Goiás.  O FCO foi criado pela Constituição Federal de 1988 e
regulamentado pela lei federal n.º 7.827 de 27 de setembro de 1989, com o propósito de mudar o perfil da
economia regional, gerando impactos dinâmicos na diversificação e modernização da estrutura produtiva.
São disponibilizados 3% (três por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza e do Imposto sobre Produtos Industrializados, distribuídos entre as
Regiões Norte (0,6%),
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Nordeste (1,8%) e Centro-Oeste (0,6%). O aporte permanente dos recursos do Fundo (29% para Goiás,
29% para Mato Grosso, 23% para Mato Grosso do Sul e 19% para o Distrito Federal) possibilita
financiamentos de longo prazo para os setores econômicos, gerando novas perspectivas de investimentos
para o empresariado comprometido com a dinamização da economia regional. Importa dizer que os
municípios da RIDE (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno) são atendidos
com Recursos previstos para o Distrito Federal. Neste sentido, a Secretaria Executiva do CDE
operacionaliza as decisões do Conselho e subsidia a formulação, pelo Ministério da Integração Nacional,
das diretrizes e prioridades que deverão ser observadas pelo Banco do Brasil na elaboração dos
programas de financiamento do FCO. Ademais, promove a análise técnica para a deliberação de cartas-
consulta pelo Conselho e acompanha, junto aos agentes financeiros, as contratações dos financiamentos.

Impactos: Disponibilização de financiamentos de longo prazo para os setores econômicos, gerando novas
perspectivas de investimentos para o empresariado comprometido com a dinamização da economia
regional, como manutenção ou geração de empregos diretos e indiretos.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao CDE:

- Destinação de 10% dos recursos do FCO para o nordeste goiano, incluindo a dispensa da anuência do
Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás, nas propostas de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais), objetivando maior celeridade nas contratações, uma vez que as agências do Banco do Brasil
daquela região são jurisdicionadas a Superintendência do Banco do Brasil - DF.

- Destinação de 20% dos recursos do FCO no setor de comércio e serviços para o atendimento das
demandas do setor de saúde.

- Implantação de software com objetivo de obter excelência e transparência nas ações desenvolvidas pelo
CDE/GO, além de melhorias na qualidade e produtividade do FCO.

- Parceria com o Instituto Mauro Borges-IMB, unidade da Secretaria de Gestão e Planejamento-
SEGPLAN, na série de estudos sobre o FCO, que busca investigar os micro e macro impactos do FCO em
Goiás, com análises por municípios, empresas e região.

- Realização de FCO Itinerante em 24 municípios de Goiás na Região Integrada de Desenvolvimento do
Entorno-RIDE (Novo Gama, Valparaíso, Alexânia, Abadiânia, Cidade Oriental, Planaltina, Formosa,
Luziânia, Cristalina, Água Fria, Mimoso, Cabeceira, Vila Boa, Pirenópolis, Corumbá, Cocalzinho, Santo
Antônio, águas Lindas e Padre Bernardo) e Nordeste Goiano (Alvorada do Norte, Campos Belos, Alto
Paraíso, Iaciara e Posse).

- Apoio Operacional ao CONSEDIC - Conselho Nacional dos Secretários de Desenvolvimento de
Indústria e Comércio.

- A Secretaria Executiva do Conselho de Desenvolvimento do Estado foi homenageada pelo prêmio José
Ermínio de Moraes, instituído pela Resolução nº 35/2009, e destinado a agraciar personalidades de
destaque nacional no setor industrial que tenham oferecido contribuição relevante à economia nacional,
ao desenvolvimento sustentável e ao progresso do País.

- Aprovação da Resolução de nº 004, para incremento do desenvolvimento da Região Nordeste do Estado
de Goiás, dispondo sobre alterações nos valores máximos das Cartas Consultas no valor de até R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), em que fica dispensada da prévia deliberação do FCO. Essa decisão
foi necessária, haja vista que os investidores/captadores daquela região estavam sendo prejudicados pelo
prazo alongado de tramitação de papeis entre agencias até esta Secretaria Executiva.

- Realização de reuniões deliberativas do CDE/GO, representadas por entidades civis e órgãos do Estado
de Goiás, a saber: 1) Secretaria de Indústria e Comércio, 2) Secretaria de Gestão e Planejamento, 3)
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação; 4)
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Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, 5) Secretaria da Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos, 6) Secretaria de Cidadania e Trabalho, 7) Secretaria de Estado da Fazenda, 8) Secretaria
de Ciência e Tecnologia, 9) Secretaria de Estado da Casa Civil, 10) Agência Estadual de Turismo 11)
Agência de Fomento de Goiás, 12) Superintendência do Banco do Brasil, 13) Federação da Agricultura
de Goiás, 14) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Goiás, 15) Federação das
Indústrias do Estado de Goiás, 16) Federação das Micro e Pequenas Empresas de Goiás, 17) Federação do
Comércio do Estado de Goiás, 18) Federação das Associações Comerciais, Industriais e Agropecuárias do
Estado de Goiás, 19) Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado de Goiás, 20) Goiana
Convention & Visitors Bureau, 21) Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura e 22) Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE-GO.

- Aprovação pelo do CDE/GO, através das reuniões deliberativas, de 1.244 Cartas Consultas, com valores
na ordem de R$ 1,91 bilhões e 13.051 empregos diretos gerados ou mantidos.

- Contratação em Goiás de 4.728 operações de financiamento do FCO pelo Banco do Brasil, até outubro
de 2014, com créditos aprovados no valor de R$ 1,4 milhões e 35.732 empregos diretos gerados ou
mantidos.

- Contratação nos municípios da RIDE de 2.000 operações de financiamento do FCO pelo Banco do
Brasil, até outubro de 2014, com créditos aprovados no valor de R$ 95,25 mil.

OBSERVAÇÕES

O Conselho de Desenvolvimento do Estado - CDE recebe as informações gerenciais sobre contratações
do Banco do Brasil, sendo que O último Relatório é referente ao mês de outubro de 2014.
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2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2171 - PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Apoio e Realização de Eventos e Feiras de Negócios - Estado de Goiás, País e Exterior:

O Apoio e Realização de Eventos e Feiras de Negócios - Estado de Goiás, País e Exterior, da Secretaria
de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parcerias com diversas instituições empresariais, objetiva
dar assistência às políticas públicas de promoção multisetorial e de competitividade comercial e
industrial, incluindo a prospecção de mercados-alvos, em eventos, seminários, encontros e feiras de
negócios, estaduais, nacionais e internacionais. Os eventos e feiras de negócios proporcionam condições
ímpares aos empreendedores goianos, gerando possibilidades de negociação imediata e de se criar um
intercâmbio comercial permanente. Democratizam as oportunidades de contatos, aproximando todos os
tipos de fornecedores e de clientes, cabendo à SIC e parceiros orientar para que todos os contatos se
transformem em relacionamentos e estes em negócios. Esse alinhamento de iniciativas estratégicas,
públicas e privadas, contribui para geração de novos negócios e realização de investimentos pelos
diversos setores da economia goiana.

No ano de 2014, evidencia-se o apoio e realização de 18 eventos de negócios: Workshop do APL de
confecção de Jaraguá e região; 86º Encontro Nacional da Indústria da Construção - ENIC; Fórum
Brasileiro da Indústria de Alimentos; 7ª Feira do Artesanato Mundial - FAM; 1ª EXPO JOIAS de
Pirenópolis; GO FASHION; 16ª Edição do Arena Cross; 42ª EXPAJA - Exposição Agropecuária de Jataí;
Kart dos Artistas - Itumbiara; Comida di Buteco 2014; Campeonato Brasileiro de Turismo - Stock Car;
Racing Festival - Goiânia 2014; Mundial de Motocross - GP Brasil, Trindade/GO - 2014; 10ª edição da
Beauty Fair; 4ª FICTUR - Feira de Indústria, Comércio e Turismo de Uruaçu; SUPERAGOS 2014 - 13ª
Edição da Convenção e Feira de Negócios para Supermercados e Panificadoras; XIV FEICOMP - Feira
de Indústria, Comércio e Serviços de Pontalina; e 2º Congresso Goiano de Jovens Empreendedores.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2404 - PREENCHIMENTO E FORTALECIMENTO DOS ELOS FALTANTES DAS
CADEIAS PRODUTIVAS PRIORITÁRIAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao preenchimento e fortalecimento dos elos
faltantes das cadeias produtivas prioritárias:
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- Visita técnica ao Estado de Santa Catarina com o objetivo de prospectar investimentos, conhecer novas
tecnologias e preparar missão para os Prefeitos e empresários de municípios goianos que tem vocação
para o setor de confecção e que participam do Programa Polo Vocacional de Competitividade - PVC.

- Visitas técnicas a Jaraguá, Taquaral e Itaguari com o objetivo de conhecer a realidade do segmento de
confecções, com vista a sugerir melhorias quanto a importância de se implantar a cultura do design e
inovação, conscientizarem-se também sobre a importância da pesquisa e do desenvolvimento de uma
identidade própria para a criação de novos produtos.

- Visita ao SEBRAE-SP Capital Leste II, para conhecer o funcionamento da loja modelo de atendimento
empresarial no Brás, maior polo de moda da América latina.

- Realização de estudo de uma Nova Política Estadual para o Setor Têxtil / Confecção, com o propósito
de tornar o Estado de Goiás mais competitivo em relação à atração de fiação e tecelagem para Goiás,
(elos faltes da cadeia produtiva), que deverá ser discutido com a SEFAZ e encaminhado ao senhor
Governador.

- Celebração de convênio com o Movimento Goiás Competitivo - MGC com a finalidade de contratação
de empresa especializada na elaboração de Projeto de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental -
EVTEA, objetivando a implantação de novos ramais ferroviários no Estado de Goiás devido a grande
necessidade de aprimoramento da infraestrutura ferroviária no Brasil, e também em Goiás, para promoção
da competitividade de diversos setores econômicos, levando ao adensamento de tais cadeias produtivas.

 - Articulação com o Governo Federal e entidades como a FIEG E FAEG para a celebração de convênio
com estas entidades, objetivando a conjugação de esforços com vistas à elaboração de Estudo de
Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA para novo ramal ferroviário no Estado de Goiás,
visando o fortalecimento, a promoção de desenvolvimento.

- Formação de grupo de estudos para produção e utilização de biogás, extraído de resíduos orgânicos
agroindustriais no Estado de Goiás, celebrado entre o Estado de Goiás, SIFAEG, Jalles Machado S.A.,
Universidade de Brasília e a GTO Bioenergia e Meio Ambiente Ltda.

- Formação de grupo de estudos solares no Estado de Goiás, celebrado entre o Estado de Goiás, SIFAEG,
Jalles Machado S.A., Universidade de Brasília e a Abengoa Solar Brasil Desenvolvimentos Solares Ltda.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2018 - PROMOÇÃO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Goiás Investe Mais - Eventos de Comércio Exterior:

O Projeto Goiás Investe Mais - Eventos de Comércio Exterior, da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC, em parceria com a FIEG - Federação das Indústria do Estado de Goiás, ACIEG -
Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, o SEBRAE - Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas, a AMCHAM Brasil -  Câmara de Comércio Americana, CIN -
Centro Internacional de Negócios, CTCOMEX -Conselho Temático de Comércio Exterior, dentre outras
instituições, objetiva ampliar a diversificação da pauta de exportação do Estado, por meio de eventos de
negócios multissetoriais e diplomáticos, com foco no comércio exterior, que atraiam investimentos, novos
negócios e promovam a imagem de Goiás e de suas potencialidades econômicas.

Impactos: Estímulo da economia de Goiás nos fluxos de comércio nacional e internacional, inclusive em
feiras e eventos de negócios; Atração de novos
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investimentos direcionados a mercados alvos pré-selecionados altamente potenciais; Incentivo à
participação das empresas goianas em eventos de negócios de interesse da nossa economia, no Brasil e
em outros países.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações e eventos de Comércio Exterior:

- Realização de 65 reuniões pautadas na promoção do Estado de Goiás, comércio exterior e atração de
investimento direto estrangeiro. Em especial com representantes da Kenbridge, S4 Chori Group, Grupo
Ernest Young, Goiás Fomento, Iquego, Sindifargo, Grupo Aloma Cosméticos (Espanha), Ricardo
Amorim, Porto de Roterdam, AmCham. Foram também realizadas reuniões com representantes das
Embaixadas da Alemanha, Espanha, Portugal, Israel, Rússia, China, Namíbia, Bélgica, Índia, África do
Sul, Angola, Indonésia, Filipinas, Cingapura, Myanmar, Tailândia, Malásia e Vietnã. Com isso foi
possível demonstrar as potencialidades do Estado de Goiás, apresentando os benefícios e incentivos
oferecidos aos que tem interesse em investir e/ou se instalar no Estado.

- Participação e realização de 23 eventos nacionais: Fórum Permanente das Micro e Pequenas Empresas;
Evento REDESIM/; Lançamento do Site MADE IN GOIÁS; Fórum Brasileiro das Indústrias de
Alimentos; Fórum Visão Brasília 2060; Evento BID - Atração de Investimentos (FIEG); Fórum de
Logística e Inovação (AMCHAM); 5º Prêmio APEX Brasil; 5º Seminário de Capacitação em Atração de
Investimentos (RENAI); EY - Empreendedor do Ano, em São Paulo; Solenidade de Lançamento do
Portal Único de Comércio Exterior - MDIC; 5º Encontro Nacional de Comércio Exterior e Serviços -
ENAServ; Seminário: A importância das energias renováveis e da sustentabilidade nos municípios,
Prefeitura de Luziânia - GO; Seminário Exico Brasília - Anápolis - Goiânia / Estratégias para a atração de
setores industriais dinâmicos", realizado pelo Renai - MDIC; ERINCO - Encontro Regional de
Incubadoras em Pirenópolis; VI CEO Fórum - AMCHAM; Encontro Nacional de Comércio Exterior -
ENAEX 2014; Palestra sobre Comércio Exterior no Instituto Federal de Goiás; Fórum África na
UniEvangélica em Anapólis; EXAME Fórum Centro-Oeste 2014; Feira do Empreendedor SEBRAE; III
Fórum de Decisões da AMCHAM Goiânia; e Evento Music and Run.

- Participação e realização de 21 eventos internacionais: Evento Alemanha x Brasil, em Embaixada
Alemã; Recepção Oficial para comemoração do 24º aniversário da Revolução da República da Namíbia,
na Embaixada da Namíbia; Encontro de Negócios Goiás - Portugal; Seminário Oportunidades de
Investimentos e Cooperação em Shenzhen; Seminário Excelência italiana: tecnologias para a cooperação
ítalo-brasileira, na Embaixada da Itália; 2º Workshop Brasil-Holanda sobre corredores logísticos,
realizado por intermédio da Agência Nacional de Transportes Terrestres e Secretaria de Política Nacional
dos Transportes em parceria do Governo da Holanda; 3° Encontro Internacional de Comércio Exterior -
EICE; Solenidade de Celebração da Data Nacional O Dia da Rússia, na Embaixada da Rússia; Evento na
Embaixada da Suíça, que tem como intuito fomentar e apoiar as empresas goianas em seu processo de
internacionalização; Inauguração do Consulado da Nova Zelândia, em São Paulo; Seminário
Internacional de Negócios Goiás - Alemanha; 1° Encontro de Negócios com Goiás, no Rio de Janeiro
(Goiás Roadshow); Fórum África - UniEvangélica Anápolis; Encontro de Negócios Goiás - Catalunha
(Espanha); Seminário Exportar para o Reino-Unido; Seminário Investir nos Estados Unidos; Evento Go
to Goiás; Recepção Oficial em comemoração ao 91º aniversário da Proclamação da República da
Turquia; Encontro de Negócios com a Rússia; Cerimônia que celebra o Dia Nacional da Angola, em
Brasília; e 1 Encontro de Negócios com Goiás em São Paulo (Goiás Roadshow).
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2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2426 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E ANÁLISES PARA INCREMENTO DA
COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA GOIANA

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, evidencia-se os seguintes estudos e pesquisas para incremento da competitividade da
economia goiana:
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- Estudos sobre os números do FCO - 1999 a 2013 - 25 anos de história, onde foi demonstrado na última
reunião do dia 27 de maio de 2014. Este estudo foi realizado pelo Grupo de Estudos do CDE-FCO, em
sintonia com o Instituto Mauro Borges Teixeira - IMB.

- Estudos sobre os maiores financiamento do FCO, 15 maiores tomadores, região, município, geração de
empregos e renda.

- Macro Impacto do Fundo de Financiamento do Centro Oeste - FCO - O Caso de Goiás. Este estudo foi
idealizado pelo CDE/FCO, em conjunto com o Instituto Mauro Borges da Secretaria de Planejamento de
Goiás. Este estudo traçou um perfil do financiamento dos recursos para o Estado de Goiás que servirá
para nortear as politicas publicas, para financiamento do setor privado e conhecimento para o público,
inclusive alunos das instituições de ensino publicas e particular para estudos acadêmicos de investigação
cientifica Lato Sensu e estricto senso.

- Estudos sobre a contextualização econômica do Estado e a definição das cadeias produtivas, apoiando o
Governo do Estado na elaboração de projetos de trabalho, subsidiando-o na definição de políticas de
desenvolvimento para as diferentes microrregiões, fortalecendo a economia e ampliando o acesso a outros
mercados.

PROGRAMA: 1094 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE
MINERAÇÃO EM GOIÁS
ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Os resultados finalísticos do Programa, em 2014, são reflexos da iniciação e implementação de projetos e
atividades relevantes, orientadas para o direcionamento do setor produtivo mineral, estimulando o
desenvolvimento de novas oportunidades de negócios e investimentos e valorizando o papel do Estado na
gestão dos recursos minerais.

A promoção do empreendedorismo de negócios minerais, através de treinamentos, cursos e qualificações
especiais, incluindo o incentivo para promoção e participação e feiras e eventos, consubstanciou o Projeto
de Apoio aos Micro e Pequenos Mineradores - Gemas, Joias e Artesanato Mineral.

Com a perspectiva de criação do CCTM - Centro de Ciência e Tecnologia Mineral do Estado de Goiás,
liderado pela SIC, envolvendo parceria com Governo Federal, universidades e a iniciativa privada,
modela-se a implantação de um novo complexo científico e tecnológico com diversos núcleos
laboratoriais, incluindo espaços para as atividades de pesquisa, inovação e desenvolvimento mineral,
geológico e ambiental, visando promover a competitividade do setor mineral com sustentabilidade
ecológica.

Os estudos da cadeia produtiva mineral avançaram através do Projeto Levantamento dos Materiais de
Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia, em parceria com o Ministério de Minas e Energia
- MME via Serviço Geológico do Brasil - CPRM.  Ainda neste vetor de atuação governamental, foram
autuados os processos para o inovador Projeto Mapa da Mina do Empreendedor, em parceria
principalmente com FUNAPE - Fundação de Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, com o
objetivo de promover a pesquisa, integração, reinterpretação de informações geológicas, geoquímicas,
geofísicas e de ocorrências minerais de Goiás, a serem disponibilizados para empresas e entidades,
contribuindo para a atração e expansão de novos empreendimentos das cadeias produtivas de base
mineral.

A continuidade das operações de financiamentos de projetos e empreendimentos minerais, especialmente
para artesãos minerais, pequenas e médias empresas mineradoras, possibilitou o incrementando de
investimentos fixos, mistos e de capital de giro do setor.

O Projeto do Levantamento Geológico e Aerogeofísico do Estado de Goiás, liderado pela Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parceria com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM, mesmo
com a não realização da sua 4ª Etapa, ficando prevista para 2014, prestou atendimentos técnicos e
disponibilização de dados
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digitais, auxiliando na pesquisa e exploração mineral com redução dos riscos inerentes às atividades de
prospecção e contribuindo no estudo das cadeias produtivas de base mineral.

Ademais, o Programa, que conta como fonte de recursos as receitas do FUNMINERAL, certamente
contribuiu para o fomento das atividades do setor, com incremento da verticalização industrial da
produção mineral.

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2194 - APOIO À PUBLICIDADE E MARKETING DO SETOR MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, especialmente em virtude do período eleitoral, a Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC apoiou-se, principalmente, nos espaços midiáticos espontâneos para divulgar as ações
desenvolvidas ao longo do ano nos meios de comunicação.

O setor mineral goiano foi destaque nos veículos de comunicação regional e nacional, notadamente, pela
sua composição no resultado do PIB goiano manteve o Estado na 9ª posição no ranking do País, lugar que
ocupa desde o início da série, em 2002.

Goiás se destacou como a terceira maior indústria mineral do País, sendo que nos últimos três anos (2011-
2013), o setor mineral goiano recebeu mais de R$ 3 bilhões em investimentos privados. Para o período
2014-2016, os investimentos devem chegar a R$ 4 bilhões.

O Conselho Deliberativo do Fundo de Fomento à Mineração-COFOM, sob a presidência do Secretário
Interino de Indústria e Comércio e presidente do Conselho, na sua 84ª Reunião Ordinária, deliberaram
sobre a previsão de receita destinada aos projetos do setor mineral; as deliberações sobre as ações do
Fundo; a redução dos juros dos empréstimos aos artesãos para 0,25%, e para os projetos empresariais, que
serão de 0,5% ao mês; contratações do Projeto Mapa da Mina, entre outras ações para este ano de 2014.

A realização da 1ª Expojoias de Pirenópolis, em parceria com a Associação de Jovens Empresários de
Goiás (AJE-Goiás) como estímulo às atividades econômicas e culturais do artesanato mineral - expôs
trabalhos feitos por artistas e joalheiros beneficiados pelo programa Fundo de Fomento à Mineração e se
propôs a marcar em definitivo o calendário turístico e econômico de Pirenópolis pela sua beleza e
originalidade.

Empresários do setor cerâmico efetivaram a Associação da Indústria Cerâmica do Estado de Goiás, cujo
processo teve o apoio da SIC, objetivando congregar empresários de micro, pequenas e médias empresas
produtoras de cerâmica de todo o Estado.

Todas essas ações geraram excelentes canais de comunicação com os veículos regionais e nacionais,
fazendo com que Goiás se tornasse destaque entre as unidades da federação.
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2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1134 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA PRODUÇÃO MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Levantamento dos Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia:

O Projeto Levantamento dos Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia, liderado
pela Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parceria com o Ministério de Minas e
Energia - MME via Serviço Geológico do Brasil - CPRM, objetiva promover o aproveitamento racional
dos recursos minerais necessários para atender as demandas crescentes de matérias primas da construção
civil, assegurando proteção à população e ao meio ambiente, com disponibilização desses insumos a
custos acessíveis na Região Metropolitana de Goiânia. O projeto está sendo implementado através de um
conjunto de ações, tais como: levantamento do acervo técnico e elaboração de material cartográfico para
os trabalhos de campo; realização de análises físico-químicas; avaliação dos impactos ambientais por
substância mineral e tipo de lavra; avaliação dos direitos minerários; e orientações para aperfeiçoamento
do Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia.

Impactos: Racionalização do uso dos recursos minerais utilizados na construção civil; Proteção à
população e ao meio ambiente; Garantia de disponibilização de insumos da construção civil a custos
acessíveis.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao Projeto Levantamento dos Materiais de
Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia: Execução de 100% do mapeamento e cadastro de
áreas em explotação; Execução de 100% do estudo dos impactos ambientais; Execução de 100% do mapa
de potencial mineral; e Execução de 100% do mapa de direitos minerários.

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1087 - APOIO AOS MICRO E PEQUENOS MINERADORES, EM ESPECIAL DOS
SETORES DE GEMAS, JÓIAS E ARTESANATO MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto de Apoio aos Micro e Pequenos Mineradores - Gemas, Joias e Artesanato Mineral:

O Projeto de Apoio aos Micro e Pequenos Mineradores, especialmente dos setores de Gemas, Joias e
Artesanato Mineral, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, objetiva promover o
empreendedorismo de negócios minerais, através de
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treinamentos especiais em gestão; prestação de cursos e assistência técnica, com aperfeiçoamento de
processos e produtos; e realização de ações promocionais e de apoio à fabricação e comercialização de
produtos, incluindo inserção tecnológica, prestação de serviços, orientação para acesso aos créditos do
financiamento da cadeia produtiva mineral e incentivo para promoção e participação em feiras e eventos
dos setores de gemas, joias e artesanato mineral.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações de apoio aos micro e pequenos mineradores: prestação
de 96 assistências técnicas na área de Gemologia; capacitação de 05 artesãos em Lapidação; capacitação
de 07 artesãos em Joalheria, e participação/promoção de 10 feiras/eventos em mineração.

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1077 - CRIAÇÃO DO CONDOMÍNIO DE TECNOLOGIA MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto CCTM - Cento de Ciência e Tecnologia Mineral do Estado de Goiás:

O Projeto de criação do CCTM - Centro de Ciência e Tecnologia Mineral do Estado de Goiás, liderado
pela Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, objetiva promover a competitividade do setor
mineral com sustentabilidade ambiental, através da implantação de um complexo científico e tecnológico,
com diversos núcleos laboratoriais, com espaços para as atividades de pesquisa, inovação e
desenvolvimento mineral, geológico e ambiental. O CCTM será implantado por meio de parcerias com
Governo Federal, universidades e a iniciativa privada, a partir da reforma predial do antigo Centro de
Tecnologia Mineral da METAGO, em Goiânia. O CCTM abrigará um edifício moderno, estruturado e
adaptado às atividades de pesquisa científica,
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integrando espaços setoriais para pesquisadores, laboratórios e planta piloto. O complexo reunirá em um
espaço comum recursos humanos com alta qualificação científica e modernos equipamentos tecnológicos
desde a área laboratorial analítica à investigação experimental, além de um balcão de negócios para
formatação de parcerias.

Impactos: Aumento do número de capacitação de profissionais e orientações técnicas na área de joalheria,
gemologia e lapidação; Fomento de parcerias com as universidades para formação e especialização de
recursos humanos nas áreas de geologia, engenharia de minas e afins; Viabilização da retomada dos
convênios e parcerias com os Governos Federal e Municipais e a inserção da iniciativa privada para
execução de levantamentos e estudos geológicos, geofísicos e geoquímicos, atraindo novos investimentos
privados para o setor mineral goiano; Concentração dos serviços laboratoriais em um condomínio,
racionalizando os investimentos e reduzindo custos; Geração de novos empregos/ano diretos e indiretos,
nas áreas de empreendimentos minerais e novas empresas, através do fomento ao empreendedorismo;
Consolidação de um banco de dados georreferenciado, com informações relativas a geologia, mineração e
recursos naturais do Estado, vinculando a indicadores econômicos, sociais e ambientais.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações do Projeto CCTM:

- Celebração de Termo de Cooperação Técnica e Científica com a empresa Serra Verde Pesquisa e
Mineração Ltda., que visa operar o primeiro complexo de produção de Terras Raras com baixo custo no
Brasil.

- Celebração de Termo de Cooperação Técnica e Científica com a empresa Kimi do Brasil Ltda., visando
a recuperação e refino de metais preciosos e a promoção de APL de joias, gemas e artesanato mineral.

- Realização pelo atual Centro de Tecnologia Mineral de 1.159 atendimentos com prestação de serviços
técnicos do Centro de Tecnologia Mineral; 11.112 amostras preparadas nos Laboratórios Minerais;
27.734 determinações químicas realizadas nos Laboratório de Análises Químicas; 2.185 ensaios
cerâmicos realizados nos Laboratório de Ensaios Cerâmicos; e 21 serviços realizados na Usina Piloto.

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1053 - ESTUDOS DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Mapa da Mina do Empreendedor:

O Projeto Mapa da Mina do Empreendedor da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em
parceria principalmente com FUNAPE - Fundação de Apoio à
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Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, objetiva promover a pesquisar, integração, reinterpretação de
informações geológicas, geoquímicas, geofísicas e de ocorrências minerais de Goiás, com
disponibilização para empresas e entidades, contribuindo para a atração e expansão de novos
empreendimentos das cadeias produtivas de base mineral. A implementação do projeto inclui os seguintes
subprojetos: Modelamento Geoquímico em Área Selecionada para a Prospecção Mineral; Cartas
Metalogenéticas do Estado de Goiás; Diagnóstico da Cadeia Produtiva Mineral do Estado de Goiás; e
Interpretação e Integração de Dados do Levantamento Aerogeofísico do Estado de Goiás para Apoio à
Prospecção Mineral.

Impactos: Integração dos levantamentos aerogeofísicos realizados no Estado; Interpretação das anomalias
magnéticas e gamaespectométricas, com geração de relatório e material cartográfico com vistas às
prospecção mineral; Democratização do uso dos dados minerais pelas pequenas e médias empresas do
setor mineral; Orientação do investidor em mineração e técnicos do setor mineral.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ação do Projeto Mapa da Minha do Empreendedor:
continuação do procedimento licitatório para contratação de empresa para execução do subprojeto:
Interpretação e Integração de Dados do Levantamento Aerogeofísico do Estado de Goiás para Apoio à
Prospecção Mineral, objetivando interpretar (na escala 1:250.000) 100% dos dados aerogeofísicos
disponíveis no Estado, e ainda, 06 (seis) folhas no corte cartográfico 1:100.000 (a serem definidas durante
a execução da primeira etapa).

Projeto Levantamento dos Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia:

O Projeto Levantamento dos Materiais de Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia, liderado
pela Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parceria com o Ministério de Minas e
Energia - MME via Serviço Geológico do Brasil - CPRM, objetiva promover o aproveitamento racional
dos recursos minerais necessários para atender as demandas crescentes de matérias primas da construção
civil, assegurando proteção à população e ao meio ambiente, com disponibilização desses insumos a
custos acessíveis na Região Metropolitana de Goiânia. O projeto está sendo implementado através de um
conjunto de ações, tais como: levantamento do acervo técnico e elaboração de material cartográfico para
os trabalhos de campo; realização de análises físico-químicas; avaliação dos impactos ambientais por
substância mineral e tipo de lavra; avaliação dos direitos minerários; e orientações para aperfeiçoamento
do Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia.

Impactos: Racionalização do uso dos recursos minerais utilizados na construção civil; Proteção à
população e ao meio ambiente; Garantia de disponibilização de insumos da construção civil a custos
acessíveis.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao Projeto Levantamento dos Materiais de
Construção Civil na Região Metropolitana de Goiânia: Execução de 100% do mapeamento e cadastro de
áreas em explotação; Execução de 100% do estudo dos impactos ambientais; Execução de 100% do mapa
de potencial mineral; e Execução de 100% do mapa de direitos minerários.

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1136 - EXTENSIONISMO MINERAL AOS MINERADORES E AGENTES PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do APL Cerâmica Vermelha do Norte Goiano:

O Projeto Apoio ao Desenvolvimento Sustentável do APL Cerâmica Vermelha do Norte Goiano destaca-
se por possuir um considerável e crescente espírito associativista e cooperativista, visando o
fortalecimento e a ampliação das relações de negócios do setor cerâmico, por meio da homogeneidade de
processos e qualidade de produtos
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que já podem ser observados e que se propõem a atingir. No entanto, a situação do Arranjo pelos aspectos
produtivos, socioeconômico, ambiental e empresarial requer a implementação de um projeto abrangente
que dê início a um processo de inovação tecnológica nas empresas, buscando a qualificação gerencial, da
produção, o ordenamento legal e a capacitação dos recursos humanos. Esse processo viabilizará a
otimização da qualidade e eficiência dos produtos, assim como a diversificação e o incremento na
capacidade competitiva das empresas, além de garantir a sustentabilidade ambiental e as condições de
segurança e saúde nos locais de trabalho. Tendo em vista que o APL Cerâmica Vermelha do Norte
Goiano é um produtor de telhas de qualidade em Goiás, e em função das discussões sobre alternativas de
diversificação da produção, optou-se pela realização, no Laboratório de Ensaios Cerâmicos do GGM/SIC,
de pesquisa de produção de telhas coloridas, pela tecnologia de aplicação de engobe, tendo-se como
produto final belas telhas de cores diversas, inclusive brancas, obtidas pelo processo de monoqueima.
Produtores locais já iniciaram ensaios em forno industrial, com resultados satisfatórios, porém ainda não
definitivos. Considera-se também um avanço tecnológico a pesquisa de argila de alteração in sito na
região, visando a produção de massas compostas, que possam reduzir o uso de argila de várzea, ambiente
geológico sensível, ou mesmo com matéria prima exclusiva. Ensaios em escala de laboratório foram
realizados no Laboratório de Ensaios Cerâmicos do GGM/SIC obtendo-se excelentes resultados em
termos de resistência e compressão, o que motivou a continuidade da pesquisa.

No ano de 2014, foram realizadas 02 participações em encontros do APL Cerâmica Vermelha do Norte
Goiano.

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2136 - FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Financiamento da Cadeia Produtiva Mineral:

O Financiamento da Cadeia Produtiva Mineral, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC,
em parceria com a Agência de Fomento de Goiás - GOIÁSFOMENTO, tem o objetivo de fomentar o
desenvolvimento de empreendimentos da cadeia produtiva mineral. Com a regularização e execução do
contrato entre o Fundo de Fomento à Mineração em Goiás - FUNMINERAL e a GOIÁSFOMENTO, foi
viabilizado a retomada das operações de financiamentos de projetos e empreendimentos minerais,
especialmente para artesãos minerais, pequenas e médias empresas mineradoras, incrementando
investimentos fixos, mistos e em capital de giro. Ademais, as ações de divulgação das linhas de
financiamento do FUNMINERAL tem promovido um aumento da procura e, consequentemente, a
revitalização das receitas de juros referente à concessão de empréstimos.

Impactos: Regularização e execução do contrato entre o FUNMINERAL e a GOIÁSFOMENTO, com
viabilização da retomada dos financiamentos de fomento ao setor mineral; Benefício dos municípios
contemplados com financiamentos, incluindo manutenção e geração de novos empregos.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações ligadas ao financiamento mineral: 05 Planos de
Negócios Recepcionados; 07 Solicitações de Financiamento de Artesanato Mineral; 09 Projetos
Aprovados; 21 Projetos Contratados; 69 Empregos Diretos Gerados; 13 Municípios Beneficiados; R$
3.707.370,00 em Financiamentos Aprovados; R$ 4.431.413,07 em Financiamentos Contratados; R$
5.927.562,09 em Financiamentos Liberados.
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2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1142 - LEVANTAMENTO GEOLÓGICO E AEROGEOFÍSICO DO ESTADO DE
GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto do Levantamento Geológico e Aerogeofísico do Estado de Goiás:

O Projeto do Levantamento Geológico e Aerogeofísico do Estado de Goiás, liderado pela Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parceria com o Ministério
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de Minas e Energia - MME via Serviço Geológico do Brasil - CPRM, objetiva realizar levantamentos
geológicos e geofísicos através da interpretação de dados de levantamentos aéreos e terrestres, por etapas
regionais detalhadas, auxiliando na pesquisa e exploração mineral com redução dos riscos inerentes às
atividades de prospecção, e contribuindo no estudo das cadeias produtivas de base mineral para o
desenvolvimento e sustentabilidade da mineração e apoio aos empreendimentos minerais.

Impactos: Prestação de atendimentos técnicos pela equipe do Banco de Dados Geológicos de Goiás;
Disponibilização de dados digitais do Levantamento Geológico e Aerogeofísico.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao Levantamento Geológico e
Aerogeofísico: prestação de 75 assistências técnicas na área de Geologia; prestação de 47 assistências
técnicas na área de Geoprocessamento; realização de 194 atendimentos pela Biblioteca; realização de 16
vistorias técnicas em projetos de mineração; e emissão de 06 pareceres em Cartas Consultas de projetos
de financiamentos.

OBSERVAÇÕES

O Projeto Interpretação e Integração de Dados do Levantamento Aerogeofísico do Estado de Goiás
Visando dar Apoio à Prospecção Mineral visa interpretar dados dos levantamentos aerogeofísicos já
realizados integrando-os a outras informações disponíveis (geoquímica, geologia, entre outras),
destacando anomalias importantes para a prospecção mineral. Os objetivos principais são: Processar e
Interpretar os dados aerogeofísicos do Estado de Goiás, realizado pelo Governo de Goiás em convênio
com o MME/CPRM, integrando-os aos dados multifontes (geologia, geoquímica dentre outros), definindo
as anomalias aeromagnéticas e aerogamaespectrométricas; Delinear alvos de prospecção e pesquisa
mineral, com índice de favorabilidade para ocorrência de metais base (Cu, Pb, Zn), ferro, ouro e, ainda
minerais industriais e agroindustriais. Processo nº 201400009000209 para contratação de empresa para o
desenvolvimento do projeto protocolado em 14/02/14 e encaminhado para Comissão Permanente de
Licitação dia 24/03/14.

Os Projetos Mapa da Mina e do Negócio do Minerador - Modelamento Geoquímico e Cartas
Metalogenéticas/Cartas Metalogenéticas do Estado de Goiás (Minerais Metálicos e Não Metálicos) serão
contratados por dispensa de licitação. O Termo de Referência foi finalizado, a proposta técnico-científica
e de preço já foi apresentada pela FUNAPE e o processo de contratação ficou pronto para ser
protocolado.

O Projeto Estudo da Correlação das Rochas da Formação Corumbataí será desenvolvido pela equipe
técnica do GGM/SIC. Não teve início devido questões logísticas: está dependendo de veículo próprio
para os trabalhos de campo, aquisição de trado mecânico (necessário para a amostragem da rocha em
subsuperfície) e contratação de auxiliares de campo para realização dos furos de trado.

2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1130 - PROMOÇÃO DA AGREGAÇÃO DE VALORES AOS PRODUTOS MINERAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

PROGRAMA: 1100 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O desenvolvimento do Programa, em 2014, desdobrou-se na implementação inovadora de projetos e
atividades relevantes aplicados à promoção do empreendedorismo de negócios, notadamente com foco
nos artesãos, empreendedores individuais, micro e pequenas empresas e APLs.
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O fomento do desenvolvimento do empreendedorismo por vocação, através da criação de novas micro e
pequenas empresas, foi inaugurado com o novo Projeto Minha Primeira Empresa, em parceria com a AJE
- Associação dos Jovens Empreendedores de Goiás.

As atividades do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP-GO,
contribuirão para sua finalidade de promover orientação e assessoramento na formulação e
implementação da política estadual de desenvolvimento das microempresas e empresas de pequeno porte,
incluindo o acompanhamento e avaliação da efetividade dos resultados, de modo a dispensar a essas
categorias de contribuintes tratamento diferenciado e favorecido.

O Projeto Crescer Competitivo, em parcerias com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas - SEBRAE-GO, a Agência de Fomento do Estado de Goiás - GOIÁSFOMENTO e entidades
empresariais locais, revitalizou as ações orientadas para micro e pequenas empresas, empreendedores
individuais e potenciais empreendedores, objetivando desenvolver a competitividade de seus negócios
com efeito multiplicador de geração de emprego e renda.

Os incentivos aos Arranjos Produtivos Locais - APLs se destacaram por meio das seguintes ações
estratégicas: Projeto Goiás Móveis e Design; Projeto Pró-Cachaça de Goiás; e Projeto Goiás Moda
Íntima.

Quanto à promoção, divulgação e comercialização do artesanato de Goiás, com agregação de valor à
nossa cultura e aos artesãos goianos, incluindo elevação do seu nível profissional, cultural, social e
econômico, o Projeto do Artesanato Goiano buscou cumprir esta finalidade, especialmente valorizando a
produção do interior do Estado.

Na perspectiva global do Programa, os resultados alcançados configuram a validade de um conjunto
integrado de políticas públicas, criando ambientes institucionais mais favoráveis à sustentabilidade,
competitividade e desempenho do empreendedorismo de negócios goianos.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2211 - APOIO E INCENTIVO À IMPLANTAÇÃO DA PRIMEIRA EMPRESA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Minha Primeira Empresa:

O Projeto Minha Primeira Empresa, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parceria
com a AJE - Associação dos Jovens Empreendedores de Goiás, baseado nos conceitos de informação,
capacitação, crédito e acompanhamento, objetiva fomentar o desenvolvimento do empreendedorismo por
vocação, através da criação de novas micro e pequenas empresas. A implementação do 1º ciclo do projeto
de 2 meses está focado no alcance das metas principais de capacitar 4.000 empreendedores, promover a
abertura de 400 empresas e viabilizar 200 contratos de Crédito da Minha Primeira Empresa. A
capacitação dos empreendedores compõe-se de 06 etapas, a saber: 1 - Diagnóstico do Perfil
Empreendedor; 2 - Curso de Iniciação ao Empreendedorismo; 3 - Curso de Gestão da Minha Primeira
Empresa e Plano de Negócios; 4 - Crédito Minha Primeira Empresa de R$ 5.000,00 a 25.000,00, juros de
3% ao ano e carência de 06 meses; 5 - Criação da Minha Primeira Empresa; e 6 - Clube da Minha
Primeira Empresa: Acompanhamento, Orientações e Palestras.

Impactos: Aplicação e disponibilização de diagnósticos do perfil empreendedor a 4.000 interessados;
Capacitação de 4.000 empreendedores em iniciação ao empreendedorismo; Capacitação de 2.000
empreendedores em gestão da primeira empresa e plano de negócios; Apoio à abertura de 400 novas
empresas; Oportunização de crédito para 200 empresas; Acompanhamento das atividades empreendedora
de 1.000 interessados.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao Projeto Minha Primeira Empresa:
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- realização de 40 turmas do Curso de Inicialização ao Empreendedorismo e Curso de Gestão da Minha
Primeira Empresa e Plano de Negócios, com capacitação de 927 empreendedores, beneficiando 27
municípios goianos: Abadiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Caldazinha, Ceres,
Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Formosa, Goianira, Goiás, Goiânia, Hidrolândia, Ipameri, Itaberaí,
Jataí, Mineiros, Morrinhos, Nerópolis, Palmeiras de Goiás, Petrolina de Goiás, Rubiataba, Senador
Canedo, Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Terezópolis de Goiás, e Varjão.

- Realização de 40 turmas de Consultoria de Crédito, 38 turmas de Consultoria de Abertura de Empresa,
47 Clubes da Minha Primeira Empresa e 24 Despertar Empreendedor.

- cadastramento de 218 empresas na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ.

- Acompanhamento dos empreendedores atendidos pelo Minha Primeira Empresa, em parceria com a
AJE - Associação de Jovens Empreendedores de Goiás, por meio da execução das Etapas 4 a 6.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2364 - ARTICULAÇÃO, APOIO E INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP-GO:

O Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP-GO foi instituído pelo
Decreto nº 7.448, de 08 de setembro de 2011, que dispõe sobre a sua
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criação e regulamento, vinculando-o à Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em
conformidade com as normas gerais estabelecidas pela Lei Complementar da União nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. O FEMEP-GO tem a finalidade de promover orientação e assessoramento na
formulação e implementação da política estadual de desenvolvimento das microempresas e empresas de
pequeno porte, incluindo o acompanhamento e avaliação da efetividade dos resultados, de modo a
dispensar a essas categorias de contribuintes tratamento diferenciado e favorecido. Ademais, o FEMEP-
GO desenvolve suas ações em conformidade com o seu Regimento Interno, que estabelece a realização de
Reuniões dos Comitês Temáticos: Ordinárias (bimestrais); Extraordinárias (quando se fizerem necessário)
e - Plenárias (semestralmente). Além da participação nas Reuniões e eventos do Fórum Permanente da
Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Governo Federal e outros eventos promovidos pelos parceiros
e Fóruns Estaduais.

Impactos: Elaboração e operacionalização do modelo operacional de racionalização e integração do
processo de abertura, alteração e baixa de empresas no Estado de Goiás; Orientação às entidades públicas
estaduais e municipais sobre a elaboração e implementação de normas legais ou administrativas
compatíveis com os princípios de simplificação da REDESIM; Implementação de avanços específicos a
partir dos Comitês Temáticos (Desoneração e Desburocratização, Compras Governamentais, Tecnologia
e Inovação, Rede de Disseminação, Capacitação e Informação, Comércio Exterior e Investimento e
Financiamento); Realização de eventos, oficinas e campanhas temáticas de importância para as MPEs.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao FEMEP-GO:

- Lançamento Oficial da REDESIM no Estado de Goiás, evento Caravana da Simplificação - Mobilização
pelo Novo Simples Nacional e pela REDESIM. Trabalho realizado em parceria com o Fórum Permanente
da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República - SMPE/PR, assinatura do
Decreto que cria o Subcomitê do CGSIM no Estado de Goiás, pelo excelentíssimo Senhor Governador
Marconi Perillo, no dia 07 de Fevereiro, em Goiânia-Go.

- Participação na Reunião da Secretaria Técnica Fórum Permanente com o Ministro Chefe de Estado
Guilherme Afif Domingos , SMPE/PR, no dia 10 de Fevereiro, em Brasília-DF.

- Participação nas Reuniões Preparatórias para a 1ª Reunião Ordinária do CT Ampliação de Mercados,
CT Inovação e Crédito e CT Desoneração e Desburocratização do Fórum Permanente da SMPE/PR, nos
dias 11 e 12 de Fevereiro, em Brasília-DF.

- Realização da 8ª Reunião Ordinária com a participação dos coordenadores, suplentes e representantes
dos Comitês Temáticos. Pauta: Indicação consensual dos coordenadores, suplentes e representantes dos
novos CT Ampliação de Mercados, CT Inovação e Crédito e CT Investimento e Financiamento, conforme
estabelecido pelo Fórum Permanente da SMPE-PR, no dia 25 de fevereiro , em Goiânia-Go.

- Realização da 4ª Reunião Extraordinária do FEMEP-GO, com a participação dos coordenadores,
suplentes e representantes dos Comitês Temáticos. Pauta: Conclamação do setor empresarial por parte da
SMPE-PR para pressionar o Congresso Nacional a favor da aprovação das novas regras para adesão ao
SUPERSIMPLES, no dia 2 de abril, em Goiânia-Go.

- Participação nos Grupos de Trabalho: Investimento e Financiamento, Tecnologia e Inovação,
Informação e Capacitação, Compras Governamentais e Comércio Exterior do Fórum Permanente da
SMPE-PR, nos dias 7 e 8 de abril , em Brasília-DF.

- Mobilização dos senadores e dos deputados federais da bancada do Estado de Goiás, a favor da
aprovação do Projeto de Lei Parlamentar - PLP 221/12, atualização da Lei Geral da Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte (LC nº 123/06).

- Mobilização dos senadores, realização de um Café da Manhã no Restaurante dos Senadores (SENAC),
no Senado Federal, em parceria com a FECOMÉRCIO, no dia 09 de abril, em Brasília - DF.
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- Participação na Reunião da Comissão Geral para discussão do PLP n° 221/12, no Plenário Ulisses
Guimarães na Câmara Federal, dia 09 de abril.

- Reforço do trabalho de sensibilização e mobilização sobre a votação e aprovação do Projeto de Lei
Parlamentar 221/12, atualização da Lei Geral da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (Lei
Complementar n°123/06). Entrega de ofícios do Secretario de Indústria e Comércio e Presidente do
Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP, nos dias 22 e 23 de Abril,
aos senadores e aos deputados federais da bancada de Goiás, solicitando a presença deles no Plenário
Ulisses Guimarães na Câmara Federal, no dia 29 de abril na Câmara.

- Participação no Plenário da Câmara Federal para acompanhamento da votação do Projeto de Lei
Parlamentar 221/12, atualização da Lei Geral (Lei Complementar n° 123/06), no dia 29/04.

- Realização das Reuniões dos Grupos de Trabalho - CT Desoneração e Desburocratização, CT Inovação
e Crédito e CT Ampliação de Mercados, com a participação dos Coordenadores , Suplentes e
Representantes dos Comitês Temáticos do FEMEP, nos dias 06,07 e 08 de Maio de 2014, em Goiânia-
GO.

- Participação na 1ª Reunião Ordinária do CT Desoneração e Desburocratização, Ampliação de Mercados
e Inovação e Crédito do Fórum Permanente da SMPE-PR, nos dias 21 e 22 de maio, em Brasília-DF.

- Reunião da Secretaria Técnica do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
FEMEP com a diretoria da AGM - Associação Goiana dos Municípios, do SEBRAE-Go - Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas e da JUCEG - Junta Comercial do Estado de Goiás, para entrega do
Ofício nº 026/2014-SEC. EXEC. FEMEP-GO, assinado pelo Secretário de Indústria e Comércio e
Presidente do FEMEP, William Leyser ODwyer, encaminhando a Cartilha Tratamento Diferenciado às
Micro E Pequenas Empresas / Legislação para Estados e Municípios, da Secretaria da Micro e Pequena
Empresa da Presidência da República, solicitando a distribuição das mesmas aos 246 ( duzentos e
quarenta e seis) municípios goianos. A referida reunião tratou também do planejamento e da elaboração
da pauta da 9ª Reunião Ordinária do FEMEP, 24 de junho, em Goiânia-GO.

- Envio por e-mail do Ofício Circular nº 027-SEC. EXEC. FEMEP-GO, datado de 25/06/2014, assinado
pelo Secretário de Indústria e Comércio e Presidente do FEMEP, William Leyser ODwyer aos três
senadores de Goiás, solicitando a presença dos mesmos no Senado Federal nos dias 15, 16 e 17 de julho,
para aprovação do PLC 60/2014, que trata das alterações da Lei Complementar 123/06 - Estatuto das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, dia 27 de junho, em Goiânia-Go.

- Realização da 9ª Reunião Ordinária do FEMEP-GO, na Feira do Empreendedor 2014 - SEBRAE-GO,
com a participação dos coordenadores, suplentes e representantes dos Comitês Temáticos. Pauta:
Implantação da REDESIM - Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios nos Municípios Goianos ¿ Palestra sobre as alterações da Lei Complementar
nº123/06-BRASIL MAIS SIMPLES, Assessor Técnico da  SMPE-PR, no dia 01 de agosto, em Goiânia-
Go.

- Participação na Reunião para exposições das alterações da LC 123/06, Fórum Permanente da SMPE-PR,
no dia 5 de agosto, em Brasília-DF.

- Reunião do CT Desoneração e Desburocratização para criação dos GTS do Fórum Permanente da
SMPE -PR, no dia 5 de Agosto, em Brasília-DF.

- Participação nos Grupos de Trabalho do Fórum Permanente da SMPE-PR  Compras Públicas, Comércio
Exterior/Crédito, Inovação e Capacitação, no dia 06 de agosto, em Brasília-DF.

- Participação na Solenidade de Sanção Presidencial PLC n°147/2014, no Palácio do Planalto, no dia 07
de agosto, em Brasília-DF.
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- Participação na Reunião de Fechamento dos Relatórios dos Grupos de Trabalho do Fórum Permanente
da SMPE-PR, no dia 07 de agosto, em Brasília-DF.

- Participação nos Grupos de Trabalho do Fórum Permanente da SMPE-PR, Obrigações Acessórias e
Social, no dia 02 de setembro, em Brasília-DF.

- Participação nos Grupos de Trabalho do Fórum Permanente da SMPE - PR, Melhoria de Processos -
Normas, 03 de Setembro de 2014, Brasília-DF.

- Participação nos Grupos de Trabalho do Fórum Permanente da SMPE - PR, Aduana - Promoção
Comercial - Logística, no dia 04 de Setembro, em Brasília-DF.

- Participação nos Grupos de Trabalho do Fórum Permanente da SMPE - PR, Investimento e
Financiamento, Tecnologia e Inovação e Informação e Capacitação, no dia 05 de setembro , em Brasília-
DF.

- Participação no Seminário do Simples Nacional - Alterações da Lei Complementar 147/14, trabalho
desenvolvido em parceria com SEBRAE, no dia 14 de novembro, em Goiânia-Go.

- Participação na 24ª Reunião Plenária do Fórum Permanente - SMPE-PR. Pauta: Balanço das Ações do
Fórum Permanente 2014, no dia 18 de novembro, em Brasília-DF.

- Realização da 3ª Reunião Plenária do FEMEP, com participação dos integrantes, coordenadores,
suplentes e representantes dos Comitês Temáticos. Pauta: Balanço das Ações do Fórum Permanente em
2014, Síntese das Ações do FEMEP, 2011-2014, no dia 16 de Dezembro, em Goiânia.
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2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2291 - CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO PARA
EMPREENDEDORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Crescer Competitivo:

O Projeto Crescer Competitivo, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parceria com o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE-GO, a Agência de Fomento do
Estado de Goiás - GOIÁSFOMENTO e entidades empresariais locais, orientado para micro e pequenas
empresas, empreendedores individuais e potenciais empreendedores, objetiva desenvolver a
competitividade de seus negócios com efeito multiplicador de geração de emprego e renda. A
implementação do projeto inclui ações de capacitação de empreendedores, em Goiânia e cidades de
interior, ofertando atendimentos, palestras e treinamentos, incluindo o Curso Plano de Negócios para
Empreendedores, que é pré-requisito para a obtenção do Crédito Produtivo, a linha especial de crédito
subsidiado concedida pela SIC para incremento de negócios.

Impactos: Realização de Cursos de Plano de Negócios para Empreendedores e Oferta de palestras sobre
competitividade de negócios; Concessão de empréstimos subsidiados, com geração de empregos
vinculados; Interiorização das oportunidades de capacitação e treinamento de empreendedores; Redução
da mortalidade das MPEs, com aumento da competitividade empresarial.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas ao Projeto Crescer Competitivo:

- Realização de 236 Cursos de Plano de Negócios para Empreendedores com 9.297 participantes.

- Realização de 243 Palestras sobre Competitividade de Negócios com 9.837 participantes.

- Concessão de 1.200 empréstimos do Crédito Produtivo com valor total liberado de R$ 21.424,993,00.

- Geração de 2.567 empregos relacionados ao Crédito Produtivo.

20705/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
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2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2059 - DESENVOLVIMENTO DOS APL'S - VOCAÇÕES MUNICIPAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projetos de Arranjos Produtivos Locais:

Os Projetos de Arranjos Produtivos Locais - APLs, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio -
SIC, em parceria com diversos atores, especialmente o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior - MDIC, tem como propósito formular, articular e realizar atividades para promover o
desenvolvimento de micro e pequenos negócios, através de ações coletivas e integradoras para o
adensamento das cadeias produtivas dos APLs selecionados, fortalecendo as vocações econômicas
regionais e locais com geração de trabalho e renda. Entre os projetos, destacam-se: Projeto Goiás Móveis
e Design; Projeto Pró-Cachaça de Goiás; Projeto Goiás Moda Íntima; Projeto APL do Acafrão; Projeto
APL da Confecção de Jaraguá; e Projeto APL Lácteo.

Impactos: Adensamento das cadeias produtivas dos APLs, com fortalecimento das vocações econômicas
regionais e locais; Aumento da geração de renda e empregos diretos e indiretos; Aumento da visibilidade
dos municípios que possuem APL, com incremento da competitividade das empresas locais dentro e fora
do Estado de Goiás; Acesso à linhas de crédito preferenciais para as empresas participantes dos APLs.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações relacionadas aos projetos de APLs:

Projeto Goiás Móveis e Design: Formosa, Valparaíso, e Rubiataba:

05/03/2015208



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

- Validação do projeto pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN.

- Implantação de placas de divulgação do Polo Moveleiro de Formosa (23) e do Polo Moveleiro de
Rubiataba (43).

- Contratação de uma empresa para realizar o diagnóstico do setor moveleiro nos municípios de
Rubiataba, Valparaíso, e Formosa. Este diagnóstico é importante porque é o primeiro passo do Projeto
Goiás Móveis e Design e, também, servirá para orientar futuras ações governamentais no setor moveleiro.

- Conclusão e entrega do relatório empresa Pillar Consultoria.

- Realização de visita técnica à FEMUR em Ubá/MG, de 18 a 22 de maio, com empresários de Rubiataba,
Valparaíso, e Formosa.

- Participação da XVI FIMAI em São Paulo/SP.

- Iniciativa e articulação junto Associação Comercial Industrial de Rubiataba com criação da Diretoria do
APL do Setor Moveleiro.

- Iniciativa e articulação para a criação da Central de Compras do APL Moveleiro de Formosa.

- Apoio para o reestabelecimento da Cooperativa de Móveis de Valparaíso (COOPMVAL).

Projeto Goiás Moda Íntima:

- Implantação de placas de divulgação do Polo de Moda Íntima de Pontalina (70), do Polo de Moda
Íntima de Taquaral (62) e do Polo de Confecção de Jaraguá (54).

- Articulação para a realização da III GO Fashion, de 4 a 6 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer
em Goiânia/GO.

- Articulação para a realização da XIV FEICOMP, de 6 a 8 de novembro, em Pontalina

Projeto Pró-Cachaça de Goiás:

- Identificação da única Usina de Coluna e Alambique fabricante de Aguardente e Cachaça do Estado de
Goiás, desconhecida pela EMATER e pelo MAPA, que iniciou suas atividades em 1978, localizada na
divisa dos municípios de Flores de Goiás e Formosa, com produção de 700 mil litros/safra anual
destinados para os mercados do Norte e Nordeste.

- Nomeação des representantes da AGOPAQ - Associação Goiana de Produtores de Cachaça de
Qualidade Goiás na Câmara Setorial da Cachaça no MAPA, sendo Titular Galeno Furtado Monte
(Cachaça Cambeba) e Adjunto Carlos Álvares Átila (Cachaça Doministro).

- Início do Planejamento Estratégico do Setor de Cachaça de Goiás com duas reuniões no SEBRAE/GO.
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2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2204 - DESENVOLVIMENTO E DIVULGAÇÃO DO ARTESANATO GOIANO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto do Artesanato Goiano:

O Projeto do Artesanato Goiano, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em parceria com
a Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República,
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Cooperativa dos Artesãos e Trabalhadores Manuais do Estado de Goiás (CARTAGO) e Associações de
artesãos em diversos municípios do Estado de Goiás, objetiva revitalizar as ações governamentais de
promoção, divulgação e comercialização do artesanato de Goiás, com geração de trabalho e renda. O
escopo de atuação do projeto inclui ações de fomento à participação em feiras de negócios regionais,
nacionais e internacionais, agregação de valor à nossa cultura e aos artesãos goianos, contribuindo para
elevação do seu nível profissional, cultural, social e econômico e, ainda, valorização do artesanato do
interior do Estado, com ênfase na região do Entorno do DF.

Impactos: Fomento para participação de artesãos goianos em feiras de negócios artesanais, regionais,
nacionais e internacionais; Atendimento de artesãos e trabalhadores manuais, com comercialização de
peças artesanais; Emissão em Goiás da Carteira Nacional do Artesão e do Trabalhador Manual, com
visitas a municípios polos artesanais e cadastramento de profissionais; Aumento da renda e do número de
empregos diretos e indiretos do setor; Divulgação da arte, cultura e costumes do nosso Estado através da
exposição de peças nas principais feiras de artesanato regionais, nacionais e internacionais do país.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes ações referentes ao desenvolvimento e divulgação do
artesanato goiano:

- Criação da Goiás Mostra Artesanato, sendo uma série de 10 exposições no saguão do Palácio Pedro
Ludovico Teixeira em Goiânia - PPLT, com edições de duração de uma semana, objetivando divulgar o
trabalho dos artesãos para o público goiano, sobretudo, para as pessoas que frequentam o PPLT e,
também, na mídia do nosso Estado. Foram realizadas edições com os artesãos: Ernesto Antônio de
Goiânia; Nico Miranda de Jataí; Auriovane D'Ávila da Cidade de Goiás; Valmir das Neves de Goiânia;
Clemente Maciel de Pirenópolis; Lourenço Silva de Olhos D'Água; Cecília Landi de Ipameri; José
Cambota de Goiânia; Natalino César de Silvânia; e Zakeu Vítor de Cidade Ocidental; Cleiziane de
Alexânia; Fatinha de Olhos D'Água; e Gê de Planaltina de Goiás.

 - Participação da Central do Artesanato Goiano em 12 feiras de artesanato no Brasil: XIX FIART em
Natal/RN; VIII FINNAR em Brasília/DF; I FIARTE em Brasília/DF; VI FAM de Goiânia/GO; III Renda-
se Brasília/DF; I MIX Artesanato em Brasília/DF; XV FENEARTE em Recife/PE; II FAM de Belém/PA;
I Feira do Araguaia em Barra do Garças/MT; II ArteSanto em Vitória/ES; VIII Salão Nacional do
Artesanato em Brasília/DF; I Mostra Aquarela Brasileira no Palácio do Planalto em Brasília/DF; II
FIARTE em Brasília/DF e I Feira Mãos do Brasil no Anhembi em São Paulo/SP.

- Realização de 8 feiras e/ou eventos regionais: I Exposição de Artesanato de Silvânia, I Exposição da
Semana do Artesão no Palácio Pedro Ludovico Teixeira; VI FAM de Goiânia/GO; 83ª. Feira do Troca de
Olhos D´Água/GO; I Exposição de Artesanato de São João da Aliança, São Aliança/GO; I Festival
Internacional de Folclore em Pirenópolis/GO; VII FAM de Goiânia/GO e 84ª; Feira do Troca de Olhos
D´Água/GO.

- Curadoria e emissão de 2.608 Carteiras Nacionais do Artesão e do Trabalhador Manual, beneficiando 83
municípios do Estado de Goiás: Abadiânia, Água Fria, Águas Lindas, Alexânia, Alto paraíso,
Amorinópolis, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragarças, Barro Alto, Buriti Alegre, Cabeceiras, Caldas
Novas, Campos Belos, Catalão, Cavalcante, Cidade de Goiás, Ceres, Cidade Ocidental, Cocalzinho de
Goiás, Córrego do Ouro, Corumbá de Goiás, Crixas, Cristalina, Formosa, Goiânia, Goianira, Gameleira,
Goiatuba, Hidrolândia, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Itumbiara, Jataí, Jussara,
Jatai, Luziânia, Leopoldo de Bulhões, Mara Rosa, Mimoso de Goiás, Minaçu, Mineiros, Monte Alegre de
Goiás, Morrinhos, Niquelândia, Nova América, Nova Gloria,  Novo Gama, Olhos de Agua, Ouvidor,
Orizona, Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Planaltina de Goiás,
Pontalina, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rialma, Rio Quente, Rio Verde, Rubiataba, Santo Antônio do
Descoberto, São João da Aliança, São Luís de Montes Belos, São Patrício, Senador Canedo, Serranópolis,
Silvânia, Teresina de Goiás e Terezópolis.

- Atendimento pelo Projeto do Artesanato Goiano de 4.733 artesãos e trabalhadores manuais no Estado de
Goiás.
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- Comercialização pelo Projeto do Artesanato Goiano de 20.275 peças, com valor total de vendas de R$
520.099,04.

- Parceria com a Fecomércio para a publicação de 1.000 calendários e 500 agendas de 2015, ilustrados
com 12 obras (uma em cada mês do ano) dos principais artesãos goianos.

- Apoio na criação da CARTAGO - Cooperativa dos Artesãos e Trabalhadores Manuais do Estado de
Goiás.
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2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2016 - GOIÁS ATENDE MAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2324 - GOIÁS FRANQUEADOR - FOMENTO A FRANQUIAS E OPORTUNIDADES DE
NEGÓCIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2218 - PRIMEIRA FRANQUIA - APOIO E INCENTIVO AO FRANQUEADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

PROGRAMA: 1102 - PROGRAMA DE INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO COMÉRCIO
EXTERIOR
ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O incremento e a diversificação do comércio exterior, no ano de 2014, foram impulsionados pelo
programa e pelo dinamismo da economia goiana, importando dizer que, confirmando a tendências dos
últimos dez anos, a balança comercial registrou recorde, de acordo com a série das estatísticas do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, com a marca do superávit de US$ 2,560
bilhões. O volume de exportações totalizou US$ 6,979 bilhões contra US$ 4,419 bilhões de importações.

Na comparação com 2013, houve um recuo de 0,89% nas exportações, resultado das sazonalidades que
afetaram as commoditties no mercado internacional.  No entanto, o saldo comercial saltou 16,25%.  A
soja liderou o ranking da pauta de exportações (33,33%), seguida de carnes (23,35%) e ferroligas
(8,45%).

Já as importações recrudesceram 8,69% no comparativo. Os produtos mais importados pelo Estado foram
fármacos (26,81%), veículos automotivos (25,37%) e máquinas e aparelhos mecânicos (10,79%). Na lista
de 158 fornecedores, a Coreia do Sul aparece em primeiro lugar (17,11%). Na sequência, vêm Alemanha
(15,11%) e Estados Unidos (13,77%).

A implementação do Plano Nacional de Cultura Exportadora, em Goiás, contou com o Projeto Goiás
Exporta Mais - Encontros Regionais de Comércio Exterior, em parceria com o SEBRAE - Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, objetivando fomentar o desenvolvendo da cultura
exportadora, contemplando de forma diferenciada os pequenos e médios empreendimentos, estimulando o
desenvolvimento da produção, da gestão, da inovação tecnológica e da capacitação dos empresários, para
a melhoria da competitividade internacional, alcance de novos mercados e, consequentemente,
incremento da pauta exportadora.

A iniciação do 3 º ciclo do Projeto de Extensão Industrial Exportadora - PEIEX, da ApexBrasil - Agência
Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, em parceria com a SIC, UFG e FAPEG,
continuará oferecendo soluções para problemas técnico-gerenciais e tecnológicos para as empresas,
também visando incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas de
pequeno e médio
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porte.

As Missões Comerciais foram revitalizadas pelo Projeto Goiás Investe Mais - Missões Internacionais,
promovendo a atração de investimentos diretos estrangeiros, fortalecendo e ampliando a pauta de
comércio exterior, estimulando a competitividade internacional das empresas goianas, fomentando a
cooperação e articulação internacional e promovendo a melhoria da imagem e da posição internacional do
Estado de Goiás.

Em síntese, o Programa se orientou pelo seu objetivo de direcionar as ações ao setor produtivo,
contemplando de forma diferenciada os pequenos e médios empreendimentos e contribuindo para
melhoria da competitividade internacional de Goiás.

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2133 - INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS GOIANAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Goiás Exporta Mais - Encontros Regionais de Comércio Exterior:

O Projeto Goiás Exporta Mais - Encontros Regionais de Comércio Exterior, da Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio - SIC, em parceria com o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas, objetiva fomentar o desenvolvendo da cultura exportadora, contemplando de forma
diferenciada os pequenos e médios empreeendimentos, estimulando o desenvolvimento da produção, da
gestão, da inovação tecnológica e da capacitação dos empresários, para a melhoria da competitividade
internacional, alcance de novos mercados e, consequentemente, incremento da pauta exportadora. Por
meio de eventos regionais são ministradas palestras motivacionais sobre comércio exterior, seguida de
apresentações de entidades parceiras, esclarecendo de que forma cada qual pode contribuir com o
empresário no sucesso do processo de internacionalização de sua empresa.

Impactos: Implementação do Plano Nacional de Cultura Exportadora, que traça diretrizes de ações
conjuntas com entidades de classe e instituições voltadas ao comércio exterior; Capacitação de pequenas
e médias empresas em comércio exterior; Incremento da pauta exportadora dos produtos goianos; Difusão
da cultura exportadora nos municípios goianos com criação de um espaço para troca de informações e
formação de alianças para o desenvolvimento de políticas conjuntas de comércio exterior.

Em 2014 evidencia-se a realização de 02 encontros regionais nas cidades de Taquaral e Pontalina.

Projeto de Extensão Industrial Exportadora ¿ PEIEX:

O Projeto de Extensão Industrial Exportadora - PEIEX, da ApexBrasil - Agência Brasileira de Promoção
de Exportações e Investimentos, em parceria com Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC,
Universidade Federal de Goiás - UFG e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG,
objetiva oferecer soluções para problemas técnico-gerenciais e tecnológicos para as empresas, visando
incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas de pequeno e médio porte.
O PEIEX realiza o diagnóstico destas empresas, apresentando soluções de melhorias capazes de tornar
suas gestões mais favoráveis ao enfrentamento da concorrência de mercado, tanto interna quanto
externamente. A participação da empresa no projeto PEIEX já a habilita a participar dos demais projetos
da APEXBrasil, considerando o seu cadastramento prévio como potencial exportador. Em Goiás, o
projeto é resultado de um convênio entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, com execução
técnica da SIC, por meio da Superintendência de Comércio, Serviços e Vestuário e da Universidade
Federal de Goiás.

Impactos: Prestação de assistência dos agentes de comércio exterior, contemplando de forma diferenciada
os pequenos e médios empreendimentos; Incrementar a
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competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas de micro, pequeno e médio porte,
qualificando e ampliando os mercados das indústrias; Promoção da cultura exportadora nas pequenas e
médias empresas, qualificando e ampliando os suas inserções no mercado internacional; Estímulo do
desenvolvimento da produção, da gestão, da inovação tecnológica e da capacitação dos empresários com
melhoria da competitividade nacional e internacional.

Em 2014 foi iniciado a 3ª Edição do PEIEX, com abertura de 100 vagas de capacitação em comércio
exterior.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2024 - MISSÕES COMERCIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Goiás Investe Mais - Missões Internacionais:

O Projeto Goiás Investe Mais - Missões Internacionais, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio -
SIC, em parceria com a FIEG - Federação das Indústria do Estado de Goiás, ACIEG - Associação
Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, o SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas, a APEX Brasil - Agência Brasileira de Promoção de Exportações e
Investimentos, dentre outras instituições, objetiva promover a atração de investimentos diretos
estrangeiros; fortalecer e ampliar a pauta de comércio exterior, estimulando a competitividade
internacional das empresas goianas; fomentar a cooperação e articulação internacional; e promover a
melhoria da imagem e da posição internacional do Estado de Goiás.  Por meio de Missões Internacionais,
sendo enviadas e recebidas, o projeto otimiza a articulação do setor público com o setor privando,
possibilitando maior eficiência na execução das políticas públicas de promoção internacional de Goiás.

Impactos: Atração de investimentos diretos estrangeiros e iniciativas em comércio exterior, com geração
novos empregos e aumento de renda; Fomento à competitividade e à internacionalização das empresas
goianas; Promoção de benchmarking mundial para empresas goianas; Acordos de cooperação e
articulação internacional ente o Governo de Goiás, instituições e empresas.

Em 2014 evidencia-se as seguintes ações relacionadas às Missões Internacionais:

- Missão Angolana - novas oportunidades de negócios e investimentos e visitas técnicas para apresentar a
infraestrutura goiana: recebemos delegação de autoridades angolanas no estado de Goiás, com agenda
organizada pelo Promogoiás. A recepção contou com almoço e reunião na FIEG e visita técnica à Itambé
Laticínios.

- Missão Portuguesa - novas parcerias comerciais: recebemos delegação de autoridades e empresários
portugueses em evento, realizado pelo PromoGoiás, que reuniu empresários e autoridades goianas com o
intuito de fomentar novas parcerias
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comerciais.

- Missão Espanhola - Cataluña - novas oportunidades de negócios e investimentos: recebemos as
autoridades espanholas da Cataluña, com o intuito de conhecer as potencialidades do Estado e investir em
novos negócios e parcerias.

- Missão Espanhola II - Cataluña - parcerias comerciais: recebemos as autoridades espanholas da
Cataluña juntamente com uma delegação de empresários, com o intuito de se apresentarem aos
empresários e autoridades goianas para firmar novas parcerias comerciais. A recepção contou com
almoço e reunião na FIEG e visita técnica ao Porto-Seco Centro Oeste.

- Missão Comercial Reino Unido - novas oportunidades de negócios e investimentos: recebemos as
autoridades espanholas do Reino Unido, com o intuito de conhecer as potencialidades do Estado para a
exportação de produtos goianos.

- Missão República Democrática do Congo - novas oportunidades de Negócios e investimentos e visitas
técnicas para apresentar a infraestrutura goiana: recebemos a delegação da Câmara de Comércio do
Congo no estado de Goiás, com agenda organizada pelo PromoGoiás. A recepção contou com almoço e
reunião na FIEG e visita técnica ao Porto-Seco Centro Oeste.

- Missão Irlanda - novas oportunidades de Negócios e investimentos e visitas técnicas para apresentar a
infraestrutura goiana: recebemos a delegação da embaixada da Irlanda no Brasil com o objetivo se
apresentarem aos empresários e autoridades goianas para firmar novas parcerias comerciais.

- Missão Tailândia - apresentação do Thailand Roadshow em busca da promoção de negócios bilaterais
entre Goiás e Tailândia: recebemos a delegação da embaixada da Tailândia no Brasil para a realização do
Thailand Roadshow, com o objetivo fomentar o comércio bilateral entre Goiás e Tailândia.
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PROGRAMA: 1105 - PROGRAMA PRODUZIR / FOMENTAR

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

O Programa PRODUZIR / FOMENTAR, implementado pela Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC, objetiva contribuir para a implantação, expansão, modernização e diversificação do setor
industrial de Goiás, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas
produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na
redução das desigualdades sociais e regionais.

Nesta perspectiva, a aprovação de projetos econômicos é um pré-requisito para as empresas que
pretendem usufruir dos incentivos financeiros do programa, e, para isto, a atividade de análise dos
projetos demandados à SIC, é uma etapa extremamente importante para orientar e os empresários, bem
como seus economistas interessados, esclarecendo-os sobre a correta instrução processual necessária para
aprovação no Programa.

Adicionalmente, as atividades de acompanhamento das contratações, junto à Agência de Fomento de
Goiás - GOIÁSFOMENTO e das autorizações de benefícios, via TAREs - Termo de Acordo de Regime
Especial, na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, são altamente relevantes para garantida da fruição
dos benefícios do Programa PRODUZIR / FOMENTAR, e, ainda, o controle da utilização do benefício,
das receitas arrecadadas, dos repasses legais e das obrigações principais e acessórias, propondo medidas
quando necessário, e as auditorias de comprovação dos investimentos previstos (implantação, expansão,
reenquadramento etc.) e auditorias de rebate para quitação do saldo devedor.

No ano de 2014, o Programa PRODUZIR / FOMENTAR aprovou 76 projetos de viabilidade econômico-
financeira, com previsão de investimentos na ordem de R$ 299,54 milhões, criação de 5.697 empregos
diretos e concessão de benefícios no montante de R$ 29,52 bilhões.

A contratação de projetos econômicos de implantação, expansão, reformulação e outros, junto à
GOIÁSFOMENTO, foi de 85 projetos com previsão de investimentos de R$ 1,84 bilhões, criação de
14.619 novos empregos diretos e concessão de benefícios no montante de R$ 15,42 bilhões, e, ainda, as
atividades de auditoria e controle foram  222 auditorias, sendo 71 de novos investimentos e 151 de
quitação do saldo devedor.

Atualmente, observa-se que 456 empresas estão em fruição no Programa PRODUZIR e seus
subprogramas, com um montante de 942,95 bilhões de financiamento de ICMS, e, também, 136 empresas
estão em fruição no Programa FOMENTAR, com um total de 931,53 bilhões de financiamento de ICMS
em 2014.

Por fim, conclui-se que o Programa PRODUZIR / FOMENTAR contribuiu significativamente para o
crescimento da economia goiana, com interiorização do desenvolvimento e ênfase na geração de emprego
e renda e na redução das
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desigualdades sociais e regionais, sendo um instrumento efetivo de atração, consolidação e ampliação de
investimentos e novos negócios.

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS - FOMENTAR
2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2220 - APOIO A PUBLICIDADE E MARKETING DOS PROGRAMAS DA SIC

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, especialmente em virtude do período eleitoral, a Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC apoiou-se, principalmente, nos espaços midiáticos espontâneos para divulgar as ações
desenvolvidas ao longo do ano nos meios de comunicação.

A divulgação dos excelentes números da economia goiana como os recordes seguidos da balança
comercial, os índices da produção industrial goiana, a evolução dos números de empregos e o
crescimento do PIB propiciaram press releases que serviram de pauta para a imprensa local e nacional.

A SIC apoiou e participou de diversas feiras e eventos. Destaque para o Seminário Go to Goiás  e Goiás
Mostra Artesanato realizados no Estado,  em outras unidades da federação e, também, em outros países, e
para a recepção de delegações internacionais e de representantes de grandes conglomerados empresariais
que receberam cobertura jornalística.

As unidades da Secretaria desenvolveram diversas ações de fomento à indústria goiana. O Programa
Produzir, com a política de benefícios fiscais, o FCO, como grande indutor dos negócios regionais e o
Crédito Produtivo, voltado ao pequeno empreendedor, contaram com a produção de vasto material
jornalístico.

A SIC investiu também em obras estruturantes como Centro de Convenções de Anápolis, Aeroporto de
Cargas, a reforma dos Distritos Industriais, a construção do trevo do DAIA, e a reforma do Autódromo de
Goiânia. Em todos, houve grande retorno midiático.
A atração de investimentos e novos negócios, carro-chefe das ações da SIC, foi destino das campanhas
publicitárias realizadas, em 2014, por meio da agência de propaganda contratada. Elas foram
imprescindíveis para ancorar e apoiar esse setor, tornando público assuntos de interesse da população.

Todas essas ações geraram excelentes canais de comunicação com os veículos regionais e nacionais,
fazendo com que Goiás se tornasse destaque entre as unidades da federação.
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2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS - FOMENTAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1234 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E
MELHORAMENTOS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes obras e desapropriação:

- Obra: Obras e serviços de pavimentação dos acessos e pátios da empresa Fugini Alimentos em
cristalina.

- Obra: Convênio entre GOIÁSINDUSTRIAL e SIC/FOMENTAR tendo em vista a execução das
obras/serviços de reforma e ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgotos e sistema de
drenagem pluvial do Distrito Agroindustrial de Senador Canedo.

- Obra: Pavimentação asfáltica do setor de indústrias no munícipio de Planaltina.

- Obra: Construção de 01 galpão de apoio a atividade de confecção e facção no município de Jesúpolis.

- Obra: Construção de galpão industrial para instalação de fábrica têxtil na área de APL de confecções no
município de Itaguarú.

- Obra: Convênio entre GOIÁSINDUSTRIAL e SIC/FOMENTAR tendo em vista a execução das
obras/serviços de construção da Estação de Tratamento de Esgotos do Distrito Agroindustrial de Anápolis
- DAIA.

- Desapropriação: Área que destina-se à execução de obras de pavimentação da via de
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acesso ao Parque Tecnológico de Anápolis e à expansão do DAIA.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2345 - FOMENTO AS EMPRESAS INCENTIVADAS PELO PROGRAMA E
SUBPROGRAMAS PRODUZIR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Análise e Aprovação de Projetos Econômicos, Acompanhamento das Contratações e Autorizações de
Benefícios (TAREs) do Programa PRODUZIR / FOMENTAR:

O Programa PRODUZIR / FOMENTAR, implementado pela Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC, objetiva contribuir para a implantação, expansão, modernização e diversificação do setor
industrial de Goiás, estimulando a realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas
produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na
redução das desigualdades sociais e regionais. Nesta perspectiva, a aprovação de projetos econômicos é
um pré-requisito para as empresas que pretendem usufruir dos incentivos financeiros do Programa
PRODUZIR / FOMENTAR, e, para isto, a atividade de análise dos projetos demandados à SIC, é uma
etapa extremanente importante para orientar e os empresários, bem como seus economistas interessados,
esclarecendo-os sobre a correta instrução processual necessária para aprovação no Programa. Ainda, as
atividades de acompanhamento das contratações, junto à Agência de Fomento de Goiás -
GOIÁSFOMENTO e das autorizações de benefícios (TAREs) - Termo de Acordo de Regime Especial),
na Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, são altamente relevantes para garantida da fruição dos
benefícios do Programa PRODUZIR / FOMENTAR.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes realizações referentes aos projetos econômicos do Programa
PRODUZIR / FOMENTAR:

- Aprovação de 76 projetos de viabilidade econômico-financeira, com previsão de investimentos na
ordem de R$ 299,54 milhões, criação de 5.697 empregos diretos e concessão de benefícios no montante
de R$ 29,52 bilhões.

- Contratação de 85 projetos de implantação, expansão, reformulação e outros, com previsão de
investimentos de R$ 1,84 bilhões, criação de 14.619 novos empregos diretos e concessão de benefícios no
montante de R$ 15,42 bilhões.

- Atualmente 456 empresas estão em fruição no Programa PRODUZIR e seus subprogramas, com um
montante de 942,95 bilhões de financiamento de ICMS, e, também, 136 empresas estão em fruição no
Programa FOMENTAR, com um total de 931,53 bilhões de financiamento de ICMS em 2014.

Acompanhamento das Empresas Beneficiárias do Programa PRODUZIR / FOMENTAR: Auditorias e
Controles:

O Programa PRODUZIR / FOMENTAR, implementando pela Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC, para ser efetivo, implica na realização do acompanhamento das empresas beneficiárias,
por meio de auditorias e controles. Neste sentido, a SIC, em parceria com Secretaria de Estado da
Fazenda e a Agência de Fomento de Goiás - GOIÁSFOMENTO, implementa uma série de atividades:
acompanhamento e controle da utilização do benefício, das receitas arrecadadas, dos repasses legais e das
obrigações principais e acessórias, propondo medidas quando necessário; auditorias de comprovação dos
investimentos previstos (implantação, expansão, reenquadramento etc.); e auditorias de rebate para
quitação do saldo devedor.

No ano de 2014, até o mês de novembro, evidencia-se a realizações referentes aos procedimentos de
auditorias e controles do Programa PRODUZIR / FOMENTAR:

- Realização de 222 auditorias, sendo 71 de novos investimentos e 151 de quitação do
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saldo devedor do financiamento junto à GOIÁSFOMENTO;

- Adoção de medidas e procedimentos de controle mais eficazes, em conjunto com a GOIÁSFOMENTO,
proporcionando o recebimento de pendências, a suspensão de cancelamento de empresas inadimplentes e
pedidos para parcelamento de débitos 12 empresas do Programa PRODUZIR, perfazendo um total de R$
4,46 milhões, e 02 empresas do Programa FOMENTAR,  somando um total de R$ 2,74 milhões.

- Repasses do Programa PRODUZIR à AGEL, AGEPEL, PROTEGE, GOIÁSFOMENTO, FECCON e
FUNDES, até novembro de 2014, num total de R$ 15,54 milhões, conforme dispõe a Lei nº 13.591/00.

Projeto SIC Empresarial:

O Projeto SIC Empresarial, da Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, trata-se do novo
software para gestão dos incentivos financeiros concedido às empresas beneficiárias pelo Programa
PRODUZIR / FOMENTAR, especialmente acompanhamento e controle, desde a apresentação do projeto
de viabilidade econômico-financeiro, passando pela comprovação dos investimentos, fruição do incentivo
até a quitação do financiamento, seja pelas auditorias de quitação do PRODUZIR ou pelos Leilões do
FOMENTAR. O desenvolvimento e implantação do projeto inclui 03 fases com o objetivo de minimizar
os impactos da mudança. Fase 1 (concluída):  transferência para o SIC Empresarial da emissão dos
Documentos de Arrecadação de Receitas - DAREs e do mapeamento das empresas por meio de
atualização cadastral e da realização do primeiro Censo Empresarial, incluindo levantamento de
informações econômicas, identificação de  gargalos e oportunidades de investimento para regiões,
municípios e setores específicos. Fase 2: disponibilização do preenchimento da Declaração de Informação
do Produzir / Fomentar e substituição da entrega física da Declaração pela versão eletrônica, viabilizando
a desburocratização de procedimentos, o controle digital da utilização dos benefícios e das receitas
arrecadadas pelas empresas, com redução substancial de papeis físicos. Fase 3: disponibilização
eletrônica da emissão do extrato financeiro da Bolsa Garantia, dos valores dos leilões e dos relatórios de
análise e auditoria. Com o projeto a SIC avança com sua missão de agente de promoção do
desenvolvimento, com ganhos de eficiência e efetividade das políticas públicas do Programa PRODUZIR
/ FOMENTAR, tornando mais transparentes suas ações e resultados com maior segurança e menos
burocracia para as empresas.

Impactos: Desburocratização dos procedimentos de concessão dos incentivos financeiros do Programa
Produzir / Fomentar, com ganhos de eficiência, efetividade e transparência; Controle digital da utilização
dos benefícios e das receitas arrecadadas pelas empresas;  Redução substancial do volume de papeis
físicos, contribuindo com a preservação do meio ambiente.

No ano de 2014, evidencia-se a implementação da fase 3 do Projeto SIC Empresarial.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1051 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes obras, desapropriações e consultoria:

- Obra: Obras e serviços de terraplanagem, pavimentação, drenagem, galeria de água pluviais, obras
complementares e sinalização, referente ao trevo de acesso e parte da avenida do CIM - Complexo
Industrial Metropolitano, em Aparecida de Goiânia.

- Obra: Convênio entre GOIÁSINDUSTRIAL e SIC/FUNPRODUZIR tendo em vista a execução de
obras do anel viário do DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis.

- Obra: Pavimentação de uma área para implantação de uma fábrica de soro em pó, no municÍpio de
Piranhas - GO, em benefício da Empresa LACTOSUL Indústria de Laticínios Ltda.
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- Obra: Convênio entre FUNPRODUZIR/SIC e Prefeitura Municipal de Hidrolândia para execução dos
serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem e obras complementares nos trechos que dá acesso as
indústrias em Hidrolândia- GO.

- Obra: Descentralização orçamentária para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, tendo
em vista a execução de obras de asfaltamento do pátio do laticínio escola e construção do trevo de acesso
a fazenda escola da UEG-UNU, em São Luiz de Montes Belos - GO.

- Obra: Terraplenagem e pavimentação no Distrito Agroindustrial de Anápolis, em benefício da Empresa
BR LAUNDRY.

- Obra: Descentralização orçamentária para AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, visando
a execução de obras de reforma, adequação e modernização do Autódromo Internacional de Goiânia.

- Obra: Descentralização orçamentária para a AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras,
visando a recuperação da pista do Distrito Industrial do Município de São Simão.

- Obra: Descentralização orçamentária para AGETOP - Agência Goiana de Transportes e Obras, visando
a construção do trevo na GO-221, que dá acesso ao Frigorífico Iporá (FRIPORÁ) e à Estação de
Tratamento da SANEAGO.

- Obra: Convênio entre GOIÁSINDUSTRIAL e SIC/FUNPRODUZIR, tendo em vista a execução de
obras e serviços para implantação de infraestrutura, urbanização e melhorias em distritos industriais.

- Obra: Reforma do prédio de propriedade da GoiásIndustrial, onde encontra-se o Centro Industrial do
município de Marzagão.

- Desapropriação: Áreas com a finalidade da construção de via de acesso do Distrito Industrial de Senador
Canedo.

- Desapropriação: Área no município de Rialma para implantação do distrito industrial.

- Desapropriação: Área no município de Araçú-GO para implantação do PVC - Polo Vocacional de
Competitividade.

- Consultoria de Engenharia: Contratação de serviços de engenharia para elaboração de projetos e
supervisão de obras a serem executadas pela SIC em diversas cidades do Estado de Goiás.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2279 - QUITAÇÃO DE PARCELA DO EMPRÉSTIMO JUNTO AO AGENTE
FINANCEIRO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, foram realizadas de 151 de quitação do saldo devedor do financiamento junto à
GOIÁSFOMENTO.

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS - FOMENTAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2092 - REALIZAÇÃO DE LEILÕES DO FOMENTAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Leilões do Fomentar:
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Os Leilões do Fomentar são efetivados pela Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, em
cumprimento da Lei nº 13.436/00, dispõe sobre a liquidação antecipada dos contratos de financiamento
do Programa Fomentar, por meio da realização desta modalidade de certame. A alienação dos ativos
financeiros do Programa Fomentar, representados pelos saldos credores apurados nos contratos de
financiamento, configura-se como forma de antecipação de receitas.

Impactos: Antecipação de receitas, sendo aplicadas no custeio de ações do Governo de Goiás; Benefício
das empresas participantes, com a quitação antecipada dos saldos dos contratos de financiamento do
Programa Fomentar.

No ano de 2014, evidencia-se as seguintes realizações referentes aos Leilões do Fomentar:

- Realização do 31º Leilão, que contou com a participação de 77 empresas, com a arrecadação no
montante de R$ 19,81 milhões à vista.

- Realização do 32º Leilão, que contou com a participação de 74 empresas, com a arrecadação no
montante de R$ 20,38 milhões à vista.

2450 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS - FOMENTAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2303 - REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO
FOMENTAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, foram reformulados os projetos econômicos de 12 empresas do FOMENTAR com
expectativa de geração de 2.630 novos empregos, investimentos fixos na ordem de R$ 575,47 milhões e
concessão de benefícios no montante de R$ 28,50 bilhões.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2304 - REFORMULAÇÃO DOS PROJETOS DAS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DO
PRODUZIR

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, foram reformulados os projetos econômicos de 07 empresas do PRODUZIR com
expectativa de geração de 1.689 novos empregos, investimentos fixos na ordem de R$ 53,03 milhões e
concessão de benefícios no montante de R$ 9,68 bilhões.

PROGRAMA: 1065 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA
FERROVIA NORTE-SUL

2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1212 - DESENVOLVIMENTO DO EIXO FERROVIA NORTE-SUL

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, foram realizadas negociações com diversas empresas para implantação nos municípios
de Jataí e Rio Verde, e, ainda, foram feitas gestões ao Governo Federal para a conclusão da Ferrovia
Norte Sul, mediante contínuo contato com a Diretoria da VALEC quanto à evolução do cronograma de
obras do trecho goiano da FNS. Ademais, a SIC participou do evento de inauguração, em Anápolis, do
primeiro trecho goiano, juntamente com o Governador Marconi Perillo e a Presidente Dilma Roussef,
representando um marco para a logística goiana. Com a efetiva operação da FNS, aumenta-se a
competitividade do Estado e tornando-o mais atrativo para implantação de empreendimentos de diversos
segmentos, consolidando Goiás como
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importante polo de distribuição do país, em virtude da diminuição da diminuição de custos logísticos,
reduzindo o Custo Brasil de nossos produtos.

PROGRAMA: 1112 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE ANÁPOLIS

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2374 - APOIO A CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONVENÇÕES, CULTURA E
AGROPECUÁRIO EM ANÁPOLIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Construção do Centro de Convenções de Anápolis:

O Projeto Construção do Centro de Convenções de Anápolis, da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio - SIC, em parceria com a Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP, iniciou-se em
2013, com previsão de término da obra para 2015. Trata-se de um espaço de 32 mil metros quadrados,
que está sendo construído próximo ao trevo do Distrito Agroindustrial de Anáplis - DAIA, destinado a
realização de eventos diversos, composto por lobby (salas multiuso, dois auditórios para 139 lugares,
sanitários, áreas para funcionários, administração, manutenção e primeiros socorros), salas de exposições
e pavilhão de teatros. Nas salas e no pavilhão do Centro será dotado de restaurante, salas de apoio,
cozinha, auditórios para 2.300 e 700 lugares, estacionamento, sanitários, camarotes, camarins, teatro de
arena e demais dependências necessárias para a apresentação de espetáculos musicais e de orquestras.
Atualmente, o Percentual de Serviços Executados e Medidos da obra é de 74,06%, sendo que foram feitas
um total de 15 medições e 01 medição de reajuste de valor.
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2453 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1170 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE GOIÁS, EM
ANÁPOLIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1036 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DO DAIA II

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto de Apoio à Implantação do DAIA II:

O Projeto de Apoio à Implantação do DAIA II - Expansão do Distrito Agroindustrial de Anápolis, da
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC, objetiva promover a ampliação da área física do
distrito anapolino, beneficiando especialmente o Polo de Biotecnologia do Complexo Fármaco e o setor
metal-mecânico em crescente desenvolvimento.
Após a expedição da Ordem de Serviço pelo Exmo. Governador Marconi Perillo, concernente a ações
necessárias para implantação do DAIA II, a Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SIC
identificou as áreas a serem desapropriadas, constantes das Matrículas 76.134, 58.868, 37.265, 19.683,
cuja território total é de 2.050.070,00 m². Concluídos o Levantamento Topográfico e Memorial Descritivo
e o Laudo de Avaliação nº 275/2013, da Secretaria de Estado de Gestão de Planejamento - SEGPLAN,
deu-se a edição do Decreto de Utilidade Pública para desapropriação das glebas de terras.
Atualmente, os autos do processo encontram-se na Procuradoria Geral do Estado - PGE para análise da
Minuta da Escritura da Desapropriação.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2352 - ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ZONA DE PROCESSAMENTO À
EXPORTAÇÃO - ZPE

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, ressalta-se que foi acompanhada a tentativa de modificação da lei atual para que haja
maior atratividade para investidores. Atualmente, em decorrência de uma Prorrogação de prazo, a MP
615/2013 encontra-se aguardando sansão presidencial. Ademais, estão em processo de consolidação a Lei
5.957/2013 e o CSLL nos incentivos regionais.
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Importa dizer que, em novembro de 2013, foi realizada visita técnica à ZPE considerada referência no
cenário nacional, localizada em Pecém, no Ceará. Junto à visita, foi realizado seminário sobre a realidade
das ZPE´s no Brasil, e nesse sentido, foram discutidos aspectos de segurança e aspectos contábeis,
sobretudo os tributários. Além disso, apresentadas iniciativas de instalações de algumas ZPE´s no Brasil,
e por fim, a partir de todos os dados apresentados, projetou-se uma reunião para discutir a implantação de
uma ZPE no estado de Goiás.

Pelos estudos realizados durante o projeto foi constatado que em virtude de logística seria inviável a
criação de uma ZPE em Posse no nordeste de Goiás, sendo assim a transferência para a região de
Anápolis.

Neste contexto, destaca-se que, fevereiro de 2014, foi realizada uma reunião na sede da ML4 em
Anápolis, onde se discutiu a possibilidade de realização de uma ZPE no Parque Tecnológico de Anápolis.
A reunião contou com a presença do Sr. Helson Braga, Sr. Pedro Gomide, Diretor da ML4, Sr. Ronaldo
Costa, Gerente de Articulação e Cooperação Internacional da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio e o Sr. Thiago, representante do Senador Wilder de Moraes.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 1206 - ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO
AEROESPACIAL EM ANÁPOLIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2321 - ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO ENTREPOSTO DA ZONA
FRANCA DE MANAUS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Entreposto é um projeto que visa construir grandes terminais de cargas e pátio de manobras numa área
de 500 mil metros quadrados na futura Plataforma Logística de Anápolis, onde o Estado está construindo
o Aeroporto de Cargas. A principal vantagem para as indústrias de Manaus será tributária, porque apenas
vão emitir a nota fiscal das mercadorias a partir de Anápolis. Com isto, ganharão de 15 a 45 dias para
pagamento do imposto, se comparado com a emissão da nota a partir da saída do produto da Zona Franca.
Outra vantagem é a redução nos custos com o frete e maior agilidade na distribuição das mercadorias para
os principais mercados consumidores do País. O Entreposto em Anápolis também servirá como principal
base de destino de produtos para Manaus.
No ano de 2014, destaca-se que, por ocasião da visita do governador Marconi Perillo à cidade de
Anápolis, na abertura oficial da exposição agropecuária, o Secretário da Indústria e Comércio do Estado
de Goiás, William Leiser O¿Dwyer, o Superintendente do Porto Seco Centro-Oeste, Edson Tavares e o
prefeito João Gomes trataram de estratégicas de mobilização do setores político-governamental e
produtivo, para a consolidação do entreposto da Zona Franca de Manaus, em Anápolis.

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORDESTE
GOIANO

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

AÇÃO: 2486 - ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ZONA DE PROCESSAMENTO À
EXPORTAÇÃO-ZPE-NORDESTE GOIANO

U.O.:

REALIZAÇÕES
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No ano de 2014, ressalta-se que foi acompanhada a tentativa de modificação da lei atual para que haja
maior atratividade para investidores. Atualmente, em decorrência de uma Prorrogação de prazo, a MP
615/2013 encontra-se aguardando sansão presidencial. Ademais, estão em processo de consolidação a Lei
5.957/2013 e o CSLL nos incentivos regionais.

Importa dizer que, em novembro de 2013, foi realizada visita técnica à ZPE considerada referência no
cenário nacional, localizada em Pecém, no Ceará. Junto à visita, foi realizado seminário sobre a realidade
das ZPE´s no Brasil, e nesse sentido, foram discutidos aspectos de segurança e aspectos contábeis,
sobretudo os tributários. Além disso, apresentadas iniciativas de instalações de algumas ZPE´s no Brasil,
e por fim, a partir de todos os dados apresentados, projetou-se uma reunião para discutir a implantação de
uma ZPE no estado de Goiás.

Pelos estudos realizados durante o projeto foi constatado que em virtude de logística seria inviável a
criação de uma ZPE em Posse no nordeste de Goiás, sendo assim a transferência para a região de
Anápolis.

Neste contexto, destaca-se que, fevereiro de 2014, foi realizada uma reunião na sede da ML4 em
Anápolis, onde se discutiu a possibilidade de realização de uma ZPE no Parque Tecnológico de Anápolis.
A reunião contou com a presença do Sr. Helson Braga, Sr. Pedro Gomide, Diretor da ML4, Sr. Ronaldo
Costa, Gerente de Articulação e Cooperação Internacional da Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio e o Sr. Thiago, representante do Senador Wilder de Moraes.
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2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

INSTITUCIONAL

Jacqueline Vieira da Silva

1. Gestor

2. Visão Institucional

Ser referência nacional do desenvolvimento socioeconômico sustentável

2.1 Objetivo Institucional

Lei  17257/2011

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Foram realizadas ações para agilizar e qualificar o atendimento aos usuários. Assim foi implantado o
Vapt Vupt Ambiental com melhorias em estrutura e atendimento, o processo para reserva legal está em
processo de substituição pelo CAR, foram realizados avanços para que seja possível a contrução do
prédio verde, foram realizadas aquisições importantes para uma melhor estruturação dos Parques
Estaduais, Foram credenciados mais 4 municípios para a descentralização ambiental, foram realizadas
diversas palestras para a sensibilização ambiental em escolas e outros locais em diversos municípios
goianos, entre outras ações.

Foi dado um passo de qualidade no desenvolvimento geral das atribuições da Secretaria o que refletiu em
um melhor ambiente de trabalho, em maior produtividade e em melhor atendimento ao cidadão goiano.
Todas estas ações refletem em ganho na preservação ambiental.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

PAI Ambiental

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Legislação para conservação ambiental aprovada, unidade de conservação criada, gestão ambiental
descentralizada, evento de educação ambiental realizado, fiscalização ambiental realizada, plano estadual
de gestão dos resíduos sólidos, licença ambiental emitida, comitê para gerenciamento de recursos hídricos
instalado.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1141 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

A Secretaria vem atuando em diversas frentes para promover o desenvolvimento sustentável.

Destacamos:

* Lei para pagamento por serviços ambientais e regulação do clima está na Casa Civil. Foram realizadas
aquisições para os parques estaduais.
* Participação de delegação goiana, em dois grandes eventos mundiais: a 40ª sessão do Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima, realizado no final de outubro, em Copenhague, na
Dinamarca, e a 20ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima, conhecida também por sua abreviatura - COP 20 da UNFCCC, dos dias 1° a 12 deste mês, na
cidade de Lima, no Peru.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 1023 - GEF - CERRADO SUSTENTÁVEL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Lei para pagamento por serviços ambientais e regulação do clima está na Casa Civil. Foram realizadas
aquisições para os parques estaduais.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2244 - INSTITUIÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Elaboração de Minuta de Projeto de Lei que está na Casa Civil.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2078 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Fase de regulamentação da lei do ZEE para Goiás.

PROGRAMA: 1064 - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E GESTÃO
AMBIENTAL
ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Este programa contempla as ações finalísticas da SEMARH.

Foram realizadas ações para agilizar e qualificar o atendimento aos usuários. Assim foi implantado o
Vapt Vupt Ambiental com melhorias em estrutura e atendimento, o processo para reserva legal está em
processo de substituição pelo CAR, foram realizados avanços para que seja possível a contrução do
prédio verde, foram realizadas aquisições importantes para uma melhor estruturação dos Parques
Estaduais, Foram credenciados mais 4 municípios para a descentralização ambiental, foram realizadas
diversas palestras para a sensibilização ambiental em escolas e outros locais em diversos municípios
goianos, entre outras ações.
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Foi dado um passo de qualidade no desenvolvimento geral das atribuições da Secretaria o que refletiu em
um melhor ambiente de trabalho, em maior produtividade e em melhor atendimento ao cidadão goiano.

Todas estas ações refletem em ganho na preservação ambiental.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 1014 - COMPENSAR AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas sensibilizações em escolas para apoio do Compensar Ambiental. Foram realizados
acordos com a Secretaria de Educação.Foram adquiridas lixeiras para Coleta Seletiva.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO VERDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizada contratação de  arquiteto  que já está finalizando o termo de referência para contratação da
obra. Quanto à regularizarão do terreno doado , estamos contratando estudo de impacto de vizinhança
para dar andamento na Prefeitura de Goiânia para autorização da construção.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2292 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
BIODIVERSIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

O CAR foi publicado no Diário oficial da União em 05/05/2014, estão sendo realizados treinamentos para
realizar a regularização pelo sistema.

OBSERVAÇÕES

Aguardando a implementação do PRA (Programa de Regularização Ambiental) e do módulo de análise,
que será realizada pelo Ministério do Meio Ambiente.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2096 -  CRIAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão em andamento os seguintes projetos de criação de Unidades de Conservação (UC´s) : Parque
Estadual Rio Itajá,  Parque Estadual Rio Meia Ponte,  Estação Ecológica da Chapada de Nova Roma,
Parque Estadual Rio São Félix,Parque Estadual Serra da Prata. O Parque Estadual do João Leite foi
criado.
Foram realizadas diversas aquisições e ações para a gestão das UC´s existentes.
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2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2108 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram credenciados mais três municípios, totalizando 52 municípios. Os municípios credenciados foram:
Cristalina, Padre Bernardo e Taquaral de Goiás.
Foi credenciado mais um município ( Pires do Rio) em agosto.

OBSERVAÇÕES

Ação contínua de avaliação das solicitações dos municípios para descentralização e de orientações e
fiscalizações dos municípios credenciados.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2055 - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização de suporte às ações de comunicação interna e divulgação das realizações no site da instituição,
bem como nos veículos de comunicação. Sempre no intuito de promover a conscientização ambiental.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2019 - EDUCAÇÃO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi realizado o  Encontro Goiano de Gestores Municipais de Educação Ambiental em junho 2014. Foi
realizada a Temporada Rio Araguaia 2014. Foram realizadas palestras de sensibilização em todo o
Estado. Realização da Temporada Araguaia 2014. Estruturação da Educação Ambiental em UCs.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2045 - FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizada a Temporada Araguaia 2014 .Realizado  os levantamentos para reformar os Postos de
Fiscalização, está na fase de regularização da posse das áreas.Foram realizadas as fiscalização por
denúncia, atendimentos as emergências, operações especiais e fiscalização pós-licenciamento.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2014 - FOMENTO FLORESTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES
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Estão sendo providenciadas a regulamentação da Lei do Agroextrativismo no Estado de Goiás, está em
fase de análise para verificação se a lei do CAR contempla o Agroextrativismo.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2062 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Plano Estadual de Resíduos Sólidos em elaboração.

OBSERVAÇÕES

A problemática dos resíduos sólidos nos Estado de Goiás é bastante preocupante, visto
que, de acordo com levantamento realizado em 2008/2009, pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e dos Recursos Hídricos, o destino final de 62,93% dos resíduos sólidos urbanos do
estado ocorre em lixões. Este fato pode comprometer a qualidade ambiental e a saúde da
população, pois nestes locais ocorre a pratica de catação, a queima do lixo, há a presença de
vetores e animais, causando a contaminação do ar, do solo e dos recursos hídricos.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2063 - GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição de 5 propriedades para o Parque Estadual de Terra Ronca, 1 propriedade do Parque Estadual de
Paraúna e 1 propriedade do Parque Estadual do Pirineus, que totalizaram 2.179,85 hectares de terras
adquiridas.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2261 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE GESTÃO
AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

ICMS em fase de implantação em trabalho de parceria com a SEFAZ. Estão sendo analisados os
municípios para verificar o direito a receber o incentivo.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2056 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ampliação do prazo das licenças prévias (LP) e de instalação (LI), que antes deveriam ser renovadas a
cada seis meses (LP), e a cada dois anos (LI). Agora, elas possuem prazo de validade de 5 e 6 anos,
respectivamente. A medida não interfere no rigor da
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análise do processo, tampouco do acompanhamento da licença, mas diminui o volume de processos sob
análise da Semarh, o que possibilita maior rapidez na análise de novos procedimentos. Outro destaque foi
a criação da Dispensa de Licença Online, que antes era embasada em declarações para poucas tipologias e
cuja análise era feita caso-a-caso. A espera durava meses. Agora, a dispensa foi ampliada para outras
tipologias e é retirada com mais rapidez Semp precisar se deslocar à Secretaria.
A Licença de Funcionamento (LF) agora pode ser prorrogada automática e imediatamente, caso o
empreendedor entregue toda a documentação para renovação da licença com, até, 120 dias de
antecedência ao prazo de validade de sua LF. A prorrogação vale por um ano, tempo em que o pedido de
renovação estará sob análise da Semarh. Caso não haja descumprimento da legislação e condicionantes
do licenciamento, a licença será renovada. Licença Ambiental Simplificada (LAS) teve prazo ampliado
de 1 para 4 anos.
Licenças emitidas até o momento: 2338.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2050 - MONITORAMENTO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição de Materias e Equipamentos, Realização do  Plano Estadual de Monitoramento da Qualidade
das Águas e PNQA, Monitoramento da Qualidade do Ar no Estado de Goiás, Realização da
balneabilidade dos rios e lagos de Goiás.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2047 - NOVO MODELO DE GESTÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Reforma no prédio do Setor Universitário, já concluídas as etapas de adequação d Vapt-Vupt, em
andamento estão o telhado, pintura externa, térreo e recepção, laboratório, sistema de combate a incêndio,
rede elétrica atual  (bloco I)- manutenção e reparos. Em andamento as instalações Hidro sanitária, pintura
interna, piso - manuteção e reparos.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2148 - PROTEÇÃO DE ESPÉCIES AMEAÇADAS DO CERRADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Iniciados os monitoramentos de felinos grandes, foi realizado o projeto quelônios , com meta de
marcação de machos, realizada a logística para pato mergulão, gestão de recursos faunísticos em parceria
com IBAMA.

PROGRAMA: 1085 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO DAS ÁGUAS

ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

Em 2014 foi criada a sala de situação para Recursos Hídricos, foram criados 3 comitês de Recursos
Hídricos, está em elaboração o Plano Estadual de Recursos Hídricos e foram instituídas mudanças
consideráveis no Sistema de Outorga que tornaram a concessão para uso da água mais ágil e eficiente.
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2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2408 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE
GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão sendo criados 3 Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) sendo: Rio Paranã, Alto Araguaia e Rio
Maranhão.

OBSERVAÇÕES

Foram criados 8 comitês desde 2011.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2384 - IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS E DOS DEMAIS
INSTRUMENTOS DE GESTÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Sala de Situação para recursos hídricos em andamento e realização das análises para concessão de
outorga.

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2163 - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E PROTEÇÃO DAS ÁGUAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização de 3 produtos para o Plano Estadual de Recursos Hídricos.Realização do I ENAGO (Encontro
Nacional das Águas).

PROGRAMA: 1134 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - ESCOLA
DE GOVERNO

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2348 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE SERVIDORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas 892 capacitações.

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO

2601 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
2650 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS
HÍDRICOS

AÇÃO: 2100 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES
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Realizado o suporte relacionado à Tecnologia da Informação ao órgão.
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2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

INSTITUCIONAL

LEONARDO MOURA VILELA

1. Gestor

2. Visão Institucional

planejamento estratégico do Governo, formulação da política econômica e de desenvolvimento, produção
de informações econômicas, planejamento, elaboração, execução e controle  orçamentário  do  Estado,
gerenciamento do sistema de execução orçamentária e financeira, administração previdenciária e
patrimonial, supervisão e acompanhamento das liquidações de empresas estatais, organização e
modernização administrativa, inclusive coordenação e execução de programas de apoio à modernização
da gestão.

2.1 Objetivo Institucional

LEI Nº 17.257, DE 25 DE JANEIRO DE 2011; DECRETO Nº 7.321, DE 03 DE MAIO DE 2011;
Dec. 7.425/2011;
Dec. 7.398/2011 ;
Decreto Estadual nº. 7.468/2011;
Decreto Estadual nº. 7.466/2011
Decreto Estadual nº. 7.437/2011;
Lei 18.546/2014; Lei 18.366/2014; Lei 18.472/2014
Decretos em 2014: 8.103; 8.155; 8.169; 8.152; 8.118; 8.172; 8.203; 8.276

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Em 2014 a SEGPLAN atuou em diversas frentes, apoiando decisivamente as iniciativas governamentais
no sentido de alçar Goiás em nível nacional, posicionando-o como um dos estados mais pujantes no
contexto nacional e que apresentou um dos maiores índices de crescimento econômico e social do país.
Administrar, modernizar, aprimorar, investir, implementar, incrementar, construir e transformar, além de
reformar e ampliar, são os verbos que melhor traduzem as concretizações deste governo e também desta
Secretaria. (Revista Economia e Desenvolvimento, Pág. 4).
Por excelência, a modernização da máquina administrativa, pautada por uma gestão transparente e focada
em resultados que beneficiem, concretamente, a população, a sociedade e o próprio Estado de Goiás,
traduz a atuação da Segplan, seja em atividades pontuais e relevantes, seja em atividades corporativas nas
quais as ações perpassam por todos os órgãos e entidades do Estado.
Assim, projetos de grande envergadura foram executados pela Segplan, a fim de promover as condições,
senão ideais, pelo menos necessárias à plena fluidez das escolhas governamentais no corrente exercício.
Apenas para ilustrar alguns dos relevantes projetos executados pela Segplan em 2014 podem ser citados:

1.0  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
1.1 REDUÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO GASTO PÚBLICO
1.1.1 Telefonia
Acompanhamento mês a mês, das despesas e custeio com a utilização dos serviços de telefonia fixa e
móvel, mediante informações fornecidas por 39 (trinta e nove) órgãos da administração direta, autárquica
e fundacional do Poder Executivo, para monitoramento da aplicação dos dispositivos estabelecidos no
decreto governamental;
Orientação aos demais órgãos sobre a necessidade de adequação dos contratos às necessidades atuais e ao
estabelecido no decreto, em especial quanto à substituição da realização das chamadas de fixa-móvel para
móvel-móvel, a fim de mitigar o custeio dos serviços tomados com as operadoras.
Com essas medidas alguns órgãos obtiveram resultados eficazes com as ações definidas, sendo que,
mesmo com o aumento das tarifas aplicadas pelas operadoras no custo das chamadas/serviços, o resultado
apurado foi satisfatório alcançando uma economia de 38% em relação ao período anterior a vigência do
Decreto, conforme

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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demonstrado a seguir:
a)      média de gastos telefonia fixa/móvel até outubro de 2014: R$938.982,48
b)      média de gastos com telefonia fixa/móvel em 2011: R$1.452.301,60
c)      média de economia com serviços de telefonia fixa, referente às faturas apresentadas entre jun/11 a
outubro/14: R$521.364,70 - representando um percentual de 38% de redução dos gastos;
d)      de 39 órgãos que apresentaram suas faturas mensais 25 encontram-se dentro da meta estabelecida
de gastos, ou seja 65% (sessenta e cinco porcento)

1.1.2 Energia Elétrica
Com as adequações dos contratos de fornecimento de energia nos órgãos do Estado houve uma redução
de aproximadamente R$ 83.000,00 mensais nos valores mensais pagos, apesar da alta das taxas de
energia elétrica de mais de 10% durante a execução destes ajustes.
1.2  LEILÕES DE VEÍCULOS REALIZADOS
Valor Arrecadado: R$ 2.482.700,00
Quantidade de lotes: 335
Media por lote: 7.411,04 por lote
1.3 PARAMETRIZAÇÃO DA FOLHA
A parametrização da folha de pagamento trata da criação e implementação de Sistema Informatizado de
gestão de recursos humanos com mecanismos de controle mais eficientes, nas quais para cada rubrica de
pagamento ou desconto na folha de pagamento há a indicação da respectiva previsão legal.

Sistema RH-Net
Migração da folha de pagamento dos órgãos/entidades do Poder Executivo do sistema Mainframe para o
Sistema de Gestão de Recursos Humanos - RHNet

Número de órgãos/entidades migrados para o RHNet
        2013    2014
Órgãos/entidades migrados 30      31
Servidores migrados     45.070  98.139

A meta fixada para 2014 foi a migração da Secretaria de Estado da Educação - Seduc e a Goiasprev, as
maiores pastas do Governo com quase 108 mil servidores. Dadas as singularidades de ambas pastas, o
Governo migrou apenas a Seduc, com cerca de 53 mil servidores.
1.4 ANISTIA AO PESSOAL DA CAIXEGO
O Governo do Estado de Goiás, por meio da Lei nº. 17.916/12 concedeu anistia ao pessoal da extinta
Caixa Econômica do Estado de Goiás -CAIXEGO-, demitido ou dispensado de seus empregos
permanentes. Assim, todo o processo relacionado ao aproveitamento do pessoal foi coordenado pela
SEGPLAN.
1.5 GESTÃO POR RESULTADOS
Para 2014, foi adotada uma nova estratégia de pactuação de resultados que pudesse contribuir para a
efetiva melhoria dos serviços e produtos ofertados pelos órgãos. Desse modo, assim como em 2013, o
escopo de pactuação foi ampliado com a inclusão de metas relacionadas a resultados finalísticos.

1.6 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO
Foi lançado o 3º Ciclo do Projeto Raios-X da Gestão, cujo escopo principal foi a  consolidação do
diagnóstico da gestão governamental em 2014 e estabelecer comparações de resultados em relação aos
dois ciclos realizados anteriormente.

Em 2015 os órgãos e entidades terão uma importante ferramenta de gestão para planejarem ações de
melhorias.

1.6 ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

-       Automatização do Processo de Férias

-       Início da automatização dos processos: Diárias; frequência; movimentação interna; Licença para
Interesse Particular; Abono Permanência e Auxílio Funeral.
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-       Acompanhamento da otimização do processo corporativo de Captação de Recursos e Execução de
Convênios

-       Monitoramento de 34 processos já otimizados pelo Escritório de Processos em nove órgãos.

-       Acompanhamento da construção de painéis de indicadores dos processos: Aquisições e Contratações
e Frequência

-       Construção do painel de Aquisições e Contratações para a Sala de Situação

-       Capacitação de 43 servidores através do Curso de Modelagem de Processos de  Negócio utilizando
Bizagi Modeler e 53 servidores através do Curso de Gerenciamento por Processos, totalizando 96
capacitações.

1.7 VAPT VUPT
Ampliação, expansão e modernização da rede e dos serviços oferecidos pelo Vapt Vupt, cujo índice de
avaliação positiva em 2014 atingiu expressivos 99,78% de satisfação.
1.8 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
Em 2014, a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, por meio da Superintendência da Escola de
Governo Henrique Santillo - SUPEG, ofertou, até o mês de outubro, 131 eventos de capacitação incluindo
cursos de curta duração, graduação, pós-graduação e o Encontro Geral dos Gerentes. Também foram
disponibilizadas vagas em eventos externos: congressos. As ações de graduação, pós-graduação e
congressos foram viabilizadas por meio de contratos e parcerias com instituições de ensino locais e
nacionais, como a UEG, IDAG, Fundação Getulio Vargas - FGV e Fundação Armando Álvares Penteado
- FAAP.
Nos cursos de curta duração foram diplomados, até 30 de outubro, 3.928 (três mil novecentos e vinte e
oito) servidores nas áreas de legislação, língua portuguesa, informática, segurança do trabalho, licitações,
gerenciamento de processos, gerenciamento de projetos, direito administrativo disciplinar, dentre outros.
O Curso Superior de Graduação em Gestão Pública, realizado em parceria com a Universidade Estadual
de Goiás, foi ofertado a 100 (cem) servidores públicos do poder executivo estadual, aprovados em
vestibular. As aulas tiveram início em outubro de 2013 e até dezembro de 2014 está prevista a conclusão
de três do total de quatro módulos do curso que tem seu término previsto para outubro de 2015.
As pós-graduações oferecidas em parceria com a FGV - Planejamento Estratégico e Qualidade e
Processos - e em parceria com a FAAP - Desenvolvimento Gerencial e Gestão de Pessoas -
disponibilizaram 160 (cento e sessenta) vagas no total, para servidores públicos do poder executivo
aprovados em processo seletivo. As aulas tiveram início em abril deste ano e têm previsão de término em
maio de 2015.
Visando a capacitação e aperfeiçoamento dos gerentes do Estado foram disponibilizadas vagas no curso
Fronteiras em Gestão Pública, ministrado pela Fundação Dom Cabral, para os gerentes premiados no 1º
Concurso de Melhores Práticas Gerenciais do Estado de Goiás. Outra ação foi a realização do 4º Encontro
Geral dos Gerentes com o tema: A Profissionalização da Gestão Pública. O evento contou com a
participação de 754 (setecentos e cinquenta e quatro) gerentes e convidados. Esse Encontro também deu
lugar à premiação dos melhores relatos de boas práticas gerenciais finalistas do 2º Concurso Melhores
Práticas Gerenciais do Estado de Goiás. Os vencedores receberam prêmios em espécie, tablets e
capacitação em instituições parceiras: FGV, FAAP e wPós - Pós-graduação a distância.
Neste ano de 2014 a parceria entre a Segplan e o Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP, viabilizou
a oferta de 2.400 (duas mil e quatrocentas) vagas nos cursos de Gestão Governamental e Capacitação e
Desenvolvimento Institucional, oferecidos na modalidade a distância. Os cursos contam com a
disponibilização de conteúdos e vídeos, participação em fóruns, aulas ao vivo e palestras presenciais em
assuntos como Licitações e Contratos Administrativos, Lei de Responsabilidade Fiscal, Gestão de
Resultados, Desenvolvimento Gerencial e Planejamento Estratégico, Fundamentos do Desenvolvimento
Gerencial, a Cultura e Dinâmica Organizacional, dentre outros temas. O curso é disponibilizado por meio
do site segplan.idp.edu.br
1.9 CONCURSOS PÚBLICOS
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A realização de concursos públicos e processos seletivos simplificados também encontra-se no rol das
competências da Escola de Governo. Durante o ano de 2014 foi concluído o primeiro concurso da
Defensoria Pública do Estado de Goiás. Esse concurso teve mais de 6500 inscritos e foram selecionados
14 Defensores. O segundo concurso da Defensoria foi realizado por aquele órgão com a participação da
Segplan e, cerca de 5700 candidatos concorreram a 14 vagas mais o cadastro de reserva. Vários novos
concursos estão em andamento. Alguns com as minutas de editais já autorizadas pela PGE e outros em
fase de contratação. Os concursos autorizados são: Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, SapeJus,
Procon, Seduc, UEG, Seagro, Juceg, AGR, Agetop, Ipasgo, Metrobus e Secult.
Os processos seletivos simplificados são realizados de acordo com a previsão legal e visam contratar
servidores para suprir determinadas necessidades da administração pública. Durante o ano de 2014 foram
lançados 11 editais. Em sua maioria, foram selecionados Professores para atuarem no Programa Bolsa
Futuro, no Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França e outros Centros de Educação
Profissional. Todos vinculados à Sectec. Foram mais de 4.500 candidatos inscritos para mais de 1.280
vagas.
Para a SapeJus foram selecionados profissionais da área de Saúde e Vigilantes Penitenciários
Temporários, sendo que 11.430 candidatos disputaram 750 vagas. Foram realizados ainda os processos
seletivos da Agrodefesa que selecionou 114 Fiscais e Técnicos Agropecuários e, finalmente, foram
selecionados 09 Profissionais, dentre Advogados, Psicólogos, Assistentes Sociais e Fisioterapeutas para
atuarem nos programas de proteção à mulher da Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e
Promoção da Igualdade Racial.

1.10  MERITOCRACIA
Realização do 6º Processo de Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito - foram selecionados 45
servidores para ocupar gerências em 17 secretarias e órgãos de Governo. Desde a instituição dessa prática
em Goiás já foram selecionados 906 gerentes por mérito.

1.11 Reajustes / Data-base
Este governo tem cumprido o compromisso de conceder anualmente reajuste salarial linear para cerca de
80 mil servidores ativos e inativos,
Em maio/2014, foi concedido um reajuste linear de 6,68%, sendo 1,52% referente à 4ª parcela de 2011 +
2,28% referente à 2ª parcela de 2013 + 2,74% referente à 1ª parcela de 2014.
Em setembro/2014, foi concedido um reajuste linear de 2,74% referente à 2ª parcela de 2014.

1.12 Tecnologia da Informação e Comunicação

- Renovação das licenças de proxy websense por 36 meses: Maior controle e segurança no acesso
corporativo à Internet. Investimento: R$ 498.150,00
- Renovação de licenças de antivirus por 36 meses: Maior segurança na utilização de computadores
ligados à rede de dados corporativa. Investimento: R$ 126.000,00
- Aquisição de equipamentos switches e WiFi: Renovação e expansão da rede de dados corporativa e dos
Vapt Vupts, e implantação das primeiras redes WiFi corporativas. Investimento: R$ 703.400,00
- Contratação e instalação de licenças de servidores de aplicação e banco de dados: Maior confiabilidade
e disponibilidade dos sistemas corporativos. Investimento: R$ 569.050,00
- Contratação de serviços especializados em servidores de aplicação e banco de dados: Maior
confiabilidade e disponibilidade dos sistemas corporativos. Investimento: R$ 1.464.000,00
- Migração do ambiente de aplicações da Segplan/GO e da Sefaz/GO para novo Mainframe: Atualização
e modernização dos sistemas de alta plataforma.
- Unificação e atualização dos ambientes de sistemas gerenciadores de banco dedados: Modernização e
maior confiabilidade na disponibilização dos sistemas corporativos.
- Migração do NFE receptivo versão 10 para NFE receptivo versão 12 em máquina clusterizada:
Modernização e melhoria da disponibilidade da Nota Fiscal Eletrônica.
- Desenvolvimento do Sistema de Gestão de Vagas nas unidades sócio educativas para o GECRIA.
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- Desenvolvimento do Sistema de Gestão do Patrimônio Imóvel - sistema para gestão do patrimônio
imóvel Estadual.
- Desenvolvimento do sistema de Gestão do Patrimônio Móvel - sistema para gestão dos bens móveis dos
órgãos estaduais.
- Desenvolvimento do projeto de Melhoria das informações de Transparência - desenvolvimento de
diversas análises, relatórios e painéis para o site de Transparência da Controladoria Geral do Estado
- Desenvolvimento dos Painéis da Sala de Situação - desenvolvimento dos painéis de projetos prioritários,
ações de governo, processo de aquisição, produtos do PPA, e orçamento e finanças.
- Implementação da automatização do processo de solicitação de férias
- Desenvolvimento do Sistema de Gestão dos Riscos Ambientais - sistema para apoiar na elaboração do
PPRA.
- Migração de diversos órgãos para o RHnet, dentre eles a Secretária de Educação.
- Aquisição de 750 (setecentos e cinquenta) unidades de microcomputadores, voltadas as revitalizações e
instalações de Vapt Vupts, além de está finalizando a aquisição de 850 (oitocentos e cinquenta)
estabilizadores, os quais serão disponibilizados paras estes equipamentos, visando promover uma
segurança da utilização destes e com isso aumentar a vida útil destes equipamentos.

1.13 - Planejamento Central

1.13.1 PAI - Programa de Ação Integrada de Desenvolvimento

O Programa de Ação Integrada de Desenvolvimento (PAI) é um conjunto de ações positivas que
abrangem 6 áreas: Economia, Social, Infraestrutura, Desenvolvimento Regional, Gestão e
Institucional/Comunicação. O PAI é composto por 40 programas prioritários, cujas ações têm impacto na
vida do cidadão goiano, seus programas receberam o Selo de Prioridade e têm preferência na
implementação por parte da Administração Pública Estadual.
O principal propósito do PAI é acelerar o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás. O
PAI contém uma boa carteira de projetos com fontes de recursos asseguradas, ações de desburocratização
e monitoramento intensivo de seus resultados. Também prevê medidas de controle e qualidade do gasto
público.

1.13.2 Sala de Situação - Acompanhamento das Ações Governamentais

Foi instituída pelo decreto nº 8.172, de 02 de junho de 2014, com o objetivo de acompanhar a Agenda
Estratégica do Governador. Constitui-se em importante ferramenta de disseminação de informações,
sendo utilizada para apoiar a tomada de decisão por parte da alta direção.
A Sala de Situação proporciona uma visão sistêmica da atuação governamental, através da
disponibilização de painéis com o desempenho das principais ações e projetos do Governo, bem como
dos resultados obtidos na implementação das políticas públicas estaduais.
Para a implementação do projeto foram utilizadas modernas ferramentas de tecnologia da informação,
possibilitando o uso de painéis de controle em ambiente web e também na versão para dispositivos
móveis, como tablets e celulares.
A exemplo disso, temos o painel de acompanhamento do Plano de Governo Marconi Perillo e dos
principais projetos do PAI - Programa de Ação Integrada de Desenvolvimento, conforme figuras abaixo:

Com a implantação dessa ferramenta, foi possível monitorar em tempo real as principais ações
governamentais, inclusive aquelas relativas aos compromissos assumidos pelo Governador durante sua
campanha eleitoral. Garantindo o cumprimento de 87,25% de conclusão ou execução das mesmas.

1.13.3 Escritório de Projetos

O Governo do Estado de Goiás utiliza as boas práticas de gerenciamento de projetos como base para a
metodologia de monitoramento intensivo, com foco na "Gestão à Vista", dos projetos prioritários
constantes no PAI - Programa de Ação Integrada de Desenvolvimento.
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Esta iniciativa induziu a uma qualificação do processo de planejamento dos projetos durante sua fase de
execução, identificando problemas a serem superados, propondo soluções e ações corretivas para
assegurar a plena implantação dos projetos.  Um ciclo de monitoramento com reuniões periódicas foi
criado utilizando como ferramenta principal o Painel de Projetos Prioritários, disponível na Sala de
Situação do Governo de Goiás. Trata-se de uma ferramenta de gestão que permite uma intervenção mais
efetiva da alta administração na solução dos problemas ocorridos durante a execução dos projetos.
Através da disponibilização contínua de informações e de diversos indicadores de desempenho sobre os
Programas do PAI, os quais têm apoiado a alta direção nas tomadas de decisão.
O monitoramento intensivo dos projetos prioritários do PAI teve resultados em várias frentes de
execução, como exemplo destaca-se o PAI Ambiental, com 53 projetos sendo acompanhados e
monitorados, num montante de R$ 135 milhões. Os projetos geraram produtos impactantes para o setor
como a criação/instalação de 6 Comitês de Bacias Hidrográficas e criação do Parque Estadual do Rio
João Leite.  Já o PAI Social obteve como resultados a implantação do CEAT -AD - Centro Estadual de
Avaliação Terapêutica de Álccol e Drogas e o acompanhamento dos projetos dos CREDEQs, ainda em
execução. No PAI Gestão, são 46 projetos monitorados, entre implantação e revitalização, com entrega de
16 Unidades Fixas/Condomínios Vapt-Vupt na Região Metropolitana e municípios do interior do Estado
de Goiás.
Além disso, com o objetivo de disseminar o conhecimento em gerenciamento de projetos para os órgãos e
entidades, foram realizadas diversas palestras e treinamentos. Como consequência do trabalho, a Gerência
do Escritório de Projetos, recebeu o prêmio "Melhor Prática Gerencial do Estado de Goiás", além de
visitas técnicas de instituições e órgãos estaduais e federais. O trabalho é realizado sob a coordenação da
Secretaria de Gestão e Planejamento, em conjunto com os responsáveis pelos projetos nos diversos
órgãos da Administração Pública.

2.0  PROTEÇÃO SOCIAL
2.1 CONTRATO DE GESTÃO - SEGPLAN / OVG
2.1.1 ASSESSORIA de Apoio aos Municípios, Departamento de Apoio Social ao Cidadão e
Departamento de Apoio a Entidades Sociais.

A OVG, por meio da Assessoria de Apoio aos Municípios (ASSAM), desenvolveu  ações que levaram
benefícios aos 246 municípios de Goiás. Atendendo as prefeituras e usuários do interior, acompanhando e
agilizando processos, orientou tecnicamente os gestores sociais.  Os benefícios sociais doados foram:
Andadores, bengalas, Brinquedos, cobertores, cadeiras de rodas (padrão e higiênica), colchões d'água e
caixa de ovo, enxovais de bebê, fraldas descartáveis, malhas compressivas, muletas axilares, armações de
óculos e leites especiais.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

3510    3689    3511    5914    5349    4477
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
2881    2525    3212    8541    7478    4761 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

2.1.2 Bolsa Universitária
Destaca-se nesse período o aumento do número de bolsas e do valor do benefício da bolsa parcial de R$
250,00 e a implementação da valoração do benefício em função da média geral obtida no semestre.
O beneficiário da Bolsa Parcial recebe inicialmente de 80% do valor da mensalidade, limitado a R$
300,00 (trezentos reais). Nos semestres seguintes, o valor do benefício pode aumentar ou diminuir, da
seguinte forma:

VALOR DO BENEFÍCIO- MERITOCRACIA
Desempenho Acadêmico      Valores
média 8,5        80% até R$ 500,00
média de 7,0 a 8,4       70% até R$ 400,00
média até 6,9     60% até R$ 300,00
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reprovado em 01 disciplina      60% até R$ 300,00

 E ainda a implementação da Bolsa Integral até o valor de R$ 4.000,00.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO
x       25239   25.235  25215   25170   25114
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
x       28576   28502   28382   28300 * 28300 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

2.1.3 Restaurante Cidadão
Dentre os vários programas sociais do governo Marconi Perillo, administrado pela OVG, podemos
destacar o Restaurante Cidadão, que representa uma alimentação saudável e balanceada para os
trabalhadores carentes do Estado de Goiás, com preço simbólico de R$ 1,00 e oferecida uma refeição com
cardápio elaborado por nutricionistas, que zelam pela qualidade da refeição servida aos comensais.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO
225852  209452  213644  224142  240528  227467
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
260651  239088  247408  259628  228.711 235.800

2.1.4 Programas Diversos
2.1.4.1 Programa Meninas de Luz
O Programa funciona no Centro Social Dona Gercina Borges, em Campinas e acolhe jovens grávidas em
situação de risco, orientando, amparando com assistência médica (pré-natal e pós-parto), odontológica,
social, psicológica, familiar e fornecimento de enxovais e outros benefícios, visando a redução da
mortalidade infantil e a reincidência da gravidez em idade juvenil. O programa atendeu nestes 03 anos
1.800 jovens grávidas e 1.158 famílias e realizou, em média, 10.744 procedimentos de assistência social
por ano (consultas, tratamentos, palestras e atividades laborais, entre outras).

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

411     367     373     351     327     253
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
236     236     257     245     220     247 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

2.1.4.2 Atendimento ao Idoso
O Programa funciona nas unidades do Complexo Gerontológico Sagrada Família e no Centro de
Convivência Vila Vida e acolhe, anualmente, em casinhas individuais, 60 idosos com autonomia
funcional, em situação de risco social, com total assistência médica, odontológica, de assistência social e
atividades recreativas e laborais, como hidroterapia e fisioterapia. Também abriga, anualmente, sob
regime de internação, 65 idosos com dependência grave (invalidez, demência, doenças degenerativas da
idade), atendendo-os integralmente em suas necessidades de alimentação, saúde, atendimento
fisioterápico e recreativo e outros, através de equipe multidisciplinar de alta qualidade. Também recebe
para tratamento, nos mesmos moldes do regime de internação, sob condição de internação temporária,
diariamente, em torno de 12 idosos, que são assistidos durante o dia e retornam para suas famílias à noite
(Programa Centro Dia).

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

57      56      55      54      55      55
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
59      58      59      59      59      59 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.
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2.1.4.3 Convivência do Idoso
O Programa funciona nas unidades do Complexo Gerontológico Sagrada Família e no Centro de
Convivência Vila Vida e acolhe, mensalmente, idosos carentes da comunidade goiana para fins incentivar
a convivência, promover ações de saúde (hidroterapia, fisioterapia, nutrição, etc.), oferecer recreação em
bailes e excursões, facilitar o aprendizado em informática e alfabetização e disponibilizar atividade
laboral (costura, artesanato, etc.). No Complexo são recebidos mensalmente uma média de 170 idosos,
totalizando 6120 idosos acolhidos nos últimos 03 anos e na Vila Vida são recebidos mensalmente 800
idosos, totalizando 83.288 idosos acolhidos nos últimos 03 anos.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

3251    2634    2679    2860    3577    2971
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
3312    3734    3145    3156    1886    1800 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

2.1.4.4 Acolhimento de Pacientes do Interior
O Programa funciona na unidade da Casa do Interior de Goiás, que possui 200 leitos para acolhimento de
pacientes e/ou acompanhantes, oriundos do interior, em situação de vulnerabilidade social, que
demandam a Capital para tratamento, cirurgia ou consulta médica. A unidade oferece estadia para o
paciente e acompanhante, se houver, alimentação, transporte para consulta e tratamento, ministra os
medicamentos determinados pelos médicos e dá assistência psicológica, nutricional, de assistência social
e farmacêutica, além de disponibilizar atividades laborais e recreativas aos internados. Nos três últimos
anos foram acolhidos 12.861 pacientes e realizados 1.004.149 procedimentos médicos e psico-sociais,
havendo grande demanda a atender.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

411     367     373     351     327     253
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
272     257     265     225     109     337 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

2.1.4.5 Promoção do Voluntariado
O Programa funciona na sede da OVG e visa incentivar, qualificar e promover ações de voluntariado na
sociedade goiana. Nestes três últimos anos foram recebidos e treinados 2873 voluntários, sendo
encaminhados para uma das 500 entidades cadastradas na OVG. Também foram ministradas 85 palestras
de esclarecimento da importância do voluntariado e capacitadas 101 instituições para receber os
voluntários.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

5       189     77      266     258     303
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
71      262     75      156     35      35 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

2.1.4.6 Formação Profissionalizante
A OVG possui três Oficinas Educacionais Comunitárias, nos setores Cândida de Morais, Norte
Ferroviário e Novo Mundo, onde são construídos sonhos de jovens e adultos em situação de
vulnerabilidade social, através da profissionalização de qualidade, em Cursos como Culinária, Corte e
Costura, Modelagem, Informática, Panificação, Higiene e Beleza e outros. Nestes três anos os Cursos,
certificados pelo CEPSS - Centro de Educação Profissional Sebastião Siqueira, foram remodelados para
melhor atender ao mercado de trabalho e ampliar a oferta, com a ampliação para o período noturno e
formação de 5.649 alunos em três anos.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO
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1130    912     1270    1594    952     729
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
**      **      505     199     399     **
** Não existem alunos formandos nos referidos meses

2.1.4.7 Qualificação Profissional
A OVG inaugurou em 2011 o Centro de Qualificação Profissional, destinado a oferecer cursos voltados
para o aperfeiçoamento de jovens que estão ingressando no mercado de trabalho e tenham o segundo
grau, disponibilizando Cursos de Departamento de Pessoal, Espanhol Básico, Espanhol para Turismo,
Informática Básica, Inglês Básico, Inglês para Turismo, Matemática Básica, Montagem e Manutenção de
Microcomputadores, Português Instrumental, Redação e Secretariado. O CQP qualificou e certificou
nestes três anos 2.662 jovens.
Benefícios para sociedade / Adminstração Pública

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

259     241     289     269     135     120
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
0       132     117     138     131     **
** Não existem alunos formandos nos referidos meses

2.1.4.8 Assessoria de Apoio aos Municípios
A ASSAM desenvolveu  02 (dois) projetos de grande impacto para os 246 municípios, cobertores e
brinquedos.
 2.1.4.8.1 Goiás Sem Frio: Distribuição  de 297.666, (duzentos e noventa e sete mil e seiscentos e sessenta
e seis) cobertores aos 246 municípios goianos antes da chegada do inverno, às pessoas com
vulnerabilidade socioeconômica. Promovendo a cidadania, amenizando e assegurando a melhoria da
qualidade de vida.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

106     160     60      30      27.630  166.308
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
5303    796     6730    540     340     200 *
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

2.1.4.8.2 Campanha - Show de Natal: Serão distribuídos no total previsionado , 754.800 brinquedos para
as crianças carentes dos 246 municípios goianos. São bolas, carrinhos e bonecas que ajudam milhares de
famílias que, infelizmente, não possuem condições de presentear seus filhos durante o Natal.
Destacamos no ano de 2014, a participação no Programa Governo Junto de Você, levando benefícios aos
seguintes municípios. Águas Lindas de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ocidental,
Formosa, Goianira, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Posse, Santo Antônio do Descoberto e Trindade.
A intenção da OVG nesta parceria é clara : prestar atendimento de qualidade e com respeito, visando a
aproximação entre OVG e o cidadão, promovendo a melhoria da qualidade de vida.

JANEIRO FEVEREIRO       MARÇO    ABRIL   MAIO    JUNHO

5309    384     0       70      0       0
JULHO   AGOSTO  SETEMBRO        OUTUBRO NOVEMBRO        DEZEMBRO
0       0       44971   104     25200   754800*
*Valores previsionados atraves de media ou estimativa sobre mês anterior.

 3.0  URBANISMO E MEIO AMBIENTE
3.1 PROGRAMA PATRULHA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
O Programa faz parte do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, área de Desenvolvimento
Regional e Municipal. O Programa Patrulha do Desenvolvimento, é composto por 75 máquinas
(caminhões, patrolas, motoniveladoras e pás mecânicas) que são disponibilizadas para municípios
goianos com o objetivo de realização de obras urbanas e rurais como cascalhamento de ruas, retirada de
entulhos, melhoria
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das estradas vicinais, entre outras.
2014 -  realização de 276 ações nos municípios goianos

4.0  INFRAESTRUTURA
Em fase de conclusão o asfaltamento da pista de pouso e decolagem;
O início da operação do Aeroporto de Cargas dependerá dos investimentos e cronograma a ser realizado
pela vencedora da licitação que indicará o concessionário responsável pela exploração da Plataforma
Logística Multimodal.

O processo licitatório da Plataforma Logística Multimodal está em andamento tendo, inclusive, já
realizado audiência pública e o edital do certame está em fase conclusiva devendo ser ... <Comprimento
do texto maior do que o permitido para o Excel>

.RX da Gestão - Diagnóstico
RX da Gestão - Plano de Melhoria
PAI - Plano de Ações Integradas
PDTI - Plano Diretor de Tecnologia da Informação

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

.INDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - GOIANIA (IMB);
INDICE DE DESEMPENHO DOS MUNICIPÍOS - IDM (IMB);
TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE MELHORIA (SMI);
TAXA DE IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DE MELHORIA DE PROCESSOS (SMI);
INDICE DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE-CIDADÃO (VAPT VUPT);
TEMPO MÉDIO DE ESPERA (VAPT VUPT);
TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO (VAPT VUPT);
INDICE DE PESQUISA RESPONDIDA (VAPT VUPT);
INCREMENTO DE RECEITA PRÓPRIA - PIRP;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO/INCLUSÃO SOCIAL E DE GESTÃO DO
SUAS

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2027 - BOLSA UNIVERSITÁRIA - OVG

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Programa instituído pelo Governo Estadual (Lei nº 17.405, de 06/09/2011) com o objetivo de oferecer
bolsas de estudos a alunos universitários matriculados em instituições de ensino superior, de natureza
privada ou integrante do sistema de educação superior do Estado de Goiás, comprovadamente sem
condições de custear seus estudos.
-       Na forma da legislação específica, a OVG gerência o programa concedendo Bolsas de Estudo
Integral e Parcial, nos limites fixados em lei. O beneficiário da Bolsa Universitária, como contrapartida
desenvolve atividades em  entidades e instituições credenciadas pela OVG, com carga horária compatível
com seus afazeres escolares e de trabalho, de acordo com a área de formação, em projetos de pesquisas
cadastrados na OVG, que tenham um professor pesquisador como orientador/coordenador.

DADOS FÍSICOS

TOTAL: 28.497 bolsas universitárias concedidas no Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES

-     DIFICULDADES: A realização da Bolsa Integral ficou abaixo do programado (-4,76%), em razão de
não haver neste semestre outros bolsistas que atendessem aos critérios de permanência para esta
modalidade de bolsa (não ter reprovação e média geral mínima de 8,0). A realização da Bolsa Parcial I
ficou abaixo do programado (-0,49%), em razão de não haver neste semestre outros bolsistas que
atendessem aos critérios de permanência para esta modalidade de bolsa (não ter reprovação e média geral
igual ou superior a 8,5. A realização da Bolsa Parcial II ficou acima do programado (+1,59%), em razão
de um maior número de bolsistas terem obtido média geral entre 7,0 e 8,4. A realização da Bolsa Parcial
III ficou abaixo do programado (-1,74%), em razão de um maior número de bolsistas terem obtido média
geral superior a 6,9.

-       MELHORIAS: O aumento de 11,39% no número de Bolsa Integral no 1º Sem de 2014 em relação
ao 2º Sem de 2013 se deve à seguinte movimentação; Inclusão de 1.000 bolsistas que foram selecionados,
de acordo com o Edital nº 2, de 30 de Agosto de 2013; Redução de 499 bolsas advindas da migração para
a Bolsa Parcial - Bolsistas Veteranos que não atenderam aos critérios de permanência para esta
modalidade de bolsa (não ter reprovação e Média Geral mínima de 8,0).Redução de 331 bolsas advindas
dos desligamentos regulares, tais como: Formatura, Suspensão Temporária, Reprovação em mais de 1
disciplina, etc.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2146 - OFICINAS EDUCACIONAIS COMUNITÁRIAS - OEC'S

U.O.:

REALIZAÇÕES

CURSOS QUALIFICAÇÃO

-       As OEC`s atuam no eixo da qualificação profissional de adolescentes e jovens oriundos de famílias
em situação de vulnerabilidade, que se encontram fora do mercado formal de trabalho, o CQP promove a
qualificação/aperfeiçoamento profissional do cidadão, através de cursos de Língua Estrangeira,
Informática, Português, Redação, Matemática, Montagem e Manutenção de Microcomputadores e
Secretariado, além de qualificar, facilitam a inserção/manutenção e/ou o progresso no mercado de
trabalho, em razão dos conhecimentos e habilidades proporcionados
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pelos cursos.
-       Sem prejuízo da prioridade aos adolescentes e jovens, as OECs oferecem oportunidade de
participação nos cursos profissionalizantes também aos familiares destes e aos membros da comunidade.
O trabalho com as famílias é fundamental para que os adolescentes tenham mais suporte para conseguir
superar os desafios e concluir os cursos.
-       As atividades das OECs e CQP são desenvolvidas dentro de propostas socioeducativas,
direcionadas para trabalhar o exercício da cidadania e a construção do projeto de vida dos alunos
frequentes, que são estimulados a construir sua vida com segurança e consciência dos desafios pessoais e
profissionais.

Município: Goiânia
Total: 1851 jovem adulto formado profissionalmente em 2014.

OBSERVAÇÕES

-        DIFICULDADES: O desafio de maior relevância para as equipe das OECs e CQP é a evasão e a
equipe a cada semestre renova as estratégias para possibilitar maior adesão dos alunos/as e redução da
evasão. Para verificar as causas deste problema a equipe realizou estratégias tanto para inibir as evasões
quanto para identificar os motivos. Verificou-se que as evasões ocorrem devido a: inclusão no mercado
de trabalho; por mudança de local de moradia; doença na família e, principalmente, em função de
conflitos familiares.

-       PONTOS CRÍTICOS: De modo geral, as inscrições para os cursos são realizados continuamente
durante o ano, com maior incidência nos meses de Janeiro e Julho. Antes do inicio das aulas a equipe
técnica realiza visitas domiciliares e contatos telefônico a todos que fizeram matrícula, em alguns casos,
não localizam o usuário, outros por diferentes motivos (trabalho, distância, problemas familiares,
problemas com a saúde, entre outros) não confirmam a matricula e não chegam a fazer parte das oficinas
de formação (conhecidos como Nunca Frequentaram  NF).

-       MELHORIAS: Os dados analíticos dão algumas possibilidades de entendimento sobre a evolução
dos cursos. A primeira indicação analitica está relacionada à procura da população aos cursos oferecidos,
gerando um índice favorável no percentual de Solicitações Atendidas nas Oficinas Educacionais
Comunitárias  OEC´s, 85% das solicitações para matrícula foram atendidas.

2151 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2035 - RESTAURANTE CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- O Restaurante Cidadão é um programa da OVG que possui 08 unidades localizadas na região
metropolitana de Goiânia, no município de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Luziânia e Rio Verde.
Atualmente são fornecidas 11.300 refeições diárias.  A implantação desses restaurantes visa à ampliação
da oferta de refeições adequadas do ponto de vista sanitário e nutricional, a preços acessíveis e em local
confortável e de fácil acesso, buscando beneficiar a população Goiana, principalmente pessoas em
situação de risco nutricional e estimular a formação de sistemas de proteção alimentar. As refeições
devem ser programadas atendendo todas as leis da alimentação quantidade, qualidade, adequação e
harmonia, considerando-se os aspectos básicos de nutrição, variando os alimentos e preparando-os de
forma a garantir a ingestão de todos os nutrientes. O Programa de Alimentação do Trabalhador  PAT
recomenda-se que as refeições devem ter no mínimo 1.200 calorias.
-       Fornecimento de refeições saudáveis, nutricionalmente balanceadas, originadas de processos
seguros, constituídas com produtos regionais, a preço de R$ 1,00 (um real) acessível, servidas em locais
apropriados e confortáveis, de forma a garantir a dignidade do ato de se alimentar da população em geral.
-       Elaboração de cardápio mensal de acordo com o preconizado pelo PAT (Programa de Alimentação
do Trabalhador).
-       Controle de qualidade e quantitativo das refeições fornecidas diariamente.
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-       Fiscalização do cumprimento do contrato e termo de referência pela empresa terceirizada
responsável pelo fornecimento de refeições em cada unidade do Restaurante Cidadão.
-       Aplicação de check-list.
-       Viagem de rotina aos Restaurantes de Anápolis, Luziânia e Rio Verde.
-       Reuniões para avaliação e adequação dos serviços prestados pelas empresas terceirizadas.
-       Elaboração de painéis e murais objetivando a promoção de educação nutricional aos comensais.

Ao todo foram fornecidas em 2014: 2.812.421 (dois milhões oitocentos e doze mil quatrocentas e vinte e
uma) refeições nos restaurantes: Restaurante Cidadão Goiânia - Centro, Restaurante Cidadão Goiânia -
Campinas, Restaurante Cidadão Aparecida de Goiânia - Garavelo, Restaurante Cidadão Anápolis,
Restaurante Cidadão Anápolis- UEG, Restaurante Cidadão Rio Verde, Restaurante Cidadão Luziânia

OBSERVAÇÕES

-  Pontos Críticos: Resistência das empresas terceirizadas no cumprimento do contrato com a OVG. Falta
de funcionários nas unidades de Rio Verde e Luziânia, para fiscalização/segurança.

-       Melhorias: Contratação de servidores para fiscalização nos restaurantes de Luziânia e Rio Verde.
Segurança armada em todas as unidades do Restaurante Cidadão. Policiamento fixo nas unidades.

PROGRAMA: 1110 - PROGRAMA DE COMPETITIVIDADE DA ECONOMIA E ATRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2529 - DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA GOIANA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014 foram publicadas três (03) edições da revista Economia & Desenvolvimento, sendo
edição número 32 - janeiro/fevereiro e março - 100 mil exemplares
edição número 33 - abril e maio - 120 mil exemplares
edilção número 34 - outubro/novembro/dezembro - 50 mil exemplares

Total - 270 mil exemplares

A Revista é um retrato das ações e programas do Governo, onde são retratadas as principais ações de cada
um dos órgãos do Governo, com fotos, numa clara prestação de contas à sociedade.
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ATIVIDADES REALIZADAS PELA PATRULHA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

O Programa Patrulha de Desenvolvimento Regional compõe o Plano de Ação Integrada do Governo do
Estado de Goiás que contempla a área de Desenvolvimento Regional, com projetos, obras e ações
voltadas para os municípios.
Apoiar os municípios, em obras urbanas e rurais, por meio de Secretária de Estado de Gestão e
Planejamento do Estado de Goiás (SEGPLAN). Disponibilizando prestações de serviços com locação de
equipamentos (caminhões basculantes, motoniveladoras e pás carregadeiras) fornecendo operadores,
motoristas, manutenção e combustível.
Ofertar maquinários (Motoniveladoras, Pás Carregadeiras e Caminhões Basculantes) para atender a
demanda dos municípios subdivididos em regiões de planejamento, no âmbito dos Programas e Pólos de
Desenvolvimento Regional estabelecidos no Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento.
Os serviços foram executados nas zonas urbanas e rurais.  Na zona rural, os equipamentos foram usados
nos serviços emergenciais de recuperação, modernização e adequação de estradas vicinais. Na zona
urbana, os equipamentos foram usados nos serviços emergenciais de conservação de estradas, ruas e
limpeza de terrenos de interesse da comunidade local.
A recuperação e adequação de estradas e a limpeza urbana são essenciais ao desenvolvimento municipal
para evitar perdas no escoamento da produção agrícola, prevenção e combate a Dengue, dar segurança ao
transporte escolar, facilitar o deslocamento das pessoas e proporcionar o bem estar geral dos municípios;
serviços que são disponibilizados de forma precária pelo município e com alto custo financeiro.
Os serviços a que foram efetuados auxiliarão ao desenvolvimento contínuo e proporcional entre as
regiões do Estado de Goiás, visando promover um crescimento mais equilibrado entre os diversos
municípios e regiões, que historicamente foram tratados de maneira desigual, procurando promover o
acesso à infraestrutura básica para a população residente nos municípios.

Os serviços foram prestados de acordo com o cronograma e horários estabelecidos entre as partes,
fundamentadas no Pregão Eletrônico Nº 019/2013 da SEGPLAN e seus respectivos contratos, oriundos
do mesmo na sua operacionalização.
As partes envolvidas definiram gestores para acompanhar a execução dos trabalhos, sendo que Secretária
de Estado de Gestão de Planejamento disponibilizou um fiscal de campo, em cada Região do Estado de
Goiás, que supervisionou os trabalhos executados pelas empresas contratadas, fazendo os relatórios de
Medição de Serviço por Município
Atender as demandas dos municípios situados nas regiões de planejamento do Estado de Goiás, relativos
aos programas de desenvolvimento regionais estabelecidos no Plano de ações Integrada de
Desenvolvimento, compreendendo especificamente as regiões: Metropolitana de Goiânia, Centro, Norte,
Nordeste, Entorno do Distrito Federal, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste e Noroeste.
Por se tratar de programa estrutural, de resultados imediatos, que conseguiu atingir ao mesmo tempo
todas as regiões do Estado, a Patrulha de Desenvolvimento Regional alcançou resultados plausíveis e
relevantes. O programa atingiu às expectativas propostas no planejamento estrutural, onde foram
contemplados na primeira etapa pelo programa, no período de 14 de outubro de 2013 a 06 de junho de
2014, um contingente de 151 municípios alocado e na segunda etapa do período de 06 de junho de 2014 a
12 de dezembro de 2014 foi abrangido 164 municípios em todas as regiões do Estado de Goiás pois,
alguns municípios foram atendidos mais de uma vez devido ao sucesso do programa e da grande demanda
solicitadas pelas prefeituras, já que com o programa o custo para o município foi zero.

Dados: Patrulha mecanizada disponibilizada: 280

PROGRAMA: 1100 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2652 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS LINHAS DE CRÉDITO DO PAI

U.O.:

REALIZAÇÕES
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A Segplan agrega o Credi Pai, linhas de crédito especiais, ao Programa Vapt Vupt Itinerante, criando o
Credi Vapt.  O Programa Credi Vapt , por meio de jornadas a municípios goianos, leva à população
prestação de serviços do Vapt Vupt Itinerante e as linhas de crédito especiais do Credi PAI, administradas
pelo Banco do Povo.

2014:
76 jornadas realizadas
161.565 atendimentos/serviços prestados

PROGRAMA: 1056 - POLO DE DESENVOLVIMENTO DO CORREDOR HIDROVIA
TURÍSTICA DO RIO ARAGUAIA - PRÓ ARAGUAIA
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico da região do Corredor do Rio Araguaia,
no Estado de Goiás  visando o fomento de  atividades ligadas ao Turismo, com foco nas potencialidades
locais, destacam-se realizações em andamento   no campo da infraestrutura econômica e urbana pela
SICAM em AGDR .

Pela SICAM:
1. Conclusão da ponte sobre o Rio Araguaia ligando Goiás a Cocalinho   com um percentual de 85,44%
de execução.

Pela AGDR:
1. Recuperação da Orla do Rio Araguaia - Luis Alves;
2. Terminal Turístico em Santa Rita do Araguaia;
3.Construção de uma rampa denominada de "Porto de Itacaiú", para acesso ao Rio Araguaia, com
urbanização e infraestrutura turística básica, no Distrito de Itacaiú, município de Britânia;.
4. Construção de praça no Setor Vila Martins, no município de São Miguel do Araguaia;
5. Construção de um campo de futebol no povoado de Luiz Alves, município de São Miguel do Araguaia.

PROGRAMA: 1037 - POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SUDOESTE
GOIANO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Visando dotar os municípios de infraestrutura necessária para o desenvolvimento socioeconômico.
Instalação de estruturas que fomentem o cooperativismo e a produção de bens e serviços de forma
ambientalmente sustentávei,destacam-se as principais realizações na região em andamento pela AGDR:
1. Construção de Terminal Rodoviário na Cidade de Chapadão do Céu-GO;
2. Pavimentação urbana, drenagem superficial, meio fio e sinalização horizontal e vertical (22.717,53 m²)
no município de Chapadão do Céu;
3. Reforma e revitalização da praça Manoel Oliveira Guimarães no município de Portelândia - GO. Valor
da obra: R$ 739.552,92;
4. Recapeamento asfáltico no município de Portelândia.

PROGRAMA: 1035 - POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DA
REGIÃO DOS LAGOS DO RIO PARANAÍBA
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Com o objetivo de promover o desenvolvimento socio-ecônomico na região de influência do Rio
Paranaíba, no Estado de Goiás visando desenvolver e fomentar  as potencialidades locais, destacam-se
como principais realizações em andamento pela AGDR , no campo da infraestrutura econômica e  urbana
com foco à estruturação do  turismo e lazer  na região:
1. Construção e implantação do Terminal Turístico em Cachoeira Dourada  com  área de
aproximadamente 12.000,00m²;
2. Construção e implantação de Terminal Turístico em Corumbazul (município de Buriti Alegre / Goiás)
com área de aproximadamente 700 m² ;
3. Pavimentação de vias de acesso no Distrito de Corumbazul (município de Buriti Alegre de Goiás),
Porto de Balsas, Distrito de Corumbazul/Iate Clube, trevo GO-505/Terminal Turístico e intercessão de
vias e Bueiros;
4. Recapeamento asfáltico e sinalização horizontal (87.467,00 m²) no município de Buriti Alegre;
5. Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias urbanas, com sinalização horizontal e vertical e
drenagem superficial (12.107,20 m²) no município de Água Limpa - GO.
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PROGRAMA: 1040 - POLO DE DESENVOLVIMENTO MINERAL E TURÍSTICO DO NORTE
GOIANO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Visando fomentar o pólo de desenvolvimento  mineral e turístico do norte goiano  estão sendo realizadas
obras  no campo da infraestrutura urbana - pavimentação urbana e  construção de praça, realizações em
andamento pela AGDR:

1. Recapeamento asfáltico (95.124 m²) e sinalização em diversas ruas e avenidas no município de
Campos Verdes;
2. Pavimentação asfáltica e recapeamento urbano (14.534 m²) - Distrito de Vila Sertaneja, município de
Uirapuru;
3. Construção de uma ponte mista sobre o Rio Vermelho, estrada vicinal ligação Uirapuru / Cidade do
Além / Santa Terezinha;
4. Pavimentação asfáltica urbana, restauração e recapeamento (8.930,76 m²) em várias ruas e avenidas de
Nova Crixás;
5. Construção da Praça Odilon Pinheiro de Lemos no Distrito de Bandeirante - Nova Crixás.

PROGRAMA: 1032 - POLO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO-HISTÓRICO DO EIXO
BRASÍLIA/CORUMBÁ/PIRENÓPOLIS/JARAGUÁ/GOIÁS
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Com o objetivo de  promover o desenvolvimento sócio-cultural-ecônomico da região do Eixo Histórico
Turístico Corumbá de Goiás/ Pirenópolis/Jaraguá/Cidade de Goiás fomento às atividades ligadas ao
turismo e à cultura, com foco nas potencialidades locais no local  destacam- se no Programa  realizações
relevantes em cinco das seis ações do Programa,quase todas em andamento pela AGDR, a saber:

1. Cidade de Goiás :Pavimentação do  Bairro Tempo Novo e do Bairro Papyrus; pavimentação asfáltiica
no Seter Bacalhau e Tempo Novo;  ampliação e Revitalização do Lago das Acácias , implantação de
infraestrutura  no Distrito de Buenolândia ;Construção de um Centro Comunitário Colônia de Uvá e
Construção de Terminal Turístico com infraestrutura voltada para o turismo ecológico, em uma área de
área de 277.832,14m² em  Balneário Cachoeira Grande  ;
2. Construção e implantação do Terminal Turístico em Corumbá de Goiás com Área de aproximadamente
28.600,00m²;
3. Implantação do Caminho Temático de Cora Coralina,abrangendo os municípios de Corumbá de Goiás,
Pirenópolis, Jaraguá e cidadede Goiás, no Estado de Goiás com  Estudos e diagnóstico para implantação
do caminho concluídos ;
4. Pavimentação asfáltica, nos município de Itaberaí, Itaguaru  e Itapuranga;
5.Construção de ponte mista sobre o Rio Caxambú, estrada rural, ligação entre a Cidade de Goiás com a
região de Água Fria e região da Estrela;
6. Pagamento total da desapropriação de área para construção da Estação Rodoviária na Cidade de Goiás,
no valor de R$ 415.077,76.

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1159 - DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Pagamento total da Desapropriação de área para construção da Estação Rodoviária na Cidade de Goiás,
no valor de R$ 415.077,76 ( Quatrocentos e quinze, setenta e sete mil reais e setenta e seis centavos)

PROGRAMA: 1089 - PROGRAMA BANCO DO POVO

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Resultados do Programa:

Ampliação do volume de recursos disponíveis para atender aos empreendedores no Estado de Goiás,
dentro do Convênio firmado com o Agente Financeiro do Programa a GoiasFomento, transferindo no
período o montante de R$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais) para suporte aos
financiamentos a serem concedidos através do Programa Banco do Povo ;
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Concentração dos recursos a serem ofertados à sociedade  obedecendo ao escopo do Programa Banco do
Povo, possibilitando abrangência maior de empreendedores com a difusão dos recursos obedecendo
análise técnica dos analistas da Superintendência com a Migração de R$ 7.113.160,79 (Sete milhões,
cento e treze mil, cento e sessenta reais e setenta e nove centavos) de Organizações Não Governamentais
(ONG´s) para o Fundo de
Financiamento do Banco do Povo de Goiás

Maior confiabilidade no sistema de informação;

Maior agilidade nos processos de financiamento, através do agente financeiro conveniado  Goiás
Fomento;

Maior disponibilidade de sistemas e da infraestrutura em geral;

Maior confiabilidade dos sistemas e segurança dos dados que gera a melhoria dos sistemas de tomada de
decisão;

Maior profissionalização dos atores envolvidos nos processos do Programa;

Foram realizados treinamento de 60 agentes de crédito para operacionalizarem o Programa com
segurança e comprometimento;

Foram formalizados 28 Termos de Parceiras com Municípios do Estado de Goiás.

Foram formalizados e liberados 3.848 contratos de financiamento; em um volume de R$20.593.886,12
(vinte milhões, quinhentos e noventa e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), gerando
6.269 empregos.

Foram feitas 3.853 visitas a empreendedores do Banco do Povo de Goiás, através de parceria com o
SEBRAE, através de suas 11 Regionais, alcançando 83 municípios goianos.

O Banco do Povo participou ativamente de 5 Encontros Regionais, alcançando 98 municípios; e de  39
CREDI - VAPT com público de 1.442 pessoas .

2752 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2383 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE AGENTES DE CRÉDITO E
EMPREENDEDORES DO BANCO DO POVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizações (Atividades desenvolvidas):

Treinamento in loco, e nas instalações da Superintendência para 60 novos agentes e reciclagem de
conhecimento para os atores envolvidos através de contatos telefônicos e internet.

Reuniões Regionais com atores envolvidos no processo de financiamento do Programa no Estado de
Goiás.

Informações repassadas sobre as linhas de credito do Banco do Povo a população dos municípios
atendidos pelo evento Governo Junto de Você.

Neste ano de 2014 participamos deste projeto em 17 municípios

Parceria com o SEBRAE, onde foram feitas visitas nos empreendimentos de 3.853 empreendedores pelos
ADs (Agentes de Desenvolvimento).

Visitas feitas para acompanhamento dos financiamentos realizados neste ano e em anos anteriores. Essas
visitas são realizadas em todos os municípios do Estado que possuem financiamentos pelo Banco do
Povo.

Credi Vapt
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Participação em todas as edições do Credi Vapt, onde são repassadas informações sobre o financiamento
do Banco do Povo. E encaminhamento dos interessados as agências do Banco do Povo para fazer o
financiamento

2752 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2300 - FORTALECIMENTO DA REDE ESTADUAL DE MICROCRÉDITO DO BANCO
DO POVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atividades Realizadas:

Migração de Recursos das entidades não governamentais de microcrédito no Estado de Goiás para o
Fundo de Financiamento do Banco do Povo de Goiás;
Elaboração de Regulamento de Funcionamento do Programa Banco do Povo em atendimento à Lei
17.888/2012
Assinatura  de Termos de Parcerias com Prefeituras de Municípios do Estado de Goiás

Ações Realizadas Banco do Povo de Goiás:

Janeiro a Dezembro de 2014

Atendimentos Realizados           4.867 (quatro mil oitocentos e sessenta e sete)
Financiamentos Realizados       3.848 (três mil oitocentos e quarenta e oito)
Empregos Gerados                    6.269 (seis mil duzentos e sessenta e nove)
Valor Liberado                     R$ 25.070.000,00 (vinte e cinco milhões e setenta mil reais)
Municípios em Operação           184  Municípios

Credi Vapt
Participação em todas as edições do Credi Vapt, onde são repassadas informações sobre o financiamento
do Banco do Povo. E encaminhamento dos interessados as agências do Banco do Povo para fazer o
financiamento

2752 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2325 - IMPLEMENTAÇÃO OPERACIONAL E ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DO
BANCO DO POVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizações (Atividades desenvolvidas):

Firmado Termo Aditivo ao Convênio 02/2013  Celebrado entre o Estado de Goiás, através da Secretaria
de Estado de Gestão e Planejamento, por intermédio do Fundo de Financiamento do Banco do Povo do
Estado de Goiás;
Regularização de contratação de Serviços Técnicos Especializados para a customização do Programa de
Gestão do Banco do Povo de Goiás  SipWeb;
Contratação de espaço físico para implantação de unidade do Banco do Povo no Município de Santa
Helena;
Transferência das instalações físicas da Superintendência Executiva do Banco do Povo de Goiás e,
Agência Goiânia do Banco do Povo de Goiás para Av. Anhanguera, 5311  Centro  Goiânia;
Elaboração,  confecção e distribuição de material de divulgação do Programa, e de novo endereço;
Implantação de ponto eletrônico para controle de freqüência de pessoal;

Exposição de produtos com cerca de 10 empreendedores de cada município para divulgação de seu
trabalho e das linhas de credito do Banco do Povo.  Informações repassadas sobre as linhas de credito do
Banco do Povo a população dos municípios atendidos pelo evento Governo Junto de Você.
Neste ano de 2014 participamos deste projeto em 17 municípios:
Catalão                            16 a 19 de janeiro
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Aparecida de Goiânia      30 de janeiro a 02 de fevereiro
Águas Lindas de Goiás   06 a 09 de fevereiro
Goiânia                            13 a 16 de fevereiro
Pirenópolis                       20 a 23 de fevereiro
Padre Bernardo               27 de fevereiro a 02 de março
Trindade                           20 a 23 de março
Novo Gama                      27 a 30 de março
Senador Canedo              03 a 06 de abril
Cristalina                          10 a 13 de abril
Rio Verde                          24 a 27 de abril
Goiânia                             28 de abril a 01 de maio
Aparecida de Goiânia      08 a 11 de maio
Santo Antônio do Descoberto  15 a 18 de maio
Goiânia                            22 a 25 de maio
Porangatu                       29 de maio a 01 de junho
Anápolis                          05 a 08 de junho
Valparaíso                       12 a 15 de junho
Planaltina                        19 a 22 de junho
Niquelândia                     26 a 29 de junho

Credi Vapt
Participação em todas as edições do Credi Vapt, onde são repassadas informações sobre o financiamento
do Banco do Povo. E encaminhamento dos interessados as agências do Banco do Povo para fazer o
financiamento

- Realizadas 83 consultorias nas agências do Banco do Povo;
- Efetivados 3848 contratos pelo Banco do Povo;
- Gerados 6269 empregos através do Banco do Povo.

PROGRAMA: 1065 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA
FERROVIA NORTE-SUL
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Com o objetivo de dotar o Estado da infraestrutura necessária ao aproveitamento da ferrovia e ao
desenvolvimento regional, destacam-se como principais resultados obtidos  -  atividades em andamento
pela SICAM e AGDR:

1. Desenvolvimento do eixo ferrovia norte-sul: gestão junto ao Governo Federal para a conclusão da
Ferrovia Norte Sul, mediante contínuo contato com a Diretoria da VALEC quanto à evolução do
cronograma de obras do trecho goiano da FNS.   (SICAM )
2. Pavimentação, recapeamento asfáltico (87.929,49 m²) com capa selante e drenagem superficial no
município de Indiara - GO.  ( AGDR )

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1145 - CONVÊNIOS E PARCERIAS PARA INSTALAÇÕES E ANEXOS À FERROVIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não informado ou NÃO identificado responsável.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1189 - ESTUDOS E PROJETOS PARA CONEXÃO INTERMODAL DA FERROVIA
COM OUTROS MODAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não Informado ou não identificado responsável.

PROGRAMA: 1135 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS
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ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O Programa de Desenvolvimento da Gestão de Recursos Humanos está sendo desenvolvido e embasado
em trabalhos efetivos pelas áreas de Gestão de Pessoas dos diversos órgãos da administração estadual, e
especialmente pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento responsável por este programa.

Ações coordenadas pelas equipes que estão envolvidas na Gestão de Recursos Humanos têm
demonstrado efetividade, em ações de segurança e medicina do trabalho, na capacitação, no pagamento
das remunerações, nas políticas de Recursos Humanos, nos benefícios, nas políticas salariais que são
amplamente discutidas pelo CONSIND Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos.

São essas diversas ações de apoio ao servidor que traz resultado efetivo na melhor prestação de serviço a
sociedade.

NEGOCIAÇÕES/AUMENTOS SALARIAIS/BÔNUS
INSTITUIÇÃO DO BÔNUS POR RESULTADOS POR MEIO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO
INDIVIDUAL
Concessão de benefícios remuneratórios variáveis atrelados ao alcance de metas de desempenho
individual pelos servidores públicos, sob este prisma, foi instituído Bônus por Resultado para diversos
órgãos:

DATA-BASE (REAJUSTE LINEAR)
Este governo tem cumprido o compromisso de conceder anualmente reajuste salarial linear para cerca de
80 mil servidores ativos e inativos,
Foi concedido em maio/2012 um reajuste linear de 9,59 % (Data-Base) na remuneração dos servidores
públicos ativos e inativos do Poder Executivo Estadual, referente às datas-bases de 2011 e 2012, sendo as
1ª e 2ª parcelas de 2011, 1,68% + 1,60% respectivamente, acrescido de 6,08% referente a 2012.
Em maio/2013, foi concedido um reajuste linear de 3,06%, sendo 1,52% referente à 3ª parcela de 2011 +
1,52% referente à 1ª parcela de 2013.
Em maio/2014, foi concedido um reajuste linear de 6,68%, sendo 1,52% referente à 4ª parcela de 2011 +
2,28% referente à 2ª parcela de 2013 + 2,74% referente à 1ª parcela de 2014.
Em setembro/2014, foi concedido um reajuste linear de 2,74% referente à 2ª parcela de 2014.
Em março/2015, será concedido o reajuste linear de 2,28% correspondente a 3ª parcela de 2013.

PISO NACIONAL DOS PROFESSORES
Em 2014 foi aprovada a Lei nº 18.418/2014 que instituiu o novo piso nacional aos professores com
reajuste de 8,32%, beneficiando 47.205 professores.

CONCURSO PÚBLICO
Realização de concursos públicos em 2014 para a UEG (250 vagas para Docentes) e Defensoria Pública
(14 vagas e 40 cadastro de reserva para Defensor Público).

OUTRAS ATIVIDADES IMPORTANTES:
Meritocracia; Revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores públicos (data-base);
Bônus por Resultados.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2411 - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE GESTÃO DE RECURSOS
HUMANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizações (atividades desenvolvidas):

1      Estudo para realização de concurso para o Quadro de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militares.
Finalizado com Parecer Técnico de orientação da matéria.
2      Análise da proposta de criação do Plano de Cargos e Remuneração - PCR do Pessoal do Magistério
Público da Educação Profissional e Tecnológica. Finalizado com
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Parecer Técnico de orientação da matéria.
3      Estudo para realização de concurso da Polícia Técnico Científica. Finalizado com Parecer Técnico
de orientação da matéria.
4      Estudo para criação do Plano de Cargos e Remunerações da GOIASPREV. Finalizado com Parecer
Técnico de orientação da matéria.
5      Estudos para alteração geral do Estatuto do Servidor Público estadual (Lei nº 10.460/88). Em fase de
conclusão com Anteprojeto de Lei.
6      Estudo para redução de jornada em teleatendimento no âmbito dos órgãos e entidades do Poder
Executivo estadual. Finalizado com Parecer Técnico de orientação da matéria e Anteprojeto de Lei.
7       Estudo para alteração do instituto da licença para tratar de interesses particulares no Estatuto dos
Servidores Públicos do Estado (Lei nº 10.460/88). Finalizado com Parecer Técnico.
8      Estudo referente ao instituto da licença para mandato classista. Finalizado com minuta de
Anteprojeto de Lei.
9      Análise do Plano de Cargos e Remunerações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária
e Justiça. Finalizado com Parecer Técnico.
10     Análise do instituto da progressão e promoção dos servidores da Secretaria de Estado de Gestão e
Planejamento. Finalizado com Parecer Técnico.
11     Estudo para resposta a sindicatos, servidores e à sociedade em atendimento a Lei de Acesso a
Informação. Finalizados e respondidos via Ouvidoria.
12     Estudo sobre conflito de interesse no exercício de cargo ou emprego do Poder Executivo estadual e
impedimentos posteriores ao exercício dos mesmos. Finalizado com Parecer Técnico.
13     Estudo referente a questão dos contabilistas no âmbito do Poder Executivo estadual. Aguardando
retorno do Processo enviado para consulta.
14     Consultoria na instituição do Programa de Bonificação por Resultados/Produtividade nos órgãos e
entidades do Poder Executivo estadual. Finalizado com 24 reuniões técnicas com os órgãos/envolvidos,
que culminaram em (nove) anteprojetos de lei e 15 (quinze) minutas de decretos.

Elaboração e Implantação do Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho dos Servidores (Esta ação
foi redenominada durante o período, razão pela qual se informa abaixo, as informações relativas às
realizações antes registradas)
1      Estudo para regulamentação do estágio probatório dos servidores públicos estaduais. Em fase de
conclusão com Minuta de Decreto.
2      Estudo para alteração de dispositivos da Lei nº 10.460/88 referentes ao estágio probatório dos
servidores públicos estaduais. Em fase de conclusão com Anteprojeto de Lei.
3      Assessoria técnica aos órgãos e entidades para formatação do programa de bonificação por
resultados até a edição das leis instituidoras (9 órgãos/entidades): Departamento Estadual de Trânsito
DETRAN, Fundação de Amparo a Pesquisa  FAPEG, Secretaria de Estado da Indústria e Comércio,
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Superintendência do PROCON GOIÁS, Junta Comercial
do Estado, Agência EMATER, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento  GESPRE e
Superintendência de Vigilância em Saúde SUVISA.
4      Estudo para alteração do Regulamento do Bônus de Produtividade dos Delegados de Polícia Civil
(Decreto nº 7.736/2012). Finalizado com minuta de Decreto.
5      Assessoria técnica aos órgãos e entidades para regulamentação do programa de bonificação por
resultados até a edição dos decretos de regulamentação (15 órgãos/entidades): Secretaria do Meio
Ambiente e Recursos Hídricos, Secretaria de Gestão e Planejamento, Agência Goiana de Regulação,
Controle e Fiscalização de Serviços Públicos AGR, Controladoria-Geral do Estado, Goiás Previdência
GOIASPREV, Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, Departamento
Estadual de Trânsito  DETRAN, Fundação de Amparo a Pesquisa  FAPEG, Secretaria de Estado da
Indústria e Comércio, Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, Superintendência do PROCON
GOIÁS, Junta Comercial do Estado JUCEG, Agência EMATER, Secretaria de Estado de Gestão e
Planejamento  GESPRE e Superintendência de Vigilância em Saúde  SUVISA.
6      Desenho de modelos de papéis de trabalho para organização e uniformização dos trabalhos das
Comissões Interinstitucionais e Intersecretariais de Avaliação de Desempenho Individual (modelos de
Portarias, de Planos de Ação, de Cronogramas, de Votos e de Resoluções). Finalizado e disponibilizado
para utilização.
7      Monitoramento do processo de avaliação de desempenho individual nos órgãos e
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entidades do Poder Executivo estadual. Atividade contínua com participação de membros em 12 (doze)
Comissões Interinstitucionais/Intersecretariais de Avaliação de Desempenho Individual o que resultou na
participação em 44 (quarenta e quatro) reuniões externas.

Nota: Todos os estudos e trabalhos sobre temas com possibilidade de impacto financeiro nas contas do
Estado foram realizados  em parceria com a Gerência de Políticas Salariais.

Elaboração e implantação do Sistema de Avaliação Periódica de Desempenho dos Servidores

Os estudos para elaboração dos atos normativos para a implementação da Avaliação Especial de
Desempenho (do estágio probatório) e da Avaliação Periódica de Desempenho ainda estão em
andamento, com previsão de conclusão nos próximos meses.
Os referidos trabalhos estão sendo desenvolvidos pelo Grupo de Trabalho Intersecretarial com
participação da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, da Controladoria-Geral do Estado, da
Secretaria de Estado da Casa Civil e da Procuradoria Geral do Estado. O referido Grupo de Trabalho foi
instituído pela Portaria Intersecretarial nº 04/2014, publicada no Diário Oficial do Estado nº 21.965, de 21
de novembro de 2014 (anexo).
No entanto, no caso do estágio probatório, duas instituições possuem normas sobre avaliação especial de
desempenho dos servidores em estágio probatório, conforme tabela abaixo:

Organizações que possuem regulamentação do Estágio Probatório:

Secretaria de Estado da Educação  DECRETO Nº 5.334, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2000. - Dispõe
sobre a avaliação de desempenho do professor em estágio probatório, da Secretaria da Educação.
DECRETO Nº 5.335, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2000 - Dispõe sobre a avaliação de desempenho dos
servidores administrativos em estágio probatório, da Secretaria da Educação.
DECRETO Nº 6.532, DE 21 DE AGOSTO DE 2006. - Dispõe sobre a avaliação especial de desempenho
do professor em estágio probatório, da Secretaria da Educação.
Manual de orientação para a avaliação de estágio probatório dos docentes da Seduc/Go. Disponível em
http://www.see.go.gov.br/documentos/manual_estagio.pdf

Secretaria de Estado da saúde    DECRETO Nº 5.668, DE 11 DE OUTUBRO DE 2002 - Dispõe sobre a
avaliação especial de desempenho dos servidores da Secretaria da Saúde, em estágio probatório.

Vale ressaltar, que embora a Administração Pública estadual ainda não tenha instituído a avaliação
periódica de desempenho prevista no inciso III do art. 41 da Constituição Federal, ela está implementando
outra modalidade de avaliação de desempenho individual utilizada como estímulo ao aumento da
produtividade e retribui àqueles que atingem notas acima de um determinado ponto, uma retribuição
financeira (bônus, gratificação, prêmio de incentivo, etc).
Desse modo, os dados e informações abaixo discriminados referem-se ao Programa de Bônus por
Resultados, aqui mencionado em sentido genérico, porque em alguns casos a denominação adotada tem
correlação com a atividade da organização.  Os resultados desta Ação no corrente ano são os seguintes:
O mencionado Programa foi instituído em 9 (nove) órgãos ou entidades, incluindo nesse quantitativo os
casos em que o Programa não contempla a totalidade da organização e os casos em que a espécie
remuneratória possui denominação diferente, mas compartilha da essência do mesmo. Vale lembrar que o
Programa começou a ser instituído ainda em 2011 com a Lei nº 17.537/2011, o que somado às
instituições do corrente ano totalizam em 24 instituições.
Explicitando as duas linhas seguidas, ressalta-se que, no primeiro caso, o Programa foi instituído para os
ocupantes dos cargos de Médico na Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Lei nº 18.601/2014),
para os servidores da Superintendência de Proteção ao Consumidor (Lei nº 18.567/2014). No segundo
caso, temos a inclusão das organizações onde o Programa foi instituído com outra denominação,
guardando,
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contudo, a essência do Programa, como por exemplo, a Secretaria de Estado da Saúde com o Prêmio de
Incentivo (Lei nº 18.603/2014), a Secretaria de Estado da Indústria e Comércio com a Gratificação de
Estímulo Funcional (Lei nº 18.559/2014) e da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento com o
Bônus por Exercício de Serviços de Saúde instituído para os médicos (Lei nº 18.601/2014). Segue abaixo
a relação das instituições com os respectivos atos normativos:

Organizações que instituíram algum benefício financeiro condicionado ao resultado obtido em ADI:

1       Agência Goiana de Defesa Agropecuária      LEI Nº 18.170, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013.
Institui o Bônus por Resultados, no âmbito da Agência Goiana de Defesa Agropecuária, e introduz
alterações na Lei nº 15.691, de 06 de junho de 2006.
DECRETO Nº 8.048, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído
pela Lei nº 18.170, de 25 de setembro de 2013.
2       Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos  LEI Nº 18.136, DE 28 DE AGOSTO DE 2013 -
Institui o Bônus por Resultados no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.
DECRETO Nº 8.114, DE 13 DE MARÇO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído, no
âmbito da Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, pela Lei nº 18.136, de 28 de agosto de
2013.
3       Secretaria de Gestão e Planejamento      LEI Nº 18.301, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.  Institui
no âmbito da Secretaria de Gestão e Planejamento o Bônus por Resultados que especifica.
DECRETO Nº 8.173, DE 02 DE JUNHO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído, no
âmbito da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, pela Lei nº 18.301, de 30 de dezembro de
2013.
4       Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos AGR   LEI Nº 18.310,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013. Institui, no âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização de Serviços Públicos AGR o Bônus por Resultados que especifica e dá outras providências.
DECRETO Nº 8.138, DE 03 DE ABRIL DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído, no
âmbito da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos AGR, pela Lei no
18.310, de 30 de dezembro de 2013.
5       Controladoria-Geral do Estado   LEI Nº 18.309, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013. Institui o Bônus
por Resultados, no âmbito da Controladoria-Geral do Estado.
DECRETO Nº 8.104, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído,
no âmbito da Controladoria-Geral do Estado, pela Lei nº 18.309, de 30 de dezembro de 2013.
6       Goiás Previdência -GOIASPREV       LEI Nº 18.235, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2013. Institui,
no âmbito da Goiás Previdência -GOIASPREV- o Bônus por Resultados que especifica.
DECRETO Nº 8.098, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído,
no âmbito da Goiás Previdência-GOIASPREV-, pela Lei nº 18.235, de 28 de novembro de 2013.
7       Universidade Estadual de Goiás   LEI Nº 18.069, DE 12 DE JULHO DE 2013. Institui o Bônus por
Resultados no âmbito da Universidade Estadual de Goiás.
Não exige regulamentação por Decreto. A regulamentação do processo de ADI é realizada pelo Conselho
Universitário.
8       Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás         LEI Nº 18.252, DE 06 DE
DEZEMBRO DE 2013 - Institui, no âmbito do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado
de Goiás -IPASGO-, sistemática de Avaliação de Desempenho Individual para os fins que especifica e dá
outras providências.
DECRETO Nº 8.108, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014 - Regulamenta a Avaliação de Desempenho
Individual ADI-, instituída pela Lei nº 18.252, de 06 de dezembro de 2013, no âmbito do Instituto de
Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás IPASGO.
9       Polícia Civil (apenas para os ocupantes de cargos da carreira de delegados de polícia civil)      LEI
Nº 17.691, DE 04 DE JULHO DE 2012 - Introduz alterações nas Leis nºs 15.397, de 22 de setembro de
2005, e 16.901, de 26 de janeiro de 2010, e dá outras providências.
DECRETO Nº 7.736, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012 - Regulamenta o Bônus por Resultados instituído
pela Lei nº 17.691, de 04 de julho de 2012.
10      Secretaria de Estado da Saúde    LEI Nº 14.600, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2003 -
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Institui o Prêmio de Incentivo aos servidores em efetivo exercício nas Unidades Assistenciais e dá outras
providências.
LEI Nº 18.603, DE 03 DE JULHO DE 2014. Altera a Lei nº 14.600, de 1º de dezembro de 2003, que
instituiu o Prêmio de Incentivo aos servidores em efetivo exercício nas Unidades Assistenciais.
DECRETO  A Secretaria de Estado da Saúde não apresentou ainda a minuta do decreto de
regulamentação do referido benefício.
11      Agência Goiana de Transportes e Obras     LEI Nº 17.537, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 -
Institui, no âmbito da Agência Goiana de Transportes e Obras, a gratificação e o adicional que especifica.
(Gratificação pelo Exercício de Atividades de Apoio às Obras Públicas e Rodoviárias).
DECRETO Nº 7.559, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012. Regulamenta o art. 3º da Lei n. 17.537, de 29 de
dezembro de 2011
12      Departamento Estadual de Trânsito  DETRAN LEI Nº 18.457, DE 30 DE ABRIL DE 2014. Institui
o Bônus por Resultados no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito -DETRAN- e dá outras
providências.
DECRETO Nº 8.158, DE 19 DE MAIO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados, instituído no
âmbito do Departamento Estadual de Trânsito, pela Lei nº 18.457, de 30 de abril de 2014.
13      Fundação de Amparo a Pesquisa - FAPEG     LEI Nº 18.504, DE 09 DE JUNHO DE 2014. Institui,
no âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás FAPEG, o Bônus por Resultados que
especifica e dá outras providências.
DECRETO Nº 8.214, DE 21 DE JULHO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído, no
âmbito da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, pela Lei nº 18.504, de 09 de junho de
2014.
14      Secretaria de Estado da Fazenda LEI Nº 18.217, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013. Altera a Lei nº
13.738, de 30 de outubro de 2000, e dá outras providências.
DECRETO - A Secretaria de Estado da Fazenda não apresentou ainda a minuta do decreto de
regulamentação do referido benefício.
15      Secretaria de Estado da Indústria e Comércio      LEI Nº 18.559, DE 26 DE JUNHO DE 2014.
Altera as Leis nºs 15.558, de 16 de janeiro de 2006, e 15.648, de 09 de maio de 2006, e dá outras
providências.
DECRETO Nº 8.275, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014. Regulamenta a concessão das Gratificações de
Estímulo Funcional -GEFs- instituídas pelas Leis nos 15.558, de 16 de janeiro de 2006 e 15.648, de 09 de
maio de 2006, com alterações posteriores.
16      Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia      LEI Nº 18.582, DE 1º DE JULHO DE 2014.
Institui, no âmbito da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Bônus por Resultados
que especifica.
DECRETO Nº 8.237, DE 22 DE AGOSTO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído, no
âmbito da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, pela Lei nº 18.582, de 1º de julho de
2014.
17      Superintendência do PROCON GOIÁS   LEI Nº 18.567, DE 30 DE JUNHO DE 2014. Institui, no
âmbito da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor, da Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária e Justiça, o Bônus por Resultados que especifica e dá outras providências.
DECRETO Nº 8.264, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados
instituído, no âmbito da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor PROCON-, da
Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça SAPEJUS-, pela Lei nº 18.567, de 30 de
junho de 2014
18      Junta Comercial do Estado - JUCEG       LEI Nº 18.566, DE 30 DE JUNHO DE 2014. Institui, no
âmbito da Junta Comercial do Estado de Goiás, o Bônus por Resultados que especifica.
DECRETO Nº 8.215, DE 21 DE JULHO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído, no
âmbito da Junta Comercial do Estado de Goiás JUCEG-, pela Lei nº 18.566, de 30 de junho de 2014.
19      Agência EMATER    LEI Nº 18.594, DE 1º DE JULHO DE 2014. Institui, no âmbito da Agência
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária EMATER, o Bônus por
Resultados que especifica.
DECRETO Nº 8.236, DE 22 DE AGOSTO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Resultados instituído, no
âmbito da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária EMATER-,
pela Lei nº 18.594, de 1º de julho de 2014.
20      Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - GESPRE   LEI Nº 18.601, DE 03 DE JULHO DE
2014. Institui, no âmbito da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, o Bônus por Exercício de
Serviços de Saúde.
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DECRETO Nº 8.283, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2014. Regulamenta o Bônus por Exercício de Serviços
de Saúde, instituído pela Lei nº 18.601, de 03 de julho de 2014.
21      Órgãos da Segurança Pública. Programa Goiás Cidadão Seguro.
LEI Nº 17.881, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012. Institui o Programa Goiás Cidadão Seguro e dá outras
providências.
DECRETO Nº 8.205, DE 10 DE JULHO DE 2014: Cria Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de
Controle e Redução de Criminalidade em Goiás, no âmbito do Programa Goiás Cidadão Seguro.
Minuta de decreto de regulamentação do benefício no âmbito da Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária está sendo analisada.
22      Secretaria de Estado da Educação- SEE     LEI Nº 18.544, DE 18 DE JUNHO DE 2014. Institui,
para o ano de 2014, o Bônus de Incentivo Educacional aos profissionais da educação pública estadual e
dá outras providências.
LEI Nº 18.093, DE 17 DE JULHO DE 2013 - Institui, para o ano de 2013, o Bônus de Incentivo
Educacional aos profissionais da educação pública estadual e dá outras providências.
LEI Nº 17.735, DE 13 DE JULHO DE 2012 - Institui o Bônus de Incentivo Educacional aos profissionais
da educação pública estadual e dá outras providências.
LEI Nº 17.402, DE 06 DE SETEMBRO DE 2011 - Institui o Bônus de Estímulo à Regência aos
professores em regência de classe e em exercício nas unidades escolares pertencentes à rede estadual de
ensino e dá outras providências.
23      Superintendência de Vigilância em Saúde - SUVISA     LEI Nº 18.464 DE 13 DE MAIO DE 2014.
Dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração dos servidores efetivos da Secretaria de Estado da Saúde
e dá outras providências. O artigo 21 da referida Lei dispõe sobre a Gratificação de Produtividade Fiscal,
a ser concedido por meio de Avaliação de Desempenho Individual aos servidores que desempenhem
funções de fiscalização sanitária e que estejam em efetivo exercício na SUVISA ou nas Regionais de
Saúde da SES/GO.
Decreto  A proposta de regulamentação da Gratificação de Produtividade Fiscal está aguardando
publicação na Casa Civil.
24      Secretaria da Segurança Pública   LEI Nº 17.558, DE 20 DE JANEIRO DE 2012. Estende aos
servidores que especifica a ajuda de custo a que se refere o inciso II do art. 1o da Lei no 15.949, de 29 de
dezembro de 2006, altera seu valor e dá outras providências.
Decreto  A Secretaria de Estado da Segurança Pública não apresentou ainda a minuta de decreto de
regulamentação do benefício.

Vale ressaltar, que nem todas as organizações que instituíram o Programa já estão distribuindo os
benefícios. Isso decorre, em alguns casos, da necessidade de regulamentação do Programa por decreto
que só ocorre por iniciativa da organização e, em outros, porque o processo de Avaliação de Desempenho
Individual ADI ainda está acontecendo e o pagamento dos benefícios só começarão a ser efetuados após a
homologação do resultado do primeiro ciclo de ADI, salvo as organizações que instituíram alguma
excepcionalidade, através da lei instituidora do Programa.

Quantitativo de servidores que efetivamente receberam bônus/gratificação por resultado / produtividade:

Mês - quantitativo
Janeiro  - 2.268
Fevereiro - 2.295
Março -  2.300
Abril - 2.750
Maio - 3.293
Junho - 4.816
Julho - 4.604
Agosto - 4.747
Setembro - 5.939
Outubro - 5.958
Novembro  5.952
Dezembro -  5.876
Fonte: Sistema RHnet

É necessário destacar que o quantitativo de servidores refere-se apenas aos que
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efetivamente receberam bônus por resultados, incluindo-se nesse conceito a verba remuneratória de outra
denominação com a mesma natureza (gratificação por produtividade, prêmio de incentivo, etc). O
referido quantitativo é menor do que o quantitativo de servidores efetivamente avaliados, pois só auferem
bônus os servidores que atingem uma pontuação mínima de 70% (setenta por cento) dos pontos possíveis
na Avaliação de Desempenho Individual. Isto ocorre porque nossa fonte de obtenção do quantitativo de
beneficiados é a Folha de Pagamento, de onde só é possível captar dados daqueles que efetivamente estão
recebendo um bônus.

PROGRAMA: 1112 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE ANÁPOLIS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Avanço significativo na materialização da Plataforma Logística Multimodal de Goiás, considerando a
conclusão dos projetos de pavimentação, proteção vegetal, drenagens hídricas e outras relacionadas à
conclusão da pista de pouso e decolagem, construída especialmente para operar com aeronaves de 400
toneladas.

Após edição da Portaria expedida pela SAC-SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL - que regulamenta as
concessões de aeroportos no Brasil, a Segplan juntamente com a Deloitte ultimaram as adequações
necessárias no Edital de Licitação da PLMGO.

2452 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1131 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Desenvolvimento em conjunto com Deloitte dos procedimentos necessários para promover a licitação da
Plataforma Logística Multimodal, a qual encontra-se inserida o Aeroporto de Cargas de Anápolis.

Regularização junto ao município de Anápolis da área tombada como patrimônio histórico denominada
"Casa JK"

Ações junto à Valec objetivando a inclusão do modal ferroviário nas operações da Plataforma Logística
Multimodal

Regularização financeira do contrato 003/2010 celebrado com a empresa LOCTEC CONSTRUTORA E
LOCADORA LTDA

OBSERVAÇÕES

A execução do objeto do contrato 003/2010 passou a ser de competência da Agetop, a partir do corrente
exercício.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1288 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não informado ou não identificado responsável.

PROGRAMA: 1134 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - ESCOLA
DE GOVERNO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O Programa objetiva desenvolver as competências necessárias do servidor para o desempenho satisfatório
de suas funções mediante aquisição e aprimoramento de conhecimentos gerenciais, técnicos e
operacionais.
    As ações para a Melhoria do Planejamento e Gestão Pública resultam na melhoria da
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qualidade dos serviços prestados pelos servidores públicos em sua área de atuação e no atendimento ao
público, pela capacitação, troca de experiências e implementação de novos processos de trabalho.
   A ação para o Desenvolvimento de Competências Gerencias oportunizou, além da oferta de uma pós-
graduação em Desenvolvimento Gerencial, a realização do curso Fronteiras em Gestão Pública, em
parceria com a Fundação Dom Cabral, e do 4º Encontro Geral dos Gerentes com o tema: A
profissionalização da gestão pública.
   A parceria firmada com a UEG apresenta como resultado a formação em nível superior de servidores,
aprovados em processo seletivo, no curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. As aulas tiveram
início em outubro de 2013 e neste segundo semestre de 2014 os alunos concluíram o 3º módulo do curso.
  O Acordo de Cooperação com a ENAP, possibilitou a oferta de cursos do Programa de Capacitação em
Gestão de Compras Públicas, para a capacitação de servidores municipais, estaduais e federais.
  Os convênios de desconto com instituições de ensino superior, escola de idiomas, de educação infantil,
fundamental e de profissionalizante, possibilitam ao servidor e dependentes diretos outras oportunidades
de aperfeiçoamento profissional com descontos de até 25% nas mensalidades.
  As parcerias firmadas com a FGV e FAAP, para oferta de 4 cursos de pós-graduação em Planejamento
Estratégico, Qualidade e Processos, Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Gerencial resulta na
preparação dos servidores públicos estaduais para o planejamento estratégico da carreira, das relações de
trabalho e do aprimoramento profissional no contexto organizacional. Visa também desenvolver a
capacidade de análise e de reflexão crítica do contexto das organizações públicas, sujeito a constantes
mudanças e inovações.
   No primeiro semestre de 2014 foi firmada a parceria com o IDP para oferta de cursos de
aperfeiçoamento a 2.400 servidores do poder executivo. Serão abordados assuntos na área de Gestão
Governamental que inclui a gestão de projetos, gestão orçamentária e financeira, captação de recursos e
legislação e na área da Capacitação para o Desenvolvimento Institucional que abordará o
desenvolvimento gerencial e estratégico, gestão de resultados, gestão de pessoas dentre outros assuntos. O
resultado será a melhoria da prestação de serviços públicos pela profissionalização do servidor.
  Visando o desenvolvimento dos prefeitos e secretários municipais foi finalizado o edital para a oferta do
curso de extensão em Desenvolvimento Gerencial Municipal a ser ministrado pela Fundação Armando
Alvares Penteado.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2473 - AMPLIAÇÃO DA AGENDA DE ALIANÇAS COM MUNICÍPIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Acordo de Cooperação firmado com o Município de Santo Antônio do Descoberto em vigência para
realização de atividades de capacitação em 2014.

Acordo de Cooperação com a Escola Nacional de Administração Pública ENAP, para oferta de cursos do
Programa de Capacitação em Gestão de Compras Públicas e capacitação de servidores municipais,
estaduais e federais.

Edital finalizado e aguardando a indicação da fonte de recursos para a oferta do curso de extensão em
Desenvolvimento Gerencial Municipal a ser ministrado pela Fundação Armando Alvares Penteado, aos
prefeitos e secretários municipais.

Oferta dos cursos de Formação de Pregoeiro e Português Básico no município de Santo Antônio do
Descoberto dando continuidade a capacitação dos servidores municipais em cursos na área de gestão
básica.

27 servidores municipais capacitados no curso de Formação de Pregoeiro e Português Básico em 2014.
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2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2539 - CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO E DESENVOLVIMENTO DE
PARCERIAS COM FORNECEDORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

05 parcerias firmadas com Instituições de Ensino Superior, Escola de Idiomas, Escola de educação
infantil e ensino fundamental e Instituição de Ensino Profissionalizante, para oferecer outras
oportunidades de aperfeiçoamento aos servidores públicos estaduais e seus dependentes diretos por meio
de descontos nos cursos oferecidos por essas instituições.

  01 Parceria firmada com a Universidade Estadual de Goiás para a oferta do curso Superior em Gestão
Pública.

  02 Parcerias firmadas com a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Armando Álvares Penteado, para
oferta de 4 cursos de pós-graduação em Planejamento Estratégico, Qualidade e Processos, Gestão e
Pessoas e Formação de Gerentes.

  01 Parceria firmada com a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP para a oferta de cursos de
curta duração aos servidores federais, estaduais e municipais, do poder executivo, em Goiás.

  01 Parceria firmada com o Instituto Brasiliense de Direito Público  IDP para oferta de cursos de
aperfeiçoamento a 2.400 (dois mil e quatrocentos) servidores públicos do poder executivo estadual.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2452 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ALTA DIREÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação sem previsão de realização para o ano de 2014.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2487 - CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO
PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Oferta de 135 eventos de capacitação de curta duração em áreas como língua portuguesa, legislação,
licitação, informática, previdência, gerenciamento de projetos, processos, direito administrativo
disciplinar, dentre outras.

Oferta de 02 turmas do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, em parceria com a UEG, com
final do 3º módulo em dezembro de 2014.

Oferta de 03 cursos de Pós-Graduação em Gestão de Pessoas (em parceria com a FAAP), Planejamento
Estratégico e Qualidade e Processos (em parceria com a FGV) com início das aulas em abril de 2014.

3.912 servidores capacitados em cursos de curta duração.

89 servidores concluintes do 3º módulo, do total de 4 módulos, do curso Superior de Tecnologia em
Gestão Pública oferecido em parceria com a Universidade Estadual de Goiás.

120 servidores frequentando os cursos de pós-graduação oferecidos pela Escola de Governo em parceria
com a  Fundação Getúlio Vargas - FGV e Fundação Armando
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Álvares Penteado  FAAP, no 1º semestre de 2014.

Oferta de 01 curso de Pós-Graduação em Desenvolvimento Gerencial, com início das atividades em
25/04/2014.

Oferta do curso Fronteiras em Gestão Pública em parceria com a Fundação Dom Cabral, para os gerentes
premiados no 3º Encontro Geral de Gerentes, realizado em maio de 2014, em Brasília.

Realização do 4º Encontro Geral dos Gerentes com o tema: A profissionalização da gestão pública.

39 gerentes frequentando a pós-graduação em Desenvolvimento Gerencial, oferecido pela Escola de
Governo em parceria com a Fundação Armando Álvares Penteado  FAAP.

10 gerentes capacitados no curso Fronteiras em Gestão Pública ministrado pela Fundação Dom Cabral em
maio de 2014.

754 gerentes e demais convidados capacitados no 4º Encontro Geral dos Gerentes realizado em
14/08/2014.

145 eventos de capacitação realizados no ano de 2014, incluindo as turmas dos cursos de graduação e
pós-graduação.

4.951 servidores capacitados nos eventos oferecidos em 2014, incluindo os alunos matriculados e
frequentando os cursos da graduação e pós-graduação.

2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2157 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DA ESCOLA DE GOVERNO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Com o objetivo de custear as despesas das ações de capacitação da Escola de Governo destacamos os
principais serviços realizados nas instalações da SUPEG objetivando adequar a estrutura física para
melhor atender os alunos inscritos nos cursos de curta duração, graduação e pós-graduação realizados em
2014.
    Destacamos a ampliação das salas de aula do bloco 04, para bem acomodar os 50 alunos matriculados
nas turmas do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública e os 40 alunos matriculados em cada uma
das quatro pós-graduações oferecidas neste exercício. A aquisição de material elétrico e lógico, para
reestruturacao dos laboratórios de informática e sala multimídia, quadro branco com rodízios para apoio
ao auditório e quatro telas de projeção (tamanho 2x3 m) para as salas de aulas ampliadas e utilizadas nos
cursos da graduação e pós-graduação também contribuiram para a melhoria dessa nova estrutura física.
   Serviços como a instalação de grades nas janelas das salas de aula, auditório, laboratórios e
administrativo, portão eletrônico para a área do estacionamento e com abertura por controle remoto no
portão para pedestres contribuiram para melhorar a  segurança no acesso as dependências do prédio bem
como dos equipamentos eletrônicos e mobiliário da Superintendência.

2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2332 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
SIMPLIFICADOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

   O Programa de Desenvolvimento e Capacitação da Escola de Governo além de desenvolver as
competências do servidor, por meio da oferta de cursos e eventos de capacitação, também atua na
coordenação e desenvolvimento de concursos públicos e processos seletivos simplificados para o
preenchimento de vagas do poder executivo
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estadual.
   A Gerência de Recrutamento, Seleção e Relações Externas vem ampliando suas ações na construção de
Editais de Concursos Públicos e na execução de Processos Seletivos Simplificados (PSS). Em 2014 foram
selecionados 5.145 candidatos por meio de Concurso Público e Processo Seletivo Simplificado para o
quadro de servidores da Defensoria Pública, Sapejus, Sectec, Agrodefesa, Secretaria da Saúde, dentre
outros.
    Por meio da informatização do processo de inscrição de candidatos, capacitação de coordenadores e
fiscais para atuarem na aplicação das provas, inclusive nos municípios do interior do Estado, e análise da
documentação do candidato a Gerência de  Recrutamento, Seleção e Relações Externas vem acumulando
conhecimentos que a habilitarão a atuar futuramente como um núcleo de seleção.

5.145 candidatos selecionados por meio de Concurso Público e Processos Seletivos Simplificados
finalizados em 2014, sendo:

SPTC- Médico Legista_ 73 candidatos selecionados
SECTEC- Professor de Nível Superior Profissional, Tutor e Apoio Administrativo_ 571 candidatos
selecionados
SAPeJUS  Vigilante Penitenciário Temporário_ 1.999 candidatos selecionados
SECTEC- CEP Basileu França_ 23 candidatos selecionados
SECTEC- Bolsa Futuro_ 442 candidatos selecionados
AGRODEFESA_ 306 candidatos selecionados
SECTEC  Educação Profissional_44 candidatos selecionados
SECTEC_ 501 candidatos selecionados
SECTEC_36 candidatos selecionados
SAPeJUS  Área da Saúde_ 431 candidatos selecionados
SECTEC_87 candidatos selecionados
Secretaria de Estado da Saúde_ 31 candidatos selecionados
Detran _ 492 candidatos selecionados
Defensoria Pública  109 candidatos selecionados

Realização do concurso de Defensor Público de 3ª Categoria do Estado de Goiás

Realização de 14 (quatorze) Processos Seletivos Simplificados, sendo 3 (três) iniciados em 2013 e
finalizados em 2014, conforme Editais abaixo:

Edital 09/13 - SPTC
Edital 10/13 - SECTEC
Edital 11/13 - SECTEC
Edital 01/14 - SAPeJUS   Vigilante Penitenciário Temporário
Edital 02/14 - SECTEC- CEP Basileu França
Edital 03/14 - SECTEC- Bolsa Futuro
Edital 04/14 - AGRODEFESA
Edital 05/14 - SECTEC  Educação Profissional
Edital 06/14 - SECTEC
Edital 07/14 - SECTEC
Edital 08/14 - SAPeJUS - Área da Saúde
Edital 09/14 - SECTEC
Edital 10/14 - SES
Edital 11/14 - Detran

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO DO
ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Os principais resultados no Programa encontram-se em  dois dos cinco eixos  estruturantes previstos, a
saber Infraestrutura  econômica e urbana e infraestrutura  social  com  resultados relevantes, a seguir:
1. Obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água   realizados pela SANEAGO na região do
entorno  com 20.498 novas ligações de água e com   atendimento de 66.074 novos habitantes, destacando-
se obras em andamento nos municípios de  Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama e Valparaíso de
Goiás;
2 . Tratativas na discussão sobre integração do transporte coletivo  no entorno do DF e
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criação de consórcio público  para a região integrada da  RIDE  pela SICAM;
3 . Implantação de infraestrutura urbana pela AGDR com  destaque ações de pavimentação nos
municípios de Santo Antônio do  Descoberto, Cidade Ocidental, Planaltina, Novo Gama, Luziânia,
Valparaíso, Cristalina, Cabeceiras de  Goiás, e Vila Boa  e    quadras esportivas  nos municípios de  Santo
Antonio do Descoberto e Cidade Ocidental e infraestrutura social  destaca-se a implantação de creche na
Cidade Ocidental e  construção de  escola no município de Formosa.

De cinco ações previstas no programa,  duas tem  realizações físicas / financeiras  ( 1174 e 1083 ) duas
com realizações no campo de articulação  com diversos atores institucionais  ( 1050 e 1167 ) e  uma  ação
( 1188 ) com nenhuma atividade realizada.
Não temos ações no período nos eixos infraestrutura fundiária,produção agropecuária e turismo e
institucional , Criação de Fundo  Federal para os municípios da Ride. Neste último, o Governo de Estado
de Goiás  efetuou ampla articulação  nos anos de 2011 e 2012 com o governo federal e governo do DF ;
no entanto,  sem avanço no que concerne a criação do referido fundo.

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1188 - DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade realizada.

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORDESTE
GOIANO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Considerando o objetivo de corrigir as distorções e os desequilíbrios da região do Nordeste Goiano,
integrando-a às demais regiões do Estado, através de investimentos em infraestrutura econômica e social,
impulsionando o setor produtivo com o aproveitamento das potencialidades existentes visando a geração
de trabalho e renda e a melhoria da qualidade de vida da População, o Programa  1026 - PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORDESTE GOIANO  apresentou realizações em   dois
dos cinco eixos  estruturantes previstos, a saber Infraestrutura  econômica e urbana e infraestrutura  social
com  resultados relevantes, com obras em andamento pela AGDR conforme se segue :

1. Pavimentação urbana em Colinas do Sul, Campos Belos de Goiás, ALvorada do Norte e Campos de
Goiás, Damianópolis , Buritinópolis, Monte Alegre de Goiás, Alto Paraíso, Cavalcante , Nova Roma e
São João d´Aliança;
2.  Recapeamento asfáltico urbano em  Colinas do Sul, Guarani de Goiás, Simolândia , Teresina de Goiás.
São Domingos e Sítio d`Abadia;
3. Reforma de Terminal Rodoviário em  Alvorada do Norte, Simolândia, Divinópolis e Posse;
4.  Reforma de Estádio de Futebol em Simolândia, Construção de campo de futebol em Damianópolis e
Reforma de  Ginásio de Esportes em  Divinópolis e Posse;
5. Construção de Parque Urbano em Posse (com aquisição de brinquedos), Guarani de Goiás, Nova Roma
( quadra poliesportiva e lazer ) e urbanização do Parque de  Colinas do Sul;
6. Construção de Lago Fervedor em  Divinópolis.

ARTICULAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE ZONA DE PROCESSAMENTO À EXPORTAÇÃO-
ZPE-NORDESTE GOIANO -  No que concerne articulação para implantação  de  Zona de
Processamento à Exportação - ZPE no nordeste goiano, para atração de empresas exportadoras e
colaborar com as que já utilizam a infraestrutura exportadora da cidade, como polo de logística e
distribuição, foi constatado em  estudos realizados durante o projeto que em virtude de logística seria
inviável a criação de uma ZPE em Posse, nordeste de Goiás, sendo assim a transferência  do Projeto para
a região de Anápolis.

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO OESTE
GOIANO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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Tendo em vista que o Programa de Desenvolvimento Integrado do Oeste Goiano está fundamentado no
conjunto de ações destinado à promoção do desenvolvimento regional nas áreas econômica, humana ,
social e ambiental  com objetivo de  reduzir as distorções e os desequilíbrios intrarregionais e inter-
regionais, integrando esta região às regiões mais desenvolvidas do Estado destacamos  resultados
expressivos no campo da infraestrutura urbana e social, tendo como principais realizações em andamento
pela AGDR,conforme a seguir:

1 . Recuperação asfáltica  e recapeamento nos municípios de  Iporá, Aragarçs, Aurilândia, Ivolândia,
Doverlândia e Nazário;
2. Pavimentação asfáltica  urbana nos municípios de  Britânia ,Jussara, Santa Fé e  Buriti de Goiás;
3. Recuperação e ampliação de pontes nos municípios de AuriLãndia, Córrego do Ouro e Ivolândia;
4. Infraestrutura urbana: Ginásio de Esporte em Anicuns; Campo de Futubol em Mossâmedes;Praças em
Mossâmedes, Nazário ;Parque/ Lago em  Amorinópolis , Bom Jesus de Goiás e Córrego do Ouro e
duplicação de avenida em Sanclerlândia;
5. Infraestrutura social com reforma e ampliação do Lar Vicentino em  São Luis de Montes Belos.

PROGRAMA: 1137 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS DE
DESENVOLVIMENTO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Tendo em vista a promoção do  desenvolvimento socioeconômico dos municípios de maneira equilibrada
e sustentável, valorizando suas potencialidades e fortalecendo-os através da implantação de um conjunto
de ação integradas - obras, serviços e atividades, em diversos setores reduzindo as distorções e os
desequilíbrios intra e inter-regionais e integrando as diversas regiões do estado, destacam-se as principais
realizações realizadas sobretudo no campo de oferta de serviços à população  e  e fomento à infraestrutura
urbana, rural, social e associativista:

1. Reforma de  Condomínio Vapt Vupt nos municípios de :  Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre ,Itauçu
,Rialma ,Corumbá de Goiás.Campos Belos de Goiás e Divinópolis;
2. Reforma das praças Poscidônio de Lima e Joaquim Lino, no município de Damolândia;
3. Recapeamento asfáltico no município de Ipameri e  Pavimentação asfáltica no município de Silvânia;
4. Aquisição de trator agrícola para a Associação Projeto de Assentamento Holanda e Região do Bugre no
município de Goiás e  para a Associação dos produtores Rurais de São Sebastião do Rio Claro - ASPROS
no município de Jussara ;
5. Aquisição de patrulha mecanizada para uso para Central de Pequenos Produtores Rurais de Luziânia  e
Associação de Produtores de Leite no município de Jussara;
6. Projeto de arquitetura e urbanismo  do Terminal Turístico  de  Lago Azul  no município de Buriti
Alegre.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1140 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS E POLOS DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Pagamento da segunda parcela  (2/2) do Projeto  de Arquitetura e Urbanismo do Terminal Turístico de
Corumbazul à empresa  SRD ARQUITETURA LTDA - ME  no valor de RS 39.400,00 ( Trinta e nove
mil e quatrocentos reais). O projeto foi encaminhado para AGDR  para licitação da obra.Licitação
aguardando autorização de desapropriação do terreno.

EIXO TECNOLÓGICO GOIÂNIA-ANÁPOLIS
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), inicia o processo de
implantação do Eixo Tecnológico Goiânia-Anápolis, um complexo a ser composto por empresas de alta
tecnologia. O contrato com a empresa vencedora da licitação do estudo conceitual, a Módulo BR
Arquitetura, Design e Construção, foi assinado em 29/10/14 no Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
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Este projeto inovador transformará de forma pioneira a região entre a capital e Anápolis. É uma proposta
arrojada, que vai instaurar um novo modelo de desenvolvimento, mas priorizando a geração de emprego
com baixo impacto ambiental, muita tecnologia e qualidade de vida. O projeto será construído com a
participação efetiva dos municípios, respeitando as potencialidades locais e ouvindo a população, porque
o objetivo maior é a preservação do patrimônio ambiental da região.

O estudo contemplará um amplo levantamento de dados e informações sobre a área do Eixo, que abrange,
além de Goiânia e Anápolis, os municípios de Terezópolis de Goiás, Goianápolis, Nerópolis, Campo
Limpo e Ouro Verde. Serão estudadas questões ligadas ao uso e ocupação do solo, diagnóstico
socioeconômico e ambiental da região, bem como os aspectos jurídicos e institucionais para a
implementação do projeto. Também serão abordadas formas de atrair o interesse de investidores e
avaliadas as áreas potenciais para a implantação de condomínios residenciais, que servirão aos
trabalhadores dos complexos produtivos.

O projeto vai organizar as capacidades potenciais de cada município, que hoje se encontram isoladas. A
região concentra o maior Produto Interno Bruto (PIB) do Centro-Oeste. A proposta com este projeto é
aproveitar esse poderio econômico de forma sustentável, gerando novas oportunidades para Goiás de
forma inovadora, destacando as vantagens socioeconômicas e geográficas para abrigar o Eixo
Tecnológico.

Relatórios
A Módulo BR deverá entregar à Segplan os relatórios do estudo em 120 dias, quando terá início a etapa
de detalhamento do projeto de implantação do Eixo Tecnológico. O custo do estudo é R$ 149,9 mil. A
área de Tecnologia de Informação é uma das prioridades elencadas pelo Governo do Estado visando
transformar a região entre Goiânia e Anápolis em um eixo tecnológico de ponta, para atrair indústrias
limpas, gerar empregos e transformar a economia goiana, tornando-a estratégica e de referência no País.

O estudo se vale de experiências internacionais, que têm como base uma proposta que conjuga produção
tecnológica, limpa e sustentável. Essa região contempla todos os requisitos desse novo modelo de
desenvolvimento por ter distância próxima entre as cidades, proximidade com a capital federal,
localização geográfica privilegiada do ponto de vista logístico e ambiental. Possui ainda centros
produtivos importantes em agronegócio, farmacologia e aeronáutico, além de ser servido de boa base
universitária.

PATRULHA MECANIZADA

Aquisição proveniente de recursos financeiros do Contrato de Repasse nº 0315300-99/2009 celebrado
entre a União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA,
representado pela Caixa Econômica Federal (contratante) e o Estado de Goiás (contratado), com a
interveniência da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (interveniente executor).
Aquisição de patrulha agrícola mecanizada, com prestação de Assistência Técnica e Garantia, conforme
especificado no Termo de Referência, para o atendimento a municípios do Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES

Observação 1: Pagamento da parcela 1/2 foi efetuado em 2013 no valor de RS 59.100,00 (Cinquenta e
nove mil e cem reais) no programa 1071- Programa  de Planejamento e  Gestão Estratégica, Ação 2277-
Operacionalização dos programas do plano de ação integrada de desenvolvimento PAI.

Observação 2 :A aquisição do terreno por meio de desapropriação , processo de número nº
201300005004910   ainda não está autorizado e é pré- requisito para o procedimento licitatório.

PROGRAMA: 1130 - PROGRAMA DE GESTÃO DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA
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ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Publicação do Decreto n° 8.134/14, de 25/03/14, em 27/03/2014, que institui de Grupo de Trabalho
Multidisciplinar para o estabelecimento do marco legal sobre a gestão dos documentos, dados,
informações e arquivos públicos  com vistas a definição de normas e procedimentos para implantação de
política arquivística, que será integrada por representantes da SEGPLAN, CGE e PGE

Migração dos dados do SEPNet a partir do ano de 2006 para a ferramenta OBIEE, bem como a
manutenção e evolução dos respectivos dados, com a definição de atributos conceituais referentes a
tramitação processual;

Publicada a portaria que designa os servidores indicados para compor o Grupo de Trabalho
Multidisciplinar (Decreto n° 8.134/14), Simone de Lourdes Oliveira - representando SEGPLAN (órgão
coordenador do Grupo), Juliano Martins Rodrigues - CGE e Carla Ferreira da Silva Queiroz - PGE, por
meio de portaria.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2168 - IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE SUPRIMENTOS E
LOGÍSTICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

REALIZAÇÕES (atividades desenvolvidas)
- gestão da migração dos dados do BO SEPNet para a ferramenta OBIEE, bem como a manutenção e
evolução dos respectivos dados, mediante a  definição de novos atributos conceituais;
- encaminhado memorando ao Gabinete do Secretário para designação dos servidores indicados para
compor o Grupo de Trabalho Multidisciplinar (Decreto n° 8.134/14, representando SEGPLAN (órgão
coordenador do Grupo), CGE e PGE, por meio de portaria.
- Autuação de processo para contratação de serviços de suporte, atualização, manutenção e treinamento
de solução docflow em parceria com SMI/SGPF/STI
- elaboração de Projeto de Cooperação Técnica Internacional por meio do PNUD, para Implantação da
Gestão de Documentos e Arquivos Públicos no Estado de Goiás. (Conforme informações da SMI a
parceria com o PNUD foi suspensa por tempo indeterminado, em virtude de questões orçamentárias e
também pelo período eleitoral. Ainda assim, ficou decidido que caso a parceria se concretize, vão ser
colocados projetos mais estruturantes que foram elencados no Plano de Governo)

PROGRAMA: 1119 - PROGRAMA DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Realização de Politicas de Valorização do Servidor Público:
O  Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor - NASS tem avaliado todos os processos de solicitação de
readaptação de função e julgado os reais casos e encaminhado para reabilitação quando necessário
reduzindo as readaptções desnecessárias.

O sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos -  GED tem permitido a consulta instântanea de
arquivos de  prontuários e licenças médicas e reduzindo exponencialmente a  tramitação e arquivamento
de papéis dentro da Gerência.

O Sistema de acompahamento à licença - SALIS  está em pleno funcionamento com alterações de
melhorias constantemente .

As parcerias com os órgãos estaduais precisam ser firmadas para a realização dos exames períodicos. Já
foram realizados na Segplan, AGR e Ipasgo.

O sistema de Gerenciamento de Riscos Ambientais - SIGRA foi planejado para ser desenvolvido em
etapas. A 1ª etapa contempla a execução dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, para
posteriormente serem desenvolvidas as outras
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ações tais como: PCMSO, LTCAT, Laudos de Insalubridade e Emissão de PPP.

Normatização, Regulamentação e Revisão de Atividades ligadas ao CONSIND e unidades de apoio deste
e assuntos correlatos para Construir o planejamento e execução de atividades próprias da Unidade.
Definir e acompanhar indicadores para Data-Base para recompor o poder aquisitivo remuneratório e
cumprir o comando constitucional
Analisar e propor alternativas para as demandas por melhorias remuneratórias dos servidores públicos do
Poder Executivo Estadual  e subsidiar decisões do CONSIND
Estudo de quantitativo de cargos e provimento e subsidiar decisões do CONSIND
 Analisar e desenvolver ações para corrigir ou ajustar verbas remuneratórias variáveis e indenizatórias
e propiciar correção monetária, defasagens e promover incentivos em programas ou atividades específicas
Pesquisa Salarial para realizar o ranking de GO em relação aos demais Estados

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2397 - POLÍTICA DE VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização de Politicas de Valorização do Servidor Público:

O  Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor:
O  Núcleo de Atenção à Saúde do Servidor - NASS criado com o objetivo de realizar acompanhamento
dos aspectos sociais, ambientais e psicológicos ligados à saúde do servidor que realizam tratamento sob a
concessão de licença médica dando aos gestores de RH uma previsão de retorno à atividade e se haverá
restrição da capacidade funcional do servidor após o término do afastamento.

O sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos:
O sistema de Gerenciamento Eletrônico de Documentos - GED está sendo implantado para dotar a
Gespre de tecnologia capaz de gerar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informações
existentes nos documentos médicos constantes em prontuários dos servidores do Estado, arquivados sob a
guarda e controle da Gerência, e  eliminar a necessidade de produzir novos prontuários físicos.
Permitindo o acesso aos documentos de forma ágil e segura.

Sistema de Acompanhamento à Licença do Servidor e um módulo do Sistema RH-Net:
O Salis - Sistema de Acompanhamento à Licença do Servidor e um módulo do Sistema RH-Net,
desenvolvido e utilizado pela Gespre para concessão, processamento, controle, coleta de dados, análise e
transmissão da informação de todos os serviços referentes a licenças médicas.

Exames periódicos dos Servidores:
A Gespre vem realizando os exames periódicos dos Servidores, em parceria com os órgãos estaduais e
com o Ipasgo ( para a emissão de Guias de Exames), com o objetivo de avaliar o estado de saúde e a
exposição a fatores de riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, aos quais os servidores podem
estar expostos. Algumas exposições a fatores de riscos físicos e químicos são passíveis de serem
rastreados, mensurados e monitorados pelos exames periódicos.

O Sistema de Gerenciamento de Riscos Ambientais:
O Sistema de Gerenciamento de Riscos Ambientais - SIGRA está sendo criado  para execução dos
trabalhos de segurança do trabalho com o objetivo de monitorar à distância todas as ações que estiverem
sendo desenvolvidas e implementadas nos órgãos estaduais.

Normatização, Regulamentação e Revisão de Atividades ligadas ao CONSIND e unidades de apoio deste
e assuntos correlatos: 1
Definir e acompanhar indicadores para Data-Base: 0
Analisar e propor alternativas para as demandas por melhorias remuneratórias dos servidores públicos do
Poder Executivo Estadual: 102
Estudo de quantitativo de cargos e provimento:  9
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Analisar e desenvolver ações para corrigir ou ajustar verbas remuneratórias variáveis e indenizatórias: 12
Pesquisa Salarial:  1
Totalizando 125 atividades.

Objetivamente:

 - O  NASS tem avaliado todos os processos de solicitação de readaptação de função e julgado os reais
casos e encaminhado para reabilitação quando necessário reduzindo as readaptções desnecessárias.

 - O sistema tem permitido a consulta instântanea de arquivos de  prontuários e licenças médicas e
reduzindo exponencialmente a  tramitação e arquivamento de papéis dentro da Gerência.

 - O Salis está em pleno funcionamento com alterações de melhorias constantemente .

 - As parcerias com os órgãos estaduais precisam ser firmadas para a realização dos exames períodicos. Já
foram realizados na Segplan, AGR e Ipasgo.

O sistema foi planejado para ser desenvolvido em etapas. A 1ª etapa contempla a execução dos
Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, para posteriormente serem desenvolvidas as outras ações
tais como: PCMSO, LTCAT, Laudos de Insalubridade e Emissão de PPP.

GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS.

Normatização, Regulamentação e Revisão de Atividades ligadas ao CONSIND e unidades de apoio deste
e assuntos correlatos.
Definição e acompanhamento de indicadores para Data-Base.
Analise e proposta de alternativas para as demandas por melhorias remuneratórias dos servidores públicos
do Poder Executivo Estadual.
Estudo de quantitativo de cargos e provimento.
Analise e desenvolvimento de ações para corrigir ou ajustar verbas remuneratórias variáveis e
indenizatórias.
Pesquisa Salarial.

O Clube de Desconto estabelece política de parcerias com empresas privadas de vários ramos, com a
finalidade de oferecer descontos aos servidores públicos estaduais na aquisição de produtos e serviços em
estabelecimentos comerciais.Atualmente temos 95 (noventa e cinco) empresas cadastradas em vários
segmentos. Foi realizado parcerias com a Câmara de Dirigentes Logistas de Goiânia, ACIEG e Sindicato
do Comércio Varejista no Estado de Goiás.

AUXÍLIO-CRECHE
Projeto integrante do Plano de Ação Integrada  PAI, visa apoiar e valorizar os servidores  em
reconhecimento pela contribuição do trabalho para o desenvolvimento do Estado de Goiás. De 1.500
vagas disponíveis, 392 filhos de servidores foram beneficiados com auxílio-creche no valor de R$ 200,00
(duzentos reais) para auxiliar nos custos com creches de seus filhos.

PROJETO PARA FINANCIAMENTO HABITACIONAL
1ª Etapa: Modalidade Convênios  são convênios ou instrumentos congêneres firmados entre o Estado de
Goiás e Instituições Financeiras para trazer condições diferenciadas para os servidores públicos na
aquisição de sua moradia.
Aguardando a divulgação e implantação do programa (fase final).

2ª Etapa: Modalidade Conjunto Habitacionais  é a Construção de Conjuntos Habitacionais que serão
vendidos por meio de Instituição Financeira em condições especiais, cujos os subsídios serão viabilizados
pela Secretaria de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás.
Em andamento (Processo nº 201200005004992) que trata da viabilização da área localizada na Chácara
do Governador para construção de Unidades Habitacionais voltadas para o servidor.
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O Portal do Servidor registrou, neste primeiro ano de funcionamento, total de 3.329.217 acessos
(visualizações de páginas). No período, 512.637 usuários buscaram informações no site, que contabiliza
4.548 registros de informações disponibilizadas. Os campeões em acessos são os concursos públicos e
processos seletivos, seguidos pelo Clube de Desconto do Servidor, informações sobre despesas com
pessoal, Escola de Governo, consignações e aposentadoria.
Principais Serviços disponibilizados: Clube de Desconto do Servidor; Creche PAI; Auxílio-Funeral;
Escola de Governo; Concursos e Seleções; Consignações; Saúde do servidor; Previdência; IPASGO; SEP
NET; Vapt Vupt Digital; Emissão de guias do Ipasgo; Legislação (por assunto); Direitos e Deveres do
servidor; Homenagem ao Servidor.

PROGRAMA: 1132 - PROGRAMA DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTE MULTIMODAL -
PLATAFORMA E REDES
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Não Informado.

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1046 - REDES MULTIMODAIS DE TRANSPORTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não informado.

PROGRAMA: 1090 - PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Resultados obtidos pelo programa:

 - Incremento de 14,6% de melhoria nos aspectos analisados da gestão no âmbito do Projeto Raio X da
Gestão desde seu início no ano de 2012;

 - Incremento de 25% no alcance de resultados das ações decorrentes dos Planos de Melhoria da Gestão
implementados nos órgãos e entidades;

 - Difusão de conhecimento aplicável no âmbito da Administração Estadual e disponibilização de 60
novas práticas de gestão no Banco de Boas Práticas de Gestão;

 - 113 Processos relativos à organização administrativa estadual analisados e despachados;

 - Negociação dos termos e condições para cooperação técnica com PNUD;

 - Viabilização da participação de 30 servidores da SEGPLAN no Congresso Consad - Brasília-DF;

 - Automatização do Processo de Férias

 - Otimização do Processo de Captação de Recursos e Execução de Convênios

 - Construção de painéis de indicadores: Processo Corporativo de Aquisições e Contratações; Processo
Corporativo de Frequência e Sala de Situação - Indicadores do Processo Corporativo de Aquisições

- Início do Mapeamento dos Riscos de Corrupção nos processos organizacionais no âmbito da
SEGPLAN, atendendo determinação do Decreto nº 7.905.
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2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2341 - ARTICULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA E OTIMIZAÇÃO
DE PROCESSOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

OTIMIZAÇÃO DE PROCESSOS:

PROCESSO OTIMIZADOS PARA AUTOMATIZAÇÃO                                         TÉRMINO
Férias                                                                                                                   01/2014
Diárias                                                                                                                  03/2014
Licença para Tratar de Interesse Particular                                                        09/2014
Movimentação Interna                                                                                          09/2014
Elaboração e Publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal      10/2014

AUTOMATIZAÇÃO DE PROCESSOS:

PROCESSO
Férias - Segplan                                                                                                    Concluído
Diárias - Segplan                                                                                                       Iniciado
Licença para Tratar de Interesse Particular - Segplan                                             Iniciado
Movimentação Interna - Segplan                                                                               Iniciado
Elaboração e Publicação dos Relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal            Iniciado

- Otimização de 39 processos em parceria com a Deloitte, além da otimização do Processo de Captação
de Recursos e Execução de Convênios
- Monitoramento de 37 processos já otimizados pelo Escritório de Processos em 10 órgãos.
- Acompanhamento da construção de painéis de indicadores:
        Processo Corporativo de Aquisições e Contratações
        Processo Corporativo de Frequência
        Sala de Situação  Indicadores do Processo Corporativo de Aquisições
- Participação do Conselho de Desburocratização, com participação nos grupos de:
        Aquisições
        Captação de Recursos e Execução de Convênios
- Capacitação de 96 servidores através do Curso de Modelagem de Processos de Negócio utilizando
Bizagi Modeler e 78 servidores através do Curso de Gerenciamento por Processos, totalizando 174
capacitações.
- Atualização do Portal de Processos Públicos.
- Elaboração e divulgação mensal do Boletim Informativo.

ARTICULAÇÃO E MODERNIZAÇÃO NA GESTÃO PÚBLICA:

- Negociação dos termos e condições para cooperação técnica com PNUD;
- Articulação com unidades responsáveis pelos Projetos beneficiados;
- Elaboração de documentos para análise e avaliação;
- Viabilização da participação de 30 servidores da SEGPLAN no Congresso Consad  Brasília-DF;
- Benchmarking em projetos de gestão dos outros Estados (BA, SP, MG, AL);
- Elaboração de 3 (três) anteprojetos para composição do plano de trabalho;
- Elaboração e gerenciamento do plano de ação para a implementação do
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Gerenciamento Eletrônico - GED no Estado;
- Autuação e acompanhamento de processo licitatório para contratação de serviços técnicos, treinamento
e manutenção do software Docflow;
- Acompanhamento de processo licitatório para contratação de serviços técnicos, treinamento e
manutenção do software Docflow e articulação com as áreas parceiras para implantação na Segplan;
- Atuação no Projeto de Integração entre Planejamento e Orçamento;
- Elaboração de projetos de gestão com implementação prevista para 2015;
- Elaboração de minuta de instituição do Projeto Banco de Consultores Internos  BCI;
- Negociação de proposta de preços e acompanhamento do processo licitatório para contratação de
serviços técnicos, treinamento e manutenção do software Docflow.
- Recebimento e tabulação dos Planos de Melhoria da Gestão dos Órgãos e Entidades relativo às ações
implementadas em 2013 no âmbito do Projeto Raio X da Gestão;
- Análise dos resultados e elaboração do Balanço 2013-2014 do Projeto Raio X da Gestão;
- Readequação da metodologia e elaboração do planejamento do 3º Ciclo do Projeto Raio X da Gestão;
- Lançamento do 3º Ciclo do Projeto Raio X da Gestão, com todos os órgãos/entidades do Poder
Executivo Estadual;
- Recebimento e tabulação dos questionários de auto-avaliação da gestão encaminhados pelos
órgãos/entidades;
- Consolidação dos resultados e elaboração do documento final do Projeto;
- Gerenciamento e divulgação do Banco de Boas Práticas de Gestão, repositório de práticas inovadoras e
de textos correlatos à melhoria e modernização da gestão (disponibilização de 215 práticas e 115 artigos
relativos à gestão pública);
- Gerenciamento do Sistema de Gestão Administrativa  SIGA, por meio do monitoramento, organização e
disponibilização de normas e legislações relativas a Organização Administrativa Estadual;
- Análise técnica de 140 processos relativos à organização administrativa e/ou a  gestão pública e a
elaboração dos respectivos pareceres, despachos e/ou notas técnicas;
- Estudo e elaboração de metodologia e indicadores para implementação do IDGP  Índice de
Desenvolvimento da Gestão Pública ;
- Estudo (benchmarking) e elaboração de proposta para reestruturação do DETRAN/GO.
- Suporte técnico na formulação e implementação da Reforma Administrativa (novembro e dezembro
/2014).

OBSERVAÇÕES

Obs: Em virtude de mudanças no escopo da Gerência e do ano eleitoral, estamos trabalhando também
com a implantação de Projetos de gestão internos e não apenas com projetos de cooperação técnica.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2249 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA PRÓ-CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização em 2014.

OBSERVAÇÕES

Não houve realizações até o 3º trimestre de 2014.

Obs: Em virtude de dificuldades orçamentárias e financeiras, este Programa não foi contemplado no
Programa de Ajuste Fiscal  PAF 2014 do Estado de Goiás, desta forma, o início de sua execução foi
adiado para 2016.
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2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2285 - IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA DO PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO E MOBILIÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Imóvel passível de Alienação Identificado:
Vistoria em imóveis visando identificar imóveis com possibilidade de alienação, em diversos municípios
do Estado
Elaboração de Laudos de Avaliação dos imóveis de interesse específico.

Levantamento Ocupacional e Avaliação dos Imóveis do Estado Realizado:
Solicitação aos Cartórios de Registro de Imóveis de Certidões de Imóveis de propriedade do Estado ainda
não registradas no cadastro
Vistoria visando identificar a ocupação dos imóveis
Atualização do cadastro com os novos imóveis identificados e a ocupação verificada por meio de vistoria.
Elaboração de Laudos de Avaliação para fins de aquisição, desapropriação, processos judiciais,
regularização de imóveis de escolas, de locação de imóveis para os diversos órgãos.

Sistema de Controle de Bens Móveis e Imóveis Implantado:
Recebimento das informações dos órgãos e entidades que cumpriram o Decreto nº 7.906/2013, que
instituiu a obrigatoriedade dos órgãos, entidades autárquicas, fundacional e fundos especiais da
Administração Pública Estadual de realizarem o inventário de bens móveis e imóveis
Levantamento, junto à Superintendência de Tecnologia de Informação, de protótipo de sistema para
controle e gestão dos Bens Móveis e Imóveis
Recebimento de respostas das prefeituras municipais dos ofícios anteriormente encaminhados pela
Superintendência solicitando o registro cadastral e o  valor venal dos imóveis pertencentes ao Estado.
Orientações aos órgãos e entidades quanto à realização do inventário dos bens.

Imóvel do Estado Regularizado:
Identificação de órgãos e entidades públicas que ocupam imóveis estaduais
Elaboração de Termos de Entrega de Imóveis visando a regularização de ocupação por diversos órgãos da
Administração Pública
Elaboração Termos de Cessão de Uso de Imóveis visando a regularização de ocupação de imóveis por
prefeituras municipais e entidades públicas
Identificação de entidades particulares que ocupam imóveis estaduais
Regularização da situação ocupacional de entidades particulares por meio de Permissão de Uso
Regularização em nome do Estado de imóveis anteriormente doados ao Estado para instalação de escolas
Manifestação de conveniência e oportunidade, nos termos da Lei nº 17.545/2012, visando a regularização
de imóveis por interesse específico e por interesse social, ocupados por particulares.

2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1225 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E FORMAÇÃO DE MULTIPLICADORES DE
CONHECIMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Estado de Goiás publicou o Decreto nº 7.905, dispondo sobre o mapeamento de riscos de corrupção nos
processos organizacionais no âmbito do Poder Executivo Estadual.
Conforme esse decreto, o mapeamento de riscos de corrupção consiste em ferramenta de gestão que
permite, aos agentes públicos, mapear os processos organizacionais e de serviços dos órgãos que atuam.
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Com o mapeamento de riscos de corrupção, poderão ser identificadas fragilidades na estrutura dos
diversos procedimentos da rotina institucional que ensejam a possibilidade do uso ilegal de interesses
pessoais em proveito próprio ou de terceiros.
A SEGPLAN realizou o mapeamento e identificou o IRC (Índice de Risco de Corrupção) dos processos
internos de Licença Prêmio e Licença por Interesse Particular.
A identificação deste índice auxilia os gestores dos processos a definirem soluções a serem trabalhadas,
de forma que os processos sejam realizados  atendendo os requisitos de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2301 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS -
PNAGE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizações (Atividades desenvolvidas):

- Avaliação qualitativa com os beneficiários dos serviços de consultoria financiados pelo PNAGE.

- Transferência do Patrimônio para os beneficiários;

- Encerramento das contas bancárias.

- Atividades encerradas

OBSERVAÇÕES

Obs: As metas físicas e financeiras desta Ação foram integralmente cumpridas e concluídas (100%) em
2013.  A ação poderá ser excluída.

PROGRAMA: 1120 - PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
ATENDIMENTO AO CIDADÃO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Resultados obtidos:
O Estado de Goiás priorizou a melhoria do atendimento ao público ampliando a rede do Programa Vapt
Vupt, totalizando 60 unidades em todo o Estado. Com esta ampliação e oferecendo 775 serviços, o Estado
conseguiu levar um serviço público de qualidade a um maior número de pessoas. Foram realizados
11.213.806 atendimentos. O dinamismo do programa também possibilitou realizar em 2014, 80 jornadas
itinerantes a população com dificuldade de acesso ao poder público e com isto, dar dignidades ao cidadão
disponibilizando, gratuitamente documentos pessoais, além de outros atendimentos.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1270 - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO/REFORMA/ADEQUAÇÃO/MANUTENÇÃO
DE CONDOMÍNIOS PÚBLICOS E UNIDADES DOS VAPT VUPTS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Resultados obtidos:
O Estado de Goiás priorizou a melhoria do atendimento ao público ampliando a rede do Programa Vapt
Vupt, totalizando 60 unidades em todo o Estado. Com esta ampliação e oferecendo 775 serviços, o Estado
conseguiu levar um serviço público de qualidade a um maior número de pessoas. Foram realizados
11.213.806 atendimentos. O dinamismo do programa também possibilitou realizar em 2014, 80 jornadas
itinerantes a população com dificuldade de acesso ao poder público e com isto, dar dignidades ao cidadão
disponibilizando, gratuitamente documentos pessoais, além de outros atendimentos.

-Atendimento realizado pelo vapt vupt/número - 11.213.806 Atendimentos
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-Atendimento realizado pelo vapt vupt móvel/número - 74.112 Atendimentos
-Condomínio vapt vupt implantado/número - 30 unidades
-Condomínio vapt vupt reformado/adequado/número - 5 unidades
-Jornada realizada pelo vapt vupt móvel/número - 80 jornadas
-Unidade fixa do vapt vupt reformada/adequada/número - 30 unidades
-Unidade fixa vapt vupt implantada/número - 74 unidades
-Unidade Padrão Implantada / Numero - 2
-Unidade Vapt Vupt Mantida / Numero - 45

2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2530 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Resultados obtidos:
O Estado de Goiás priorizou a melhoria do atendimento ao público ampliando a rede do Programa Vapt
Vupt, totalizando 60 unidades em todo o Estado. Com esta ampliação e oferecendo 775 serviços, o Estado
conseguiu levar um serviço público de qualidade a um maior número de pessoas. Foram realizados
11.213.806 atendimentos. O dinamismo do programa também possibilitou realizar em 2014, 80 jornadas
itinerantes a população com dificuldade de acesso ao poder público e com isto, dar dignidades ao cidadão
disponibilizando, gratuitamente documentos pessoais, além de outros atendimentos.

PROGRAMA: 1071 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ELABORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Redução do quantitativo das dotações orçamentárias em relação à proposta orçamentária 2014 em
33,91% e 49,65% quando comparada à proposta orçamentária 2013. Tal redução proporcionou melhor
distribuição dos saldos orçamentários e consequentemente melhor alocação de recursos em programas e
projetos prioritários, principalmente aqueles constantes no PAI.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INCREMENTO DE RECEITAS E QUALIDADE DO GASTO

- Análise qualitativa dos projetos que captaram recursos;
- Desenvolvimento de mecanismo de captação de recursos junto ao setor privado;
- Compreensão das particularidades das ações de captação de recursos junto ao governo federal de cada
órgão;
- Coletar sugestões e críticas das entidades empresariais e do terceiro setor quanto aos mecanismos de
captação de recursos junto ao setor privado;
- Oferecer cursos sobre a ferramenta Portal dos Convênios conforme demanda, sem depender da
disponibilidade do governo federal em capacitar os servidores do Estado;
- Oportunidade de capacitar servidores do Estado como multiplicadores no Portal dos Convênios;
- Publicidade às atividades da gerência e sua atuação;
- Divulgação das ações da gerência e seu apoio aos órgãos na captação de recursos;
- Filtragem das informações disponíveis no Portal dos Convênios e divulgação daquilo que é específico
ao Estado de Goiás, conferindo mais agilidade na busca de captação de recursos;
- Base de dados quanto às propostas submetidas ao governo federal para captação de recursos;
- Orientação na elaboração de novos projetos;
- Compartilhamento de informações e trocas de experiências;
- Publicidade das informações e utilização do site como porta de entrada para contato com a gerência.

PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS SOCIOECONÔMICOS E
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GEOGRÁFICOS

- Cálculo mensal do Índice de Preços ao Consumidor  IPC Goiânia (12 edições);
- Cálculo do Produto Interno Bruto do Estado de Goiás e dos municípios goianos;
- Cálculo do PIB preliminar trimestral do Estado de Goiás (4º trimestre de 2013, 1º, 2º e 3º trimestres de
2014);
- Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos  Estatísticas Básicas (2 encartes quadrimestrais);
- Elaboração da publicação Goiás em Dados 2013, conjunto de estatísticas e indicadores sociais,
econômicos e demográficos, com textos analíticos de setores importantes da economia;
- Elaboração do Boletim Conjuntura Econômica Goiana (4 edições 28, 29,30 e 31)  publicação que
objetiva promover o debate e a análise de aspectos econômicos e sociais de Goiás;
- Análises da conjuntura goiana, mensalmente, das pesquisas: Caged, PIM, PMC, LSPA, PMS, Balança
Comercial, Operações de Crédito e Arrecadação Tributária.
- Análises de pesquisas anuais: PNAD, PAC, PIA, PAM, PPM, RAIS, PEVS, PAS e Censo Escolar da
Educação Básica.
- Manutenção e melhoria contínua do Site IMB - Portal na internet que disponibiliza todos os produtos do
IMB à sociedade
- Produção de mapas temáticos;

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1149 - CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INCREMENTO DE RECEITAS E QUALIDADE
DO GASTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Avaliação de 106 projetos submetidos pelos órgãos para cumprimento da meta do PEPC no Acordo de
Resultados pactuado em 2013;
- 02 missões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para estudo de viabilização de
iniciativa de captação de recursos junto ao setor privado (Títulos de Impacto Social - TIS);
- Reuniões com 08 órgãos do Estado de Goiás para entender como se dá o processo de captação de
recursos junto ao governo federal em cada um deles;
- Reuniões com 13 entidades empresariais e do terceiro setor para apresentar a frente de trabalho de
captação de recursos junto ao setor privado;
- Seleção de 02 instrutores em caráter excepcional da Escola de Governo para ministrar cursos sobre a
ferramenta Portal dos Convênios;
- Viabilização do curso "Formação de multiplicadores no Portal dos Convênios", ministrado pelo MPOG,
para 24 servidores (48h);
- Publicação de 04 informativos mensais, com a descrição das atividades realizadas pela gerência;
- Realização de 01 palestra sobre captação de recursos e elaboração de projetos, voltada a 23 servidores
da Seagro;
- Monitoramento diário dos programas abertos no Sistema de Convênios e divulgação daqueles em que o
Governo de Goiás esteja apto a participar;
- Acompanhamento semanal do andamento das propostas submetidas pelos órgãos no Sistema de
Convênios;
- Consolidação de banco de projetos do Estado, envolvendo todos os convênios celebrados via Portal dos
Convênios;
- Criação de rede de comunicação com os órgãos sobre captação de recursos;
- Foram capacitados 16 Órgãos em captação de recursos;
- Foram capacitados 15 Órgãos em elaboração de projetos.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1018 - GOIÁS PARA RESULTADOS

U.O.:
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REALIZAÇÕES

Para 2014, foi adotada uma nova estratégia de pactuação de resultados que pudesse contribuir para a
efetiva melhoria dos serviços e produtos ofertados pelos órgãos. Desse modo, assim como em 2013, o
escopo de pactuação foi ampliado com a inclusão de metas relacionadas a resultados finalísticos.
Acordo de resultado parcial assinado e repactuado - 28
Relatório / parecer de monitoramento dos acordos de resultado elaborado e divulgado - 14

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1132 - INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

ELABORAÇÃO E PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- Realização da Oficina de Elaboração da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2015, dia 24/06/14,
com a presença dos representantes de 86 Unidades Orçamentárias das Administrações Direta e Indireta do
Poder Executivo Estadual, demais poderes e Empresas Paraestatais.
- Atualização e melhorias do Sistema de Elaboração Orçamentária  SEONET, com a disponibilização de
novos relatórios, inclusive em formato de planilha eletrônica (.xls) como forma de facilitar a análise
crítica de exercícios anteriores e melhorar a qualidade da proposta vigente.
- Alteração na tabela de códigos de receita do Sistema de Elaboração Orçamentária  SEONET com o
objetivo de adequar-se às novas normas de contabilidade aplicada ao setor público com vistas à
implantação futura da contabilidade por centro de custo. Para tal alteração foi necessária a realização de
estudo detalhado para estabelecer a relação direta entre os códigos de receita e suas respectivas fontes de
recursos por Unidade Orçamentária.
- Revisão conceitual e atualização total da tabela de naturezas de despesa, realizadas após trabalho em
conjunto com a Gerência de Controle da Despesa, propiciando melhor alocação dos gastos e
consequentemente melhor controle e acompanhamento do gasto público.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1114 - MODERNIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Acesso às informações orçamentárias e financeiras via tablet, já implantado e funcionando, com
aprimoramentos constantes.

2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2277 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PLANO DE AÇÃO
INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO - PAI

U.O.:

REALIZAÇÕES

Programa Patrulha do Desenvolvimento Regional
O Programa faz parte do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento, área de Desenvolvimento
Regional e Municipal. O Programa Patrulha do Desenvolvimento, é
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composto por 75 máquinas (caminhões, patrolas, motoniveladoras e pás mecânicas) que são
disponibilizadas para municípios goianos com o objetivo de realização de obras urbanas e rurais como
cascalhamento de ruas, retirada de entulhos, melhoria das estradas vicinais, entre outras.
Esta ação desenvolve as mesmas atividades da ação 2529 - Desenvolvimento da Economia Goiana, do
Programa 1110 - Programa de Competitividade  da Economia e Atração de Investimentos.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

A Ç Ã O :  2 4 2 9  -  P R O D U Ç Ã O ,  S I S T E M A T I Z A Ç Ã O  E  A N Á L I S E  D E  D A D O S
S O C I O E C O N Ô M I C O S  E  G E O G R Á F I C O S

U.O.:

REALIZAÇÕES

Tendo em vista os objetivos do programa, o IMB realizou as seguintes ações:
Realizações (Atividades desenvolvidas) em 2014:
1. Cálculo mensal do Índice de Preços ao Consumidor  IPC Goiânia (12 edições);
2. Cálculo do Produto Interno Bruto do Estado de Goiás e dos municípios goianos;
3. Cálculo do PIB preliminar trimestral do Estado de Goiás (4º trimestre de 2013, 1º, 2º e 3º trimestres de
2014);
4. Elaboração do Encarte Indicadores Econômicos  Estatísticas Básicas (2 encartes quadrimestrais);
5. Elaboração da publicação Goiás em Dados 2013, conjunto de estatísticas e indicadores sociais,
econômicos e demográficos, com textos analíticos de setores importantes da economia;
6. Elaboração do Boletim Conjuntura Econômica Goiana (4 edições 28, 29,30 e 31)  publicação que
objetiva promover o debate e a análise de aspectos econômicos e sociais de Goiás;
7. Análises da conjuntura goiana, mensalmente, das pesquisas: Caged, PIM, PMC, LSPA, PMS, Balança
Comercial, Operações de Crédito e Arrecadação Tributária.
8. Análises de pesquisas anuais: PNAD, PAC, PIA, PAM, PPM, RAIS, PEVS, PAS e Censo Escolar da
Educação Básica.
9. Manutenção e melhoria contínua do Site IMB - Portal na internet que disponibiliza todos os produtos
do IMB à sociedade
10. Atualização contínua e sistemática do BDE - Banco de Dados Estatísticos para o gerenciamento e
manutenção de estatísticas socioeconômicas de Goiás
11. Produção de mapas temáticos;
12. Elaboração e disponibilização de dados geográficos do Estado de Goiás;
13. Renovação do layout da página do SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação) e sua manutenção
com atualização contínua;
14. Elaboração do Atlas do Estado de Goiás 2014;
15. Colaboração na execução do Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas do
Brasil;
16. Manutenção do sistema de mapas interativos i3Geo (Sistema de Informações Geográficas - SIG
online);
17. Conclusão do Macro Zoneamento Agroecológico e Econômico do Estado de Goiás (Macro ZAEE),
com a disponibilização de um Geoserviço web e a criação de uma página web, na qual estão disponíveis
todos os dados obtidos no projeto;
18. Realização de quatro cursos de capacitação na área de geoinformação dentro do projeto Sieg Cursos.

Foram realizadas 77 análises de pesquisas conjunturais e estruturais em 2014, entre elas: Caged, PIM,
PMC, LSPA, PMS, Balança Comercial, Operações de Crédito e Arrecadação Tributária. Além de análises
de pesquisas anuais: PNAD, PAC, PIA, PAM, PPM, RAIS, PEVS, PAS e Censo Escolar da Educação
Básica.

O Banco de Dados foi mantido e atualizado durante todo o ano, alcançando 100% de atualizações,
modernização e melhoria do portal SIEG, SIG online, i3Geo, ZAEE etc.
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Foram realizados e publicados 25 estudos e sínteses, entre eles: Análise do Censo Fomentar/Produzir,
Características do Emprego Formal em Goiás, Mapeamento das Áreas Irrigadas por Pivôs Centrais no
Estado de Goiás, Mercado de Trabalho, Produção Industrial Goiana 2013, Crescimento X
Desenvolvimento Econômico em Goiás, Mulheres em Goiás, PIB Trimestral - 4º trimestre e acumulado
de 2013. Aspectos da Economia Solidária em Goiás, Mudança demográfica em Goiás e seu reflexo na
sociedade, O Trabalhador Goiano, Análise do ÍDH dos Municípios Goianos. IDHM - 1991, 2000 e 2010,
Goiás: exportações, importações, suas origens e destinos, Comprometimento Hídrico por Pivôs Centrais
em Goiás, Síntese de indicadores sociais de Goiás, Macroimpactos do FCO, O Programa Bolsa
Universitária e a Democratização do Acesso ao Ensino Superior em Goiás, Emprego Formal em Goiás -
Primeiro Semestre de 2014, População Jovem de 16 a 24 anos, Panorama da Migração em Goiás, Micro e
Macroimpactos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (Fco): O caso de Goiás, PIB
Trimestral - 1º Trimestre 2014, PIB Trimestral - 2º Trimestre 20141. Análise Espacial do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO): O Caso de Goiás, Setor de Manutenção de
Aeronave, PIB Trimestral - 3º Trimestre 2014

Foram oferecidos ao público 12 cursos e eventos promovidos pelo IMB: 1. Treinamento Base de dados
TEM (2 meses), Encontros do IMB (3 edições), Curso IpeaGEO, Treinamento STATA (2 meses), Curso
Itaú Social, Curso INDE, Curso QuantumGIS, Curso Base de dados Bioma Cerrado

Foram realizados 13 conjuntos de materiais de geoinformação e disponibilizados pelo IMB, entre eles:
Produção de mapas temáticos; Elaboração e disponibilização de dados geográficos do Estado de Goiás;
Renovação do layout da página do SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação) e sua manutenção com
atualização contínua; Elaboração do Atlas do Estado de Goiás 2014; Colaboração na execução do Atlas
do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas do Brasil; etc.

Os sites do IMB e SIEG foram mantidos e atualizados durante todo o ano, alcançando 100% de
atualizações de conteúdo, modernização e melhoria.

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

RESULTADOS ALCANÇADOS PELO PROGRAMA:

- Maior disponibilidade dos sistemas e da infraestrutura em geral;
- Maior confiabilidade dos sistemas e segurança dos dados que gera a melhoria dos sistemas de tomada de
decisão;
- Modernização da Infraestrutura técnica e Parque tecnológico;
- Maior estabilidade da rede elétrica;
- Maior facilidade na recuperação de dados em caso de acidentes;
- Regularização de licenças;
- Melhorias em sistemas;
- Atendimento a demanda do cidadão que utiliza tecnologia da Informação em suas atividades diárias -
Vapt Vupt Virtual.
- Reduções dos custos de licenças de software, a partir da nova instalação de Mainframe.
- Melhoria das redes de telecomunicações com as novas instalações de links de dados oriundos da ata de
registro de preço do Estado de Goiás, da Segplan;
- Realização processo de outsourcing de impressão.
- Melhoria dos painéis da sala de situação
- Melhoria no atendimento ao cidadão (com implantação de novos vapt-vupts e revitalizações)
- Melhoria da infraestrutura de atendimento de sistemas corporativos
- Melhoria do acesso interno na utilização da internet
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2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1248 - RECURSOS TECNOLÓGICOS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

DESCRIÇÃO ANALÍTICA DAS ATIVIDADES:

 - Contratação de serviços técnicos  especializados em BI (Business Inteligence)
 - Implementação de BI de dados do Comprasnet
 - Implementação de BI de Recursos Humanos
 - Implementação de BI de Prestação de Contas
 - BI do SEPNET
 - Contratação de Serviços de Gerenciamento de Projetos e Processos.
 - Compras de equipamentos de informática;
 - TR Datacenter
 - Construção de sites
 - Implantação do novo sistema de contabilidade
 - Recadastramento dos servidores
 - Migração dos Órgãos para RHnet
 - Desenvolvimento do sistema de gerenciamento de riscos ambientais
 - Melhoria no sistema de controle de RH e Folha de Pagamento
 - Melhoria no sistema de previsão da receita
 - Melhoria no Sistema Passe livre estudantil
 - Desenvolvimento de Sistemas de Patrimônio;
 - Processo de aquisição de micros e notebooks (Finalizado)
 - Implantação do VOIP na STI com monitoramento de ligações na Central de atendimento
 - Ativação da MetroGyn
 - Aquisição de Serrilhadora, Cortadeira e envelopadora no setor de qualidade.
 - Substituição de todas as baterias dos nobreaks responsáveis pela estabilidade da rede elétrica do CPD.
 - Aquisição de material lógico, elétricos e ferramentas.
 - Aquisição de fitas de backup
 - Aquisição de Licenças EPM.
 - Desenvolvimento do Sistema de Patrimônio.
 - Compra de memórias maquinas IBM.
 - Atualização Sistema VMare.
 - Compra de equipamentos de HI FI.
 - Compras de equipamentos Switchs.
 - Renovações de contratos de mão de obra terceirizada.
 - Desenvolvimento de novos painéis para sala de situação
 - Inicio do desenvolvimento dos painéis de dados orçamentários e financeiros socioeconômicos.
 - Aquisição de memórias para servidores
 - Contratação de novos colaboradores
 - Capacitações em Antivírus, Ponto de Função, Bizagi.
 - Participação no Consad.
 - Capacitação de Brigadistas eventuais
 - Migração do ambiente Natural/Adabas da Segplan para novo Mainframe
 - Melhoria do sistema de monitoramento automático dos bancos de dados Oracle
 - Atualização da ferramenta SAP Busines Objects para a versão 4.1 SP4 Packet 1, trazendo melhoras
significativas para esse ambiente
 - Incremento de informações no Portal Transparência via ferramenta Oracle BI
 - Entrega do BI do SEPNet com processos desde 2006
 - Migração do BI do RHNet para a ferramenta Oracle BI
 - Entrega do BI do SALIS - Licenças Médicas
 - Treinamento da equipe do SALIS na ferramenta Oracle BI
 - Capacitação em  Gerencia de Processos
 - Implantação de 12 novos Vapt-Vupts
 - Revitalização de 10 unidades da Segplan
 - Compra de computadores para troca e revitalizações
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- Implantação de novos servidores de aplicação
- Separação de sistemas por supervisões
- Instalação de novos links de acesso à internet

RESULTADOS:

- Processos de solicitação de férias automatizado;
- Solução de gerenciamento de projetos prioritários implantados.
- Melhoria das funcionalidades desenvolvidas pela Pasta; através da renovação de equipamentos
informatizados;
- Melhoria dos sistemas.
- Regularização do contrato de link de dados;
- Redução de despesas com softwares.
- Com o VOIP a Segplan saiu da dependência da SEFAZ, utilizando uma estrutura que estava
subutilizada
- Integração da estrutura de voz da Segplan
- Agilidade no processo do setor de qualidade com garantia de funcionamento evitando o trabalho durante
o final de semana
- Maior estabilidade no funcionamento dos equipamentos do CPD
- Apoio nas implantações do Vapt-vupt
- Capacitação de Brigadistas eventuais
- Implantação do sistema de frequência
- 99 % da Rede Wan concluída
- Realização de outsourcing de impressão.
- Mais mão de obra qualificada para desenvolvimento de novos sistemas, manutenções dos sistemas
existentes e atualizações destes sistemas.
- Melhoria na performance dos servidores
- Aumento de memória disponível para novos sistemas
- Criação de equipes especializadas em monitoramento e suporte de segundo nível
- Estabelecimento de gestão de projetos para Gerência de Infraestrutura Técnica
- Melhoria no atendimento ao cidadão
- Maior abrangência do serviço do Vapt-Vupt
- Maior disponibilidade dos sistemas
- Maior controle de recursos
- Melhoria no desempenho do acesso à internet

PROGRAMA: 1133 - PROGRAMA ESTADUAL DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Não informado ou não identificado responsável.

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2420 - GERENCIAMENTO, APOIO E COORDENAÇÃO DOS PROJETOS DE
INVESTIMENTOS, PARCERIAS E DESESTATIZAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não informado.

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1041 - PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Plataforma Logística Multimodal é um projeto ousado do Governo Estadual, possui uma área total de
100 hectares e estima-se investimentos na ordem de aproximadamente R$ 574 milhões na primeira fase
de construção. Segundo estudos, a Taxa Interna de Retorno da empresa concessionária será de 9,5% ao
ano, sem
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considerar os possíveis benefícios fiscais a serem concedidos.

O projeto da Plataforma Logística Multimodal contempla terminais de frete aéreo, centro rodoviário de
cargas, terminal ferroviário de cargas, armazéns gerais (refrigerados e de produtos de base e graneis) e
polo de serviços e administração logística.

Em fase de conclusão o asfaltamento da pista de pouso e decolagem;

O início da operação do Aeroporto de Cargas dependerá dos investimentos e cronograma a ser realizado
pela vencedora da licitação que indicará o concessionário responsável pela exploração da Plataforma
Logística Multimodal.

O processo licitatório da Plataforma Logística Multimodal está em andamento tendo, inclusive, já
realizado audiência pública e o edital do certame está em fase conclusiva devendo ser publicado ainda no
corrente ano.

Previsão de licitação da Plataforma Logística Multimodal em 2015

PROGRAMA:  1006  -  PROGRAMA DE  DE S E NVOL VI ME NT O DA RE GI ÃO
ME T ROPO L I T ANA DE  GO I ÂNI A

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1288 - OPERACIONALIZAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização no período.

OBSERVAÇÕES

O projeto de arquitetura e urbanismos da estação gastronômica foi efetuado em 2012/2013 ( produto
31921 ) tendo sido  totalmente pago,  empenho de numero 02 do processo nº 20100005004455 ,  no valor
total de RS 124.750,00 ( CENTO VINTE E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) à
empresa SRD ARQUITETURA LTDA- ME.
As licitação da obra e outras despesas necessárias ficará a cargo da AGDR.

PROGRAMA: 1003 - PROGRAMA HABITAR MELHOR

2154 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ
2753 - FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE
GOIÁS - FUNDES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 1275 - CONSTRUÇÃO DE CRECHES (OVG/HABITAR MELHOR/CHEQUE
MORADIA)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação pertencente à Agência Goiana de Habitação S/A - AGEHAB.

OBSERVAÇÕES

-     DIFICULDADES: Falta de interesse do gestor em terminar a obra;
-       JUSTIFICATIVA NÃO REALIZAÇÃO: Recurso insuficiente;
-       PONTOS CRÍTICOS: Recurso entregue em momento inoportuno (mudança de gestão  eleição para
prefeito);
-       MELHORIAS: Fiscalização mais efetiva pelos órgãos envolvidos, projeto mais moderno com uso de
novas tecnologias para obter menor custo na construção.
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2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

INSTITUCIONAL

HALIM ANTONIO GIRADE

1. Gestor

2. Visão Institucional

Ser uma instituição pública de excelência, gestora efetiva e democrática do Sistema Estadual de Saúde,
dotada de infraestrutura e processos de trabalho eficientes e eficazes.

2.1 Objetivo Institucional

Criação da Secretaria de Estado da Saúde - Lei 7928 de 21/05/1975. NOAS 01/02.
-  LEI Nº 17.797, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012 Institui o Fundo Estadual de Saúde (FES), por meio
de reestruturação do Fundo Especial de Saúde (FUNESA), e dá outras providências
-  Lei  Nº 15.260, DE 15 DE JULHO DE 2005 - Cria a Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás
Cândido Santiago - ESAP/GO, o Fundo Especial de sua manutenção;
-  Lei 8080/90.
- Lei complementar 141/2012

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Os significativos avanços no atendimento à Saúde entrarão para a história da administração estadual
como uma das principais realizações deste governo, sendo Goiás um dos estados brasileiros que mais
investe na área de saúde.

Implantação, do modelo de gestão em nossos hospitais pelas Organizações Sociais é aprovado por todos,
em especial por aqueles que utilizam e promovem os serviços: os usuários, seus acompanhantes e os
profissionais da área. Atualmente, 13 unidades estaduais de saúde geridas por meio dos deste modelo.
Nessas unidades, a média geral de aprovação por usuários, acompanhantes e profissionais é de 90,7%,
segundo pesquisa do Instituto Serpes publicada no último mês de setembro pelo jornal O Popular ? entre
os colaboradores das unidades geridas por OSs a aprovação média é de 97,9%. Dessas unidades ,  quatro
receberam o selo de qualidade Acreditação ONA: HGG, HDT, CRER e HURSO.

Em 2014, buscando aprimorar o desenvolvimento e as ferramentas de controle e avaliação dos Contratos
de Gestão celebrados entre a SES e as OSs, elaborou-se Termo de Referência para contratação de
Consultoria Especializada e foi feita a transferência do Gerenciamento do HUGO 2, HUTRIN, HEELJ e
CREDEQ de Aparecida de Goiânia para Organização Social.

Para garantir a correta e efetiva fiscalização e transparência da aplicação dos recursos do Estado nas
unidades de saúde, foi implantado o Conselho de Excelência das Unidades Públicas de Saúde, com 14
integrantes indicados pelo Poder Executivo, pelo Conselho Estadual de Saúde (CES), pelo Conselho
Regional de Medicina (CREMEGO), pelo Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e ainda pelo
Ministério Público (MPGO).

Para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde, estão em construção seis Ambulatórios
Médicos de Especialidades (AME) e seis Centros de Referência e Excelência em Dependência Química
(Credeq).
Os AME são centros de diagnóstico de média e alta complexidade e orientação terapêutica, que reunirão,
cada um, 20 especialidades médicas, para atendimento aos pacientes encaminhados pela Rede Básica de
Saúde. Cada AME deverá atender regiões de 250 a 400 mil habitantes.

O CREDEQ (Centro de Referência e Excelência em Dependência Química) é um serviço de referência na
atenção de usuários gravemente comprometidos pelo uso de drogas no Estado de Goiás. Tendo surgido
como uma proposta para complementar a rede de atenção psicossocial através de um atendimento
altamente especializado, diferenciado

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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quanto ao seu programa terapêutico e efetivo na atenção à saúde dessa população. O CREDEQ atuará de
forma integrada aos demais dispositivos de atendimento a pessoas com necessidades decorrentes do uso
de crack, álcool ou outras drogas, constituindo-se num espaço terapêutico destinado essencialmente aos
casos graves e de maior complexidade. Além das ações de assistência aos usuários e suas famílias, será
realizado atividades de qualificação para profissionais de saúde e pesquisa sobre a temática de
dependência química.

Foi ampliado a oferta de leitos de UTI- SUS no Estado, que possui hoje 833 Acomodações e, faz com que
Goiás supere em 38,8% o patamar preconizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que é de 600
leitos. Além dos chamados leitos próprios ? instalados nos hospitais públicos estaduais, como Hugo,
HGG e Materno Infantil - Goiás possui leitos conveniados, ou seja, instalados em hospitais privados ou
filantrópicos, porém destinados aos usuários do SUS.

Convênios com Santas Casas e hospitais de serviços especializados. Estes  convênios foram firmados
para unir esforços em prol do interesse público e, quando bem firmados e executados, resultam em
benefícios para a população. O terceiro setor e as entidades filantrópicas em geral desempenham um
papel importante e são parceiras indispensáveis do setor público. Por esta razão, o Governo de Goiás, por
meio da SES, fortaleceu, nos últimos anos, a celebração de convênios com entidades de reconhecida
credibilidade, com o objetivo de atender mais e melhor o cidadão.

O Estado alcançou uma Cobertura Populacional da Atenção Básica de 74,06%, com 1417 Unidades
Básicas de Saúde e Cobertura Populacional de 66,7% pela Estratégia Saúde da Família, com um total de
1.306 equipes implantadas.

Atualmente, 109.166 pacientes estão cadastrados no Centro de Distribuição de Medicamento de Alto
Custo- Juarez Barbosa para receber as 168 apresentações farmacêuticas disponíveis no estoque. No total,
são 79 doenças contempladas pelos medicamentos disponibilizados pela CMAC.

Ocorreu redução do  casos notificados de Dengue de 28,79% em relação a 2013.

Foi priorizado a realização de campanhas de Imunização de:  HPV (março e setembro),  Influenza,
Poliomielite e Seguimento Sarampo: visando a prevenção do câncer do colo do útero, redução das
complicações e  internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, nos grupos prioritários
para  vacinação, para manter a erradicação da poliomielite e corrigir falha primária da vacinação contra
sarampo e da rubéola.

Para otimizar o fluxo de informações estratégicas no planejamento e no processo de tomada de decisões
de gestores em Saúde, a SES criou algo inédito no país: o Conecta SUS - Centro de Informações e
Decisões Estratégicas em Saúde. Esse ambiente monitora em tempo real os principais indicadores de
Saúde, a situação epidemiológica de cada região, a evolução de casos de determinada doença e dados que
possam ajudar técnicos e especialistas a coordenarem com maior precisão atividades e ações para
melhorar as condições de Saúde da população.

O planejamento em saúde contempla instrumentos obrigatórios e distintos, porém relacionados com a
PPA/LOA,
sendo:
- Plano Estadual de Saúde - PES;
- Programação Anual de Saúde - PAS;
- Relatório Anual de Gestão ? RAG.
- Relatório detalhado quadrimestral

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

1 - Número de casos de internações hospitalares pagas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por 10 mil
habitantes, na
população residente no estado por quadrimestre.
Mede o número de internações hospitalares no Estado financiadas pelo SUS por 10 mil

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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habitantes
2 - Número total de internações hospitalares financiados pelo SUS X 1000 / População total residente
fonte de dados = SIH/IBGE;
3 - Proporção do número de leitos hospitalares do SUS por 1.000 habitantes, no estado em relação à
população total
residente.
Mede o número de leitos hospitalares no Estado do SUS por 1.000 habitantes
número de leitos hospitalares do SUS no estado x 1000/ População total residente
fonte de dados = SIH e CNESS/ IBGE;
4 - Percentual das internações hospitalares no SUS por causas sensíveis à atenção primária no Estado.
Mede o número internações hospitalares por causas presentes na Lista Brasileira de Condições Sensíveis
à Atenção
Primária (PORTARIA Nº 221/2008)
Número de internações hospitalares no SUS por causas Condições Sensíveis à Atenção Primária /
Número de
internações hospitalares no SUS no estado.
fonte de dados = SIA/SUS
5 - Estimativa Percentual Cobertura da Estratégia da Saúde da Família.
Descreve uma estimativa do % da população residente no estado, atendida pela Estratégia Saúde da
Família.
Estimativa da População Coberta X 100 /Total População Residente
fonte de dados = DAB/MS -IBGE
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1019 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E HUMANIZAÇÃO DA
ADMINISTRAÇÃO E MELHORIA DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE
ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

O Programa de Modernização e Humanização da Administração e Melhoria da Informação em Saúde está
fundamentado em qualificar o processo de gestão do Sistema Único de Saúde - SUS, com repercussões
diretas na organização do sistema e melhoria do seu desempenho, tendo as principais realizações descritas
abaixo:

- Construção e implantação do Hospital de Urgências da Região Noroeste Dr. Otávio Lage de Siqueira -
Hugo 2;
- Obra do Hospital Regional de Uruaçu com 60% de conclusão;
- Início das obras de 5 Centros de Referência e Dependência Química - CREDEQ;
- Início das obras de construção de 06 Ambulatório Médico de Especialidades -  AMEs;
- Reforma da sede, melhorias na rede lógica e atualização do "Data Center" da SES;
- Implantação do Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde - Conecta SUS Zilda Arns
Neumann;
- Realização de auditorias analíticas e de gestão, avaliando os estabelecimentos de saúde sob gestão
estadual;
- Realização de cursos de qualificação profissional nas áreas de atenção primária e formação técnica
profissionalizante;
- Realizações de campanhas de promoção e prevenção da saúde e publicação de materiais educativos.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 1228 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS UNIDADES
ASSISTENCIAIS E ADMINISTRATIVAS DA SES/GO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Hospital de Urgências da Região Noroeste Dr. Otávio Lage de Siqueira (Hugo 2)
Área a ser construída: 71.165 m².
Área do terreno: 137. 347,66 m².
Situação: 94% das obras estão concluídas. Em andamento os serviços de infraestrutura para a instalação
dos equipamentos nas áreas da lavanderia, nutrição, farmácia e Central de Material Esterilizado (CME).
Pintura do bloco do Centro de Atendimento a Queimados e acabamentos finais nos demais blocos.

Hospital Regional de Uruaçu
Área a ser construída: 23.237,80 m².
Área do terreno: 52.218,00 m².
Previsão de conclusão: maio/15
Situação: A obra está com 60% dos serviços finalizados. Grande parte dos blocos encontra-se em fase de
acabamento, sendo eles: ambulatório,
banco de leite, emergência, administração, enfermaria, centro cirúrgico e UTI.
Os blocos de lavanderia, farmácia e cozinha seguem com os serviços de alvenaria.

Centro de Referência e Dependência Química (Credeq)
1 - Credeq de Aparecida de Goiânia
Situação: 90% da obra concluída

2 - Credeq de Caldas Novas
Situação: 20% da obra concluída

3 - Credeq de Goianésia
Situação: 25% da obra concluída

4- Credeq de Morrinhos
Situação: 30% da obra concluída

5 - Credeq de Quirinópolis
Situação: 40% da obra concluída.

06 AMEs - Ambulatório Médico de Especialidades, sendo que Formosa está com 7,5%
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da obra em execução e as demais unidades de Posse, Goiânesia, Quirinópolis, São Luis dos Montes Belos
e Cidade de Goiás estão em fase de terraplanagem.
Hospital de Santo Antônio do Descoberto : Hospital era municipal e estava parado há mais de cinco anos,
retomado em abril de 2014 pelo Estado.

- Reforma do Prédio  da Administração ( AGECOM);
- Reformas no Hospital de doenças Tropicais;
- Realizadas reforma da UTI Pediátrica e do laboratório, enfermarias (alas de internação).

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2237 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização de campanhas de Saúde;
Distribuição de material informativo em  saúde

MÍDIA ESPONTÂNEA
Em 2014 pautamos positivamente 1.934 veículos de comunicação em 10 meses.

TWITTER
O  twitter da SES conta com 2.329 seguidores até outubro de 2014.

Matérias postadas no site da SES: 1.288 matérias - Até 17 de dezembro de 2014.
Visualização de página: 1.832.040 até outubro de 2014.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE
GOIÁS CANDIDO SANTIAGO - FUNGESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2299 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL
PARA O SUS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Disponibilizou-se estágios para alunos de cursos técnicos profissionalizantes, de nível superior e de pós-
graduação:
- 36 vagas de Residência Multiprofissional em Urgência e Trauma,Clínica Especializada em
Endocrinologia, Infectologia e Bucomaxilofacial;
- 43 Programas de Residência Médica: 199 médicos atendidos, média de 100 especialistas formados por
ano.

Participação de profissionais de saúde em cursos de educação permanente
5 turmas de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva em parceria com a UFG em andamento.

Módulo Prático da Capacitação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência
Capacitação em manejo clinico de dengue para médicos
Capacitação que visa a Assistencial de Saúde Bucal à Pessoa com Deficiência inicia módulo prático
Capacitação em teste de tuberculose
Oficina de Capacitação do Sistema Gerenciador de Ambiente
Capacitação sobre enfrentamento da violência sexual
Enfrentamento da violência sexual durante a Copa do Mundo é tema de capacitação em Goiás
Oficina de Elaboração de Indicadores participação de 55 profissionais do Laboratório aboratório de Saúde
Pública Dr. Giovanni Cysneiros;
Capacitação no Sistema Ouvidor SUS
Capacitação Técnica em Baciloscopia
Capacitação em atenção primária à saúde prepara 100 tutores das 17 regionais de saúde
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2270 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E
AUDITORIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Auditoria tem como objetivo verificar a efetividade de gestão adotada pelo Estado e a aplicação de
recursos por parte dos municípios, assegurando o cumprimento das leis que garantem a regulamentação
do SUS, bem como controlar e avaliar a organização e desempenho das redes, também  visam analisar a
qualidade do gasto dos recursos da SUS apontando impropriedades e desvio desses, além da adequação
dos serviços de saúde oferecidos à população, encaminhado os relatórios aos órgãos responsáveis para
cumprimento das recomendações feitas pelas equipes de auditorias.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2089 - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Ouvidoria tem a finalidade de estabelecer e manter um canal entre os cidadãos, os trabalhadores e a
gestão pública. Dessa forma tem atuado como
ferramenta estratégica de promoção da cidadania, incentivando a participação popular no Sistema Público
de Saúde do Estado de Goiás.
O atendimento é feito através de telefone de discagem gratuita (0800.643.3700), pela Internet (web ou e-
mail), presencial ou por correspondência.
Como instrumento de gestão, instituiu a  prática de análise e sistematização dos dados, elaborando e
publicando os relatórios gerenciais.
O ano de 2014 registra, até outubro, o percentual de 72%, com expectativa de fecharmos o ano com taxa
superior aos 77%
Em 2014 a Ouvidoria recebeu:
855 elogios 386 denúncias

Conselho Estadual de Saúde:
- Aprovação do Relatório de Gestão do Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário ¿
POESSP e outras providências;
-  Estabeleceu dispositivos legais e normativos ao Procedimento de contratação de organizações do
terceiro Setor e outras providências;
-  Aprovação do Projeto de aquisição de insumos de Radiologia da Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária ¿ SAPEJUS e outras providências;
-  Aprovação do Plano Estadual de Preparação para o enfrentamento da Cólera e outras providências;
- Instituiu o Grupo de Trabalho para elaborar a Política Estadual de Educação Permanente para a
Participação e Controle Social do SUS no Estado de Goiás e outras providências.
 - Aprovação  do Plano de Implantação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças
Raras no Estado de Goiás e outras providências.
 - Vinte e três Reuniões da Comissão Ampliada, preparando as Comissões para a realização da 4ª CESTT;
- Três Resoluções Ad Referendum, sobre os temas:
- Aprovação a Proposta de Convocação da 4ª Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da
Trabalhadora ¿ 4ª CESTT e outras providências;
- Aprovação o Regimento Interno da 4ª Conferencia Estadual de Saúde do trabalhador e da trabalhadora
de Goiás ¿ 4º CESTT e outras providências;
- Aprovação da Alteração do Plano Estadual de Saúde 2012-2015 e outras providências;

- capacitação de Conselheiros Municipais de Saúde em treze municípios, capacitando quinhentos e vinte
Conselheiros. Os temas abordados foram sobre o Sistema de Acompanhamento de Conselhos de
Saúde/SIACS; Lei Complementar nº 141/2012; Acórdão nº 1601/2011 do TCU; Programa de Inclusão
Digital/PID; Como receber e enviar Denúncias; Resolução nº 453/2012 do CNS, e Manual do Usuário do
SUS.
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- Realizou-se uma Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador, 4ª CESTT ¿ 4ª Conferência Estadual
de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Estado de Goiás, nos dias 25, 26 e 27 de junho/2014, no
Augustus Hotel.

- Oficina para Construção da Metodologia para os Debates de Conteúdos da 4ª CESTT.

-  Cinco Conferências Macrorregionais, com a participação de quatrocentos Conselheiros e convidados,
tratando de temas relacionados à saúde do trabalhador.

- Participaram trezentos e cinquenta Conselheiros e convidados nas sete Penárias Regionais que
debateram temas como: Programa de Inclusão Digital/PID, Ação de Fortalecimento de Saúde,
Financiamento de Saúde, HumanizaSUS, Qualiconselhos, SARGSUS, Regionalização da Saúde, Decreto
nº 7508/2011, Lei Complementar nº 141/2012, Acórdão nº 1601/2011 do TCU.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2120 - FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO DO SUS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Referência estadual do Sistema de Apoio à Construção do  Relatório de Gestão do SUS - SARGSUS:
capacitação das  secretarias municipais  e conselhos municipais de saúde, acompanhamento e
coordenação da inserção de dados, gestão do sistema
- Capacitação e cadastro dos novos gestores e conselheiros municipais de saúde no Sistema de Apoio a
Construção do Relatório de Gestão do SUS- SARGSUS
Assessoria ao municípios  para implantação e implementação dos instrumentos de Planejamentos do
Sistema Único de Saúde- SUS:
Programação Anual de Saúde - PAS;
Relatorio Anual de Gestão - RAG.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2536 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO EM TECNOLOGIA EM
SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Melhoria na infra estrutura de TI da SES:
- Atualização do DATA CENTER: 20 novos servidores adquiridos;
- Link de Dados: 10 para 100Mb   Sede;
- Instalação de 3 no-breaks de alta capacidade;
- Aumento do parque computacional da SES em 70%;

Implantação do Conecta SUS Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde. Projeto inédito
no país, o Centro foi instalado na sede da Secretaria de Estado da Saúde e monitorará, em tempo real,
todas as informações em Saúde do Estado, para subsidiar técnicos a coordenarem, com precisão,
atividades, ações e políticas da Secretaria.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2462 - PESQUISAS, PROJETOS E ESTUDOS PARA ACOMPANHAMENTO E
MONITORAMENTO DA POPULAÇÃO EXPOSTA AO CÉSIO 137

U.O.:

REALIZAÇÕES

Oficina para perfil de competência para ampliação do CEEPP
-Reestruturação Comitê de Ética em Pesquisa
Curso :Radiações Ionizantes e Respostas a agravos
Curso de extensão em SPSS
Visita técnica no IPHAN/BSB-DF: Arquivos históricos :organização, higienização, manutenção.
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Curso de formação em tutoria pedagógica
Regimento Interno do CEEPP-LNF
Curso de extensão em SPSS - Organização parceria com UFG
Curso de formação em tutoria pedagógica
Perfil epidemiológico de saúde bucal de indivíduos expostos à radiação pelo Césio137 em Goiânia
Acervo - Prêmio Rodrigo de Melo
Curso de formação em tutoria pedagógica ¿ EaD
Regimento Interno do Comitê de Ética em Pesquisa
Projeto de Ampliação do CEEPP/LNF
Prevalência da Hipertensão Arterial Sistêmica em Pacientes Expostos ao Césio-137 em Goiânia-GO
Análise molecular e da Qualidade de Vida dos pacientes com Xeroderma Pigmentosum
Curso de formação em tutoria pedagógica
Oficina para perfil de competência para ampliação do CEEPP
Curso :Radiações Ionizantes e Respostas à agravos
Restauração dos painéis que retratam a história do radioacidente com o Césio 137 no município de
Goiânia
Organização e disposição dos painéis que retratam a história do radioacidente com o Césio 137 no
município de Goiânia, na entrada e dentro do Acervo

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA PROMOÇÃO E GARANTIA DA ASSISTÊNCIA
INTEGRAL À SAÚDE
ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

Os resultados do Programa Promoção e Garantia da Assistência Integral à Saúde apresentaram uma
melhora na assistência à saúde do cidadão, uma vez houve incremento na oferta de leitos hospitalares,
UTIs, serviços de saúde e aumento dos atendimentos realizados pelos hospitais estaduais sob Gestão das
OSs, conforme descrevemos a seguir:

- Prossegui-se a estratégia de gestão inteligente das unidades de saúde estaduais com a celebração de
contratos de gerenciamento hospitalar para   o HUGO 2, HUTRIN, HEELJ e CREDEQ de Aparecida de
Goiânia;

- Quatro hospitais receberam o selo de qualidade e acreditação ONA: HGG, HDT, Crer e Hurso.

- Aumento no número de UTIs tanto com a estratégia do Plano de Fortalecimento da Atenção Hospitalar
quanto com o incremento nas unidades próprias da SES;

- Cofinanciamento na de Urgência e emergência  do Estado de Goias;

- Reforma e adequação de de varias Unidades Assistenciais  geridas por Organizações  Sociais;

- Convênios com hospitais de serviços especializados e entidades filantrópicas para aumentar o acesso da
população aos serviços de saúde;

- Realização pelo LACEN de diversos diagnóstico sorológicos e virológicos de doenças de interesse
epidemiológico como dengue, febre amarela, hepatites virais, sarampo, rubéola, rotavírus, vírus
respiratórios (Vírus Sincicial, Adenovírus, Influenza A/B e Parainfluenza 1,2 e 3 pela técnica de
imunofluorescência), brucelose, doença de Chagas, febre Tifóide, leptospirose, leishmaniose humana,
mononucleose, sífilis, toxoplasmose, sorologia para HIV, contagem TCD4 /TCD8 e contagem TCD45.
Também promoveu-se o  diagnóstico, controle e monitoramento de doenças e agravos causados por
bactérias, fungos e transmitidas por vetores;

- O Tratamento Fora Domicilio - TFD disponibilizou  passagens aéreas,  terrestres e ajudas de custo aos
pacientes e acompanhantes que se deslocaram para outros estados a fim de receberem tratamentos
específicos não disponibilizados em Goiás.
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2257 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA HEMORREDE DO ESTADO DE
GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Implantação das Agências Transfusionais do Hospital de Doenças Tropicais-HDT/Goiânia e Hospital
Maternidade Dona Iris-HMDI/Goiânia;
- Implantação do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede-PEQH com objetivo de identificar as
áreas críticas e estratégias a partir de avaliações técnica, administrativa e gerencial nos serviços de
hematologia e hemoterapia realizados. Nesse ano, foram visitadas 04 (quatro) Agências Transfusionais:
Hospital de Urgências de Anápolis, Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia,  Hospital de
Urgências de Goiânia e Hospital Geral de Goiânia;
- Elaboração da proposta de revisão da Lei nº 12.1222/1993 da criação da Hemorrede - Rede Estadual de
Hemoterapia e Hematologia do Estado de Goiás e da Política de Sangue, Hemocomponentes e Derivados
de Goiás;
- Foram realizadas 87 campanhas de coletas externas de sangue, 71 campanhas de medula e 10
campanhas de coletas internas de sangue;
- Realização da Semana Nacional de Incentivo à doação de Medula Óssea;
- Realização de parcerias no campo de pesquisa na área de hematologia e hemoterapia com as Faculdades
Estácio, Padrão, Unievangélica, UNICAMPS, UNIP, PUC e UFG;
- Treinamento do Programa da Qualidade para todos os servidores da Hemorrede;
- Capacitação dos servidores da Hemorrede;
- Trenamento de mães e familiares de pacientes hemofílicos em terapia intravenal;
- Realização do exame de curva de recuperação para identificar presença de inibidor, sendo que no Brasil
apenas 05 (cinco) Hemocentros realizam o exame);
- Implantação da metodologia Elisa para realização de testes de Sífilis, totalmente automatizado;
- Iniciada a definição dos indicadores dos processos de trabalho. Implantação dos Indicadores de
gerenciamento de resíduos, hemovigilância e segurança no trabalho;
- Iniciado os procedimentos para validação de processos críticos para garantia da qualidade.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2380 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES LABORATORIAIS DE
INTERESSE DE SAÚDE PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Lacen realiza o diagnóstico sorológico e virológico de doenças de interesse epidemiológico como
dengue, febre amarela, hepatites virais, sarampo, rubéola, Rotavírus, vírus respiratórios (Vírus Sincicial,
Adenovírus, Influenza A/B e Parainfluenza 1,2 e 3 pela técnica de imunofluorescência), brucelose,
doença de Chagas, febre Tifóide, leptospirose, leishmaniose humana, mononucleose, sífilis,
toxoplasmose, sorologia para HIV, contagem TCD4 /TCD8, contagem TCD45.
Também promove diagnóstico, controle e monitoramento de doenças e agravos causados por bactérias,
fungos e transmitidas por vetores; e ainda exames parasitológicos.
Realizou mais de 130.000 diagnósticos laboratoriais em virologia, entomologia, biologia molecular,
bacteriologia, micologia e micobactérias e imunoparasitologia;
- Supervisionou diretamente as Ações Laboratoriais nos Municípios em mais de 50 %  das Regiões de
Saúde;
-Os profissionais do LACEN/GO somaram mais de 5.500 horas de participação em Congressos,
Seminários, Simpósios, Treinamentos Operacionais - Workshop, Jornada de Trabalho, Encontros
Nacionais e Regionais, Oficinas de Trabalho e Cursos no exercício;
- Capacitações Técnicas em DENGUE, HEPATITES VIRAIS, HIV, TUBERCULOSE,
LEISHMANIOSE, CONTROLE DE VETORES (ENTOMOLOGIA);
- Implantou a automação para identificação de leveduras e teste de sensibilidade por concentração
inibitória mínima, além da técnica de imunoblot para HCV;
- Descentralizou o diagnóstico de doenças e agravos (dengue/tuberculose/meningite) em mais 2 (dois)
municípios do Estado (Planaltina - Dengue e Mineiros ¿ Tuberculose e
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Hanseníase), além do diagnóstico de controle da qualidade da água para consumo humano no município
de Goiás (Região Rio Vermelho);
- Realizou mais de 43.000 ensaios analíticos para atendimento ao Programa de Monitoramento da
Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIÁGUA);
- Realizou mais de 75.000 ensaios analíticos de Monitoramento de Alimentos (Leite, Produtos de Origem
Animal, Vegetais Minimamente Processados, dentre outros);
- Realizou mais de 400 ensaios analíticos para Monitoramento Microbiológico e de endotoxinas
bacterianas da Qualidade da Água dos Serviços de Hemodiálise;
- Realizou acompanhamento Integrado com os Municípios das Atividades de Controle da Dengue.
- Avanços e crescimento de Diagnósticos em Vigilância Laboratorial dos agravos de Notificação
Compulsória. Realização de 1.092 procedimentos
em 2014;
- Disponibilização de Botijões de Nitrogênio para o acondicionamento e  transporte adequado de amostras
biológicas para as Regionais de Saúde;
- Encaminhamento de exames para Laboratórios de Referência Nacional dos exames não realizados no
LACEN/GO para o cumprimento das Ações de
Vigilância em Saúde;
- Ampliação da capacidade analítica de Monitoramento de Resíduos em Agrotóxicos em Alimentos -
Cumprimento de Metas do Convênio PARA Federal;
- Renovação do Contrato de Gestão Integral dos equipamentos e aparelhos de diagnósticos, clínicos,
analíticos e de apoio;
- MEDICAMENTOS - LACEN/GO foi um dos 4 laboratórios centrais escolhidos  pela ANVISA para
participar da Pré-qualificação da OMS / Informe 44 de
Boas práticas da OMS para laboratórios de controle de qualidade de produtos farmacêuticos e
Acreditação no INMETRO-ABNT ISO/IEC 17025 - Requisitos gerais para competência de laboratórios
de ensaio e calibração;
- Realizou mais de 900 ensaios analíticos para atendimento ao Programa de Avaliação da Qualidade dos
Cosméticos Produzidos ou Comercializados no Estado de Goiás, ao Programa Estadual de
Monitoramento da Qualidade dos Medicamentos e ao Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade
dos Saneantes Produzidos e Comercializados no Estado de Goiás;

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 1213 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS P/ MUNICÍPIOS E ENTIDADES S/ FINS
LUCRATIVOS - CONVÊNIOS (EMENDAS SANCIONADAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não foi realizado nenhuma atividade nesta ação

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2401 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE
DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Plano de Fortalecimento da Atenção Especializada Regionalizada, criado em 2011 com o objetivo de co-
financiar hospitais localizados no interior do Estado que ofertassem leitos de UTI para o SUS.
- Leitos de UTI no interior
As medidas de qualificação da atenção hospitalar incluíram o fortalecimento da atenção regionalizada e,
através do Plano de Fortalecimento, a SES possibilitou a criação de 94 novos leitos de UTI no interior do
Estado: em Anápolis (15 leitos), Nerópolis (15 leitos), Cidade de Goiás (10 leitos), Itumbiara (10 leitos),
Rio Verde (8 leitos), Jataí (6 leitos), Santa Helena (20 leitos) e Aparecida de Goiânia (10 leitos).  A SES
ainda fomenta, na rede privada e filantrópica contratada pelo SUS, a ampliação da oferta de leitos de UTI
adulto, pediátrico e neonatal, por meio de cofinanciamento que complementa o valor da diária/leito até o
limite de R$ 1.100,00.

- Aparecida de Goiânia - 53.789 diárias/ano

05/03/2015294



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

- Anápolis - 100.435 diárias/ano
- Rio Verde - 29.872 diárias/ano
- Jataí - 9.364 diárias/ano
- Goiânia - 211.119 diárias/ano

- O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da SES garante aos cidadãos residentes no Estado de Goiás,
usuários do SUS o acesso aos serviços assistenciais não existentes nas unidades de saúde do Estado.
Goiás conta com 100% de cobertura do componente SAMU 192, e estamos em processo de expansão do
número de viaturas e de implantação de mais duas Centrais de Regulação Médica das Urgências, em Jataí
e São Luís de Montes Belos. Teremos 39 novas Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24h), garantindo
uma distribuição regionalizada.

CONVÊNIOS
SES mantem 19 convênios com hospitais de serviços especializados Os convênios existem para unir
esforços em prol do interesse público e,
quando bem firmados e executados, resultam em benefícios para a população.
O terceiro setor e as entidades filantrópicas em geral desempenham um papel importante e são parceiras
indispensáveis do setor público. Por esta razão, o Governo de Goiás, por meio da SES, fortaleceu, nos
últimos anos, a celebração de convênios com entidades de reconhecida credibilidade, com o objetivo de
atender mais e melhor o cidadão. No momento, a SES mantem 11 convênios com hospitais e Santas
Casas de serviços especializados.

Combate ao Câncer:
Convênio para o repasse de R$ 6,2 milhões para a compra de medicamentos quimioterápicos para o
Hospital Araújo Jorge.

Queimaduras
Repasse de R$ 1,8 milhão para o Núcleo de Proteção aos Queimados para a realização de cirurgias
reconstrutoras em vítimas de queimaduras

Reabilitação
R$ 3 milhões para a Vila São Cottolengo, em Trindade, para o custeio relacionado à saúde dos internos

Santa Casa de Anápolis
R$ 3,1 milhões para a Santa Casa de Anápolis para apoio técnico e financeiro;

Associação dos Hemofílicos de Goiás R$ 250 mil para apoio técnico e financeiro;

Santa Casa de Goiânia
Dois convênios: um de R$ 6 milhões já realizados para custeio e outro de R$ 19, 8 milhões destinado a
revitalização do Bloco 3 do hospital;

Xeroderma Pigmentoso
Repasse para a Prefeitura de Faina no valor de R$ 45 mil mensais para pacientes portadores de xeroderma
pigmentoso;

Oftalmologia
Em janeiro de 2014, a Secretaria de Estado da Saúde lançou, em parceria com com a Fundação Banco de
Olhos de Goiás (Fubog), o Programa De Olho na Visão II, com a meta de atender 971 mil estudantes das
redes públicas estaduais e municipais. O Convênio, no valor total de R$ 10,3 milhões provenientes do
Tesouro Estadual, estabelece a realização de 110 mil consultas oftalmológicas, a distribuição de 65 mil
óculos, a concretização de dois milhões de procedimentos e a realização de 1.400 cirurgias de catarata.

Saúde Mental/ Dependência química
Convênio com Casa de Eurípides, ampliando projeto de fortalecimento da atenção psicossocial. Valor
anual de R$ 1,2 milhão, assegurando a
manutenção dos 131 leitos psiquiátricos e 100 de saúde mental.
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Hospital Espírita de Psiquiatria de Anápolis
Repasse mensal de R$ 100 mil para a manutenção da assistência

- Dentre outros convênios.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 1265 - IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GERENCIAMENTO HOSPITALAR
COM PUBLICIZAÇÃO E PARCERIAS COM O TERCEIRO SETOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, buscando aprimorar o desenvolvimento e as ferramentas de controle e avaliação dos Contratos
de Gestão celebrados entre a Sercretária Estadual de Saúde - SES e as Organização Sociais, foi feita a
transferência do Gerenciamento do HUGO 2, HUTRIN, HEELJ e CREDEQ de Aparecida de Goiânia
para Organizações Sociais.
Quatro hospitais receberam o selo de Qualidade e Acreditação ONA: HGG, HDT, CRER e HURSO.
Houve aumento de  7%  em procedimentos Ambulatoriais  e 16% em Internações .

Hospital de Urgências de Goiânia -  Hugo
Pronto Socorro de Urgência e Emergência, com 377 leitos de internação e 58 leitos de UTI. Presta
atendimento de internação; serviço auxiliar de diagnóstico e terapia, urgência e emergência. Tem um
volume de atendimentos de 6.742 pacientes e 2.681 pessoas internadas mensalmente.
Passando por mudanças constantes  o Hugo está reestruturado: mais moderno, equipado e humanizado, o
hospital ganhou novo perfil. Sua capacidade de atendimento aumentou mais de 67%. O segundo andar do
novo Hugo comporta agora 19 novos quartos, dois deles de isolamento. No terceiro andar, as enfermarias
da Traumatologia também foram totalmente reformadas e tiveram o número de leitos acrescido, de 69
iniciais para os atuais 107 do novo Hugo. As enfermarias foram todas equipadas  para  oferecer conforto,
segurança e qualidade. Os pacientes dispõem agora de televisores de led, camas e poltronas modernas,
além de banheiros adaptados para diferentes necessidades e perfis.

- Atendimentos realizados 2014
 - 1.077 cirurgias/mês;
- Serviços de diagnósticos e terapêuticos (média e alta complexidade) : 40.333;
-  1.406 internações/mês;
- Redução da média de permanência no hospital de 5 para 4 dias;
- Abastecimento de medicamentos e insumos passou de 30% para 100%.

- Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT/HAA):
- Especializado em média e alta complexidade na área de doenças infecciosas e dermatológicas, possui
130 leitos e realiza mensalmente cerca de 4 mil
atendimentos ambulatoriais e de emergência. É o primeiro hospital na área de Infectologia do Brasil com
um certificado de qualidade da ONA. Desde 2012, é administrado pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG).
- O aumento de espaço para atendimento ambulatorial  melhorou a assistência aos pacientes, com mais
qualidade e segurança no atendimento. O novo ambulatório terá ainda salas para ouvidoria; pequenos
procedimentos e consultório multiprofissional de psicologia e nutrição. Com a segunda etapa de
adequação da unidade, foi possível a inclusão de 10 leitos-dia clínicos e dois leitos-dia cirúrgicos.
- A redução das infecções hospitalares foi de 15% em 2012 para 7,4%  no ano passado, primeiro hospital
referência em infectologia do país com certificado de qualidade expedido pela Organização Nacional de
Acreditação (ONA)

- Indicadores de Janeiro a Novembro de 2014:
- Números de consultas ambulatoriais: 40.891 (média mensal: 3.717);
- Números de atendimentos multidisciplinares: 186.590 (média mensal: 16.962);
- Números de cirurgias: 440 (média mensal: 40);
- Números de internações (incluindo UTIs e emergências clínicas): 3.692 (média mensal: 335);
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- Quantidade de exame/diagnóstico realizados: 230.407 (média mensal: 20.946).

- Condomínio Solidariedade:
Pacientes portadores do vírus HIV/Aids e outras doenças infecciosas têm, desde julho de 2014, um novo
espaço para reabilitação e acolhimento. Após uma readequação do perfil, o Condomínio Solidariedade ¿
casa de apoio anexada ao HDT - deixou de ser um local de hospedagem temporário e passou a ser um
centro de atendimento multidisciplinar para pessoas que vivem com o vírus HIV / Aids.
Com a readequação o Condomínio passou a ter dois núcleos de igual importância: Apoio Psicossocial /
Casa de Apoio e Assistência Médica
Multidisciplinar. Com um novo projeto arquitetônico e completa reequipação, a unidade contribui para o
aumento da sobrevida do paciente, a diminuição da hospitalização e a inserção ou reinserção dos mesmos
na sociedade e no mercado de trabalho.
Hoje o Condomínio Solidariedade oferece acolhimento para hospedagem temporária; apoio à comunidade
por meio da educação em saúde e de ações
preventivas; transporte para pacientes em alta dependência; oficinas profissionalizantes e de terapia
ocupacional; cuidados prolongados; leito de
retaguarda; serviço de farmácia hospitalar; reabilitação; atendimento em Odontologia, Nutrição e
Dietética; e atendimento a idosos e a crianças
portadoras do HIV/Aids.
O Condomínio passou por uma ampla reforma e passou a ter 28 leitos para internação (26 para adultos e 2
para crianças), refeitório, sala de convivência e consultório dentário. No local, há oferta de serviços de
fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição e cuidados de enfermagem, com capacidade para
atender 40 pacientes por mês. Com isso, a unidade consegue abranger a necessidade social dos pacientes
portadores de doenças infecciosas que precisam estar em Goiânia para o tratamento.

- Hospital Alberto Rassi - HGG
É referência em atendimento eletivo de média e alta complexidade clínica ou cirúrgica e detém a titulação
de Hospital de Ensino, Pesquisa e Extensão
Universitária e o título de acreditação hospitalar nível 1 emitido pela Organização de Acreditação
Hospitalar (ONA). Possui 234 leitos e tem
habilitações em Cirurgia Vascular; Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Nefrologia; Rim;
UTI II Adulto; Córnea/Esclera; e Banco de
Tecido Ocular Humano.
Implantou novo método de avaliação de desempenho de seus colaboradores, ferramenta, denominada
Plano de Desenvolvimento Individual, permite a cada gestor de área oferecer a devolutiva aos
funcionários sobre competências que podem ser aprimoradas.
32 consultórios, incluindo os que atendem à equipe multiprofissional (fonoaudiologia, psicologia e
odontologia).
O novo Ambulatório de Medicina Avançada (AMA) do HGG reúne 165 médicos de 22 diferentes
especialidades, além do atendimento da equipe multiprofissional, formada por fonoaudiólogos,
fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros, assistentes sociais e o serviço de
odontologia especial. Neste local, totalmente independente da área de internação, também ocorrem os
atendimentos dos programas especiais como, por exemplo, de Atenção ao Pé Diabético, de Controle e
Cirurgia da Obesidade (PCCO) e Núcleo Interdisciplinar de Orientação em Sexualidade (Nois).

- HUAPA
É uma unidade de urgência e emergência em média e alta complexidade. Possui abrangência regional e
atende aproximadamente 45 municípios que
estão no entorno de Aparecida de Goiânia. O Huapa oferece atendimento em clínica geral e clínica
cirúrgica, nas especialidades de cirurgia geral, vascular, bucomaxilo, ortopedia e traumatologia. Com 101
leitos
- Indicadores de produção de Janeiro a Outubro de 2014:
- Números de atendimentos gerais (emergenciais e ambulatoriais): 35.750 (média mensal: 3.575);
- Números de atendimentos multidisciplinares: 35.263 (média mensal: 3.526);
- Números de cirurgias: 4.337 (média mensal: 434);
- Números de internações (incluindo UTIs e enfermarias): 6.006 (média mensal: 601);
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 - Quantidade de exames laboratoriais realizados: 79.161 (média mensal: 7.916);

- Hospital Materno Infantil (HMI)
Hospital de Urgência, Emergência, Assistência, Ensino e Pesquisa e Especializado em média e alta
complexidade. Com 182 leitos, realiza
atendimento ambulatorial, internação, serviço auxiliar de diagnóstico e terapia intensiva, urgência,
tratamento da fissura de lábio e palato, separação de  gêmeos siameses, banco de leite, projeto canguru.
Tem habilitação em alta complexidade no atendimento à gestante de alto risco.
Reformas das  Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) Neonatal e Pediátrica Completa remodelação,
modernização e adequação da antiga recepção, com foco na humanização, o que garante um ambiente
acolhedor aos servidores, colaboradores e usuários do serviço.

- Indicadores de produção de Janeiro a Outubro de 2014:
- Números de atendimentos gerais (emergenciais e ambulatoriais): 93.210 (média mensal: 9.321);
- Números de atendimentos multidisciplinares: 222.320 (média mensal: 22.232);
- Números de cirurgias: 4.460 (média mensal: 446);
- Números de internações (incluindo UTIs e enfermarias): 15.989 (média mensal: 1.598);
- Quantidade de exames laboratoriais realizados: 174.624 (média mensal: 17.462).

- Hospital de Urgências Dr. Henrique Santillo - HUANA
Hospital de urgência e emergência, habilitado para atendimento de média e alta complexidade cirúrgica e
retorno clínico e emergência clínica. Com 84
leitos, realiza uma média mensal de 20 mil atendimentos, entre internações, cirurgias, exames para
diagnóstico (laboratoriais, raios-x e de tomografias).

- Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL)
A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes oferece assistência qualificada à saúde pública no Estado, nas
áreas da Ginecologia, Obstetrícia e Planejamento Familiar. Acompanhamento no desenvolvimento da
criança até um ano e meio de vida, possibilitando, ainda, a formação de profissionais da saúde. É uma
unidade integrada ao Hospital Materno Infantil (HMI) Número de leitos: 39 leitos (sendo 19 na
Obstetrícia, 7 na Ginecologia e 3 para Tratamento Clínico, além dos 10 leitos da Unidade de Cuidados
Intermediários Neonatal (Ucin).

- Indicadores de produção de Janeiro a Outubro de 2014:
- Números de atendimentos gerais (emergenciais e ambulatoriais): 16.749 (média mensal: 1.674);
- Números de cirurgias: 571 (média mensal: 57);
- Números de partos realizados: 1.515 (média mensal: 151);
- Números de internações (incluindo UTIs e enfermarias): 2.450 (média mensal: 245);
- Quantidade de exames realizados: 24.016 (média mensal: 2.401);

- Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER)
- É um centro de referência em Reabilitação, habilitado como hospital de ensino. Atende em média por
dia 2,1 mil pessoas. É reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro Especializado em Reabilitação
(CER) IV, pela atuação na reabilitação das pessoas com deficiência física, auditiva, visual e intelectual.
- Ampliou os leitos de internação geral de 62 para 136; abriu 20 leitos de UTI Adulto; ampliou de 02 para
08 salas cirúrgicas, o que possibilitou a realização de cirurgias de média e alta complexidade. Ampliou de
02 para 07 ginásios de terapias; de 02 para 04 piscinas de hidroterapia e implantou o sistema eletrônico de
prontuário do paciente, hoje modelo de referência para outras unidades hospitalares.
- Realizou a readequação das dependências para atender pacientes com deficiências. Inaugurou a nova
oficina ortopédica em uma edificação de 1,350 m2. Realizou a pavimentação do estacionamento, e a mais
recente obra de ampliação, prevista para ser entregue no final do primeiro semestre de 2015, é o novo
Centro de Diagnóstico de 3,5 mil metros2, distribuídos em cinco pavimentos. Além de ampliar a
capacidade produtiva, novos -      - exames passarão a ser realizados no Hospital.
São resultados do CRER nestes 12 anos de história:
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- Mais de 10,8 milhões de procedimentos realizados;
- Mais de 35 mil procedimentos cirúrgicos;
- Mais de 318 mil pessoas atendidas;
- Mais de 76 mil próteses e órteses confeccionadas pela Oficina Ortopédica;

- Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO)
Seu atendimento é direcionado à urgência, com foco em traumato ortopedia, cirurgia geral e
neurocirurgia, além de outras especialidades médicas e também atendimento multiprofissional. Possui
110 leitos. De 2011 à 2014 foram  realizados 1,5 milhão de atendimentos (urgência, emergência,
consultas, cirurgias, internação geral, internação UTI, exames/diagnósticos e atos não médicos). A taxa de
ocupação média de 2014 foi de 83,45%, sendo que no último trimestre apresentou um aumento da média
para 87%.

- Quatro hospitais estaduais goianos - Hospital de Doenças Tropicais (HDT), Hospital Alberto Rassi
(HGG), Hospital de Urgências da Região Sudoeste (HURSO) e Centro de Reabilitação e Readaptação Dr.
Henrique Santillo (CRER) ¿ foram as primeiras unidades de saúde do Centro-Oeste a receberem a
certificação máxima concedida pela Organização Nacional de Acreditação (ONA). De cinco mil
instituições de Saúde cadastradas no Brasil, apenas 1% de todas, como hospitais, laboratórios e bancos de
sangue recebem esse mesmo crédito. O título, conferido pela (ONA), é concedido às instituições de saúde
que cumprem rigorosos protocolos para a segurança do paciente.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2431 - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELAS
UNIDADES ASSISTENCIAIS À POPULAÇÃO REFERENCIADA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Centro Integrado Médico Psicopedagógico (CIMP)
Centro Integrado Médico Psicopedagógico (CIMP) atende o público infanto-juvenil (de 03 a 18 anos) na
área de saúde mental. O centro, que atende de 300 a 400 pessoas por semana, é referência no Estado no
atendimento a pacientes com: atraso no desenvolvimento de linguagem, dificuldade de sociabilidade, de
aprendizagem, gagueira, distúrbios da linguagem oral e escrita e diferentes tipos de transtornos, entre eles
o TDAH. A equipe multiprofissional é formada por médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e assistentes
sociais.

Central Odontológica
Referência no tratamento odontológico em Goiás, a Central de Odontologia Dr. Sebastião Alves Ribeiro,
unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mais de 3
mil procedimentos por mês e promove serviço especial de valorização do sorriso da população goiana.

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA SAÚDE DO CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

O Programa Saúde do Cidadão buscou assegurar e viabilizar cooperações técnicas e financeiras com os
municípios, a fim de fortalecer a Atenção Primária em Saúde, principalmente nas regiões mais carentes e
deficitárias de atendimento, com atividades de promoção, prevenção e proteção da saúde da população.
Com esse objetivo foram realizadas varias realizações dentre as quais destacamos:
- Cofinanciamento da Atenção básica;
- Cofinanciamento ao programa de Saúde Mental;
- Cofinanciamento do Programa Farmácia  Popular e diabetes;
- Repasse de recurso federal para o sistema penitenciário dos municípios;
- Pactuação de 5 redes de saúde: Cegonha, Psicossocial, Cuidado à Pessoa com Deficiência, Síndrome
Respiratória Aguda Grave e Dengue;
- Duplicação da coberturas de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) no Estado;
- Cobertura Populacional da Atenção Básica em 74,06%, com 1.417 Unidades Básicas de Saúde;

29905/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

- Primeiro Estado do País a realizar a aquisição e dispensação de medicamento contra Glaucoma pelo
componente especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf);
- Atualmente, 109.166 pacientes estão cadastrados no Centro de Distribuição de Medicamento de Alto
Custo- Juarez Barbosa para receber as 168 apresentações farmacêuticas disponíveis no estoque. No total,
são 79 doenças contempladas pelos medicamentos disponibilizados pela CMAC;
- Redução dos índices de morbimortalidade de adolescentes dentro das Unidade Socioeducativas;
- Realização de campanhas contra a Influenza e HPV e Poliomelite;
- Cobertura Vacinal da Campanha Contra Poliomielite - 99,85%;
- Incremento vacinal de febre amarela em municípios com cobertura menor que 80%;
- Implantação de 3 novas vacinas contra HPV, Hepatite A e dTpa (gestantes);
- Aquisição de equipamentos e veículos refrigerados para a Central Estadual de Armazenamento e
Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) e para as Centrais Regionais de Abastecimento e Distribuição
de Imunobiológicos (CRADI);
- Realização de Fiscalização e Inspeção Sanitária com o objetivo de proteger a população de riscos e
danos à saúde.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2203 - AÇÕES DE SAÚDE PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Repasse de recurso federal à saúde para o sistema penitenciário dos municípios. O Ministério da Saúde
repassou para Fundo Estadual de Saúde  - FES    R$ 264.600,00 no ano de 2014.
Este recurso foi transferido aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios cadastrados no Plano
Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário (Uruaçu, Aparecida de Goiânia, Planaltina,
Itaberaí, Itumbiara, São Luís dos Montes Belos e Padre Bernardo)

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2445 - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS E
CORRELATOS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DE SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Essa ação foi criada para que o Fundo  PROTEGE realizasse algumas ações de saúde. Em 2014 não foi
realizado nenhuma atividade nesta ação.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 1181 - CONFORMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS REDES DE
ATENÇÃO À SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES
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- Cooperação técnica em deslocamentos para implementação de redes de atenção à saúde;

- Rede cegonha Goias pactuada em 15 Regiões de Saúde;

- Rede Psicossocial pactuada em 17 regiões de Saúde;

- Rede de cuidado à pessoa com deficiência pactuada em 17 regiões de Saúde;

- Rede dengue Pactuada em 17 regiões de Saúde.

- Rede Síndrome Respiratória Aguda Grave pactuada em 17 regiões de saúde.
Todos os 246 municípios aderiram aos 4 componentes da Rede Cegonha -Rede mamãe Goiana e recebem
recursos Federais para qualificação de exames;

-Rede Mamãe Goiana - Rede Cegonha nas macrorregiões Centro-Oeste e Centro Norte implementada,
monitorada e avaliada, adesão de todos os municípios nos 04 componentes(Pré Natal ,parto e nascimento,
puerpério e atenção à criança até 24 meses de vida);
- Liberação de recursos Federais referente ao  custeio de leitos de UTI adulto , neonatal e recursos para
construção e reforma de Centro de Parto Normal, Centro Obstétrico, ambiência hospitalar e Banco de
Leite Humano;

- Rede Mamãe Goiana - Rede Cegonha Macrorregiões Nordeste e Sudoeste encontram-se em fase de
implantação e aprovação do Plano de Ação pelo Ministério da Saúde; foram realizados várias oficinas
com participação do DF, além de outros benefícios resultou no mapa de vinculação das gestantes de GO
as maternidades do DF; para os 19 municípios da RIDE; qualificação em teste rápido HIV e sífilis e da
assistência Pre Natal; visitas técnicas aos hospitais /maternidades;

- Macrorregião Centro Sudeste a Rede Mamãe Goiana (Rede Cegonha) encontra-se em fase de pactuação,
implantação e posterior aprovação do Plano de Ação pelo Ministério da Saúde.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2297 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Goiás, em dois anos, duplicou a coberturas de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Esses centros são
a porta de entrada da Rede de Atenção Psicossocial. O Estado está perto de alcançar a marca que
corresponde a meta nacional para 2015 que é de 0,77 CAPS por 100 mil habitantes. Atualmente existem
62, além de outros 8 em processo de implantação.

Como resultado desse trabalho, cresce gradativamente o número de (CAPS) implantados. O que resulta
em ampliação de acesso cada vez maior à possibilidade de tratamento de transtornos mentais, sejam eles
decorrentes ou não do uso de álcool e outras drogas.
 Pactuação da Rede de Atenção Psicossocial em 01 regional: Pactuada Regional de Saúde Central

- Pontos de Atenção à Saúde Mental implantados; 04

- Implantação de 04 CAPS sendo: CAPS I nos municípios de Ceres, Goianira, Jaraguá e Pontalina

- Leitos em Hospital Geral: Receberam incentivos para implantação os municípios de Luziânia (5 leitos),
Rio Verde (09 leitos) e Piracanjuba (05 leitos)

- Repasse de contrapartida estadual de 25% aos 30 municípios que têm serviços da Rede de Atenção
Psicossocial implantados: não houve repasse da contrapartida
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estadual em 2014.

- Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator - PAILI: 298 pacientes em atendimento.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2222 - CONTROLE SANITÁRIO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E AMBIENTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Proteger a população de riscos e danos à saúde, incluindo campanhas publicitárias descentralizadas para a
AGECOM

- Inspeção dos estabelecimentos sujeitos à Vigilância Sanitária 1706
- Inspeções investigativas nas empresas de alimentos 26
- Atividade Educativa para a População 89
- Atividade Educativa para o Setor Regulado 99
- Recebimento de Denúncias / Reclamações 2100
- Atendimento a Denúncias/ Reclamações 1315
- Cadastro de Estabelecimentos Sujeitos à Vigilância Sanitária 771
- Exclusão de Cadastro de Estabelecimentos Sujeitos à Vigilância Sanitária 01
- Licenciamento dos Estabelecimentos Sujeitos à Vigilância Sanitária 2377
- Instauração de processos administrativos sanitários 1198
- Conclusão de processos administrativos sanitários 186
- Instauração de processos de investigação de laudos analíticos insatisfatórios de alimentos 210
- Análise de Projetos Básicos de Arquitetura 3447
- Aprovação de Projetos Básicos de Arquitetura 1489
- Notificações de eventos adversos a medicamentos 396
- Notificações de queixas técnicas de produtos para saúde 209
- Notificações de reações transfusionais 207
- Investigação de Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos 07
- Investigação de Surtos de Infecção em Serviços de Saúde 34
- Investigação de Eventos Adversos e/ou Queixas Técnicas 2979
- Interdições cautelares de lotes de alimentos com desvios de qualidade 23
- Vigilância pós-comercialização/ notificações de queixas técnicas de medicamentos 2576
- Implantação do programa de monitoramento da qualidade de medicamentos manipulados - Coleta de
Amostras 30
- Implantação do Programa Estadual de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos em culturas
hortifrutícolas comercializadas na CEASA/GO - Coleta de Amostras 22
- Implantação do Programa de Monitoramento de Resíduos de Agrotóxicos / ANVISA- Coleta de
Amostras 170
- Monitoramento da qualidade em serviços de mamografia de 41 municípios do Estado 84
- Mapeamento das instituições denominadas Comunidades Terapêuticas em Goiás  230;
- Orientação técnica sobre comunidades terapêuticas para usuários e representantes legais 68
- Cooperação técnica em Vigilância Sanitária de Produtos com os estados de Sergipe e Rio Grande do
Norte

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2223 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

- O Estado alcançou uma Cobertura Populacional da Atenção Básica de 74,06%, com 1.417 Unidades
Básicas de Saúde.

- Cobertura Populacional de 66,7% pela Estratégia Saúde da Família, com um total de
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1.306 equipes implantadas;

- Foram realizadas 51 Oficinas para qualificação de 2.478 profissionais da APS dos 246 municípios;

- Cobertura Estimada de Agentes Comunitários de Saúde- ACS 66,97 %, com 8.372 ACS;

- Número de Equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da Família outubro de 2014 = 935 equipes de
saúde bucal- modalidade I e II;

- Programa de Valorização do Profissional da Atenção Básica ¿ 78 municípios aderiram ao PROVAB,
com 308 profissionais inscritos. O Programa Mais Médicos está em 112 municípios com 440
profissionais atuando.

- Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Básica- Adesão de 243 municípios com 1.254
equipes.

- Núcleos de Apoio à Saúde da Família ¿ implantado em 191 municípios com 367 profissionais
capacitados.

- Telessaúde - 362 Pontos.

- E-SUS AB  Capacitação de 526 profissionais dos 246 municípios.

- Capacitação de 475 profissionais de saúde de 189 municípios e de 3115 Agentes Comunitários de
Saúde.

- Aquisições e distribuição de  10.000 Kits Família Brasileira Fortalecida, 10.000 Guarda-chuvas e 10.000
Mochilas.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2265 -  MELHORIA DO ACESSO DA POPULAÇÃO A ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atualmente, 109.166 pacientes estão cadastrados no Centro de Distribuição de Medicamento de Alto
Custo- Juarez Barbosa para receber as 168 apresentações farmacêuticas disponíveis no estoque. No total,
são 79 doenças contempladas pelos medicamentos disponibilizados pela CMAC.
Descentralização
A Central descentralizou sua atuação, realizando atendimento via regionais de Saúde. Só em outubro de
2014, houve 4.194 pacientes do interior
atendidos, em 137 municípios.
Judicialização de processos
Em relação aos processos judiciais para a compra de medicamentos, foram gastos em 2014 mais de R$ 37
milhões, com 2.866 pacientes atendidos.

Novos medicamentos
Este ano, a CMAC começou a dispensar dois medicamentos usados para tratamentos de Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Só de agosto a outubro, foram atendidos 311 pacientes.

Primeiro Estado do País a realizar a aquisição e dispensação de medicamento contra Glaucoma pelo
componente especializado da Assistência Farmacêutica (Ceaf);
Medclínica - projeto da Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa (CMAC)  são atendidos
641 pacientes, do Hospital das Clínicas (HC), Nefro Clínica, Renal Clínica, Clínica de Doenças Renais e
Central. Todos recebem os medicamentos no local em que fazem hemodiálise, em quantidade suficiente
para um mês de tratamento;
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 1264 - PLANO OPERATIVO ESTADUAL DE CENTROS DE INTERNAÇÃO E
INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Política Nacional de Atenção Integral a Saúde do Adolescente- PNAISARI/ POE, viabilizada e
identificada na conformação e interlocução das Redes de Atenção à Saúde- RAS, em 100 % (06) dos
territórios municipais, com Unidades Socioeducativas; protocolos e fluxos de atendimentos estabelecidos,
para atenção básica, média e alta complexidade, com enfoque na promoção, proteção e reabilitação da
saúde, para ampliar a reinserção biopsicossocial.

PNAISARI-POE, implantada e implementada, em oito (08) Unidades Socioeducativas, os resultados
foram exitosos a adolescentes e suas famílias.

Ressaltamos a redução dos índices de morbimortalidade de adolescentes dentro das USE.

A Gestão da PNAISARI, em seis (06/100%) municípios e oito (08/ 100%) Unidades Socioeducativas.

Assessora 100% das Secretarias Municipais de Saúde- SMS, com Unidades Socioeducativas, (Anápolis/
01, Goiânia/ 03, Itumbiara/ 01, Luziânia/ 01, Formosa / 01emPorangatu/ 01) e as mesmas elaboraram e
enviaram o Plano Operativo Municipal- POM/ Plano de Ação Anual- PAA, ao Ministério da Saúde-MS,
conforme estabelece as novas Portarias; GM-MS Nº 1082 e Nº 1083, de 23-05-2014/ publicadas no DOU,
em 23-05-2014.

Gestores Municipais de Saúde, estão qualificados ao recebimento dos novos incentivos financeiros e
demais benefícios na atenção a adolescentes, em situação de privação de liberdade.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2208 - PROMOÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE DOENÇAS E AGRAVOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Redução do número de casos notificados de Dengue de 28,79% em relação a 2013;
- Detecção de 1.500 casos novos de Hanseníase e coeficiente de 23,0/100.000 hab - Este quadro reflete
que há necessidade de implementação cada vez mais efetiva do processo de descentralização das
atividades de controle da Hanseníase;
- Implantação do Programa de Atendimento ao Fumante em municípios goianos, passando de 71
municípios em 2013 para 77 municípios em 2014;
- Aumento da cobertura do Programa de Controle do Tabagismo no Estado passou de 28,8% em 2013
para 31,3% em 2014;
- Supervisões/assessoria em academias da saúde: 540 em 125 municípios;
- Conclusão de 20 pólos de academia da saúde totalizando 44 pólos no Estado;
- Promoção de Educação em Saúde nas indústrias alimentícias para redução de sal, açúcar e gordura nos
alimentos processados no estado de Goiás;
- Inauguração da sala do Observatório de Mobilidade e Saúde Humanas do Estado de Goiás;
- Desenvolvimento do projeto Saúde e Segurança na Estrada: 8 edições;
- Análise dos dados de glicemia capilar e aferição de pressão arterial no Estado: 13 municípios;
- Autuação de processos para aquisição de 20 caminhonetes, 50 mil litros de óleo de soja, 10 bombas de
UBV veicular, 300 bombas costais e 500 bombas manuais para o combate de vetores, mas os processos
não concluídos. Para a vigilância ambiental foram adquiridos 7 GPS e 6 maquinas fotográficas digitais;

- Realização das campanhas:
- Campanha de Enfrentamento e Combate ao abuso e exploração sexual;
- Imunização: 2 Contra HPV (março e setembro), Contra Influenza, Contra Poliomielite

05/03/2015304



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

e Seguimento Contra o Sarampo: visando a  prevenção do câncer do colo do útero; as complicações e as
internações decorrentes das infecções pelo vírus da influenza, nos grupos prioritários para a vacinação;
manter a erradicação da poliomielite e corrigir falha primária da vacinação contra sarampo e da rubéola,
visando garantir a manutenção do estado de eliminação do sarampo e rubéola no país;

-  Cobertura Vacinais da Campanha Contra HPV:
  *1ª dose (março) - 102,23 %
  *2ª dose (setembro) - 45,79 %

. Coberturas Vacinais da Campanha Contra Influenza:
  * Criança < de 5 anos -  86,16 %
  * Trabalhadores da Saúde - 110,26 %
  * Gestantes - 91,58 %
  * Puérperas - 127,06 %
  * Indígenas - 196,56 %
  * Idoso - 93,62%

- Cobertura Vacinal da Campanha Contra Poliomielite - 99,85%
- Cobertura Vacinal da Campanha de Seguimento Contra Sarampo - 99,85%
- Melhoria na cobertura vacinal de febre amarela na população geral, nos municípios com cobertura
menor de 80%;
- Implantação de 3 novas vacinas: HPV, Hepatite A e dTpa (gestantes)
- Implantação do novo Sistema de Informação do Programa Nacional de Vacinação (SI-PNI): com
avaliação de todas as variáveis disponíveis no sistema.

- Aquisição de equipamentos e veículos refrigerados para a Central Estadual de Armazenamento e
Distribuição de Imunobiológicos (CEADI) e as Centrais Regionais de Abastecimento e Distribuição de
Imunobiológicos (CRADI):

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2105 - VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Implementação do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) com verificação do
registro e acompanhamento no sistema SISVAN WEB de 160 municípios (65,4%).
- Implementação do Programa Bolsa Família na Saúde com verificação do registro e acompanhamento do
sistema Bolsa Família na Saúde nos 246 municípios (100%).
- Implementação do Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF) com verificação do registro e
acompanhamento no sistema do PNSF em  197 municípios (80%).
- Implantação e Implementação do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A em 223 SMS
(100% dos municípios autorizados pelo Ministério da Saúde).
- Elaboração do Plano Intersetorial e protocolo de Prevenção e Controle da Obesidade em Goiás.
- PESQUISA CHAMADA NUTRICIONAL DO ESTADO DE GOIÁS EM CRIANÇAS MENORES DE
05 ANOS: Araguapaz, Britânia, Palestina de Goiás, Trindade e Varjão.
- Supervisão referente a Agenda de Desnutrição - ANDI: Trindade e Varjão.
- Participação intersetorial em ações como Pit Stop, Governo Itinerante e Saúde na Estrada.

PROGRAMA: 1021 - PROGRAMA SAÚDE INCLUSIVA

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

O Programa Saúde Inclusiva buscou realizar ações de saúde coordenadas com o objetivo de assegurar a
atenção para grupos específicos e vulneráveis da população.

Os resultados obtidos pelo Programa são satisfatórios tendo em vista o incremento do número de
transplantes realizados em 2014, a realização de várias campanhas educativas e informativas e parcerias
com entidades e Universidades do Estado.
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Outro ponto importante foram as ações prestadas pelo Centro de Assistência aos Radioacidentados -
Leide das Neves Ferreira, com atendimento e apoio aos 1.051 pacientes dos grupos 1, 2 e 3.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2315 - ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE E MONITORAMENTO DOS
RADIOACIDENTADOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Centro de Assistência aos Radioacidentados - Leide das Neves Ferreira é uma unidade administrativa
da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás  criado em 1999, pela Lei nº 13.550, para  assumir as
competências da antiga Funleide, extinta em 1999. O C.A.R.A coordena o sistema de referência e contra-
referência dos radioacidentados, gerencia e produz informações científicas, além de manter intercâmbio
com instituições de variadas áreas. É referência no monitoramento epidemiológico, informação e estudos
sobre exposição à radiação ionizante pelo Césio-137.

Atualmente o CARA atende 1.051 radiocidentados, dos grupos 1, 2 e 3. Os pacientes dos Grupos 1 e 2,
somam 180 pessoas e são atendidas, no mínimo, duas vezes ao ano, com hora marcada. Recebem
atendimento ambulatorial, psicológico, medicamentos e apoio do serviço social, além de encaminhamento
prioritário para a realização de exames de rotina e monitoramento, pelo Ipasgo. Os demais, pacientes do
Grupo 3, são atendidos também com hora marcada, geralmente no mês do aniversário, uma vez ao ano.

O CARA é uma unidade da Secretaria de Estado da Saúde, referência no monitoramento epidemiológico
e de informação sobre os efeitos da exposição ao césio 137.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2174 - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Parceria para veiculação de vídeos que tratam da importância de se tornar doador de órgãos e tecido com
a Rede de Cinemas Lumière celebram
Primeira captação de órgãos no interior do Estado.

Transplantes Realizados : 988

- Transplante Renal (Doador Cadáver) 42 -   31 realizados na Santa Cassa de Misericórdia de Goiânia, 09
no Hospital Santa Genoveva e 02 no Hospital Geral de Goiânia.
- Transplante Renal (Doador Vivo) 18      -    09 realizados no Hospital Santa Genoveva e 09 na Santa
Casa de Misericórdia de Goiânia.
- Transplante de pâncreas/rim 03 -                Realizados no Hospital Santa Genoveva
- Transplante de Tecidos Oculares 838 -     Órgãos Sólidos Captados em Goiás 87 Dos 87 órgãos
captados, 39 foram ofertados para outros Estados (rim, fígado, coração, pulmão e pâncreas) e o restante,
48 foram utilizados em Goiás para transplantes, beneficiando 45 pacientes, tendo em
vista que foram realizados três transplantes in bloco de pâncreas/rim.
OBS.: Alguns Órgãos Captados e Transplantados foram recebidos ou encaminhados para outros Estados,
justificando a diferença entre órgão captados de órgãos transplantados.
Realização de varias campanhas
- Campanha de Divulgação e Sensibilização quanto à Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes -
Aeroporto Santa Genovesa -Goiânia;
- Campanha de Divulgação e Sensibilização quanto à Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes  -
Assembleia Legislativa - Goiânia;
- Café da Manhã pela Vida: Uma discussão sobre Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes -
Assembleia Legislativa;
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- Estrelando: Doação de Órgãos ¿ Exibição de Filme abordando o tema e realização de debate - Cinemas
Lumière do Shopping Bougainville - Goiânia;
- Campanha Dia dos Namorados: Amar é: Contribuir para que outras pessoas se apaixonem também. Doe
Órgãos- Praça do Bandeirante - Goiânia;
- Doe Passo, doe Órgãos : Uma caminhada pela Doação de Órgãos - Rodovia dos Romeiros ¿ Goiânia à
Trindade.
- Solenidade de Abertura da Campanha Setembro Verde (Em comemoração ao Dia do Doador de Órgãos
¿ 27/09) - Cinemas Lumière - Shopping
Bougainville - Goiânia;
- Exposição de Peças Publicitárias alusivas à Doação de órgãos confeccionadas por alunos do Curso de
Publicidade e Propaganda das Faculdades Alfa através de parceria com esta Central - Cinemas Lumière -
Shopping Bougainville - Goiânia;
- Mostre que a Doação de Órgãos está em Moda! - Campanha realizada em parceria com os alunos de
Design de Modas da Universidade Salgado de Oliveira. Confeccionaram estampas alusiva ao tema. -
Universidade Salgado de Oliveira - Goiânia;
- Campanha Sinal Verde: #1SALVA8. Campanha realizada na rua. Adesivaço e informações à população
que passava por ali que uma pessoa por salvar ou melhorar até oito vidas. -  CRER - Goiânia.
-  Outras Campanhas realizadas na Internet ( Facebook, twitter e Site da Secretaria Estadual de Saúde)
** Cursos e Palestras
- I CIHDOTT - Curso para Implantação de Comissão Intra Hospitalar de Doação de órgãos e Tecidos
para Transplantes;
- Curso de Más Notícias - Promovido pela Transórgãos ¿ São Paulo para qualificação de profissionais da
saúde;
- Curso de Atualização e Avaliação sobre o Potencial Doador Falecido;
- Palestra sobre o Processo de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes para acadêmicos de
diversos cursos da Universidade Salgado de Oliveira;
- Curso sobre o Processo de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes para profissionais da saúde;
- Curso de Qualificação em Doppler Transuraniano promovido com intermédio do Ministério da Saúde;
- Curso Prático de Perfusão e Extração de Múltiplos Órgãos para Transplantes promovido por intermédio
do Ministério da Saúde;
- I Oficina de Apresentação e Homologação do Novo Sistema Informatizado de Gerenciamento do
Sistema Nacional de Transplantes - SNT;
- Curso de Atualização no Processo de Doação/Transplante;
- Palestra sobre o Processo de Doação/Transplante para alunos do Curso Técnico de Enfermagem;
- Curso Prático de Extração de Fígado e Rim promovido por intermédio do Ministério da Saúde.
- Implantação de uma equipe cirúrgica exclusivamente voltada para a captação de órgãos em casos de
morte encefálica devidamente comprovada e após autorização familiar;
- Celebração de acordo com o Instituto Médico Legal para que as enucleações de globos oculares possam
ser feitas previamente aos procedimentos periciais realizados no IML;
- Aumento do número de Comissões Intra Hospitalares de Doações de Órgãos e Tecidos para
Transplantes (CIHDOTTs);
- Aprovação, pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, de uma lei estadual isentando as famílias
dos pacientes doadores de órgãos e tecidos para transplantes das taxas e despesas com o funeral;
- Pela primeira vez, duas captações de múltiplos órgãos foram realizadas fora de Goiânia, mais
especificamente na cidade de Catalão.
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2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUCIONAL

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita

1. Gestor

2. Visão Institucional

Formular a política de segurança pública, preservando a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do
patrimônio, executar as atividades de defesa do meio ambiente, de segurança do trânsito, ferrovias e
aquavias, de identificação civil e, especialmente, por intermédio dos órgãos a ela subordinados, as
atividades de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares, policiamento
ostensivo e preservação da ordem pública, defesa civil e proteção contra incêndio e pânico.

2.1 Objetivo Institucional

Lei 3.999/61; Dec. 2590/86; Lei 12.207/93; Dec. 4.163/94; Dec. 5.136/99; Lei 13.456/99; Dec. 5.512/01;
Lei 14.383/02; Lei 14.750/04; Dec. 5.980/04; Dec. 6.249/05; Dec. 6.161/06; Lei 16.384/08; Port.
17/06/SSPJ; Lei 17.257/11; Dec. 7.215/11; Dec. 7.238/11; Dec. 7.355/11; Dec. 7.359/11; Dec. 7.360/11;
Dec. 7.378/11; Dec. 7.379/11; Lei 17.657/12; Lei 17.995/13; Dec. 7.820/13; Lei 18.056/13; Lei
18.282/13; Lei 18.303/13; Dec. 8.060/13; Dec. 8.205/14; Dec. 8.272/14; Lei 18.535/14; Lei 18.599/14.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria da Segurança Pública tem empreendido esforços na prevenção e repressão à criminalidade
por meio de investimento no serviço de inteligência, na análise de informações, em soluções tecnológicas,
dentre outras áreas, como forma de garantir a efetividade das políticas de segurança pública.
O Programa Goiás Cidadão Seguro, que visa integrar as Instituições que compõem a Segurança Pública
no Estado de Goiás, com vistas ao alcance de metas comuns, vem apresentando resultados satisfatórios,
inclusive com estabilização dos índices de criminalidade, especialmente, quanto à tendência de
crescimento dos homicídios no Estado de Goiás, que apresentou redução.
Dentro do Programa ocorreu, ainda, a consolidação das Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs)
e suas Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs), criadas no exercício anterior.
No comparativo com o ano de 2013, o recuo foi de 1,67% na taxa por 100 mil habitantes em todo o
Estado e diversos municípios apresentaram redução. Na capital, Goiânia, ocorreu a contenção da curva de
alta observada nos últimos anos, culminando com estabilidade na taxa.
Na cidade de Anápolis, de janeiro a dezembro de 2014, a redução foi 21,59% na taxa por 100 mil
habitantes em relação ao mesmo período de 2013. Também houve queda significativa no Entorno do
Distrito Federal, onde os registros recuaram 11,08%. Águas Lindas teve, em 2014, uma taxa 16,46%
menor que em 2013. Outro município do Entorno do Distrito Federal que teve o índice de homicídios
reduzido foi Formosa, com 18,37% de queda.
No Sudoeste Goiano, Rio Verde fechou o ano com queda de 17,74% no registro de homicídios. Houve
recuo acentuado também em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, que contabilizou uma taxa
por 100 mil habitantes 29,82% menor que no ano anterior.
O comparativo entre dezembro de 2014 e dezembro de 2013 também foi positivo no Estado e nas
principais regiões. Em Goiás, a queda nesse comparativo foi de 22,29% na taxa por 100 mil habitantes.
Em Goiânia, o recuo chegou a 28,38%.
A queda no período foi de 14,51% na Região Metropolitana. Nos município do Entorno do Distrito
Federal, merecem destaque os índices de Valparaíso de Goiás (51,10% menos ocorrências), Novo Gama
(60,69% menos) e Luziânia (23,43% menos).
Também foi criado, pelo Estado de Goiás, o Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Controle e
Redução da Criminalidade em Goiás (GTACrim), com  a participação de 12 Órgãos Estaduais, visando a
redução dos índices de homicídios nos 15 bairros da Capital de maior incidência desse tipo de crime.
Dando continuidade à política já adotada, priorizou-se a análise de informações -

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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sobretudo como forma de subsidiar as decisões estratégicas da Pasta -, com a efetiva implantação do
Observatório de Segurança Pública e rígido acompanhamento dos índices de criminalidade, com
prestação de contas à comunidade por meio da disponibilização das estatísticas, mês a mês, no site da
SSP.
Em 2014, foi colocado em prática o bônus por apreensão de armas de fogo, pago aos agentes de
segurança pública, e o Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD), que presta
assistência financeira, em caráter suplementar, às unidades da PM, PC, CBM e PTC. Em 2014, foram
disponibilizados 4 milhões para este fim, estando prevista a liberação de montante igual para extensão do
programa. Já foram beneficiadas 32 unidades de Segurança Pública, em 15 municípios com indicação de
100% do total disponibilizado.
Ocorreu, de igual modo, a manutenção e reforço das atividades voltadas à repressão e prevenção com
fortalecimento da segurança comunitária com implantação e manutenção de diversos projetos, programas
e ações, dos quais podemos destacar a Rede de Apoio à Segurança, Projeto Quartel na Praça, Plano
Estadual de Segurança Comunitária por Quadrantes, Segurança Comunitária Rural por Quadrantes, dentre
tantos outros. Foram realizados 3.045.775 atendimentos proativos, ou seja, ações de iniciativa própria e
de natureza preventiva, tendo como principais resultados a apreensão de 3.676 armas e a realização de
290.134 visitas comunitárias, 70.428 visitas às escolas e 10.141.
Ainda na área de prevenção, a SSP mantém as ações do Programa Educacional de Resistência a Drogas e
à Violência (PROERD), a Polícia Mirim, o Programa de Prevenção Escola Sem Drogas (PESD) e o
Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM).
O PROERD e a Polícia Mirim são de responsabilidade da Polícia Militar. O PROERD faz um trabalho de
prevenção ao uso e ao abuso de drogas, atingindo crianças de 9 a 12 anos do ensino fundamental, sendo
que, no ano de 2014, formou 69.140 alunos e 2.182 pais, enquanto que a Polícia Mirim formou 707
alunos.
O Programa de Prevenção Escola Sem Drogas, coordenado pela Polícia Civil, que ministra palestras
educativas em escolas públicas e privadas, universidades, empresas públicas e privadas, entidades
religiosas, governamentais e não governamentais orientando sobre técnicas de resistência e prevenção às
drogas, atingiu o público de 104.788 ouvintes presentes em 1.405 palestras e em 220 eventos.
O Projeto Bombeiro Mirim, por sua vez, do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) formou 1.150 bombeiros
mirins.
O Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar, em atividade desde 2012, apreendeu,
neste exercício, aproximadamente 12.990 toneladas de drogas diversas e 61.880.000 unidades de cigarros
contrabandeados, sendo realizadas 28.694 abordagens, em meio a outras ações.
Também foram investidos recursos materiais e humanos na área da tecnologia da informação, como no
reaparelhamento da área de inteligência da SSP, a implantação dos Projetos Goiás Biométrico, Olho
Amigo e do Software de Gestão do Controle Operacional (GESCOP), aquisição de tornozeleiras
eletrônicas e de bloqueadores de sinais para o Sistema Penitenciário e o desenvolvimento do aplicativo
I9XGoiás, dentre outros.
Em 2014, a SSP também avançou na estruturação física de suas unidades, com a construção de 11 Bases
Operacionais da PM, instaladas em 09 municípios, a conclusão da Academia da Polícia Civil, do Centro
de Triagem e da Delegacia de Capturas de Aparecida de Goiânia, do Bloco de Carceragem de Planaltina e
a construção e ampliação da Unidade Penal de Anápolis. Foram reformados o 3º, 6º e 7º Departamentos
de Polícia Civil.
Contudo, a obra concluída, em 2014, de maior destaque é o Centro Integrado de Inteligência, Comando e
Controle (CIICC), que abarca todo o instrumental tecnológico utilizado pela estrutura de Segurança
Pública no Estado de Goiás, possibilitando o atendimento integrado à população e, de consequência, com
maior qualidade, eficiência e rapidez.
Está em andamento, ainda, a construção e ampliação da Unidade Penal do Centro de Inserção Social de
Jataí, com 60% da obra concluída e da Cadeia de Pirenópolis, com 50% de conclusão da obra. Está em
fase de conclusão a reforma da sede do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO), com 73% da
obra pronta.
A SPTC também foi atendida com a reforma das instalações elétricas do IML de Luziânia, do telhado do
Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues, ampliação do alojamento no 6º Núcleo Regional de
Polícia Técnico-Científica (NRPTC) de Ceres e as construções dos IMLs de Aparecida de Goiânia (80%
de conclusão) e de Itumbiara (70% de conclusão). O IML de Águas Lindas está em fase de elaboração de
projeto. Além das
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obras citadas, a SPTC viabilizou, por meio de parcerias com o Ministério Público e o Poder Judiciário, a
reforma do 4º NRPTC de Morrinhos.
A Pasta também investiu no reaparelhamento das unidades com equipamentos, aquisição e locação de
veículos para as instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública, dentre outros.
Desde a implantação da Locação de Veículos, o Governo do Estado vem fortalecendo e aprimorando essa
política. Em 2014, foram entregues 2.141 novos veículos, 232 a mais que em 2013, com economia
mensal de R$ 328 mil. Destas Viaturas, 600 que eram modelo hatch foram substituídas por station
wagons. Todos os veículos possuem GPS que permite o rastreamento das mesmas, o que aperfeiçoará sua
utilização. Foram locadas 200 camionetes, que foram distribuídas da seguinte forma, 15 para a Polícia
Civil, 90 para o Patrulhamento Rural e 95 para os Grupamentos Especializados da Polícia Militar.
A SSP proporciona a qualificação profissional contínua de seus servidores. A Superintendência da
Academia Estadual de Segurança Pública (SAESP) promove, por meio de suas Gerências, capacitação e
treinamento para os operadores de segurança pública. Em 2014, foram capacitados e treinados 31.486
servidores pelas Gerências de Ensino da SAESP, sendo 15.510 em cursos presenciais, inclusive pós-
graduações, e 15.976 pela Rede EAD, o que fez a SSP assumir a liderança nacional em participação em
cursos a distância, oferecidos pela rede EAD SENASP, pelos Centros de Ensino à Distância
(TELECENTROS), criados em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP),
sendo 01 na capital e 14 no interior.
Para reforçar o efetivo e melhorar os serviços prestados, foram autorizadas 876 vagas para o Corpo de
Bombeiros Militar (116 vagas para Oficial e 760 para Praça), 959 para a Polícia Civil (46 vagas para
Delegado, 204 para Escrivão, 609 para Agente e 100 para Papiloscopista, sendo que o concurso para este
último cargo já está em andamento).
Pelo Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual (SIMVE), programa de aproveitamento de egressos
das Forças Armadas (Exército, Marinha ou Aeronáutica), estão em operação 1.768 policiais, 344 estão em
treinamento e está de fase de avaliação a 5ª seleção para 480 vagas.
Foi aberto, em novembro de 2014, o concurso para preenchimento de 460 vagas para a Polícia Técnico-
Científica (250 vagas para Perito, 150 para Médico-legista e 60 para Auxiliar de Autópsia), o que vai
acrescer em mais de 110% o efetivo atual da SPTC.
Em 2015, com a realização dos concursos, o quadro de servidores das instituições de segurança pública
terá um aumento geral de mais 38%.
Como forma de promover a cooperação e a integração entre as esferas de governo e a sociedade civil
organizada, foram realizadas, em 2014, 06 reuniões ordinárias do Gabinete de Gestão Integrada do Estado
de Goiás (GGI/GO). Por meio do GGI/GO foram iniciadas visitas para implantação dos Gabinetes de
Gestão Integrada nos municípios goianos.

Para execução do Plano Estratégico, em julho de 2014, foi criada a estrutura de Gestão Estratégica da
SSP, que é composta pelas Gerências de Planejamento e Gestão Estratégica, de Projetos de Segurança
Pública e de Melhoria dos Processos de Segurança Pública.
Demonstrando o compromisso da SSP com a excelência na Gestão, o Estado de Goiás ficou em 2º lugar
no ranking dos Estados no que se refere à Capacidade de Governança de Segurança Pública no Brasil que
é avaliado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).
Para avaliar o nível de maturidade da Gestão, a SSP está concorrendo ao Prêmio da Excelência na Gestão
de Goiás, organizado pelo Movimento Goiás Competitivo (MGC).
Paralelamente, manteve-se o uso dos instrumentos da Política Nacional de Segurança Pública que, por
meio de projetos específicos, destina recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), do
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI), editais de chamada pública e
emendas parlamentares, dentre outros, para o atendimento das necessidades do Estado. Em 2014, foram
repassados R$53.114.587,63 pelo Governo Federal, referentes a convênios firmados em 2013/2014 que,
acrescido à contrapartida do Governo Estadual, alcança o valor de R$56.528.115,72 em investimentos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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INDICADORES

PROGRAMA INTEGRADOR: ESTRATÉGICO DE SEGURANÇA PÚBLICA
INDICADORES
Taxa de Crimes Violentos por 100 mil habitantes
Taxa de Mortalidade por Homicídios por 100 mil habitantes
Taxa de Mortalidade por Acidentes de Trânsito por 100 mil habitantes
Taxa de Elucidação de Inquéritos
Taxa de Conclusão de Inquéritos
Taxa de Delegacias por 100 mil habitantes

1047 - PROGRAMA CIDADÃO SEGURO
2057 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME E A VIOLÊNCIA
INDICADORES
Número de foragidos recuperados / total de foragidos
Número de veículos recuperados / total de veículos furtados e roubados
% de satisfação do usuário da ouvidoria (número de usuários satisfeitos / total de usuários atendidos)
Número de denúncias encaminhadas para apuração / número de denúncias recebidas
Tempo Médio de Espera em Centrais de Atendimento de Emergência Policial
Total de alunos formados pelo PROERD / Total de alunos matriculados
Total de alunos que assistiram a palestra do Escola Sem Drogas / Total de alunos matriculados
Total de escolas beneficiadas com o Escola Sem Drogas / Total de escolas
Total de escolas beneficiadas com o PROERD / Total de escolas

2305 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA
INDICADORES
Número de servidores de segurança pública capacitados / total de servidores de segurança pública
Hora/homem média de treinamentos de capacitação para servidores de segurança pública

1049 - PROGRAMA DE MELHORIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
2306 - APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DA SPTC
INDICADORES
Tempo médio para emissão de Laudo Pericial
Número de laudos periciais emitidos / Número de laudos periciais solicitados X 100
Tempo médio para emissão de Laudo Cadavérico
Tempo médio para recolhimento de cadáver em local de morte violenta

1072 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA
PÚBLICA
2363 - APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA SEGURANÇA
PÚBLICA INTEGRAL
INDICADORES
Área de cobertura por viatura (em km2)
Quantidade de viaturas por 100 mil habitantes

2278 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
INDICADORES
% de evolução das obras de reforma de unidades operacionais de segurança pública
% de evolução das obras de construção de unidades operacionais de segurança pública
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2388 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA AS
ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, foi realizada a manutenção dos sistemas de segurança pública, pelo sistema ORACLE e
do sistema de monitoramento urbano e adquiridos equipamentos de informática, destinados à própria
Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil (PC), a Polícia Militar (PM) e para a Academia da
Polícia Civil.
Na área de tecnologia e monitoramento, a SSP vem investindo em programas, entre eles o Sistema de
Gestão do Controle Operacional (GESCOP), uso de câmeras de videomonitoramento, a instalação de
tablets nas viaturas. A SSP amplia, continuamente, o seu trabalho de combate à criminalidade com o
apoio dessas ferramentas tecnológicas.
Para exemplificar, destaca-se o desenvolvimento do aplicativo I9XGoiás para as plataformas Android,
iOS e WindowsPhone, que foi criado pela SSP em atendimento às sugestões recebidas da população no
tocante ao acionamento do 190 e 193. Ele é um canal de comunicação seguro, direto e simplificado entre
a população e os Agentes de Segurança Pública.
Pelo aplicativo os cidadãos podem registrar ocorrências, inclusive com envio de fotos, vídeos e
mensagem de voz. As naturezas disponíveis para abrir ocorrências via aplicativo são: Acidente com
vítima, Roubo, Agressão, Incêndio, Acidente Pessoal, Violência Doméstica, Homicídio e Atitude
Suspeita. As informações chegam ao Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC) em
tempo real possibilitando o atendimento imediato.
Em determinadas situações de risco, o cidadão pode estar impossibilitado de realizar uma ligação e
através do I9xGoiás, o usuário poderá informar uma situação de emergência em silêncio. Além disso, sua
localização será acompanhada em tempo real.
Pelo I9XGoiás é possível falar com os policiais durante um evento, contatar diretamente com a viatura
que irá atendê-lo e acompanhar o seu deslocamento e, ainda, avaliar o atendimento realizado.
Na área de monitoramento remoto, a SSP inaugurou, em 2014, a central de videomonitoramento, que
representou um investimento de R$ 7,6 milhões. Setenta câmeras de última geração já estão em
funcionamento. O projeto Olho Amigo, como foi batizado, contará com 150 equipamentos próprios
quando estiver em funcionamento pleno e outras 500 câmeras que já foram licitadas, com investimento de
R$ 60 milhões. Logo, o projeto contará com 650 pontos na capital.
Atualmente, 16 bairros contam com o serviço realizado por meio de 70 câmeras. Outras 80, do programa
Crack é Possível Vencer, do Governo Federal, estão sendo instaladas.
Com as 500 câmeras que estão em fase de licitação, mais de 30 novos bairros serão monitorados,
inclusive em pontos que fazem limite com outros municípios.
Todas as câmeras têm alta resolução de imagem (Full HD) e cobrem um ângulo de 360 graus e são
ligadas por fibra ótica à central de monitoramento. Além disso, podem aproximar a imagem em até 20
vezes, de acordo com a necessidade dos operadores do sistema, que são da Polícia Militar e têm estações
de trabalho individuais.
A nova central foi construída na sede da SSP e conta com painéis individuais e painel em formato de
telão videowall composto por 18 telas de 55 polegadas cada de alta resolução, totalizando 15 metros
quadrados.
Outra inovação é o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC), erguido na sede da
SSP e que agrupa o serviço de videomonitoramento, mas também todos os atendimentos das forças
policiais e Corpo de Bombeiros, além de permitir a integração com outros órgãos que não estão
diretamente ligados à Segurança, como o Departamento de Trânsito (Detran), Guarda Civil
Metropolitana, Agência Municipal de Meio Ambiente, Consórcio RMTC e Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência (SAMU).
Também merece destaque a implantação do projeto Goiás Biométrico (AFIS), que visa à criação de uma
plataforma biométrica para o Estado de Goiás, com uma base única dos dados dos cidadãos Goianos,
permitindo o uso compartilhado da biometria por órgãos do Município, Estado e União, bem como prover
serviços a entidades privadas e
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para a ampliação de atendimento da estrutura da SPTC.
Este projeto, lançado em agosto de 2014, terá como principais resultados a redução do tempo de espera
para emissão de carteira de identidade de 100 para 05 dias, a eliminação da necessidade de
recadastramento para programas sociais e o aumento da resolução de crimes (estima-se um aumento entre
25% e 40% nos índices de resolução).
O sistema, considerado o que há de mais moderno no Brasil e no mundo, foi adquirido mediante contrato
com o Consórcio das empresas OKI, Biológica e a japonesa NEC, proprietária do sistema AFIS
(Automated Fingerprint Identification Systems). Todo o projeto deve estar totalmente implantado em
fevereiro de 2015, com a identificação biométrica civil e criminal em todo o Estado de Goiás.
O sistema vai auxiliar, ainda, na identificação de cadáveres, indigentes e pessoas desaparecidas; e
possibilitará também as abordagens biométricas, nas quais o agente de segurança terá um dispositivo para
leitura da digital e identificação precisa do cidadão, com a checagem imediata de restrições criminais.
A emissão da nova cédula da Carteira de Identidade, já em execução em caráter de teste e aprimoramento
desde 22 de setembro, é o primeiro passo do Programa Goiás Biométrico, lançado pelo Governo do
Estado. Por enquanto, o documento é emitido apenas no Vapt-Vupt de Campinas e restritamente a
situações de que demandam urgência na emissão, como ingresso em cargo público, viagens ou situações
que envolvam cuidados com a saúde. Com a implantação do novo sistema, o prazo para emissão deve cair
de 15 para quatro dias na capital e de 30 para 10 dias, no interior.
O contrato, no valor de R$ 33,8 milhões, prevê transferência total de tecnologia, ou seja, após a
implantação, o Estado assumirá completamente a gestão e manutenção do sistema.
Quando o cidadão der entrada no pedido da primeira ou segunda via da carteira de identidade, o
documento será automaticamente cadastrado no banco de dados do Instituto de Identificação da Polícia
Civil da Secretaria de Segurança Pública. Além do cadastramento da palma da mão e das digitais, haverá
também o cadastramento da face, uma vez que a fotografia constante no documento será impressa, e não
mais colada, como no modelo atual. A coleta da impressão digital será realizada por leitores biométricos,
e não mais com tinta.
A partir de fevereiro de 2015 todos os documentos do tipo estarão dentro do novo padrão. Em 2014,
foram emitidas 190 Carteiras de Identidade pela nova tecnologia.
Merecem destaque, ainda, os seguintes programas voltados para o Sistema Prisional:
Monitoramento de reeducandos
Aquisição de tornozeleiras eletrônicas para monitoramento dos reeducandos. Já estão sendo monitorados
2.095 presos dos regimes semiaberto, aberto e provisório, além dos casos de medida protetiva da Lei
Maria da Penha, nas cidades de Goiânia, Região Metropolitana, Anápolis, Itumbiara, Caldas Novas,
Morrinhos, Piracanjuba e Valparaíso. A previsão é de que até 2016 o Estado adquira 6.000 tornozeleiras,
alcançando metade da população carcerária estadual.
Segurança nos Presídios
Aquisição de scanners e bloqueadores de sinais para o Sistema Penitenciário com previsão de instalação
até o final de dezembro de 2014. O investimento aproximado R$ 10 milhões.
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PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Neste programa são realizadas ações de fortalecimento e operacionalização da Inteligência, prevenção e
repressão ao crime e à violência e de valorização e capacitação dos profissionais de segurança pública.
Nele se inserem, também, as atividades da Ouvidoria-Geral, da Corregedoria-Geral, dos Conselhos
Comunitários de Segurança e da Polícia Comunitária, cujos resultados estão descritos nas ações
respectivas.
Em 2014, o setor de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública (SSP) recebeu atenção especial,
sendo incluído no projeto do Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle, um dos mais
modernos centros de monitoramento de atividades de segurança do país, com emprego de recursos, com
treinamento e aparelhamento, posicionando Goiás como um dos entes federados melhor equipado.
Na área de prevenção e repressão ao crime e à violência, a SSP consolidou programas voltados para
crianças e adolescentes, quais sejam, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, que
formou 69.140 alunos e 2.182 pais, e a Polícia Mirim, com 707 crianças formadas, ambos coordenados
pela Polícia Militar (PM); o Programa Escola Sem Drogas, da Polícia Civil (PC), que alcançou 104.788
ouvintes, presentes em 1.405 palestras; e o Programa Educacional Bombeiro Mirim, do Corpo de
Bombeiros Militar (CBM), que formou 1.150 alunos.
A PM desenvolve, constantemente, ações, programas e projetos, dos quais podemos destacar a Rede de
Apoio à Segurança, Projeto Quartel na Praça, Plano Estadual de Segurança Comunitária e Comunitária
Rural por Quadrantes, dentre outros, detalhados nas ações. Foram realizados 3.045.775 atendimentos
proativos, ou seja, ações de iniciativa própria e de natureza preventiva.
Em 2014, a SSP também avançou na área de análise de informação com a estruturação do Observatório
de Segurança Pública e a disponibilização contínua das estatísticas criminais no site da SSP, que funciona
como prestação de contas para a sociedade.
Outras medidas importantes foram a implantação do bônus por apreensão de armas de fogo, paga aos
agentes de segurança e o Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD), que destina
recursos para obras nas instalações da PC, da PM, do CBM e da Superintendência de Polícia Técnico-
Científica, reduzindo a burocracia para a aplicação dos recursos, que são administrados diretamente pelos
gestores de cada unidade. Em 2014, foram investidos R$ 4 milhões no PDDQD.
O Comando de Operações de Divisas, da PM, em 2014, apreendeu aproximadamente 12.990 toneladas de
drogas diversas e 61.880.000 unidades de cigarros contrabandeados, sendo realizadas 28.694 abordagens,
dentre outras ações.
Na área de instrução foram capacitados e treinados 31.486 servidores pelas Gerências de Ensino da
SAESP, sendo 15.510 em cursos presenciais, inclusive pós-graduações, e 15.976 pela Rede de Ensino a
Distância, o que fez a SSP assumir a liderança nacional em participação em cursos a distância, oferecidos
pela rede EAD SENASP.

05/03/2015314



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2283 - FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE
INTELIGÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação tem como objetivo reestruturar as unidades de Inteligência para otimizar a captação de
informações visando subsidiar a tomada de decisões pela alta administração, bem como neutralizar, coibir
e reprimir atos criminosos de qualquer natureza.
A Superintendência de Inteligência desta Pasta, no ano de 2014, dividiu as suas atividades em três Eixos
Estratégicos Temáticos, quais sejam: Estudos Estratégicos, Investimentos e Qualificação.
Dentro de Estudos Estratégicos foi realizado o Estudo de Inteligência Estratégica de Segurança Pública,
contemplando os seguintes módulos:
- análise estratégica da criminalidade violenta;
- contrainteligência do crime organizado;
- monitoramento de manifestações violentas;
- produção de conhecimento qualificado;
- diagnóstico da criminalidade nos municípios;
- estudo estratégico da violência e fenômeno criminal;
- assessoramento estratégico para as políticas de segurança pública da SSP; e
- ações tático-operacionais de inteligência.
Os módulos possuem caráter permanente e/ou pontual.
No Eixo Qualificação foram realizados cursos, simpósios, palestras, congressos, reuniões, dentre outros,
no intuito de qualificar os servidores envolvidos na atividade de inteligência que puderam ter acesso a
novas ferramentas de inteligência e conhecer, por meio de visitas técnicas, outros modelos de serviços de
inteligência.
No Eixo Investimento, o serviço de inteligência foi dotado de equipamentos de informática, veículos,
softwares, dentre outros, indispensáveis ao bom desempenho de suas atividades.
Também foram empreendidos esforços na Inteligência Estratégica a fim de auxiliar a tomada de decisões
do secretário da SSP, por meio de trabalhos técnicos direcionados à apresentação de diagnósticos
fundamentados em estudos e análises estatísticas, tais como o diagnóstico do Entorno do DF e o
Mapeamento de Divisas.
Na área de Inteligência foram lançadas a Ação Integrada de Divisas, que visa à integração de ações para a
repressão ao crime nas regiões de divisas, com foco no uso da inteligência e intercâmbio de informações
entre as forças policiais e o PROCARGA, programa com o objetivo específico de combater as
modalidades criminosas de furto, de roubo, de apropriação indébita e de receptação de cargas e valores,
no Estado de Goiás, por meio da congregação de esforços dos órgãos e agentes públicos.
Além disso, o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC), inaugurado em dezembro
de 2014, é um dos mais modernos centros de monitoramento de atividades de segurança do país,
contribuindo para o incremento do serviço de Inteligência da SSP.
Em questão de investimento, foram empregados recursos com treinamento e equipamentos, inclusive a
aquisição de um drone, o que posiciona o Estado de Goiás como um dos entes federados com maior
qualidade de equipamentos na área de inteligência.
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2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2057 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME E A VIOLÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nesta ação, merecem destaque os programas preventivos direcionados ao combate ao uso de drogas e à
violência, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e Polícia Mirim, da
Polícia Militar, o Programa Escola Sem Drogas (PESD), conduzido pela Polícia Civil, e o Programa
Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM), do Corpo de Bombeiros Militar.
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O programa preventivo da Polícia Civil Escola Sem Drogas, criado em 1993 com o objetivo de
conscientizar adolescentes e jovens sobre os malefícios que as drogas podem provocar no organismo e na
vida das pessoas, tem sido cada vez mais requisitado diante do atual problema social que se tornaram as
drogas. Palestras e exposições em stands de feiras e outros eventos são as ferramentas utilizadas pelos
voluntários para sensibilizar os jovens.
O Programa Escola Sem Drogas (PESD), além de suas ações normais de prevenção no ambiente escolar,
atua junto a empresas e entidades de classe ministrando palestras educativas sobre o uso de drogas,
visando à diminuição de acidentes de trabalho. O PESD trabalha a relação do uso de substâncias
psicoativas com o relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho e o próprio acidente. Realiza-se
há alguns anos trabalho educativo, em parceria com a OVG, com menores e adolescentes grávidas sobre
os problemas relacionados ao uso de drogas durante a gestação.
O programa é integrado por uma equipe de aproximadamente 100 voluntários capacitados, composta por
policiais civis e pessoas da sociedade civil.
As palestras educativas do Programa Escola Sem Drogas, realizadas em escolas públicas e privadas,
universidades, empresas e entidades religiosas, orientando sobre técnicas de resistência e prevenção às
drogas teve, em 2014, 104.788 ouvintes presentes em 1.405 palestras e em 220 eventos.
Já o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), coordenado pela PM,
trabalha a prevenção ao uso e abuso de drogas com crianças de 9 a 12 anos do ensino fundamental. Em
2014, o PROERD formou 69.140 alunos e 2.182 pais, atuando em mais de 500 escolas de 90 municípios.
O programa possuiu atualmente 92 instrutores.
O PROEBOM, por sua vez, é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e tem como objetivo
contribuir na formação das crianças e adolescentes utilizando como referência valores de cidadania e
civismo, como: ética, respeito à pluralidade cultural, valorização e preservação do meio ambiente,
compromisso com as ações básicas de saúde, oriental sexual e inserção do aluno no mundo globalizado
de forma consciente e crítico-transformadora. Em 2014, foram formados 1.150 bombeiros mirins.
A Rede de Apoio à Segurança (RAS) da Polícia Militar é um programa de policiamento comunitário que
visa qualificar e orientar grupos, dentre os diversos seguimentos da sociedade goiana, para interagirem
com a segurança pública e atuarem como atores propositivos da prevenção e da preservação da ordem
pública. Tem por finalidade conscientizar a população a discutir a criminalidade de forma proativa,
reafirmando a responsabilidade de todos, conforme os preceitos constitucionais.
A RAS está presente em 7 Comandos Regionais da Polícia Militar, atendendo 19 municípios goianos. A
comunicação é feita pelo número 198, telefones funcionais em postos rodoviários e faixa de comunicação
aberta via rádio.
Dentre os projetos desenvolvidos pela RAS podemos destacar o Chamada Mais Segura, da 37ª CIPM; o
Vizinho Amigo, Bairro Seguro, da 27ª CIPM; e a Polícia Militar Mirim, com turmas de 30 alunos cada,
sendo duas em Goiânia, uma Rio Verde e uma em Santa Helena de Goiás. Em 2014, foram formados 707
alunos.
Como forma de promover a prevenção e a repressão ao crime e à violência, a PM desenvolve,
constantemente, diversos projetos, tais como o de Patrulhamento Ciclístico, no qual os policiais trabalham
com um fardamento diferenciado, mais leve e apropriado à condução de bicicletas, em duplas ou trios,
tendo uma viatura de apoio em cada turno de trabalho.
Destacam-se, ainda, os seguintes projetos da Polícia Militar:
Projeto Quartel na Praça
Foi implantado, em 2013, o Projeto Quartel na Praça que consiste na realização contínua das Operações
Saturação, Tranquilidade, Boca de Fumo, Duas Rodas, Olhos de Águia II, deflagradas pela ROTAM; e
Garras do Falcão, realizada pelo GRAER (Grupo de Radiopatrulha Aérea). Além de abordagens e
bloqueios em pontos estratégicos, a Polícia Militar, com apoio da AMMA (Agência Municipal de Meio
Ambiente), SEFIZ (Secretaria de Fiscalização) e Juizado da Infância e Juventude, realizam operações em
bares e boates.
Núcleos de Gerenciamento de Crises da PM
Em 2014, foram criados Núcleos de Gerenciamento de Crises da PM, em 03 Regionais, em Aparecida de
Goiânia, Goianésia e Pirenópolis, para resolução de problemas domésticos antes da intervenção da Polícia
Judiciária.
Polícia Comunitária
Fortalecimento da Polícia Comunitária, com o propósito de promover a prevenção e a repressão ao crime
e à violência em todo o Estado de Goiás. Os operadores de
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segurança detectam os problemas do bairro, buscando soluções conjuntas com a sociedade. Em 2014,
foram realizados 3.045.775 atendimentos policiais proativos, ou seja, ações de iniciativa da própria
Polícia Militar e de natureza preventiva, tais como, abordagem policial, apoio policial, averiguação,
foragido recapturado, operações policiais, patrulhamento, veículos recuperados, visitas às escolas, visitas
comunitárias e visitas solidárias e, ainda, apreendeu 3.676 armas. Neste ano, a Polícia Militar realizou
290.134 visitas comunitárias, 70.428 visitas a escolas e 10.141 visitas solidárias. Houve o aumento,
comparando janeiro a dezembro de 2014 com o mesmo período do ano passado, de 26,94% no número de
abordagens policiais; de 34% de operações policiais; de 16,39% de visitas a escolas; e 15,41% de
foragidos recapturados, o que demonstra o empenho da Polícia Militar em intensificar as atividades de
prevenção e repressão.
Ronda do Quarteirão
Como parte da estratégia de trabalho de Polícia Comunitária, foi criado o Programa Ronda de Quarteirão
que é um serviço de policiamento comunitário baseado no modelo que o Governo de Goiás conheceu na
Colômbia. Ele permite uma interação maior entre a polícia e a comunidade, pois são sempre os mesmos
policiais na região e os celulares de suas motocicletas, assim como já acontece com as viaturas, têm os
números disponibilizados para a comunidade.
O trabalho preventivo realizado pelas equipes do Ronda de Quarteirão contribuem com redução da
criminalidade. Em Goiânia, o número de roubo a estabelecimentos comerciais caiu de 3.163 para 2.298 e
de furto de veículos de 4.653 para 2.671, comparando janeiro a dezembro de 2014 com o mesmo período
do ano passado. O percentual de redução de roubos a comércios na capital foi de 27,35% e de furto de
veículos de 42,60%.
Projeto Juventude
Projeto executado pelo 13º CRPM (Águas Lindas), que tem como objetivo levar informação sobre as
drogas e suas consequências aos moradores locais, especialmente pais e alunos. Em 2014, as palestras
tiveram aproximadamente 10.000 participantes.
Chamada Mais Segura
Projeto que utiliza o aplicativo Whatsapp como forma de tornar a comunicação entre a comunidade e a
polícia militar mais rápida e efetiva.
Vizinhança Segura
Projeto que conscientiza a comunidade local de que todos podem auxiliar na segurança pública, prestando
atenção em pequenos detalhes, como um estranho na casa do vizinho ou alguém suspeito rondando a
vizinhança. Essas informações devem ser repassadas para a viatura local, por meio do número de telefone
celular divulgado à população, para que as providencias possam ser tomadas.
Plano Estadual de Segurança Comunitária por Quadrantes
Na segurança comunitária por quadrantes ocorre o processo de setorização, onde o quadrante deixa de ser
o menor espaço geográfico e surge uma unidade ainda menor, a quadra, equivalente a cerca de 10
quarteirões, que passa a ser percorrida a pé. O Plano foi iniciado em regiões de maior concentração de
criminalidade onde são realizadas atividades de patrulhamento que prezam pela aproximação dos
policiais com as pessoas que ali residem e/ou exercem suas atividades. Os atendimentos são registrados
pelos patrulheiros em conformidade com o Procedimento Operacional Padrão (POP), fazendo uso dos
recursos tecnológicos da SSP. As informações colhidas auxiliam na tomada de decisões.
Segurança Comunitária Rural por Quadrantes
A criação do Plano Estadual de Segurança Comunitária Rural por Quadrantes objetiva, em linhas gerais,
melhorar a segurança pública na zona rural, por meio de policiamento específico, mais próximo do
homem do campo, adotando também a filosofia de Polícia Comunitária.
Os principais atendimentos efetuados pela Patrulha Rural são visitas comunitárias e solidárias, também
são realizados seminários, palestras e reuniões comunitárias, dentre outros.
Comando de Operações de Divisas (COD)
Outro importante braço da PM no combate ao crime é o Comando de Operações de Divisas (COD),
criado em 2012, que conta com o efetivo de 88 policiais e 09 (nove) bases fixas localizadas nas cidades
de Goiânia, Aporé, Chapadão do Céu, Cachoeira Alta, Piranhas, Corumbaíba, Posse, Cabeceiras e
Campos Belos, além de 02 (duas) equipes volantes. As ações do COD se concentram no policiamento
ostensivo especializado de divisas, com atuação durante as 24 horas do dia, inclusive, em
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parceria com outras instituições, tais como, as Polícias Militares dos Estados limítrofes, Polícia Federal e
a Receita Federal. Em 2014, foram realizadas 28.694 abordagens, que resultaram na apreensão de
aproximadamente 12.990 toneladas de drogas diversas e 61.880.000 unidades de cigarro
contrabandeados, dentre outras ações. Estão previstas para serem instaladas cinco novas bases nas
seguintes localidades: São Miguel do Araguaia, Britânia, Luziânia, Catalão e Itumbiara.
Inclusão Total
A Polícia Militar do Entorno Sul, no Entorno do Distrito Federal, começou a atender as ocorrências
notificadas via WhatsApp. O sistema, que está em fase de teste, integrará o Programa Inclusão Total, que
amplia o acesso aos serviços da PM por meio das redes sociais. A região já conta com o acionamento de
ocorrências pelo Facebook, Twitter e Skype.
Colégios Militares
Os colégios militares vêm se consolidando como as escolas públicas com maior nota no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação.
A qualidade de ensino dos colégios militares é comprovada pelas estatísticas e resultados obtidos. Por
exemplo, nos processos seletivos 2013/2014, dos 1.780 estudantes de colégios militares se inscreveram
em processos seletivos, 1.231 obtiveram sucesso nos exames para ingresso em cursos superiores, o que
corresponde a um índice de quase 70% de aprovação.
Doze novos colégios militares começaram a funcionar este ano em Goiás. Onze deles já iniciaram as
atividades, e apenas a unidade de Formosa está em fase de implantação.
Com a criação dos novos colégios, Goiás passa a ter 18 unidades militares, aumentando de 10.100 para
19.800 o número de alunos contemplados em todo o Estado.
Para atender a demanda da população, projeto do governo Estado prevê a criação de mais sete unidades,
elevando para 25 o total de colégios militares em Goiás.
A SSP trabalha a integração das instituições como forma de otimizar o combate ao crime e à violência.
Dentre as principais ações podemos destacar as seguintes:
Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs)
As Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), implantadas pela SSP, são regiões de
funcionamento das Polícias Militar e Civil com o objetivo de intensificar a integração das forças policiais
e discutir diretrizes e propostas de aperfeiçoamento da atuação com base nas denominadas manchas
criminais. Considerando os índices de criminalidade e especificidades de cada Região, foram
estabelecidas metas e passou-se a monitorar os resultados. No total são 15 RISPs constituídas por 36
Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs).
No ano de 2014, a ação integrada resultou na queda das ocorrências de homicídios em Goiás. No
comparativo com o ano de 2013, o recuo foi de 1,67% na taxa por 100 mil habitantes em todo o Estado e
diversos municípios apresentaram redução. Na capital, Goiânia, ocorreu a contenção da curva de alta
observada nos últimos anos, culminando com estabilidade na taxa.
Na cidade de Anápolis, de janeiro a dezembro de 2014, a redução foi 21,59% na taxa por 100 mil
habitantes em relação ao mesmo período de 2013. Também houve queda significativa no Entorno do
Distrito Federal, onde os registros recuaram 11,08%. Águas Lindas teve, em 2014, uma taxa 16,46%
menor que em 2013. Outro município do Entorno do Distrito Federal que teve o índice de homicídios
reduzido foi Formosa, com 18,37% de queda.
No Sudoeste Goiano, Rio Verde fechou o ano com queda de 17,74% no registro de homicídios. Houve
recuo acentuado também em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia, que contabilizou uma taxa
por 100 mil habitantes 29,82% menor que no ano anterior.
O comparativo entre dezembro de 2014 e dezembro de 2013 também foi positivo no Estado e nas
principais regiões. Em Goiás, a queda nesse comparativo foi de 22,29% na taxa por 100 mil habitantes.
Em Goiânia, o recuo chegou a 28,38%.
A queda no período foi de 14,51% na Região Metropolitana. Nos município do Entorno do Distrito
Federal, merecem destaque os índices de Valparaíso de Goiás (51,10% menos ocorrências), Novo Gama
(60,69% menos) e Luziânia (23,43% menos).
Os dados são da Seção de Análise Criminal do Observatório de Segurança da Secretaria da Segurança
Pública, que realiza a aferição mensal dos indicadores de crimes de alta prioridade e disponibilização do
relatório estatística ao público em geral, por meio do site da SSP, pelo link estatísticas. Neste particular,
importa destacar que o projeto do Observatório foi estruturado no modelo misto de gestão, composto por
membros
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acadêmicos e de instituições governamentais de segurança. Existe previsão de ampliação da análise
estatística da criminalidade. Os relatórios que antes abrangiam somente quatro áreas (Estado, Entorno do
DF, Goiânia e Aparecida de Goiânia) contemplarão outras subdivisões, de acordo com o número de
habitantes do município.
Bônus por apreensão de arma de fogo
Em 2014, foi implantado o bônus por apreensão de armas de fogo, por cada arma apreendida é pago R$
200,00 ao policial. A gratificação pode ser paga a policiais militares, policiais civis, bombeiros e
membros da Polícia Técnico-Científica. Essa bonificação por apreensão de arma de fogo também é
adotada em outros estados e países. O objetivo é estimular o agente da lei em sua atuação. Cada policial
pode receber até R$ 1 mil em bônus por mês, diretamente na folha de pagamento. Esse valor de R$ 200
por arma pode ser individual ou dividido por equipe. Em 2014, foram realizadas 2.609 solicitações de
bônus.
Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD)
Também, neste exercício, foi instituído, pelo Governo de Goiás, por meio desta Pasta, o Programa
Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD), que destinou, inicialmente, R$ 4 milhões para
reformas e melhorias das unidades de segurança pública. A medida disponibiliza recursos para obras nas
instalações da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e reduz a burocracia para aplicação dos
recursos, que serão administrados diretamente pelos gestores de cada unidade. O modelo é semelhante ao
adotado pela Secretaria da Educação, que possibilitou a reforma de dezenas de escolas estaduais goianas.
O dinheiro pode ser utilizado na aquisição de material e serviços e custeio de obras físicas. A aplicação
dos recursos é fiscalizada por conselhos compostos pelos gestores e membros da sociedade civil (por
meio dos Conselhos de Segurança Pública), além das autoridades competentes. Já foram beneficiadas 32
unidades de Segurança Pública, em 15 municípios com indicação de 100% do total disponibilizado.
Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Controle e Redução da Criminalidade em Goiás (GTACrim)
Ainda com vistas à repressão ao crime e dentro do programa Goiás Cidadão Seguro, o Estado de Goiás
criou o Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Controle e Redução da Criminalidade em Goiás
(GTACrim), com participação de 12 Órgãos Estaduais, visando à redução dos índices de homicídios nos
15 bairros de maior incidência desse tipo de crime, as chamadas manchas quentes de criminalidade.
Dentre as principais atividades desenvolvidas pelos Órgãos estão:
AGECOM - Inserção de 13 matérias na mídia goiana (rádio e TV), entrevistas, divulgação de programas
e do GTACrim;
AGEL - Realização de 132 atividades recreativas/educativas atendendo 6.200 crianças;
AGETOP - Realização de 100 patrulhas;
GEED - Realização de 85 ações integradas e educativas do Programa Caravana Anjos Urbanos;
OVG - Redução da evasão de alunos matriculados nas Oficinas Educacionais Comunitárias em 15,22%;
SAPEJUS - Aumento no número de cadastros no GOIASPEN, sendo feitos 3.284 cadastros no 3º
trimestre, realizadas 12 revistas, uma por semana, realização de 129 cruzamentos de informações entre
locais de homicídio e monitoramento de tornozeleiras;
SEDUC - Atendimento a 09 escolas pelos programas de ações comunitárias;
SECT- 328 visitas para inclusão de famílias nos cadastros de atendimento social, realização de 13
programas de cidadania nos bairros, realização de 06 mobilizações para captação de vagas junto a
empresas e comércios;
SEMIRA - Realização de 06 ações preventivas voltadas para a diminuição da violência contra a mulher,
tráfico de pessoas, homofobia e racismo;
SES - Realização de 20 ações preventivas e de 13 comunicações visando à conscientização, educação e
atenção à pessoa em situação de violência;
Polícia Civil - Cumprimento de 30 mandados de prisão, fechamento de 07 bocas de fumo;
Polícia Militar - Disponibilização de 20 viaturas extraordinárias e de 04 equipes de inteligência
diariamente, o que resultou na redução de 50% dos índices de homicídios nos 04 bairros de maior
incidência criminal em relação ao 2º trimestre de 2014.
Gestão Integrada
No concernente à promoção da cooperação e integração das ações governamentais na área de Segurança
Pública, desde 2004, são realizadas reuniões do Gabinete de Gestão
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Integrada - GGI e do Gabinete de Gestão Integrada do Entorno do DF - GGIE, que promovem,
respectivamente, a cooperação e integração entre as esferas de governo e a sociedade civil e das ações
entre os Estados de Goiás e Minas Gerais, o Distrito Federal e o Governo Federal. Em 2014, foram
realizadas 6 reuniões do GGI e 6 reuniões do GGIE.
A SSP apoia, por meio da Superintendência de Políticas de Segurança, a participação dos municípios nas
políticas de segurança pública incentivando a instalação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipais -
GGIMs, auxiliando na sua implantação e participando das reuniões.
Comissão de Conflitos Fundiários
A Comissão é coordenada pela Superintendência Executiva da SSP e é formada por diversas instituições
relacionadas à Defesa dos Direitos Humanos e às questões agrárias. O objetivo é buscar soluções
pacíficas para conflitos fundiários.
Comitê Estadual para Pacificação Social do Estado de Goiás (CEPAS)
Criado com a competência para coordenar o processo de elaboração do Plano Estadual para Pacificação
Social com a finalidade de elaborar e propor estudos e pesquisas, bem como incentivar campanhas para a
promoção da cultura de paz, visando sensibilizar e despertar a população para a importância dessa cultura
para a construção da cidadania.
PROCARGA
Tem como objetivo específico o combate às modalidades criminosas tendo como alvo veículos
automotores com carga em transporte, por meio de medidas concretas a serem implantadas pelos estados
e autoridades no combate ao roubo de cargas no Brasil. Fomentando e congregando esforços dos órgãos e
dos agentes públicos na prevenção e repressão ao furto, ao roubo, à apropriação indébita e à receptação de
carga e valores no Estado de Goiás.
Como instrumentos de controle interno, no âmbito da SSP, existem a Corregedoria-Geral e a Ouvidoria-
Geral.
A Ouvidoria-Geral da SSP atua como meio eficaz de comunicação com a sociedade civil com vistas a
colaborar com o aperfeiçoamento dos serviços de segurança pública, em parceria com as Instituições
Policiais, Academias de Polícia, Corregedoria-Geral e Corregedorias das Corporações e entidades da
Sociedade Civil.
Além de acompanhar a apuração de casos de desvio de conduta de policiais e de outros profissionais da
SSP, a Ouvidoria-Geral tem como finalidade evitar a impunidade, sendo que a análise acurada e conjunta
desses fatos permite que sejam sugeridas, às instituições envolvidas, medidas que possam solucionar ou
minimizar os problemas.
A Ouvidoria-Geral desenvolve, também, campanhas de conscientização da sociedade sobre o papel da
Ouvidoria-Geral por meio de palestras nas escolas de ensino médio e entrega de folder no projeto
Governo Junto a Você (Governo Itinerante), promovido pelo Estado de Goiás, tendo participado, em
2014, de dezessete etapas do projeto, com a distribuição de 93.750 panfletos, alcançando o público de
5.583 alunos.
A Ouvidoria também participa da Comissão de Gerenciamento de Crises da SSP, da Comissão Estadual
da Memória, Verdade e Justiça, das posses dos Conselhos Comunitários de Segurança (CONSEGs), bem
assim, de outros eventos afetos à área e que agregam conhecimento como forma de aprimorar o
atendimento ao cliente-cidadão, tais como do Fórum Nacional de Ouvidores de Polícia (FNOP) e do
Seminário de Perícias Independentes para Prevenção da Tortura e da Violência Institucional.
Em 2014, a Ouvidoria-Geral da SSP, recebeu 551 comunicações entre elogios, sugestões, denúncias,
reclamações, solicitações e informações, inclusive requerimentos relativos à Lei de Acesso à Informação,
no total de 36.
A Corregedoria-Geral, por seu turno, realiza tanto trabalho preventivo como repressivo. Pode-se citar
como exemplo de trabalho preventivo desempenhado pela Corregedoria-Geral, a fiscalização diária, in
loco, dos trabalhos das unidades da Superintendência de Polícia Técnico-Científica em Goiânia, em que
são verificados assiduidade, pontualidade dos servidores e regularidade de atendimento da demanda.
Quanto à estatística de procedimentos correicionais, no ano de 2014, na Gerência de Correições da
Polícia Civil tramitaram 564 procedimentos, no Comando de Correições e Disciplina do Corpo de
Bombeiros Militar, 371 procedimentos, entre abertos e concluídos, e na Corregedoria-Geral, 192
procedimentos entre sindicâncias e processos administrativos disciplinares, perfazendo um total de 1.127
procedimentos registrados no âmbito daquela Superintendência.
As ações referentes à Polícia Comunitária, que são executadas pela Gerência de Integração Polícia-
Comunidade da SSP, foram realizadas em três frentes: gestão do
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Centro Integrado de Atendimento de Emergência (CIAE), supervisão dos 14 Centros Integrados de
Operações Policiais (CIOPs) e realização de capacitação nas áreas de prevenção na segurança pública,
tanto para o público interno (agentes de segurança pública) quanto para o público externo (comunidade).
São realizados, continuamente, cursos e seminários para disseminação do conceito de segurança
comunitária para agentes de segurança pública e lideranças comunitárias, sendo que a Gerência de
Integração Polícia-Comunidade da SSP participa continuamente de Seminários de Polícia Comunitária da
PM e do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED) nas Jornadas Goianas de Prevenção ao
Uso de Drogas e, ainda, do Governo Junto a Você, na divulgação da filosofia de polícia-comunitária,
atingindo um público aproximado de 7.300 pessoas, em dez municípios, em 2014.
No corrente ano, foram realizados dois cursos do Programa Crack, É Possível Vencer, com formação de
31 agentes de segurança pública; uma edição do Curso Nacional de Multiplicador de Polícia Comunitária,
com formação de 37 multiplicadores; duas edições do Curso Nacional de Promotor Comunitária com
formação de 35 promotores; participação em 11 edições do Governo Itinerante, 7 Seminários de Polícia
Comunitária promovidos pela Polícia Militar e realização de 21 reuniões comunitárias e 50 palestras em
diversas instituições. Pelo Programa do Governo Federal, Crack, É Possível Vencer, a SSP recebeu oito
viaturas e oito motocicletas, além de quatro micro-ônibus equipados com câmeras (metade dos
equipamentos foram destinados à Guarda Civil Metropolitana de Goiânia-GCM/Gyn e os demais para a
PM), computadores e rádios, além de alguns móveis (cadeiras, mesas e frigobar).
Além desses equipamentos, foram recebidos 300 sprays de pimenta e 300 sprays gás OC, repassados em
quantidades iguais à GCM/Gyn e à PM, 200 armas de condutividade elétrica (modelo sparks) e 80
câmeras que serão instaladas em Goiânia.
Dentro do referido programa foram formados 182 profissionais de segurança pública, entre policiais
militares, policiais civis e guardas civis metropolitanos, para atuarem no município de Goiânia.
Outro instrumento de integração com a sociedade são os Conselhos Comunitários de Segurança
(CONSEGs). Atualmente estão em funcionamento 333 em todo o Estado. Em 2014, a Gerência dos
CONSEGs participou de reuniões, eventos comunitários e outras ações visando o seu fortalecimento, em
diversos municípios do Estado, sendo efetuadas 46 renovações de CONSEGs.
Os principais investimentos realizados por meio deste programa foram no PROERD, RAS e Bases
Móveis da PM, com aquisição de livros, veículos, dentre outros.
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2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2305 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA
PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Essa ação objetiva qualificar os profissionais dos diversos órgãos de segurança pública dentro de uma
concepção atual de condicionamento técnico-profissional, padronizando tecnicamente todas as ações a
serem realizadas no combate à criminalidade e criar um mecanismo de valorização do agente da
segurança pública, possibilitando premiações e ascensão na carreira.
Para aperfeiçoar os operadores de segurança pública visando ao atendimento de excelência ao cidadão, a
Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública (SAESP) capacitou e treinou 31.486
servidores, sendo 15.074 em cursos presenciais, 15.976 pelos Centros de Ensino a Distância
(TELECENTROS) e 436 em outros cursos presenciais, inclusive de pós-graduação realizados em parceria
com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) e Universidade Estadual de Goiás (UEG).
A SSP assumiu a liderança nacional em participação em cursos a distância, oferecidos pela Rede EAD
SENASP, registrando mais de 42 mil matrículas somente em 2014, ultrapassando os estados de São Paulo
e Rio Grande do Sul. Mais de 70% dos agentes da segurança pública em Goiás são cadastrados e a média
é de sete cursos por pessoa.
A SSP, por meio de convênio com a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP/MJ, buscando
a valorização do profissional de segurança pública, realizou 04 cursos de pós-graduação e 03 de
capacitação, capacitando 266 profissionais de segurança pública, conforme segue:
1) Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Docência do Ensino Superior - 01 turma de 40 alunos
(400h/a).
2) Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Organizacional (equivalente ao
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CEGESP) - 01 turma de 40 alunos (400h/a).
3) Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública (equivalente ao CAESP) - 01 turma de 40
alunos (440h/a).
4) Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Análise Criminal - 01 turma de 40 alunos (400h/a).
5) Curso de Capacitação em Direitos Humanos para  Docentes das Academias - 03 turmas, totalizando
106 profissionais capacitados (80h/a).
Também foi realizada Pós-Graduação Lato Sensu em Altos Estudos de Segurança Pública - CAESP, por
convênio com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), formando 48 alunos e cursos de inglês em nível
básico, intermediário e para serviços turísticos, por meio de parceria SECTEC/PRONATEC, com 122
servidores formados no total.
Os investimentos nesta ação foram destinados à aquisição de equipamentos, como tablets, softwares,
confecção de material didático e pagamento de horas-aula, dentre outros.

PROGRAMA: 1049 - PROGRAMA DE MELHORIA DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Quanto à melhoria na infraestrutura da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC), em 2014,
foram realizadas obras para a construção dos NRPTCs de Itumbiara (conclusão de 70%) e de Aparecida
de Goiânia (conclusão de 80%), reforma das instalações elétricas do IML de Luziânia, do telhado do IML
de Goiânia e ampliação do alojamento de NRPTC de Ceres, pelo Programa 1072, ação 2278. O IML de
Águas Lindas está em fase de elaboração de projetos. Pela parceria com o Ministério Público e o Poder
Judiciário, foi viabilizada pela STPC, a reforma do NRPTC de Morrinhos.
Em 2014, pelo Programa específico, foram adquiridos materiais e equipamentos com o objetivo de
melhorar a qualidade da prestação de serviços inerentes às Unidades da Superintendência de Polícia
Técnico-Científica. Além disto, foram contratados serviços para manutenção dos trabalhos.
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No que se refere às melhorias das unidades existentes, foram adquiridos equipamentos e insumos
necessários para o bom desempenho e a eficiência na realização dos trabalhos executados pelas unidades
administrativas da SPTC.
Entre as aquisições, destacam-se o conjunto de hardware e software para análise forense de dados de
aparelho celular, scanner 3D laser, câmeras fotográficas, cromatógrafo e mobiliários
Pelo Instituto de Criminalística, em 2014, foram realizadas 12.563 perícias em locais de crimes
(atendimento externo) e expedidos 8.938 laudos periciais de naturezas diversas. Já os diversos
laboratórios realizaram um total de 40.377 laudos periciais laboratoriais (perícias internas) e expediram
24.162 laudos de naturezas diversas.
Foram realizados, ainda, 65 retratos falados, 435 croquis, impressas 3.880 fotografias das 95.841 fotos
tiradas de evidências, de corpos e de necropsia entre outros.
Analisando a estatística anual dos serviços prestados pela área de Medicina Legal, verifica-se que foi
realizado em todo Estado, em 2014, um total de 6.796 necropsias. Quanto aos exames nas pessoas vivas,
foram realizados 41.217 exames diversos, sendo que 20.909 foram realizadas no IML de Goiânia e
20.308, nos Núcleos Regionais.

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2306 -  APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL DA SPTC (CRIMINALÍSTICA, IML E IDENTIFICAÇÃO)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram adquiridos materiais e equipamentos, com o objetivo de melhorar a qualidade da
prestação de serviços inerentes às unidades da Superintendência de Polícia Técnico-Científica (SPTC),
entre os equipamentos adquiridos destacam-se o conjunto de hardware e software para análise forense de
dados de aparelho celular, scanner 3D laser, câmeras fotográficas, cromatógrafo e mobiliários. Para suprir
as necessidades da SPTC, também foram locados veículos.
A SPTC conta atualmente com vinte e uma unidades em todo o Estado de Goiás. Em Goiânia são três
unidades: a Superintendência propriamente dita, o Instituto de Medicina Legal Aristoclides Teixeira
(IMLAT) e o Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues (ICLR).
Existem, ainda, treze Núcleos Regionais de Polícia Técnico-Científicos (NRPTC), conforme segue: 2º
NRPTC da Cidade de Goiás, 3º NRPTC de Formosa, 4º NRPTC de Morrinhos, 5º NRPTC de Rio Verde,
6º NRPTC Ceres, 7º NRPTC de Uruaçu, 8º NRPTC de Catalão, 9º NRPTC de Iporá, 10º NRPTC de
Anápolis, 11º NRPTC de Jataí, 12º de Itumbiara, 13º de Quirinópolis e 14º NRPTC de Luziânia, três
Circunscrições de Polícias Técnico-Científicas (CPTC) localizadas nas cidades de Caldas Novas, Campos
Belos e Mineiros e dois Posto de Atendimento de Medicina Legal (Porangatu e Goianésia).
O serviço de Criminalística, que abrange a realização das perícias em locais de crime e laboratoriais em
objetos e substâncias é disponibilizado no Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues localizado em
Goiânia, nos treze Núcleos Regionais e nas três Circunscrições de Polícia Técnico-Científica. A atividade
é realizada pelos peritos criminais, auxiliados pelos fotógrafos criminalísticos, desenhistas criminalísticos
e auxiliares de laboratório criminal.
O serviço de Medicina Legal prestado pela SPTC abrange a realização dos exames médico-legais em
cadáveres (necropsias) e em pessoas vivas (lesões corporais, conjunção carnal, atentado violento ao pudor
etc.) e também os exames odontolegais que, dentre outras finalidades jurídicas, são usados para a
realização da identificação humana através da comparação odontológica.
O serviço é disponibilizado no Instituto Médico-Legal, em Goiânia, nos treze Núcleos Regionais e nas
duas Circunscrições de Polícia Técnico-Científica. A atividade é realizada pelos médicos-legistas e pelos
auxiliares de autópsia. O trabalho desenvolvido pela área de Medicina Legal da SPTC é crucial na
elucidação de delitos ocorridos em nosso Estado.
Pelo serviço de Criminalística, foi realizado em 2014, em todo o Estado, um total de:
1.    12.563 atendimentos em locais de crimes de naturezas diversas (atendimento externo - Perícias
Externas) e expedição de 8.938 laudos periciais conclusos de naturezas diversas.
2.      Os Núcleos Regionais foram responsáveis pela realização de 7.385 atendimentos externos - Perícias
Externas, e pela expedição de 5.728 laudos conclusos de naturezas diversas. Já o IC de Goiânia foi
responsável pelo atendimento de 5.178 atendimentos
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externos - Perícias Externas e pela expedição de 3.210 laudos conclusos de naturezas diversas.
3.      Nos diversos laboratórios do IC de Goiânia e dos NRPTCs (perícias internas) foi realizado um total
de 40.377 atendimentos laboratoriais (atendimento interno - Perícias Internas) e expedidos 24.162 laudos
conclusos de naturezas diversas.
4.      No que tange à área de Perícias Internas (Laboratoriais) os Núcleos Regionais foram, ainda,
responsáveis pela realização de 18.163 atendimentos laboratoriais e pela expedição de 10.395 laudos
conclusos de naturezas diversas. O IC de Goiânia foi responsável pelo atendimento de 22.214 nesta área
de Perícias Internas (Laboratoriais) e pela expedição de 13.767 laudos conclusos de naturezas diversas
neste segmento.
5.      Foram realizados, ainda, em 2014, 65 retratos falados, 435 croquis, impressas 3.880 fotografias e
95.841 fotografias tiradas de evidências, de corpos e de necropsia entre outros.
Pelo serviço de Medicina Legal, foi realizado, em 2014, em todo o Estado, um total de:
1.      Dos 48.013 atendimentos em vivos e mortos, 41.217 foram atendimento em vivos e 6.796 estão
relacionadas a atendimentos em mortos. Os IMLs da capital e dos NRPTCs, expediram 37.543 laudos
periciais conclusos, sendo 6.045 realizados em mortos e 31.498 realizados em vivos e de naturezas
diversas.
2.      Os Núcleos Regionais foram responsáveis pelo atendimento de 20.308 atendimentos em vivos, e
pela expedição de 12.189 laudos conclusos realizados em vivos e de naturezas diversas. Já o IML de
Goiânia foi responsável pelo atendimento de 20.909 atendimentos em vivos, e pela expedição de 19.309
laudos conclusos realizados em vivos e de naturezas diversas.
3.      Em relação aos exames em mortos, os IMLs da SPTC realizaram em todo o Estado de Goiás um
total de 6.796 necropsias e expediram 6.045 laudos conclusos. Deste total, os Núcleos foram responsáveis
pela expedição de 3.656. O IML de Goiânia, por sua vez, expediu 2.389 laudos conclusos do total de
6.796 necropsias realizadas.
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PROGRAMA: 1072 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES
DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

Em 2014, foram realizadas e concluídas várias obras no âmbito da SSP, tendo especial relevância a
conclusão da construção de 11 Bases Operacionais da PM, da Academia da PC, do Centro Integrado de
Inteligência, Comando e Controle.
Foram concluídas também, em 2014, as seguintes obras: Unidade Penal de Anápolis; 3º, 6º e 7º
Delegacias de Polícia; Centro de Triagem e Delegacia de Capturas de Aparecida de Goiânia; Bloco de
Carceragem de Planaltina e o IML de Goiânia.
Outras importantes obras estão em andamento, como os IMLs de Itumbiara (70% concluído) e o de
Aparecida de Goiânia (80% concluído); a construção e ampliação da Unidade Penal do Centro de
Inserção Social de Jataí (60% concluída); a Cadeia de Pirenópolis (50% concluída) e a reforma da sede do
Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO). O IML de Águas Lindas está em fase de elaboração de
projetos.
Restou garantida, ainda, o aparelhamento e a estruturação administrativa das unidades da SSP, dentre
estas das novas Bases Operacionais da PM, da Academia da PM e da DENARC.
Foram adquiridos veículos, armamentos e equipamentos, bem como renovada e acrescida a frota de
veículos da SSP por meio de locação de veículos, com economia aproximada de 10% com relação ao
contrato anterior.
Na área de tecnologia e monitoramento, ocorreram investimentos em soluções de tecnologia, como o
Software de Gestão de Controle Operacional, o aplicativo I9XGoiás, desenvolvido pela SSP, e o Projeto
Olho Amigo, que representou investimento de 7,6 milhões, e consiste no monitoramento por câmeras de
diversos bairros de Goiânia, inclusive em pontos que fazem limite com outros municípios.
O Entorno do DF teve sua infraestrutura melhorada com a instalação de Bases Operacionais da PM, duas
em Luziânia e uma em Águas Lindas, e pela reativação e instalação de delegacias de polícia. O efetivo
também foi acrescido em 989 servidores de segurança pública, além de repasse de 431 viaturas locadas e
próprias e de recursos oriundos do PDDQD, destinados a 5 municípios, o que refletiu na redução dos
índices de criminalidade da região, especialmente quanto ao crime de homicídio, que no comparativo do
mês de novembro de 2013 e 2014 apresentou decréscimo de 16,39%.
Quanto à modernização dos instrumentos de auxílio às ações policias, o maior avanço foi a implantação
do Projeto Goiás Biométrico (AFIS), que visa a criação de uma plataforma biométrica para o Estado de
Goiás, sendo que o primeiro passo foi a emissão da nova Cédula de Identidade, mediante o cadastramento
da palma da mão, das digitais e da face, eis que a fotografia é impressa no documento e não mais colada,
enquanto que a coleta de impressão digital é realizada por leitores biométricos.
O sistema resultará em redução do tempo de espera para a emissão da Carteira de Identidade, a
eliminação da necessidade de recadastramento para programas sociais e o aumento da resolução de
crimes, dentre outros benefícios.
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2363 -  APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA INTEGRAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A SSP prima pela prevenção e repressão ao crime e a qualquer forma de violência, e para que essas ações
possam se concretizar faz-se necessário o adequado aparelhamento e estruturação das unidades do
sistema de segurança pública estadual.
A ação 2363 possibilitou o aparelhamento das unidades da SSP, assim como a estruturação administrativa
destas, dentre estas as novas bases operacionais da PM, a Academia da Polícia Militar e a Delegacia
Estadual de Repressão a Narcóticos - DENARC.
Em 2014, foram adquiridos equipamentos, motores de polpa, 60 motocicletas para o policiamento
especializado (Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva - GIRO) e armamentos, bem como locados
veículos para uso das instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública, dentre outros
investimentos.
Na área de tecnologia e monitoramento, a SSP vem investindo em programas, entre eles o GESCOP,
software de gestão de controle operacional, que permite o acompanhamento de ocorrências
georreferenciadas em tempo real. O GESCOP conta com a tecnologia dos tablets embarcados e do
sistema de rastreamento, o que demonstra que a Secretaria de Segurança Pública (SSP) amplia,
continuamente, o seu trabalho de combate à criminalidade com o apoio dessas ferramentas tecnológicas.
Para exemplificar, destaca-se o desenvolvimento do aplicativo I9XGoiás para as plataformas Android,
iOS e WindowsPhone.
O I9XGoiás foi criado pela SSP em atendimento às sugestões recebidas da população no tocante ao
acionamento dos números 190 e 193. Ele é um canal de comunicação seguro, direto e simplificado entre a
população e os Agentes de Segurança Pública.
Pelo aplicativo os cidadãos podem registrar ocorrências, inclusive com envio de fotos, vídeos e
mensagem de voz. As naturezas disponíveis para abrir ocorrências via aplicativo são: Acidente com
vítima, Roubo, Agressão, Incêndio, Acidente Pessoal, Violência Doméstica, Homicídio e Atitude
Suspeita. As informações chegam ao Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC) em
tempo real possibilitando o atendimento imediato.
Em determinadas situações de risco, o cidadão pode estar impossibilitado de realizar uma ligação e
através do I9XGoiás, o usuário poderá informar uma situação de emergência em silêncio. Além disso, sua
localização será acompanhada em tempo real.
Pelo I9XGoiás é possível falar com os policiais durante um evento, contatar diretamente com a viatura
que irá atendê-lo e acompanhar o seu deslocamento e, ainda, avaliar o atendimento realizado.
Na área de monitoramento remoto, a SSP inaugurou em 2014 a central de videomonitoramento, que
representou um investimento de R$ 7,6 milhões. Setenta câmeras de última geração já estão em
funcionamento. O projeto Olho Amigo, como foi batizado, contará com 150 equipamentos próprios
quando estiver em funcionamento pleno e outras 500 câmeras que já foram licitadas, com investimento de
R$ 60 milhões. Logo, o projeto contará com 650 pontos na capital.
Atualmente, 16 bairros contam com o serviço realizado por 70 câmeras. Outras 80, do programa Crack é
Possível Vencer, do Governo Federal, estão sendo instaladas.
Com as 500 câmeras que estão em fase de licitação, mais de 30 novos bairros serão monitorados,
inclusive em pontos que fazem limite com outros municípios.
Todas as câmeras têm alta resolução de imagem (Full HD) e cobrem um ângulo de 360 graus e são
ligadas por fibra ótica à central de monitoramento. Além disso, podem aproximar a imagem em até 20
vezes, de acordo com a necessidade dos operadores do sistema, que são da Polícia Militar e têm estações
de trabalho individuais.
A nova central foi construída na sede da SSP e conta com painéis individuais e painel em formato de
telão videowall composto por 18 telas de 55 polegadas cada de alta resolução, totalizando 15 metros
quadrados.
Outra inovação é o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC), que agrupa o serviço
de videomonitoramento, mas também todos os atendimentos das forças policiais e Corpo de Bombeiros,
além de permitir a integração com outros órgãos que não estão diretamente ligados à Segurança, como o
Departamento de Trânsito (DETRAN), Guarda Civil Metropolitana, Agência Municipal de Meio
Ambiente, Consórcio RMTC e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
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No que diz respeito ao Entorno do DF, o Governo do Estado de Goiás vem investindo na segurança
pública daquele local, tratando-a como prioridade, como se verifica pela criação do Gabinete de Gestão
de Segurança no Entorno do DF, pelo reaparelhamento das unidades, pelo aumento do número de
policiais e a integração entre as forças de segurança, o que teve impactos positivos no combate à
criminalidade, com redução das taxas de homicídios.
O Entorno do DF recebeu 456 novos policiais militares, por meio do Serviço de Interesse Militar
Voluntário - SIMVE e 170 policiais militares concursados, além de 41 delegados, 74 escrivães e 44
agentes, totalizando 159 novos servidores da Polícia Civil e 204 novos bombeiros militares.
A chegada de novos policiais também possibilitou que a PM iniciasse o monitoramento presencial dos
reeducandos do semiaberto, que consiste na ida de policiais até a residência destes para acompanhar o
correto cumprimento da pena.
A estrutura física também foi incrementada com a reativação de delegacias com a chegada de novos
titulares e instalação de novas, como em Novo Gama e Valparaíso de Goiás, que receberam uma
Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e uma Delegacia Especializada no Atendimento à
Mulher (DEAM), atendendo 09 municípios, e o repasse de 431 viaturas locadas.
Foram implantadas, ainda, 02 Bases Comunitárias da PM em Luziânia e 01 em Águas Lindas, com
previsão de instalação de 01 Base Móvel do Comando de Operações de Divisas - COD em Luziânia.
Pelo Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias foram repassados R$1.591.599,00, destinados a
05 municípios.
A SSP investiu cerca de 110 milhões na renovação de sua frota formada por 2.141 viaturas que
substituíram as que eram utilizadas pela Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Técnico-Científica. A nova
frota é maior que a existente até agora (que era de 1.909 viaturas). Mesmo assim, o contrato de locação
com as quatro empresas vencedoras ficou aproximadamente 10% mais barato, representando economia
mensal de R$ 328 mil. Destas Viaturas, 600 que eram modelo hatch foram substituídas por station
wagons.
A partir de agora, todas as viaturas utilizadas pelas forças policiais goianas serão monitoradas por meio
de GPS. Dessa forma, os comandantes poderão saber em tempo real a localização de cada viatura, o que
facilitará o gerenciamento da frota.
Outra novidade é que parte da frota composta por Gol 1.0 que eram utilizados pela Polícia Militar foi
trocada por 643 Palio Weekend 1.4. Com carroceria maior, os novos veículos terão espaço exclusivo para
transporte de presos.
Foram locadas 200 camionetes, que foram distribuídas da seguinte forma, 15 para a Polícia Civil, 90 para
o Patrulhamento Rural e 95 para os Grupamentos Especializados da Polícia Militar.
Para a Polícia Técnico-Científica, foram destinados furgões e picapes 4X4, adaptados para utilização nos
Institutos Médico-Legais do Estado. A licitação também incluiu 40 veículos para serviços administrativos
para a Secretaria da Administração Penitenciária e Justiça (Sapejus).
O contrato, com quatro empresas diferentes, prevê, além da locação, a manutenção dos veículos e todo o
equipamento embarcado (como rastreadores, rádios e giroflex). Em caso de avaria, as empresas têm até
24 horas para substituir por um novo veículo, de forma que não haja prejuízo ao trabalho das forças de
Segurança.
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2278 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE SEGURANÇA
PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram concluídas as obras de construção de 11 bases operacionais da PM, que foram instaladas
nos municípios de Águas Lindas, Bela Vista, Bom Jesus, Cristalina, Piracanjuba, Posse, São Simão,
sendo que duas estão em Luziânia e outras duas em Aparecida de Goiânia.
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Também nesse exercício foi concluída a obra da Academia da Polícia Civil, com capacidade para atender
1,7 mil alunos/dia. A Academia divide-se em dois espaços principais. O primeiro deles concentra a
administração da escola, 15 salas de aula, academia de ginástica, laboratório de informática com
capacidade para 100 alunos, sala de audiovisual, auditório, restaurante, museu de armas e drogas, amplo
estacionamento, além de alojamento com 40 apartamentos suíte. O outro espaço, ao fundo desse primeiro
prédio, concentra o Núcleo de Treinamento Operacional. Nele existe um estande de tiro convencional, um
estande de tiro virtual, torre de rapel, piscina, campo de futebol, delegacia modelo, galpões específicos de
treinamento de armamento, abordagem e imobilização, e salas de aulas especiais (para a simulação de
boates, bares, hotel e favela). Hoje a Academia atende cerca de 3 mil alunos por ano (público interno e
externo), por meio de convênios com a Polícia Militar e Procuradorias.
Ainda neste ano foram concluídas as obras do IML de Goiânia, a ampliação da Unidade Penal de
Anápolis, que criou 86 novas vagas, as reformas do 3º, 6º e 7º Departamentos de Polícia, construção do
Centro de Triagem e Delegacia de Capturas de Aparecida de Goiânia e do Bloco de Carceragem de
Planaltina.
Outra importante obra foi concluída, o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC),
que abarca todo o instrumental tecnológico utilizado pela estrutura de Segurança Pública no Estado de
Goiás. Pelo CIICC serão realizados os serviços de videomonitoramento próprio e de instituições
parceiras, o sistema de monitoramento das tornozeleiras eletrônicas, o rastreamento das viaturas policiais,
o georreferenciamento das ocorrências policiais, o atendimento dos serviços de emergência da Polícia
Militar (190), do Corpo de Bombeiros Militar (193) e da Polícia Civil (197). Além de parcerias com
outros órgãos, Departamento de Trânsito (DETRAN), Guarda Civil Metropolitana, Agência Municipal de
Meio Ambiente, Consórcio RMTC e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
Está em andamento a construção e ampliação da Unidade Penal do Centro de Inserção Social de Jataí,
com 60% da obra concluída e da Cadeia de Pirenópolis, com 50% de conclusão da obra.
Está em fase de conclusão, ainda, a reforma da sede do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva
(GIRO), com 73% da obra realizada.
A SPTC também foi atendida com a reforma das instalações elétricas do IML de Luziânia, do telhado do
Instituto de Criminalística de Goiânia, ampliação de alojamento no 6º Núcleo Regional de Polícia
Técnico-Científica (NRPTC) de Ceres e as construções dos IMLs de Aparecida de Goiânia (80% de
conclusão) e de Itumbiara (70% de conclusão). O IML de Águas Lindas está em fase de elaboração de
projeto.
Além das obras citadas, a SPTC viabilizou, por meio de parcerias com o Ministério Público e o Poder
Judiciário, a reforma do 4º NRPTC de Morrinhos, com a troca de telhado, de piso, pintura e adaptação de
consultório médico. O local também foi equipado com mobiliário para o consultório consistente em mesa
de escritório, cadeiras, mesa ginecológica, foco de luz, armário, balança e aparelho de ar condicionado.
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2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2534 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA EM SEGURANÇA PÚBLICA NO
ENTORNO DO DF

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Governo do Estado de Goiás vem investindo na segurança pública no Entorno do DF tratando-a como
prioridade, como se verifica pela criação do Gabinete de Gestão de Segurança no Entorno do DF, pelo
reaparelhamento do efetivo, pelo aumento do número de policiais e a integração entre as forças de
segurança, o que teve impactos positivos no combate à criminalidade, com redução das taxas de
homicídios.
Foram empregados 456 novos policiais militares do Serviço de Interesse Militar Voluntário Estadual -
SIMVE e 170 policiais militares concursados na região, o que permitiu a realização do monitoramento
presencial de reeducandos pela PM, além de outras ações. A Polícia Civil lotou 159 policiais civis (41
delegados, 74 escrivães e 44 agentes) aprovados no último concurso, além de 204 bombeiros militares.
A chegada de novos policiais também possibilitou que a PM iniciasse o monitoramento presencial dos
reeducandos do semiaberto, que consiste na ida de policiais até a residência destes para acompanhar o
correto cumprimento da pena.
A estrutura física também foi incrementada com a reativação de delegacias com a chegada de novos
titulares e instalação de novas, como em Novo Gama e Valparaíso de Goiás, que receberam uma
Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) e uma Delegacia Especializada no Atendimento à
Mulher (DEAM).
Foram implantadas 02 Bases Comunitárias da PM em Luziânia e 01 em Águas Lindas, com previsão,
também, de instalação de uma Base Móvel do COD (Comando de Operação de Divisas) em Luziânia.
Houve o repasse de 431 viaturas entre locadas e próprias.
Foram atendidos 05 municípios pelo Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e
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Delegacias, no valor total de R$ 1.591.599,00.
No Entorno do DF existem três RISPs - Regiões Integradas de Segurança Pública, que são organizações
de funcionamento das Polícias Militar e Civil com o objetivo de intensificar a integração das forças
policiais, discutir diretrizes e propostas de aperfeiçoamento da atuação com base nas denominadas
manchas criminais, Nas RISPs foram padronizadas as áreas de atuação das Polícias Militar e Civil,
mapeadas as estatísticas criminais e definidas metas de redução da criminalidade, quais sejam:
5ª RISP (REGIÃO DE LUZIANIA/NOVOGAMA)
11ª RISP (REGIÃO DE FORMOSA/PLANALTINA)
17ª RISP (REGIÃO DE ÁGUAS LINDAS)
A redução dos homicídios no Entorno do DF vem sendo registrada desde 2012. No comparativo de 2012
e 2011 a diminuição foi 8% e na comparação de 2013 e 2012 foi de 13%.
Em 2014, houve queda significativa, com recuo nos registros de 11,08%. Águas Lindas teve, em 2014,
uma taxa 16,46% menor que em 2013. Outro município do Entorno do Distrito Federal que teve o índice
de homicídios reduzido foi Formosa, com 18,37% de queda.
Nesta ação também foram adquirido equipamentos diversos, dentre estes, filmadoras e GPSs.

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2535 - MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AUXÍLIO ÀS AÇÕES
POLICIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Projeto Goiás Biométrico (AFIS), que visa à criação de uma plataforma biométrica para o Estado de
Goiás, com uma base única dos dados dos cidadãos Goianos, permitindo o uso compartilhado da
biometria por órgãos do Município, Estado e União,

33305/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
2900 - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

bem como prover serviços a entidades privadas e para a ampliação de atendimento da estrutura da SPTC,
representou um investimento de 33,8 milhões.
Este projeto, lançado em agosto de 2014, terá como principais resultados a redução do tempo de espera
para emissão de carteira de identidade de 100 para 05 dias, a eliminação da necessidade de
recadastramento para programas sociais e o aumento da resolução de crimes (estima-se um aumento entre
25% e 40% nos índices de resolução).
O sistema, considerado o que há de mais moderno no Brasil e no mundo, foi adquirido mediante contrato
com o Consórcio das empresas OKI, Biológica e a japonesa NEC, proprietária do sistema AFIS
(Automated Fingerprint Identification Systems). Todo o projeto deve estar totalmente implantado em
fevereiro de 2015, com a identificação biométrica civil e criminal em todo o Estado de Goiás.
O sistema vai auxiliar, ainda, na identificação de cadáveres, indigentes e pessoas desaparecidas; e
possibilitará também as abordagens biométricas, nas quais o agente de segurança terá um dispositivo para
leitura da digital e identificação precisa do cidadão, com a checagem imediata de restrições criminais.
A emissão da nova cédula da Carteira de Identidade, já em execução em caráter de teste e aprimoramento
desde 22 de setembro, é o primeiro passo do Programa Goiás Biométrico, lançado pelo Governo do
Estado. Por enquanto, o documento é emitido apenas no Vapt-Vupt de Campinas e restritamente a
situações de que demandam urgência na emissão, como ingresso em cargo público, viagens ou situações
que envolvam cuidados com a saúde. Com a implantação do novo sistema, o prazo para emissão deve cair
de 15 para quatro dias na capital e de 30 para 10 dias, no interior.
O contrato, no valor de R$ 33,8 milhões, prevê transferência total de tecnologia, ou seja, após a
implantação, o Estado assumirá completamente a gestão e manutenção do sistema.
Quando o cidadão der entrada no pedido da primeira ou segunda via da carteira de identidade, o
documento será automaticamente cadastrado no banco de dados do Instituto de Identificação da Polícia
Civil da Secretaria de Segurança Pública. Além do cadastramento da palma da mão e das digitais, haverá
também o cadastramento da face, uma vez que a fotografia constante no documento será impressa, e não
mais colada, como no modelo atual. A coleta da impressão digital será realizada por leitores biométricos,
e não mais com tinta.
A partir de fevereiro de 2015 todos os documentos do tipo estarão dentro do novo padrão. Em 2014,
foram emitidas 190 Carteiras de Identidade pela nova tecnologia.
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2902 - POLÍCIA MILITAR

INSTITUCIONAL

CORONEL PM SILVIO BENEDITO ALVES -COMANDANTE GERAL

1. Gestor

2. Visão Institucional

Executar as atividades de polícia ostensiva de natureza preventiva e, eventualmente, repressiva com vistas
à preservação da ordem pública;
Exercer a competência de polícia judiciária militar, nos termos da lei federal; e garantir o exercício do
poder de polícia, dos poderes e órgãos públicos estaduais;

2.1 Objetivo Institucional

Constituição Federal, de 05/10/88;
Decreto Federal nº. 667 de 02/12/1969 (Reorganiza as Polícias Militares);
Decreto Federal nº. 88777 de 30/09/1983 (Regula as Polícias e Bombeiros Militares);
Constituição Estadual de 05/10/89;
Lei nº 8.033 de 02/12/1975 (Estatuto da PMGO);
Lei nº 8.125 de 18/07/1976 (Organização Básica da PMGO);
Lei Delegada nº 08 de 15/10/2003 (Altera a Estrutura do Poder Executivo);
Lei Estadual nº 18.110 de  25/07/2013 (Diretrizes orçamentárias exercício de 2014).

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Tendo a responsabilidade pela execução de polícia ostensiva, a Polícia Militar do Estado de Goiás,
desenvolveu grande esforço durante o ano de 2014, na busca de dinamizar com modernidade ações de
segurança pública, focada no objetivo de proporcionar segurança de qualidade à sociedade goiana.
O Comando da corporação realizou de forma racional e responsável a adequação dos diversos
mecanismos e instrumentos organizacionais, visando adequar a Corporação às Diretrizes
Governamentais, como PPA/LOA e às melhores práticas gerenciais para o setor de segurança pública,
com ênfase na continuidade do POP (Procedimento Operacional Padrão).
Foram desenvolvidas ações no sentido de incrementar a prestação do serviço de policia ostensiva, com a
manutenção e ampliação do policiamento extra remunerado, tendo investimentos mensais na média de R$
4.292.112,92 (quatro milhões, duzentos e noventa e dois mil e cento e doze reais e noventa e dois
centavos), totalizado investimento no valor de R$ 51.505.355,00 (cinquenta e um milhão, quinhentos e
cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais) sendo estes valores na ordem de R$ 51.355.355,00
(cinquenta e um milhão, trezentos e cinquenta e cinco mil e trezentos e cinquenta e cinco reais)
provenientes da AC-4 Serviço extraordinário via folha de pessoal Órgão: 2902 fonte 00 e R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) provenientes da AC-4 Serviço extraordinário Ajuda de Custo via FUNESP
Órgão: 2950 fonte 20.
No exercício de 2013 houve investimento na manutenção do policiamento extra remunerado na quantia
de R$ 41.024.968,50 (quarenta e um milhão, vinte e quatro mil e novecentos e sessenta e oito reais e
cinquenta centavos), realizando um comparativo com o exercício de 2014 verifica-se um acréscimo no
investimento na ordem de R$ 10.480.386,50 (dez milhões, quatrocentos e oitenta mil e trezentos e oitenta
e seis reais e cinquenta centavos) o que representa um aumento de 25,55%.
A otimização do efetivo da polícia militar proporcionou a melhoria da prestação de serviço junto à
comunidade, contribuindo ainda com o aumento na renda do Policial Militar, agradando
consideravelmente o público interno.
Medidas inteligentes e coerentes ampliaram a aproximação com a população. Dentre muitas, destacamos:
a renovação da frota através da continuidade do sistema de locação de 1.382 viaturas, contemplando com
isto todos os municípios do Estado; reciclagem de pessoal, priorizando os policiais que atuam diretamente
nas ruas; valorização do público interno com condecorações de diplomas e medalhas; redistribuição e
criação de unidades policiais que conferiram maior efetividade às ações da PMGO.
Além dessas podemos citar ainda o maior nível de integração e interatividade com

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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outras instituições policiais e afins.
A população do Estado de Goiás, conforme informações colhidas junto ao IBGE,estimada nos anos de
2013 e 2014, é de 6.434.048 e 6.523.222, respectivamente, houve um aumento populacional de 89.174
pessoas (aumento de 1,39 %), a PMGO encontra-se com o efetivo de 14.087 policiais militares o que
representa aumento expressivo de 2.373 policiais militares (aumento de 20,26%) em relação ao exercício
anterior.
 A Região Metropolitana de Goiânia foi criada através da LCE 27 de 30/12/99 com 13 municípios e em
2010 foram inclusos mais 7 municípios através LCE 78 de 25/03/10, perfazendo o total de 20 municípios,
sendo estes: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista, Bonfinópolis,
Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas, Nerópolis, Nova
Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis, Trindade.
A população estimada de Goiânia em 2014 é de 1.412.364 e das demais cidades que formam a Grande
Goiânia é de 871.140, perfazendo o total de 2.283.504 habitantes na Região Metropolitana. Realizando
um comparativo com o ano de 2013 verifica-se que houve um aumento populacional estimado de 22.338
nesta região (fonte IBGE).
Após análise das informações prestadas pelo Comando de Tecnologia da Informação (CTI), o relatório
traz com exatidão indicadores de criminalidade de 2014. É preciso aferir a criminalidade com o
crescimento populacional. Diversos fatores podem contribuir para com a criminalidade, como por
exemplo: a migração interna, o aumento da população da região metropolitana e o baixo desempenho da
economia brasileira dentre outros.
No exercício de 2014 foram empregadas 336.267 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária 921
guarnições) e atendidas 184.759 ocorrências, sendo: ocorrências contra pessoa com morte 1.942;
ocorrência contra pessoa sem morte 23.025; contravenções 24.573; ocorrências contra o patrimônio
82.601; ocorrências contra a fé pública 868; crimes contra a incolumidade pública 241; Crimes contra a
administração pública 3.699; Legislação especial 38.666; Crimes contra a dignidade sexual 1.013; Crimes
contra a família: 23; Crimes contra a paz pública 65; Ocorrências diversas 8.043.
No ano de 2014 a PMGO alcançou um alto índice de produtividade (2.417.447 ações positivas), sendo
estas: Abordagem policial 754.795; Apoio policial 41.712; Averiguação 221.024; Fiscalização 48;
Foragido recapturado 4.575; Monitoramento 96.027; Núcleo educacional ambiental 33; Operações
policiais 59.979; Patrulhamento 814.976; Pessoa encontrada 72; Estatuto do desarmamento 3.270;
Programa educacional de resistência às drogas e violência 3.879; Reunião comunitária 1.195; Veículo
abandonado (encontrado) 1.766; Veículo recuperado 12.888; Visitas 379.794 e Notificações de infração
de trânsito 21.414.

Em 2014 a Assessoria de Planejamento da PMGO elaborou 24 Diretrizes e 461 Ordens de Operações.

O sucesso das atividades operacionais são reflexos dos investimentos e seriedade do Governo Estadual
em se tratando de segurança pública, sendo investido em: locação de viaturas; continuação dos processos
" modus operandi" policial em conformidade com o POP (Procedimento Operacional Padrão), que trouxe
a Polícia Militar um avanço técnico profissional; a manutenção do RAS - Rede de Apoio a Segurança,
que busca desenvolver a participação da comunidade em contribuir com informações a Polícia Militar; a
manutenção do patrulhamento rural em 150 municípios Goianos; A disponibilização no site da PMGO de
um aplicativo (Sinesp Cidadão) que permite que qualquer pessoa consulte a situação de determinado
veículo a partir da placa, facilitando o trabalho da polícia na recuperação de veículos roubados ou
clonados.

Em relação aos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados, estes se mostram insuficientes.
Resumidamente, o quadro de despesas globais do órgão 2902 foi o seguinte:

1119 - 2399 (03=Despesas correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 37.885,00
Empenhado a Liquidar................R$         0,00
Liquidado a pagar.......................R$         0,00
Valor pago.................................R$ 37.885,00
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1025 - 2122 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00

1025 - 2122 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00

1121 - 2415 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 10.165,00
Empenhado a Liquidar...............R$          0,00
Liquidado a pagar......................R$          0,00
Valor pago.................................R$ 10.165,00

1121 - 2415 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00

1121 - 2444 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 1.485.734,97
Empenhado a Liquidar..............R$      95.290,30
Liquidado a pagar.....................R$             84,82
Valor pago................................R$ 1.390.359,85

1121 - 2444 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 10.832,00
Empenhado a Liquidar..............R$          0,00
Liquidado a pagar.....................R$          0,00
Valor pago................................R$ 10.832,00

1047 - 2116 (03=Despesas correntes /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago................................R$ 0,00

1047 - 2116 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00

1063 - 2115 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00

1063 - 2115 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 527.150,66
Empenhado a Liquidar................R$            0,00
Liquidado a pagar......................R$ 234.338,56
Valor pago.................................R$ 292.812,10

1063 - 2141 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 43.643,88
Empenhado a Liquidar................R$          0,00
Liquidado a pagar........................R$         0,00
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Valor pago..................................R$ 43.643,88

1063 - 2141 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00

1063 - 2289 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 28.624.498,01
Empenhado a Liquidar................R$      977.044,89
Liquidado a pagar......................R$    1.088.290,24
Valor pago..................................R$  26.559.162,88

1063 - 2289 (04=Investimento (Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 53.283,69
Empenhado a Liquidar...............R$          0,00
Liquidado a pagar......................R$          0,00
Valor pago.................................R$ 53.283,69

4001 - 4001 (01=Folha de pessoal/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 1.110.975.173,43
Empenhado a Liquidar...............R$                     0,00
Liquidado a pagar......................R$     15.896.515,00
Valor pago.................................R$ 1.095.078.658,43

4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado......................R$ 8.752.043,75
Empenhado a Liquidar................R$    511.799,00
Liquidado a pagar.......................R$    250.243,50
Valor pago..................................R$ 7.990.001,25

4001 - 4001 (04= Investimentos /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 29.620,00
Empenhado a Liquidar...............R$          0,00
Liquidado a pagar......................R$ 11.850,00
Valor pago.................................R$ 17.770,00

4001 - 4001 (05= Inversões financ/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GLOBAIS:
Saldo Empenhado......................R$ 1.150.550.030,39
Empenhado a Liquidar................R$         1.584.134,19
Liquidado a pagar.......................R$      17.481.322,12
Valor pago..................................R$ 1.131.484.574,08

Não foi possível perceber falhas em relação à gestão e estratégia adotadas durante o curso de 2014, que
mereçam ênfase.
Na execução financeira foi possível detectar pequenas falhas originadas na necessidade de priorizar
maiores recursos para o custeio da máquina estatal, onde algumas ações não tiveram nenhuma realização
físico/financeira ou houve emprego acanhado dos recursos orçamentários previstos, ações estas de
extrema importância para a Corporação. São estas, as Ações 2122 - Ampliação e reforma de vilas
militares; 2141 - Construção e reforma das Unidades da PMGO; 2399 - Desenvolvimento de ações de
promoção, prevenção e controle da saúde do servidor da PM; 2116 - Segurança integral para o meio rural;
2415 - Equipamento de Ti/Telecom para uso na Polícia Militar.
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Em cumprimento aos objetivos e metas estabelecidas no PPA, o Comando da PMGO deu continuidade à
estratégia de priorização das atividades operacionais (finalísticas) da Corporação.
As diretrizes do Comando Geral orientaram as diversas ações no sentido de aumentar os índices da
prevenção e combate à criminalidade, propiciando uma maior interação com a sociedade.
Nesse sentido foram elaborados planos de policiamentos que contemplaram situações de apoio direto à
comunidade e aos cidadãos, bem como ao aperfeiçoamento dos processos e métodos utilizados pela
corporação, a saber:
Diretriz de Comando;
Tabela de Ocorrências no Estado de Goiás e Mapa Mensal de Controle de Ocorrências;
Plano de Combate e Redução da Criminalidade.
A partir dos instrumentos acima descritos e embasados em acompanhamento da evolução do cenário de
Segurança Pública, especialmente em relação à evolução da criminalidade, foram realizadas reuniões
periódicas de coordenação com os Comandantes, Chefes e Diretores de unidades Policiais Militares
objetivando implementar ajustes no planejamento inicial do ano de 2014.
Em decorrência dessa sistemática foram elaborados e difundidos documentos orientadores das ações
Policiais militares tais como Diretrizes de cunho tático, Planos de Operações, Ordens de Operações,
Ordens de Atendimento e Ordens de Serviço, sempre enfatizando a natureza preventiva, bem como outras
medidas de engajamento da estrutura administrativa conhecida como ações de recobrimento e apoio.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

PROGRAMA 1047 - PROGRAMA CIDADÃO SEGURO
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2116-Município atendido com patrulhamento rural/número.

PROGRAMA 1025 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA
DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2122 - Vila militar ampliada/número;
            Vila militar construída/número;
            Vila militar reformada/número.

PROGRAMA 1119 - PROGRAMA DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2399 -Servidor da PMGO atendido em prevenção e controle da saúde/número.

P R O G R A M A  1 1 2 1  -  P R O G U R A M A  D E  T E C N O L O G I A  D A  I N F O R M A Ç Ã O  E
T E L E C O M U N I C A Ç Ã O
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2415 - Software adquirido para PMGO/número;
           Suporte de terceiro em solução de Ti/Telecom/número.
2444 - Implantação de sistemas de Ti/Telecom na PMGO realizada/número;
           Manutenção de sistemas de Ti/Telecom da PMGO realizada/percentual.

PROGRAMA 1063 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2115 - Unidade da PMGO reaparelhada/número.
2141 - Unidade da PMGO construída/número;
           Unidade da PMGO reformada/número.
2289 - Policial militar capacitado/número;
           Aeronave da PMGO mantida/número;
           Equipamento adquirido para PMGO/número;
           Guarnição empregada na PMGO/número;
           Policiamento especial realizado/número;
           Semovente custeado/número.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1119 - PROGRAMA DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2399 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E
CONTROLE DA SAÚDE DO SERVIDOR DA PM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram adquiridas 1.000 agendas, para divulgação de ações prevenção e controle da saúde do servidor.

OBSERVAÇÕES

Não houve investimento, as despesas correntes atenderam em parte as necessidades do programa.

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2444 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E SUPORTE DE REDES E
EQUIPAMENTOS DE TI/TELECOM EM USO NA PM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram liquidas 86,6 % das despesas com telefonia;

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos.

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2415 - SOLUÇÕES EM SISTEMAS, PROGRAMAS E EQUIPAMENTOS DE
TI/TELECOM PARA USO NA POLICIA MILITAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas despesas com suporte de terceiros na manutenção do software SGPC (Sistema
Gerencial de Prestação de Contas).

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos.

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA CIDADÃO SEGURO

2902 - POLÍCIA MILITAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2116 - SEGURANÇA INTEGRAL PARA O MEIO RURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Mesmo sem investimentos e despesas correntes, foi realizado patrulhamento em 150 Municípios Goianos.

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos e nem despesas correntes.
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PROGRAMA: 1063 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO
CRIME
ÓRGÃO GESTOR: 2902 - POLÍCIA MILITAR

No exercício de 2014 foram atendidas 184.759 ocorrências. E obtivemos um índice altíssimo de
produtividade executando 2.417.447 ações positivas, sendo estas: Abordagem policial 754.795; Apoio
policial 41.712; Averiguação 221.024; Fiscalização 48; Foragido recapturado 4.575; Monitoramento
96.027; Núcleo educacional ambiental 33; Operações policiais 59.979; Patrulhamento 814.976; Pessoa
encontrada 72; Estatuto do desarmamento 3.270; Programa educacional de resistência às drogas e
violência 3.879; Reunião comunitária 1.195; Veículo abandonado (encontrado) 1.766; Veículo
recuperado 12.888; Visitas 379.794 e Notificações de infração de trânsito 21.414.

Principais despesas e investimentos realizados:

Principais despesas realizadas (liquidado): R$ 20.194.638,78 com aquisição de combustíveis e
lubrificantes; R$ 3.602.997,66 com aquisição de peças, pneus, serviços e acessórios para todos os tipos de
veículos da frota própria; R$ 892.190,00 com aquisição de 13.000 cintos de guarnição completos; R$
884.000,00 com aquisição de 4.000 coletes refletivo tipo manta na cor verde; R$ 1.284.785,58 com a
contratação de caminhão guincho para apoiar o policiamento; R$ 579.000,00 com aquisição de 300.000
munições cal. .40;  R$ 279.850,83 com aquisição de ração, material e medicamentos para semoventes; R$
225.422,00 com aquisição de 131 computadores; R$ 180.740,00 Curso prático e teórico de formação de
03 pilotos de helicóptero; R$ 85.000,00 com aquisição de 1.000 capacetes para policiamento e R$
61.516,60 com aquisição de 15 rádios transceptores portáteis.

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2141 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DA PM/GO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram reformadas as seguintes unidades: Comando de Apoio Logístico, 1º Batalhão da PMGO e
Comando da Academia da PMGO.

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos;

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2289 - INTENSIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAMENTO TERRESTRE,
AÉREO E NÁUTICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Principais despesas realizadas (liquidado): R$ 20.194.638,78 com aquisição de combustíveis e
lubrificantes; R$ 3.602.997,66 com aquisição de peças, pneus, serviços e acessórios para todos os tipos de
veículos da frota própria;  R$ 1.284.785,58 com a contratação de caminhão guincho para apoiar o
policiamento; R$ 892.190,00 com aquisição de 13.000 cintos de guarnição completos; R$ 884.000,00
com aquisição de 4.000 coletes refletivo tipo manta na cor verde; R$ 579.000,00 com aquisição de
300.000 munições cal. .40;  R$ 279.850,83 com aquisição de ração, material e medicamentos para
semoventes; R$ 180.740,00 Curso prático e teórico de formação de 03 pilotos de helicóptero; R$
85.000,00 com aquisição de 1.000 capacetes para policiamento.

OBSERVAÇÕES

Os investimentos atenderam parcialmente as necessidades da Corporação.
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2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2115 - REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA PMGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram  adquiridos: 131 computadores; 15 ventiladores; 15 rádios transceptores portáteis; 01 impressora
jato de tinta para PM/5; 5 tendas; 8 canoas de 5 mts e 6 carretas para canoa.
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OBSERVAÇÕES

Os investimentos atenderam parcialmente as necessidades da Corporação.

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E
GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2122 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE VILAS MILITARES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma.

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos e nem despesas correntes.
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2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTITUCIONAL

Coronel BM Carlos Helbingen Júnior

1. Gestor

2. Visão Institucional

Ser uma corporação militar de referência nacional pela excelência na prestação de serviços de bombeiros,
até o ano de 2022.

2.1 Objetivo Institucional

Constituição Federal de 05/10/88, Constituição Estadual de 05/10/89, Lei nº 11.383 de 28/12/90, Lei nº
11.416 de 05/02/91, Lei nº 15.668 de 01/06/06, Lei nº 15.704 de 20/06/06, Lei nº 15.802 de 11/09/06, Lei
nº 16.899 de 26/01/10, Lei nº     17.480 de 08/12/11, Lei nº 17.488 de 12/12/11, Decreto nº     04.681 de
24/09/96, Decreto nº 06.161 de 03/06/05, Decreto nº 07.005 de 30/09/09, Decreto nº 07.620 de 16/05/12 e
Decreto nº 07.622 de 21/05/12.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás chega ao final de 2014 com o sentimento de dever
cumprido, mas ciente dos desafios que ainda estão por vir. Foi um ano de crescimento, conquistas e
consolidação de sua posição nacional, sendo considerado uma das mais pujantes entre as corporações do
Brasil. Prova disso foi a indicação, sem controvérsia, para que o próximo Seminário Nacional de
Bombeiros, que neste ano foi realizado com notório sucesso e pela primeira vez em nosso Estado, seja
novamente acolhido aqui em 2015 na sua décima quinta edição.
Sem dúvida podemos afirmar que a população do Estado de Goiás, bem como seus visitantes e
transeuntes, podem contar com uma Instituição que se desenvolve com inteligência e prospecção, guiada
por um Planejamento Estratégico lançado em 2012, com horizonte temporal de 10 anos, e que já começa
a produzir bons resultados como os demonstrados de forma geral nesta síntese do ano de 2014.
Dentro do quesito de obras, damos destaque para a construção do quartel de Ipameri e a conclusão e
efetivação do novo quartel de Catalão, a aquisição do software de engenharia que supriu uma necessidade
do departamento de obras, tendo em vista a projeção do aumento do número de construções e reformas, e
a aquisição da estação de transmissão voltada à melhoria do serviço operacional, pois a comunicação das
equipes de socorro com a central de atendimento e triagem se dá por meio de frequência de rádio.
Nesse ano de 2014 foram um total de 61 novas viaturas devidamente entregues e distribuídas para o
pronto emprego no atendimento ao cidadão, totalizando um investimento na ordem de 11 milhões de
reais, além dos quase dois milhões de reais de equipamentos liquidados nesse exercício. Dentre os
diversos tipos de viaturas adquiridas, trinta são Unidades de Resgate fruto do Termo de Cooperação
Técnica feita entre a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de Estado da Segurança Pública, por
intermédio do Corpo de Bombeiros Militar, a fim de ampliar e aprimorar o atendimento de resgate pré-
hospitalar no Estado de Goiás.
Outro investimento que queremos salientar é a aquisição de novos instrumentos musicais no intuito de
atender uma antiga necessidade da Banda de Música do CBMGO, que desempenha um importante papel
cívico junto à sociedade em eventos promovidos pela própria Corporação ou em desfiles nas datas
comemorativas, como feriados patrióticos e aniversário de municípios. Também houve ações de melhoria
na acomodação dos militares dentro dos quarteis com mais segurança e dignidade, principalmente àqueles
que trabalham em regime de plantão, além da aquisição de equipamentos de proteção individual aos
bombeiros militares. Na descrição analítica do Programa Socorro Presente vamos detalhar cada operação
especial realizada no ano de 2014, a saber: Operação Cerrado Vivo, Conferência Estadual de Defesa
Civil, Operação Carnaval, Operação Semana Santa, Operação Férias Turista Seguro, Operação Romaria
Trindade, Operação Romaria do Muquém, Operação Boate Segura e Operação Edificação Segura no
Setor Campinas.
Dentro deste propósito de gerar mais segurança à população, bem como adequar as novas tecnologias
existentes no mercado da construção civil, o CBMGO organizou uma

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Atualização das Normas Técnicas do Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico. As
modificações foram resultado de estudo e diálogo entre a Corporação e órgãos representativos, como a
ACIEG (Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás), FIEG (Federação das
Indústrias do Estado de Goiás), ACIRV (Associação Comercial, Industrial e Serviços de Rio Verde),
FECOMÉRCIO (Federação do Comércio do Estado de Goiás), CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Goiás), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás), AGOS (Associação
Goiana de Supermercados), dentre outros.
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, consciente de sua responsabilidade social e em
consonância com a legislação de proteção à criança e adolescente, oferece a sociedade goiana o Programa
Educacional Bombeiro Mirim. O PROEBOM é um projeto que possui como foco a valorização dos ideais
de cidadania e civismo na formação dos nossos jovens, buscando assim complementar a formação
tradicional (escolar) com atividades de conscientização ambiental, culturais, reforço escolar, além de
práticas esportivas e sócio-recreativas. O Projeto Bombeiro Mirim foi implantado pela primeira vez na
cidade de Caldas Novas em dezembro de 1997 pelo 4º Subgrupamento de Bombeiros. Em seguida outras
cidades também desenvolveram o projeto. As unidades sediadas nas cidades de Goiânia, Anápolis, Rio
Verde, Luziânia, Senador Canedo, Minaçu, Santa Helena, Goianésia, Trindade, Jataí, Inhumas,
Pirenópolis e Formosa são exemplos de unidades que implantaram o projeto. No ano passado foram
atendidas 1.150 crianças.
Conforme citado na introdução desta síntese, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás foi o
anfitrião do 14º Seminário Nacional de Bombeiros - SENABOM, no Centro de Convenções de Goiânia,
com participação de mais de cinco mil pessoas durante os dias 3, 4 e 5 de setembro. Trata-se do evento de
maior importância para os bombeiros e neste ano aconteceu pela primeira vez no Estado de Goiás. O
consagrado evento teve como objetivo divulgar novas técnicas, legislações e tecnologias das diversas
áreas de Operações de Bombeiros Militares. A abertura do 14º SENABOM contou com a presença de
diversas autoridades civis e militares, além de bombeiros militares de todo o país, brigadistas,
profissionais da construção civil, de saúde e da área de segurança contra incêndio e pânico.
Simultaneamente ao SENABOM, foi realizada a Feira Internacional de Prevenção de Incêndios (FIPE) e
também o encontro da Liga Nacional dos Bombeiros (LIGABOM), que reuniu os Comandantes Gerais de
todos os Corpos de Bombeiros do País.

- Planejamento Estratégico 2012 a 2022
- Plano de Gestão 2014

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Quantitativo de Plano de Marketing elaborado;
- Quantitativo de pesquisa de satisfação dos cidadãos com o atendimento;
- Quantitativo de Unidade Operacional inaugurada;
- Quantitativo de Seminário Nacional de Bombeiros realizados;
- Quantitativo de processos implementados;
- Quantitativo de processos mapeados;
- Percentual de ações de planejamento executadas;
- Percentual de implantação da execução estratégica nas Unidades Operacionais;
- Quantitativo de ações implementadas;
- Quantitativo de ABT adquiridos;
- Quantitativo de UR adquiridas;
- Quantitativo de ASA adquiridas;
- Quantitativo de ABS adquiridas;
- Quantitativo de ônibus adquirido;
- Quantitativo de vans adquiridas;
- Quantitativo de ABTF adquiridos;
- Percentual de recursos investidos em Mat/Equip. Oper, EPR e EPI;
- Quantitativo de unidades operacionais inauguradas no Interior;
- Quantitativo de OBM inauguradas na área metropolitana;
- Quantitativo de campanhas promovidas;
- Percentual de inspeções técnicas realizadas ;
- Percentual de projetos analisados;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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- Quantitativo de programas implantados;
- Quantitativo de laboratório realizado por especialidade;
- Quantitativo de manual doutrinário revisado;
- Quantitativo de manual doutrinário editado;
- Percentual de arrecadação de recursos financeiros;
- Quantitativo de concurso realizado; e
- Quantitativo de software criados.

* Este indicadores são as Medidas de Direção previstas no Plano de Gestão 2014/Planejamento
Estratégico CBMGO.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1092 - PROGRAMA SOCORRO PRESENTE

ÓRGÃO GESTOR: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

O Programa Socorro Presente foi idealizado dentro do atual Plano Plurianual com objetivo de servir como
instrumento capaz de alavancar as ações do Corpo de Bombeiros Militar no sentindo de contribuir com o
crescimento socioeconômico do Estado de Goiás e fornecer resposta rápida e qualificada às demandas do
cidadão por mais segurança e bem-estar de sua família e de seu patrimônio.
Dois fortes pilares tem sido fundamentais para esta consolidada expansão do CBMGO no território
goiano. Primeiro destacamos que hoje o planejamento virou uma constante no processo de decisão desde
a elaboração do Planejamento Estratégico em 2012. Ao final de cada exercício é elaborado o Plano de
Gestão a ser executado no ano seguinte, seguindo a orientação dos objetivos estratégicos
preestabelecidos.
O Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Goiás é este segundo pilar que trouxe novo ânimo aos anseios por aprimoramento e crescimento da
Instituição, tornando mais ágil e efetivo a resposta das equipes de bombeiros às inúmeras solicitações de
atendimento preventivo e de socorro nas cidades, estradas e zonas rurais.
Na descrição analítica correspondente a cada ação deste programa estão presentes as atividades
desenvolvidas ao longo do ano de 2014 que proporcionaram o crescimento da Corporação e a melhoria de
suas respostas. Foram importantes investimentos em obras de construção e reformas, principalmente na
implantação de novas unidades, e em aquisições de viaturas e equipamentos usados diretamente no
atendimento de socorro.
Foram diversas as realizações que garantiram a operacionalização perene das unidades do Corpo de
Bombeiros, tais como: contratos de manutenção e abastecimento da frota, compras de materiais de
consumo operacional, pagamento de diárias, fornecimento de EPI e fardamento para a tropa, dentre
outros custos indispensáveis à atividade finalística, como é o caso das despesas com a mobilização das
estruturas de grandes operações especiais.

Todo esse esforço deu condições para que fosse alcançado o resultado de 225.170 atendimentos, dividido
dentro das seguintes modalidades:

- 101.357 Atividades Técnicas;
- 79.810 Resgates;
- 20.307 Ações Preventivas;
- 12.258 Buscas e Salvamentos;
- 10.410 Combates a Incêndio;
- 690 Ações de Defesa Civil; e
- 338 Ocorrências de Produtos Perigosos.

As operações especiais são eventos que ocorrem todos os anos de acordo com o período específico ou em
datas festivas que promovem intenso fluxo de turistas no Estado e grande aglomeração de pessoas para
fins de lazer ou em virtude da tradição religiosa. As principais são: Operação Cerrado Vivo, Operação
Carnaval, Operação Semana Santa, Operação Férias Turista Seguro, Operação Romaria Trindade,
Operação Romaria do Muquém, Operação Boate Segura, Operação Edificação Segura no Setor Campinas
e Conferência Estadual de Defesa Civil.
Dentro das realizações da Ação 2191 inserimos mais detalhes de cada Operação Especial.

2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FUNEBOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AÇÃO: 2323 - GARANTIA DO TRANSPORTE MULTIMODAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA EM GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os meios de transporte, seja terrestre, náutico ou aéreo, são fundamentais para o desenvolvimento das
atividades do Corpo de Bombeiros Militar. Quando uma equipe é acionada para prestar socorro a uma
vítima de acidente, a viatura utilizada servirá tanto para levar a guarnição até o local onde o acidentado se
encontra, como também
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para conduzi-lo ao ambiente hospitalar. Se a ocorrência for um incêndio, o veículo especial utilizado
transportará os bombeiros militares, os equipamentos próprios e o agente extintor que neste caso será
milhares de litros de água.
Inúmeros são os exemplos para comprovar a importância de se manter as viaturas em perfeitas condições
de uso e com garantia de abastecimento acessível. Todas despesas com esta finalidade, inclusive
aquisição de pneus e lubrificantes, são apropriadas nesta ação por considerá-las de cunho finalístico. Os
empenhos realizados nesta ação perfizeram um total de R$ 4.993.904,90.

- Processo 201400011000280 (contrato para aquisição de lubrificantes)
- Processo 201300011000548 (contrato de manutenção da viatura Auto Plataforma)
- Processo 201300011000582 (contrato para fornecimento de pneus)
- Processo 201200011000558 (contrato de manutenção de aeronave)
- Processo 201200011000079 (contrato de abastecimento da frota)
- Processo 200900011000193 (contrato de manutenção da frota)

OBSERVAÇÕES

Objetivo da Ação 2323 - PPA 2012-2015: Executar os contratos de abastecimento e de manutenção das
viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que são firmados para garantir a
conservação e o empenho dos veículos, embarcações e aeronaves, assim que houver solicitação de
atendimento.
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2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FUNEBOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AÇÃO: 2526 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CORPO DE
BOMBEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O objetivo desta ação é a implantação de novas Unidades Bombeiro Militar no Estado de Goiás.
Encontram-se em andamento diversos processos no Departamento de Engenharia e Construção do
Comando de Apoio Logístico, com fins de execução de ações de implantação de unidades operacionais
do CBMGO, que seguem abaixo relacionados.
O processo administrativo nº 201300011000366 destina-se a cobrir despesas com a contratação de
empresa especializada em construção civil para execução de quartéis Padrão Bombeiro, com área total
construída de 570,60 m2 cada, a serem edificados nos municípios de São Miguel do Araguaia, Cristalina,
Valparaíso, Goianira, Santo Antônio do Descoberto e Quirinópolis, visando atender as demandas da
população destas cidades. O total empenhado para este processo era de R$ 1.935.338,50, porém o
empenho foi anulado conforme estabelecido no Decreto n. 8.263, de 03 de novembro de 2014.
O processo administrativo nº 201300011000646 destina-se a cobrir despesas com a contratação de
empresa especializada em construção civil para execução do Bloco Operacional de Quartel do Corpo de
Bombeiros Militar no município de Posse, com área total construída de 287,04 m2, visando atender as
demandas da população daquele município.  O total empenhado para este processo era de R$ 293.799,16,
porém o empenho foi anulado conforme estabelecido no Decreto n. 8.263, de 03 de novembro de 2014.
O processo administrativo nº processo 201300011000365 destina-se a cobrir despesas com a contratação
de empresa especializada em construção civil para execução de Quartel Padrão do Corpo de Bombeiros
Militar do 9º Pelotão Bombeiro Militar (9º PBM - Ipameri), com área total construída de 570,60 m2, a ser
edificado no município de Ipameri - GO, visando atender as demandas da população daquele município.
O total empenhado para este processo era de R$ 585.045,82, porém foi anulado R$ 404.329,37 conforme
estabelecido no Decreto n. 8.263, de 03 de novembro de 2014.
Existe ainda processo administrativo nº 201300011000148 destinado à contratação de empresa
especializada em engenharia e arquitetura para elaboração dos projetos para edificação do novo Quartel
da Ajudância Geral, novas instalações do Batalhão de Salvamento em Emergências (BSE) e Quartel
Policlínica, para atender as demandas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. O total
empenhado para este processo era de R$ 188.799,97, porem apenas R$ 74.794,24 foi quitado pois o
restante do empenho foi anulado em cumprimento ao Decreto n. 8.263, de 03 de novembro de 2014.

OBSERVAÇÕES

Esta ação foi inserida na ocasião da elaboração do Plano de Ação Integrada - PAI,
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dentro dos programas prioritários do Governo Estadual, para tratar especificamente da implantação de
novas unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás.

2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FUNEBOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AÇÃO: 2239 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS OPERACIONAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Viaturas e equipamentos adquiridos em 2014;
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- 04 Auto Bomba Tanque
- 05 Auto Bomba Tanque Florestal
- 02 Auto Busca e Salvamento
- 11 Auto Suporte Avançado
- 05 Motonáuticas
- 02 Embarcações
- 02 Auto Transporte de Pessoas
- Equipamentos de Salvamento e Proteção
- Material de aquartelamento e saúde
- Instrumentos para Banda de Música

Os Auto Bomba Tanque e Auto Bomba Tanque Florestal são veículos especiais utilizados no combate a
incêndio urbano e rural, respectivamente. As viaturas Auto Busca e Salvamento e o Auto Suporte
Avançado são empregadas principalmente nos atendimento de salvamento, seja terrestre ou em altura. Já
as motonáuticas e as embarcações em prevenções e salvamento em rios, lagos e similares.
Por fim, os Auto Transporte de Tropa servem para conduzir equipes durante grandes operações ou turmas
de alunos para visitas de estudo ou treinamentos específicos.
A maior parte desses equipamentos de salvamento e proteção adquiridos são destinados à proteção
individual dos bombeiros militar. Também fazem parte deste conjunto equipamentos empenhados nas
muitas atividades de socorro inerentes ao Corpo de Bombeiros Militar.
Dentro dos equipamentos de aquartelamento/saúde foram adquiridos objetos que servem para acomodar
os militares dentro dos quarteis com segurança e dignidade, principalmente àqueles que trabalham em
regime de plantão, assim como utensílios ao Comando de Saúde utilizados no atendimento médico e
odontológico aos bombeiros e seus dependentes.
A Banda de Música do CBMGO desempenha um importante papel cívico junto à sociedade em eventos
promovidos pela própria Corporação ou em desfiles nas datas comemorativas, como feriados patrióticos e
aniversário de municípios. A aquisição de novos instrumentos musicais era uma antiga necessidade para
substituir os que estavam velhos e danificados.

OBSERVAÇÕES

Objetivo da Ação 2239 - PPA 2012-2015: Suprir as unidades operacionais e de apoio à atividade fim com
aparelhos modernos destinados aos trabalhos da Corporação, e adequar as instalações físicas do Corpo de
Bombeiros Militar dentro dos padrões exigidos pelo Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho.

Neste exercício houve o pagamento de R$ 274.713,56 referente descentralização orçamentária feita a
Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas para reforma do novo Batalhão de Salvamento e
Emergência, conforme processo n. 201300011000634, e a reforma do 10º Batalhão Bombeiro Militar do
Município de Catalão no valor de R$ 163.603,93.
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2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FUNEBOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AÇÃO: 2191 - PROVIMENTO DO EFETIVO PARA O PRONTO ATENDIMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Operação Cerrado Vivo: Com foco na prevenção de incêndios em vegetação, o Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Goiás (CBMGO) realizou neste ano a 15ª Operação Cerrado Vivo. Somente em
2014 foram atendidas 6.050 ocorrências de combate a incêndio em vegetação e cultura agrícola. Para
melhorar as condições das equipes operacionais foram adquiridos caminhões Auto Bomba Tanque
Florestal com maior capacidade de armazenamento de água e tecnologia de aproximação do foco de
incêndio em terrenos acidentados. Novos Equipamentos de Proteção Individual também foram adquiridos
como: máscaras de proteção, luvas, balaclava. Além de materiais operacionais de combate direto como
mochilas costais, pinga fogo, abafadores. Outra realização importante dentro desta perspectiva foram os
cursos de aperfeiçoamento e de qualificação que formaram 847 bombeiros militares, dentre estes, 14 no
Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal, com carga horária de 375 horas.

Operação Carnaval: A Operação Carnaval 2014 registrou queda de 16% do número de óbitos em Goiás.
Durante os seis dias da Operação foram registradas 28 ocorrências de vítimas em óbito contra 33 no ano
de 2013. Durante toda a Operação o CBMGO realizou um total de 6.654 atendimentos dos quais 5.384
foram ações preventivas e educativas e 1.270 atendimentos a ocorrências acionadas pela população. No
ano de 2013, a Corporação realizou 2.871 atendimentos durante toda a Operação. O número de vítimas de
afogamento em todo estado em 2014 foram cinco, mesmo número de
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vítimas do ano de 2013. Porém, os locais onde ocorreram os óbitos foram lugares onde o CBMGO não
estava presente, sendo as vítimas em sua maioria jovens. O número de mortos em acidentes de trânsito
atendidos pelos Bombeiros também caiu em relação ao ano de 2013. Foram registrados 12 óbitos em
2014, contra 14 em 2013. O trabalho de resgate pré-hospitalar foi o mais solicitado com 1.067
ocorrências. Os Bombeiros combateram ainda 28 incêndios urbanos, 4 incêndios em vegetação, além de
114 ações de busca e salvamento e 3 com Produtos Perigosos. Durante a Operação Carnaval, foram
empregados 700 Bombeiros Militares atuando em 42 postos avançados de monitoramento localizados em
pontos turísticos e locais de maior fluxo de pessoas e mais 47 Unidades Operacionais do CBMGO,
totalizando 89 postos de atendimento em todo Estado. Para a Corporação, a redução dos números de
registros de óbitos representa positivamente o trabalho realizado durante toda a Operação Carnaval,
sobretudo as ações preventivas que contribuíram para a diminuição do percentual, resultando para a
população mais segurança durante os dias de folia.

Operação Semana Santa: O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás atendeu 1.589 ocorrências
durante a Operação Semana Santa 2014, com registro de 36 óbitos. O trabalho começou no dia 16 de
abril, com o emprego de mais de 600 bombeiros militares durante todo feriado, distribuídos em 13 postos
avançados, além dos quartéis do CBMGO em todo Estado. A operação foi encerrada na manhã de terça-
feira, dia 22, com o registro de 8 óbitos por afogamento em rios, lagos e  piscinas. Ressaltamos ainda que,
os locais onde aconteceram os afogamentos foram em regiões onde o Corpo de Bombeiros não estava
presente, em lugares afastados ou de uso particular. A maioria das ocorrências atendidas pelo CBMGO
foi relacionada ao atendimento pré-hospitalar com 1.060 atendimentos. Foram registrados ainda, 311
ações preventivas, 148 busca e salvamento, 2 ações de defesa civil, 12 incêndios em vegetação, 56
incêndios urbanos. O CBMGO realizou também a distribuição de mais de 12 mil folders que alertavam a
população dos perigos de pilotar embarcações sem habilitação, uso do colete salva vidas, riscos dos
bancos de areia, da ingestão de bebidas alcoólicas e a importância da atenção dos adultos com as crianças
em lagos, rios e piscinas.

Operação Férias Turista Seguro: Desde o ano de 1974 o Corpo de Bombeiros militar do Estado de Goiás
se faz presente na temporada de férias nos principais pontos turísticos do Rio Araguaia. Durante a 40ª
Operação Férias Turista Seguro do CBMGO desenvolvida durante todo o mês de julho foram realizados
290.432 atendimentos proativos à população através de orientações, palestras, distribuição de folders,
prontidão dos guarda-vidas nos postos de observação com maior movimentação de turistas, além da
permanência de viaturas e equipes de Bombeiros durante os shows e eventos promovidos pelas cidades
turísticas. Os 349 Bombeiros Militares da Operação também prestaram 285 atendimentos reativos em que
atuaram em resposta às situações de emergência de resgate, incêndio, busca e salvamento, entre outras.
Importante destacar as ocorrências de princípio de afogamento, sendo 07 casos, pela atuação rápida e
eficiente evitaram que houvesse vítimas por afogamento. A operação este ano inovou com a instalação de
painéis de LED de alta resolução em pontos estratégicos da cidade que veiculam, durante 24h por dia,
dicas de segurança diversas. Vale ainda ressaltar o Projeto Bombeiro Mirim Anjos do Araguaia, uma
iniciativa do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que desde 2010 deixa sua relevante
contribuição social para a comunidade local, tem sido realizado com sucesso pela Operação Férias Turista
Seguro 2014. Os bombeiros mirins que fizeram parte do Projeto Anjos do Araguaia, da 40ª Operação
Férias Turista Seguro, receberam uniforme composto de camiseta, short, tênis e boné, além de uma
mochila.  Os Anjos do Araguaia ainda receberam um kit contendo materiais de higiene bucal (escova, fio
dental e pasta de dente) além de um filtro solar com repelente e uma garrafa d`água. Nesta edição, o
projeto teve a presença de sete crianças indígenas, com idade de 8 a 12 anos, pertencentes às tribos Karajá
e Javaé de Aruanã. O projeto traz um enfoque especial às atividades de preservação ambiental, ao
desenvolvimento da cidadania, à prevenção de acidentes e afogamentos. Durante três semanas as crianças
participaram de descidas em tirolesa, passeio em canoas, palestras educativas com temas diversos como:
primeiros socorros, afogamentos, perigos da internet e redes sociais, violência, alimentação saudável. Foi
realizada ainda a distribuição de folders educativos aos turistas e também coleta seletiva de lixo nas
praias. Ao todo, o projeto atendeu 270 crianças em sete cidades.
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Operação Romaria Trindade: A Operação Romaria 2014 realizada na cidade de Trindade, entre os dias 25
de junho e 07 de julho, contou com cerca de 650 bombeiros militares que ao longo do evento prestaram
mais de 300 atendimentos, sendo a maioria vítimas de mal súbito. Durante toda a operação foram
empenhadas guarnições de resgate, busca e salvamento, além do apoio do Helicóptero Bombeiro 01. O
Corpo de Bombeiros Militar fez prevenção ostensiva ao longo da Rodovia dos Romeiros e nos locais com
grande concentração de público da cidade. Pelo quinto ano consecutivo não foi registrada nenhuma
ocorrência de maior gravidade ou óbito, relacionados com as festividades. Durante a operação, foi
montada a estrutura do SCI (Sistema de Comando de Incidentes) como ferramenta administrativa. As
Guarnições de Bombeiros foram distribuídas em 11 pontos estratégicos e também empregadas duplas de
socorristas nos eventos de maior concentração de público como a missa campal no domingo. Todo o
esforço para promover segurança e atendimento à comunidade local e a todos os romeiros do Estado e do
Brasil que visitaram Trindade em um dos maiores eventos religiosos do País.

Operação Romaria do Muquém: A 16ª Companhia Independente Bombeiro Militar, em Niquelândia, com
apoio do 3º Comando Regional Bombeiro Militar, realizou trabalhos preventivos na 266ª edição da
Romaria em louvor a Nossa Senhora DAbadia do Muquém. A festa religiosa, que é realizada desde 1748
e configura uma das mais tradicionais de Goiás, recepcionou milhares de romeiros de todo país,
totalizando cerca de 250 mil pessoas. O santuário do Muquém, localizado no morro Cruzeiro há 100
metros do nível do solo, foi inaugurado em 2004 e tem capacidade para 27 mil pessoas sentadas. Além de
distribuir material educativo entre os romeiros acampados, o Corpo de Bombeiros Militar manteve
equipes de plantão para prestar atendimentos durante a festa religiosa.

Operação Boate Segura: O objetivo da Operação foi fiscalizar os locais de reunião de público em estrita
observância ao que as normas específicas de segurança determinam, especialmente os locais usados para
shows, boates e casas noturnas, bem como, orientar os responsáveis pelos estabelecimentos sobre a
necessidade de  oferecerem condições de segurança às pessoas que vão  utilizar o ambiente para se
divertir. Importante ressaltar que, a fiscalização  aos estabelecimentos é feita regularmente, pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, contudo,  foi intensificado  no período da Operação Boate Segura,
com fiscalizações realizadas no período noturno, visando percorrer todos os estabelecimentos que
ofereçam diversão com concentração de grande público, em todo estado. Durante essa operação foram
vistoriadas 432 casas noturnas, sendo destas 38 fechadas e 6 interditadas.

Operação Edificação Segura no Setor Campinas: Durante a operação foram realizadas inspeções técnicas
no comércio, em especial lojas atacadistas, para promover a regularização e a segurança contra incêndio e
pânico das edificações. Um dos focos da ação foi conscientizar comerciantes e comunidade em geral
quanto à necessidade de observarem as normas previstas em lei para maior segurança em suas atividades.
Além de verificarem se o estabelecimento possui o Certificado de Conformidade (CERCON), os
Bombeiros notificaram os proprietários para possíveis adequações. O CERCON é o documento que
comprova que o prédio possui as condições de segurança contra incêndio previstas na lei. Os incêndios
nas grandes lojas atacadistas do Setor Campinas são uma preocupação constante do CBMGO. No ano
passado houve dois grandes incêndios em distribuidoras. No início de junho de 2014, outro incêndio de
grande proporção tomou conta de uma loja atacadista. Em muitos casos, decorrentes de instalações
elétricas inadequadas. O fato de Campinas ser um bairro histórico, com muitas edificações antigas, ainda
não adaptadas às modernas normas de segurança contra incêndio, aumenta o risco de incêndios. Nessa
operação foram vistoriados 1.579 pontos comerciais.

Conferência Estadual de Defesa Civil: O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás através do
Comando de Operações de Defesa Civil realizou no dia 28 de março de 2014 a 2ª Conferência Estadual
de Proteção e Defesa Civil, com a participação de 448 inscritos oriundos de 34 municípios goianos. O
evento aconteceu no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (ASMEGO) com
objetivo de promover e fortalecer a participação, o controle social e a integração das políticas públicas
relacionadas à Defesa Civil, tendo em vista novos paradigmas para a proteção e a
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defesa civil. Durante a Conferência foram realizadas diversas palestras com os temas: Ações da Defesa
Civil em Goiás, Gestão Integrada de Riscos e Resposta aos Desastres e Integração das Políticas Públicas
Relacionadas à Proteção e Defesa Civil, Gestão do Conhecimento em Proteção e Defesa Civil,
Mobilização e Promoção de uma cultura de Proteção e Defesa Civil na busca de cidades resilientes.

OBSERVAÇÕES

Objetivo da Ação 2191 - PPA 2012-2015: Suprir as unidades operacionais e de apoio à atividade fim com
aparelhos modernos destinados aos trabalhos da Corporação, e adequar as instalações físicas do Corpo de
Bombeiros Militar dentro dos padrões exigidos pelo Serviço de Engenharia de Segurança e Medicina do
Trabalho.
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2904 - POLÍCIA CIVIL

INSTITUCIONAL

João Carlos Gorski

1. Gestor

2. Visão Institucional

Tendo como atribuição constitucional precípua apurar infrações penais, exceto as militares e as da
competência da União, a Polícia Civil exerce, com exclusividade, a função de Polícia Judiciária, visando
garantir a ordem pública e a cidadania, nos termos do art. 144, § 4º, da Constituição Federal e art. 123 da
Constituição do Estado de Goiás.

2.1 Objetivo Institucional

A Polícia Civil foi criada pela Lei n. 11.438, de 03 de maio de 1991, com modificações dadas pela Lei n.
13,456, de 16 de abril de 1999 e pela Lei  n. 14.383, de 31 de dezembro de 2002 com alterações sofridas
pela Lei Delegada n. 08, de 15 de outubro de 2003, Lei n. 14.857, de 22 de julho de 2004, Lei n. 16.272,
de 30 de maio de 2008, e pela Lei n. 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica da
Polícia Civil do Estado de Goiás.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O ano de 2014 foi marcado pela continuidade do processo de crescimento de produtividade no âmbito da
Policia Civil, por meio de projetos junto a Secretária Nacional de Segurança Pública - SENASP foram
prospectados aproximadamente R$ 25.000.000,00 em recursos para aquisição de equipamentos
investigativos e operacionais. Iniciaram os mapeamentos dos processos orgânicos, bem como a sugestão e
incremento de melhorias. Mesmo com uma das mais enxutas estruturas administrativas da Gestão
Estadual, a Polícia Civil garantiu que as ações administrativas impactassem positivamente em suas ação
finalística, a investigação.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

No início de cada ano é elaborado um plano com as principais operações a serem desenvolvidas no
período, com previsão de custos, locais e prazos de execução, emprego de efetivo, meios logísticos
necessários, nelas incluindo os eventos tradicionais e ações emergências. Execução do Planejamento
Estratégico em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

1. Tempo médio de apuração penal;
2. Taxa de atraso dos Auto de Prisão em Flagrante;
3. Tempo médio de atraso dos Auto de Prisão em Flagrante;
4. Taxa de Crimes por natureza;
5. Taxa de oferecimento de denúncias do MP, sem pedido de cotas;
6. Taxa de eficiência de investigação criminal;
7. Taxa de condenação de autores por inquéritos remetidos;
8. Tempo médio de instauração de inquéritos;
9. Tempo médio entre data de instauração do inquérito policial e a data de remessa ao Ministério Público;
10. Número de policiais civis por 100 mil habitantes;
11. Taxa de elucidação de crimes;
12. Taxa de desobstrução de inquéritos;
13. Taxa de incidência criminal;
14.Taxa de procedimentos de auto de prisão em flagrante;
15. Taxa de termo circunstanciado de ocorrência;
16. Taxa de ocupação funcional - Delegado de Polícia;
17. Taxa de ocupação funcional - Agente de Polícia;
18. Taxa de ocupação funcional - Escrivão de Polícia;
19. Taxa de uso de viaturas policiais.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1074 - PROGRAMA DE POLICIAMENTO REPRESSIVO E INVESTIGATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 2904 - POLÍCIA CIVIL

PRINCIPAIS PROJETOS PARA  2015

PROJETOS INICIADOS EM 2014 COM CONTINUIDADE EM 2015

POLÍCIA CIVIL 24 HORAS - EM EXECUÇÃO

A unidade POLÍCIA CIVIL 24 H será construída no complexo das delegacias especializadas, Bairro
Cidade Jardim e centralizará todos os procedimentos de Auto de Prisão em Flagrante da capital. Além
disso, apoiará os policiais civis que se encontram em operações especiais e atenderá os cidadãos
oferecendo-lhes serviços emergenciais de investigação e serviços de registro de ocorrências e de termos
circunstanciados, seguindo padrões de excelência em atendimento policial.

FPC - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PC - AGUARDANDO APROVAÇÃO

A proposta é a criação do Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização da Polícia Civil do Estado
de Goiás - FPC, o qual saciará as necessidades da instituição, delegando a seus servidores a busca por
recursos oriundos de convênios, tesouro e outros.

CIDADE DA POLÍCIA - AGUARDANDO RECURSO

A proposta da PCGO consiste na cessão de sua área ocupada no atual complexo de Delegacias
Especializadas localizada na Cidade Jardim, cuja área total é de 60.524,79 m2 à iniciativa privada. O
valor de mercado da respectiva área será convertido na construção do novo complexo de delegacias
denominado Cidade da Polícia.
Para alcançar este objetivo faz-se necessário a disponibilização por parte do governo estadual de outra
área pública para a construção das novas edificações. Neste sentido, depois de realizado inúmeros
estudos, a PCGO concluiu que a área ideal para a construção da nova estrutura policial está localizada no
fundo da Escola Superior de Polícia.
A localização da futura Cidade da Polícia é estratégica pois está próxima das vias de fluxo rápido da
região metropolitana de Goiânia o que facilita o acesso pelo cidadão ao complexo, bem como propicia
respostas mais rápidas da PCGO às situações de emergência.

RECOMPOSIÇÃO DO QUADRO - AGUARDANDO PUBLICAÇÃO DE EDITAL

Concurso autorizado aguardando publicação de edital.

2904 - POLÍCIA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 POLÍCIA CIVIL

AÇÃO: 2413 -  EXPANSÃO E MELHORAMENTO DA ESTRUTURA FÍSICA E
OPERACIONAL DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

U.O.:

REALIZAÇÕES

De forma a otimizar a utilização do insumos da Polícia Civil, foi adquirido sistema de videoconferência o
qual reduzira custos com deslocamentos, agilizando oitivas, lavratura de procedimentos policiais diversos
e ainda formar policiais a distancia.
Foram reformadas várias unidades por meio do Programa Dinheiro Direto nas Delegacias e Quartéis -
PDDQD, agilizando o processo de compra, empenho e execução, impactando diretamente na qualidade
dos serviços prestados ao cidadão.

2904 - POLÍCIA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 POLÍCIA CIVIL

AÇÃO: 2331 - PREVENÇÃO, REPRESSÃO E INVESTIGAÇÃO MÁXIMA AO CRIME E AOS
CRIMINOSOS

U.O.:

REALIZAÇÕES
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No ano de 2014 foram realizadas varias ações no âmbito operacional, a implementação do Goiás
Biométrico foi iniciada no mês de setembro com previsão para conclusão no ano de 2015, essa ação
permitira a identificação eficaz de criminosos e ainda reduzir os prazos para emissão de documento de
identificação.
Por meio da readequação de efetivo e fortalecimento das unidades a Polícia Civil realizou dezenas de
operações policiais levando a prisão centenas de criminosos, como exemplo pode ser citado ações do
Grupo Antiroubo a Bancos - GAB, com a prisão de assaltantes de banco, ações da Delegacia de
Repressão a Narcóticos - DENARC que apreenderam várias toneladas de drogas diversas, bem como a
apreensão de bens móveis e imóveis. A prisão do homicida Tiago Henrique que ceifou dezenas de vidas
na cidade de Goiânia, em especial mulheres. Tais ações são exemplo dos trabalhos desenvolvidos ao
longo do ano de 2014.
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3000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

INSTITUCIONAL

Mauro Netto Faiad

1. Gestor

2. Visão Institucional

Executar a política de ciência e tecnologia do Estado, bem como o fomento à tecnologia da informação,
promover a educação profissional e tecnológica, nas modalidades de ensino, pesquisa e extensão, visando
à formação, capacitação, qualificação, difusão, inclusão e outros processos educacionais voltados para o
mercado. Além disso, a Secretaria tem por objetivo formular a política estadual relacionada com o
fomento à pesquisa e a avaliação e controle do ensino superior mantido pelo Estado.

2.1 Objetivo Institucional

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação:
Lei n.° 13.060, de 9 de maio de 1997;
Lei n.° 13.293, de 5 de junho de 1998;
Decreto n.° 7.537, de 29 de dezembro de 2011;
Lei Estadual n.° 18.197, de 01 de novembro de 2013.

Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia:
Lei n.° 9.951, de 23 de dezembro de 1985;
Constituição Estadual 1989;
Lei Complementar nº 1, de 19 de dezembro de 1989;
Lei n.° 11.075, de 19 de dezembro de 1989;
Lei Estadual n.° 17.265, de 26 de janeiro de 2011.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A promoção da educação profissional é executada pelas unidades de educação profissional e tecnológica,
vinculadas diretamente ao Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica e, indiretamente,
às demais unidades da Secretaria. As demandas são recebidas e encaminhadas ao Gabinete do Secretário
que as repassa para as áreas responsáveis. O controle docente e discente é realizado diretamente por cada
unidade de educação profissional e acompanhado pelo Gabinete de Gestão. Os planos de cursos são
discutidos na Gerência de Educação Profissional e Tecnológica e atendem demanda regional/local,
segundo interesse produtivo. No ano de 2014, houve maior transversalidade entre as unidades de
educação e os Arranjos Produtivos Locais. Foram adquiridos equipamentos e montados laboratórios
modernos para atender demandas de qualificação e ofertas serviços tecnológicos, aproximando, assim,
escola e setor produtivo.
Os demais serviços ofertados pela Secretaria são definidos a partir das competências estabelecidas em
Leis e Decretos e nas necessidades apresentadas pelos setores de ciência, tecnologia e inovação do
Estado. As macro-ações da organização são formuladas pelo governo do estado no PPA, que define
programas, ações e metas a serem seguidas de forma estratégica. Com base no PPA, foi criado em 2012 o
Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento- PAI para orientar e priorizar a execução das ações, bem
como a elaboração dos orçamentos de 2013. As atividades são divididas pelas unidades internas
responsáveis, onde a meta geral das ações é fracionada em outras metas relativas às atividades da ação.
Desde 2011, todos os serviços do órgão visam de alguma forma, por meio de processos educacionais,
promover o desenvolvimento científico e tecnológico e inovação para o setor produtivo e sociedade em
geral.
Na gestão das atividades, seguindo orientações da SEGPLAN, os coordenadores setoriais buscam atingir
os objetivos propostos, obedecendo a um planejamento prévio de prazos (cronograma) e custos
(orçamento), dadas as metas e as restrições de recursos e tempo. Ainda falta serem estabelecidos
indicadores de desempenho, segundo o produto/unidade e o objetivo geral do Programa.
Há de se ressaltar que estes instrumentos de avaliação são físicos e nem sempre financeiros, visto que há
projetos desenvolvidos cujos gastos são administrativos e de

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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remuneração de pessoal, especialmente as qualificações profissionais e capacitações.
Deve-se salientar também que os recursos destinados à Secretaria foram melhor apropriados de acordo
com o fim a que se destinam. As despesas de educação profissional previstas nos programas finalísticos
passaram a ser custeadas com recursos vinculados dos 25% destinado à educação, enquanto os demais
recursos estão alocados no Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, conforme Art. 168 da Constituição
Estadual, para pagamento das despesas administrativas, folha de pessoal e desenvolvimento científico e
tecnológico e inovação.

No ano de 2014, a partir da instituição do Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento - PAI, os Planos
de Ação dos Programas - PAP priorizados, Bolsa Futuro, Goiás Conectado e Infraestrutura Tecnológica e
Inovação, começaram a ser atualizados, no sentido de replanejar as atividades previstas em 2012. O PAP
prevê ações impactantes, objetivos, público-alvo, etapas/fases, responsáveis, cronograma e custos por
fonte de recursos. O Plano de Ação, no entanto, não tem sido monitorado nesta Secretaria. Além dele,
existe plano de gastos aprovado junto a instituição financeira, por meio de contrato de operação de crédito
que estabelece diretrizes de aplicação em plano de trabalho.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não existem indicadores de desempenho explícitos e elaborados para o ano de 2014. São utilizados, no
entanto, dados tais como alunos inscritos/matriculados, número de domicílios atendidos com ações do
Goiás Conectado, Arranjos Produtivos Locais estruturados e outros para verificar o desempenho dos
programas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - POLO DE DESENVOLVIMENTO MINERAL E TURÍSTICO DO NORTE
GOIANO

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 1273 - AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA (CEP, COTEC, SISTEMA S, OEC)-NORTE GOIANO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não há.

OBSERVAÇÕES

Ação não faz parte da proposta setorial do PPA e LOA encaminhada por esta Pasta à Secretaria de Gestão
e Planejamento.

Cumpre ressaltar que consoante estabelece o art. 165, § 1º da Constituição, a lei que instituir o PPA
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as
despesas de capital e outras delas decorrentes.

Nesse sentido a proposta inserida na LOA das Unidades Orçamentárias desta Secretaria é inócua, haja
vista ter outra ação com nome semelhante e que poderia sem prejuízo ao objetivo desta executar todas as
despesas necessárias para a região indicada.

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO OESTE
GOIANO

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2001 - ESTRUTURAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL) NO OESTE
GOIANO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não há.

OBSERVAÇÕES

Ação não faz parte da proposta setorial do PPA e LOA encaminhada por esta Pasta à Secretaria de Gestão
e Planejamento.

Cumpre ressaltar que consoante estabelece o art. 165, § 1º da Constituição, a lei que instituir o PPA
estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as
despesas de capital e outras delas decorrentes.

Nesse sentido a proposta inserida na LOA das Unidades Orçamentárias desta Secretaria é inócua, haja
vista ter outra ação com nome semelhante e que poderia sem prejuízo ao objetivo desta executar todas as
despesas necessárias para a região indicada.

PROGRAMA: 1095 - PROGRAMA BOLSA FUTURO

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O saldo de benefícios proporcionado pelo Programa Bolsa Futuro é bem positivo. As Ações efetivaram
soluções e geraram benfeitorias em diversas áreas, e selou a grande representatividade deste Programa no
crescimento econômico e social constatado na Gestão presente. O Instituto Mauro Borges divulgou os
estudos do 2º Trimestre/2014, referente ao PIB em Goiás, e, de acordo com dados do Cadastro Geral de
Empregados e desempregados - do Ministério do Trabalho e Emprego, em Goiás foram gerados 46.716
novas colocações com registro em carteira , no primeiro semestre de 2014, representando um acréscimo
de 3,87%, superior ao nacional que foi de 1,45%. Este resultado fez com que Goiás alcançasse o primeiro
lugar em termos relativos e o sexto lugar em termos absolutos, na geração de emprego formal no
acumulado do ano, dentre as 27 Unidades da Federação. A implementação do Programa Bolsa Futuro,
com certeza, otimizou a área da profissionalização e capacitação, a partir de 2011,  e contribuiu para o
alcance desses índices.
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No âmbito do crescimento físico da rede, a SECTEC tem realizações importantes, conforme
especificações abaixo:
1. Oito escolas em construção, sendo 05 Unidades Padrão MEC;
2. Três Unidades em processo de ampliação;
3. Duas incorporadas, em reforma.
Em 29 de setembro, o Programa Bolsa Futuro atingiu o número de  500.000 alunos matriculados (2011-
2014), conforme Plano de Governo. No ano em Curso foram concedidas 252.792 Bolsas, o que totalizou
um investimento na ordem de R$18.959.400,00 (dezoito Milhões, novecentos e cinquenta e nove mil e
quatrocentos reais).
Vale ressaltar que o PRONATEC e o Programa Bolsa Futuro em parcerias com Arranjos Produtivos
Locais,, SEBRAE, e outras entidades, estão capacitando pessoal, nos laboratórios equipados
especificamente para esse fim. O Diário da Manhã, do dia 25/11/14, publicou que:a Rede Estadual
Profissional de Goiás (SECTEC) ficou em 1º lugar no ranking nacional do Ministério da Educação e
Cultura, no que se refere ao número de ingressos de alunos PRONATEC em 2014. Foram 21.530
matrículas ao longo do ano. Esses números revelam a abrangência do trabalho realizado e, especialmente,
os resultados alcançados.

3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2296 - AMPLIAÇÃO DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA (CEP/COTEC/SISTEMA S/OEC)

U.O.:

REALIZAÇÕES

É possível concluir pelos registros abaixo, o enorme trabalho realizado pela SECTEC no âmbito do
crescimento físico da rede estadual de educação profissional.

A maior parte das Unidades em construção são padrão MEC/FNDE e objeto de convênio celebrado entre
o Estado e a União. O investimento em cada uma é, em média, de R$ 9 milhões, para comportar
aproximadamente 1.200 alunos. São 05 escolas dotadas com 12 salas de aula, oito laboratórios, auditório,
biblioteca, teatro de arena, refeitório, área de convivência, quadra poliesportiva. A meta é preparar jovens
para o mercado de trabalho. Qualificação da mão de obra é uma das prioridades do Governo do Estado,
dentro do planejamento estratégico voltado para o crescimento econômico.

Além delas, estão em início projetos para implantação de unidades de educação profissional e tecnológica
em ambientes de inovação. O primeiro será o ITEGO de Catalão que atenderá Arranjo Produtivo Local de
setores econômicos da região e será instalado em área doada ao Estado dentro do Condomínio
Tecnológico de Goiás.

Foram retomadas as obras paralisadas em Niquelândia e Planaltina. Estão em processo de
ampliação/reforma o CEP de Catalão (CEP Aguinaldo Campos Netto)  e o de Goiânia (CEP Sebastião
Siqueira)l este aguarda autorização para início das obras. E também, foram incorporados pela Pasta outras
unidades: Centro Cultural Labibe Faiad (Catalão) e a Escola Wilson Cavalcante de Piracanjuba, que estão
em reforma.

OBSERVAÇÕES

1.Construção:
a) ITEGO - Aparecida de Goiânia - Início da execução: 04/02/14 - Concluído: 28,30%;
b) ITEGO - Goiânia região noroeste - Início da execução: 07/05/14 - Concluído: 30,22%;
c) ITEGO - Santo Antônio Descoberto - Início da execução: 26/05/14 - Concluído: 52,59%;
d) ITEGO - Valparaiso de Goiás - Contrato para outorga;
e) ITEGO - Mineiros - Início da execução - 28/07/2014 - Concluído: 9,08%;
f) ITEGO - Niquelândia - Obra em fase de conclusão - foi relicitada - Concluído: 60,00%
g) ITEGO - Catalão APL - Projetos elaborados - em fase de licitação.

2. Ampliação:
a) ITEGO -Catalão- Início da execução: 11/04/14 - Concluído: 29,98%;
b) ITEGO - Goiânia - Sebastião de Siqueira: Elaboração de Projetos Complementares;
c) ITEGO - Anápolis - Elaboração de Projetos Complementares.
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3. Incorporados e em Reforma:
a) ITEGO- Piracanjuba - (Comodato de 20 anos);
b) ITEGO- Catalão/ Labibe Faiad (incorporado da SECULT)

4. Implantação de COTEC:
a) COTECs-110 Polos em funcionamento;
b) COTECs-Municípios com Pronatec  implantado:  127 Municípios.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2253 - CONCESSÃO DE BOLSA EDUCATIVA E CULTURAL - BOLSA ORQUESTRA

U.O.:

REALIZAÇÕES

São concedidas, mensalmente, 100 (cem) bolsas aos alunos do CEP em Artes Basileu França que
participam da Orquestra Sinfônica Jovem do Estado.
Em virtude da Lei Estadual n.° 18.097/2013,  a partir de Janeiro, o valor mensal pago a cada estudante é
de R$ 800,00 (oitocentos reais). Em 2014 o valor investido está na ordem de R$ 930.000,00.
A Ação visa estimular a formação profissional de músicos, por meio do ensino prático da música em
Orquestra. A Orquestra Jovem realiza, anualmente, várias apresentações, e muitas vezes em outros
Estados da Federação. Dentre o leque de atividades vale destacar a apresentação de um concerto especial
dentro de sua Temporada 2014. Nesse evento a Orquestra esteve sob a regência de John Farrer, renomado
maestro norte-americano que possui experiências frente às grandes orquestras, tais como a London
Philharmonic, a Royal Philharmonic e a San Francisco Symphony.
O Maestro John Farrer foi também o professor do II Workshop Internacional de Regência Orquestral,
promovido pelo Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França, que ocorreu entre os dias 26 e
28 de junho. Muitos outros alunos de várias partes do Brasil vieram à Goiânia prestigiarem o curso
prático de regência orquestral, tendo como laboratório a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.
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2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2288 - CONCESSÃO DE INCENTIVO FINANCEIRO À CAPACITAÇÃO E
QUALIFICAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Decreto nº 7.959, de 08/08/2013 regulamentou e permitiu que todos os alunos de baixa renda
matriculados nos cursos de modalidade semipresencial recebam bolsas no valor de R$75,00 por mês.
Em setembro de 2014, o número de alunos de baixa renda atendidos pelo Programa chegou a 300.000.
Foi creditado o valor de R$ 18.959.400,00, para o pagamento de
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252.792 bolsas aos alunos matriculados e que atenderam aos requisitos do programa.

OBSERVAÇÕES

O incentivo é pago por até 03 meses, conforme a duração do Curso. O aluno que obtiver média acima de
8,0 (oito) e frequência superior a 75%, também ganham um bônus.
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3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2268 - CONSOLIDAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Várias atividades foram desenvolvidas em 2014, cujos resultados impactam e consolidam a Rede de
Educação Profissional e Tecnológica em Goiás.

1. Principais Atividades relacionadas a manutenção da Rede:
a) Realização de Processos Seletivos Simplificados, em parceria com a SEGPLAN, para atendimento às
demandas de docentes de cada unidade de educação profissional e tecnológica;
b) Orientação jurídica para assuntos relativos aos Conselho Estadual de Educação e às Diretrizes
(legislação) da Educação Profissional e Tecnológica (Federal/Estadual);
c) Elaboração de projeto e Termo de Referência para aquisição de Sistema de Gestão Educacional - em
fase de licitação;
d) Elaboração de projeto para implantação do Centros Vocacionais Tecnológicos Móveis - CVT-M,
apresentado ao Ministério de Ciência e Tecnologia e adotado como projeto piloto a nível nacional - será
celebrado convênio para repasse de recursos ao Estado;
e) Definição e elaboração de proposta ao MEC para repasse à SECTEC/Novos ITEGOS de mobiliários e
laboratórios padrão - Solicitada a inclusão no SIMEC - PAR - em fase de análise pela SECTEC/MEC;
f) Elaboração de proposta e  do Termo de Referência para conclusão do Curso Técnico em Conservação e
Restauração do CEP Cidade de Goiás - em processo de licitação.

2. Unidades de educação profissional mantidas
a) Aquisição de 23 Kits Multimídia - R$ 91.153,37;
b) Aquisição de 50 Salas Interativas - R$ 1.570.000,00;
c) Despesas de manutenção - R$180.058,89

3. Repasse de recursos por meio do Programa de Apoio Financeiro a Educação Profissional - PROAFEP
a) Repasse direto aos Conselhos Diretores das unidades totalizou em 2014 R$ 2.498.899,70 (dois
milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa nove reais e setenta centavos). O
PROAFEP é um auxílio suplementar repassado para a gestão local e democrática de recursos públicos
para unidades executoras das unidades de educação profissional e tecnológica. Seu objetivo principal é
fortalecer a rede de educação vinculada a Secretaria.
b) Repassados valores para pequenos reparos e reformas nas instalações físicas das unidades. Cada escola
recebeu aproximadamente R$ 90 mil.

4. Atividades Pedagógicas:
a) Os alunos da Rede foram beneficiados com diversas atividades pedagógicas, tais como visitas a
empresas, participação em eventos científicos e tecnológicos, intercâmbio e estágio obrigatório. Foram
atendidos no ano em curso 27.349 alunos (destacam-se nessa atividade, os alunos do CEP em Artes
Basileu França que realizam viagens internacionais para participar de competições de dança sob a
orientação dos professores da Rede).
b) Movimentação de matrículas na Rede de Educação Profissional e Tecnológica:
b.1 - Matrículas Cursos Técnicos de Nível Médio - acima de 800 horas - Presencial = 2.697;
b.2 - Matrículas Cursos Técnicos de Nível Médio - acima de 800 horas - EAD/e-TEc Brasil = 650;
b.3 - Matrículas Cursos FIC - Qualificação/Capacitação/atualização - Presencial = 14.058;
b.4 - Matrículas Cursos FIC - Qualificação/Capacitação/atualização - EAD = 1.346;

5. Professores Capacitados:
a) Cursos de Especialização - Parceria com UFPR - 37 profissionais
b) Cursos de Capacitação para 280 Servidores
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6. Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
a) Instituído pela Lei n.° 12.513/2011, o programa visa ofertas cursos de educação profissional e
tecnológica em todo o país. Os Estados recebem recursos por meio de pactuação junto ao Governo
Federal.
b) Por cada aluno, são repassados R$ 10,00 a hora/aula, conforme Resolução CD/FNDE n.° 23, de
28/11/2012. O valor custeia assistência estudantil, pagamento de bolsa aos profissionais envolvidos no
programa e demais despesas correntes para manutenção dos cursos.
c) A Rede Estadual de Goiás ficou em 1º lugar no ranking nacional do Ministério da Educação e Cultura
(MEC) em 2014, no que se refere ao número de ingressos de alunos no Pronatec. Foram matriculados
21.530 alunos, e efetuado o pagamento de 66.413 bolsas.
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3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2281 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL A
DISTÂNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Programa de Educação a Distância é a principal ação do Bolsa Futuro. Os Polos implantados ofertam
cursos de profissionalização e qualificação, nas modalidades: presencial,  semipresencial e à distância.

Os resultados deste ano são significativos para Rede, tanto no que se refere à quantidade de oferta de
cursos e de vagas, bem como à qualidade dos cursos e da estrutura organizada. A Rede disponibilizou
mais de 200 mil vagas em 10 cursos de qualificação profissional, sendo que a maioria são para pessoas de
baixa renda que recebem um incentivo. Para garantir maior qualidade na execução do Programa, a
Secretaria contratou instituição especializada na oferta e na gestão dos cursos e implantou novos Polos.

Deu-se continuidade aos serviços de comunicação de Dados Dedicado para interligar núcleos e Polos
estratégicos e a manutenção de serviços e a oferta dos cursos de qualificação no formato EaD. Houve
ainda a aquisição de equipamentos para montagem/manutenção de laboratórios de capacitação.

Foi implantada em 50 salas de aulas dos Itegos, uma plataforma tecnológica que possui 62 ferramentas de
interatividade, considerada a mais moderna do Centro-Oeste. A ação coloca Goiás em destaque, no que se
refere ao uso de instrumentos de última geração voltados para o aprendizado. O equipamento inclui
computador, lousa interativa de 4 metros com acesso à internet, projetor multimídia de curta distância,
amplificação para voz com alto-falante de 300w, Software em integração com notebooks ou tablets. As
ferramentas permitem acessar, durante as aulas, vídeos, fotos, textos em sites, arquivos, bem como
interferir e destacar elementos. Com uma caneta multimídia, o giz dá lugar a um instrumento moderno de
comunicação escrita na lousa.

OBSERVAÇÕES

Há uma proposta em análise no FNDE,, referente a avaliação e redefinição do Plano de Trabalho de
Aquisição de Estúdio para atender ao Núcleo EAD-Go, mediante atualização tecnológica e composição
dos quantitativos de itens anteriormente propostos e de inclusão de novos itens.
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3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2226 - MONITORAMENTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O trabalho de monitoramento da Educação Profissional ainda é limitado e insatisfatório, uma vez que não
incorporou as ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado. No final do mês de Setembro, foi
concluído o Termo de Referência para aquisição de um sistema. Conquanto, a Gerência responsável
busca outra alternativa: viabilizar a transferência de tecnologia do sistema de gerenciamento utilizado
pelo
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Estado da Bahia.

PROGRAMA: 1093 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Foram aprofundadas medidas de política que efetivaram o cumprimento das Ações do Programa, de
acordo com o  PPA, dentre as quais destacam-se:
1. REDE METROPOLITANA DE ALTA VELOCIDADE (METROGYN):
O Contrato para ampliação da METROGYN para interligar 100 órgãos públicos até 2015, no valor de
R$25.000,000, 00 (Vinte e cinco Milhões), está na Procuradoria do Estado, e aguarda outorga.
2. PROJETO CIDADÃO CONECTADO:
O Projeto Cidadão Conectado, na primeira fase, leva internet sem fio (wi-fi) gratuito para os moradores
de 14 cidades goianas. Prevê-se que até 31/12/2014, os pontos instalados estejam em pleno
funcionamento.
O Projeto consiste em um link que fornecerá sinal de internet e será implantado em espaços públicos com
grande circulação de pessoas, principalmente praças. Os usuários farão conexão com notebooks,
smartphones, tablets, entre outros, sendo que, no primeiro acesso, será realizado um cadastro para criação
de login com senha. O sistema funcionará com delimitação de tempo por usuário, permitindo a
democratização de acessos.
As cidades que recebem o programa na primeira fase são: Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Catalão,
Corumbaíba, Cristalina, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor, Rio Quente,
Três Ranchos e Trindade.
O Contrato para execução dos serviços foi assinado. A previsão é de que, até 30 de dezembro de 2014,
todos os pontos sejam instalados.
3. PROJETO CIDADANIA DIGITAL:
O Projeto Cidadania Digital entregou mais 60 (sessenta) computadores a duas Entidades: 40 para
Associação Príncipe da Paz (Anápolis) e 20 para APAE (Goianésia).

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2340 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA
VELOCIDADE DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Rede Metropolitana de Alta Velocidade (METROGYN) está em ampliação para interligar 100 Órgãos
em 2015. Os recursos no valor de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões) foram liberados, os
equipamentos foram licitados, e o Contrato se encontra na Procuradoria Geral do Estado para outorga.

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2069 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram duas as principais realizações da Ação:
1. PROJETO CIDADÃO CONECTADO:
Na primeira fase levará internet sem fio (wi-fi) gratuito para os moradores de 14 cidades goianas. O
Projeto consiste em um link que fornecerá sinal de internet e será implantado em espaços públicos com
grande circulação de pessoas, principalmente praças. Os usuários farão conexão com notebooks,
smartphones, tablets, entre outros, sendo que, no primeiro acesso, será realizado um cadastro para criação
de login com senha. O sistema funcionará com delimitação de tempo por usuário, permitindo a
democratização de acessos.
As cidades contempladas nessa fase são: Anhanguera, Campo Alegre de Goiás, Catalão, Corumbaíba,
Cristalina, Cumari, Davinópolis, Goiandira, Ipameri, Nova Aurora, Ouvidor, Rio Quente, Três Ranchos e
Trindade. O Contrato para execução dos serviços foi assinado.

2. PROJETO CIDADANIA DIGITAL:
Foram entregues mais 60 (sessenta) computadores a duas Entidades: 40 para
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Associação Príncipe da Paz (Anápolis) e 20 para APAE (Goianésia).

OBSERVAÇÕES

1. Projeto Cidadania Digital já entregou 733 máquinas a 43 entidades sociais para promover cursos de
informática básica, no período de 2012-2014;
1.2. Assinatura do convênio ICMS 30/2014 e interlocuções permanentes para sensibilizar parceiros
privados para subsidiar acesso a Internet Banda Larga.

PROGRAMA: 1088 - PROGRAMA INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O Programa cumpriu metas, em grande parte, com expoente crescente. Foram implementados projetos e
atividades que impactaram a sociedade goiana, direta e indiretamente. É importante destacar que as
políticas públicas e os investimentos contemplam, principalmente, os pequenos produtores e
microempresários, os cidadãos em busca de profissionalização e qualificação de trabalho, e quaisquer
interessados em usufruir de tecnologias de ponta, num leque variado de áreas. Evidentemente, cresceram
as oportunidades de emprego, melhor qualidade de trabalho e produtividade, e maiores salários. O Estado
continua com taxa de crescimento em alta, embora a Nacional esteja caindo (Informe IBM-09/2014).
As Ações implementadas e geridas pela Sectec colocam Goiás em nível de desenvolvimento superior ao
esperado. Os principais resultados são:
1. A Rede Goiana de Extensão Tecnológica (REGETEC) que integra o Sistema Brasileiro de Tecnologia
(SIBRATEC) e tem como finalidade promover a assistência técnica especializada a micro, pequena e
média empresas (MPMEs) sediadas no Estado de Goiás, atendeu no ano em curso, sem nenhuma
contrapartida, 130 empresas dos setores de confecções, móveis e calçados.
2. O Sistema Goiano de Inovação (SIGO) sistematiza as informações relevantes para a inovação e
promove programas estruturantes para o setor, com destaque para o Programa Goiano de Parques
Tecnológicos (PGTec), a Rede Goiana de Extensão Tecnológica (Regetec) e a Rede Goiana de Arranjos
Produtivos Locais (RG-APL).
3. Foram instaladas 03 estações meteorológicas, sendo uma em Aparecida de Goiânia (no Rio Santo
Antônio), uma em Anápolis (no Ribeirão Antas) e uma em Pirenópolis (Rio Almas). Essas estações
fazem parte da rede de alerta de fenômenos naturais extremos da Sala de Situação, instalada na Secretaria
de Ciência, Tecnologia e Inovação. No período de 2013-2014 foram instaladas 11 estações.
4. A SECTEC fez investimentos significativos na aquisição de equipamentos, materiais/utensílios para
montagem de laboratórios para fins de capacitação de pessoal, bem como melhoria na qualidade dos
produtos dos APLs de Cachaça, Lácteo, Banana, Mel, Tecnologia da Informação, Confecção, Carne,
Fitoterápico, Açafrão, Orgânico, e Cerâmica Vermelha. Todo o Estado ganhou pelo incremento da
tecnologia de ponta, maior capacidade de produção e qualidade profissional, poder de competitividade e
geração de empregos.
5. Em processo de instalação 500 cisternas de polietileno, nos Municípios de:  Buritinópolis, Campos
Belos, Cavalcante, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás; Iaciara; Nova Roma; São
Domingos; Sítio D"Abadia.
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6. O Parque Tecnológico Samambaia da Universidade Federal de Goiás foi credenciado.

3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2391 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram instaladas 03 estações: uma (01) em Aparecida de Goiânia (no Rio Santo Antônio), uma (01) em
Anápolis (no Ribeirão Antas) e uma (01) em Pirenópolis (Rio Almas). Essas estações fazem parte da rede
de alerta de fenômenos naturais extremos da Sala de Situação, instalada na Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Inovação, em 2013.
O Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás -SIMEHGO- coleta dados das Plataformas
de Coletas de Dados (PCDs) instaladas em várias localidades do Estado, as quais possuem Sistema de
leitura via satélite, interligadas ao CMCD, onde os dados são processados, transmitidos ao SIMEHGO,
onde passam por processo de tratamento de consistência , e posteriormente são disponibilizados no site.
Esse monitoramento auxilia no gerenciamento da produção agrícola, defesa  civil, produção energética ,
controle de pragas e doenças de culturas agrícolas, zoneamento agrícola de época de plantio de menor
risco climático e outras anomalias sazonais
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3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2359  -  ESTRUTURAÇÃO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS -
DESENVOLVIMENTO DAS VOCAÇÕES MUNICIPAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

São metas da Estruturação dos Arranjos Produtivos Locais (APLs):  agregar valor aos produtos;
desenvolver novas tecnologias; capacitar os profissionais que atuam nos segmentos vocacionais na Rede
Estadual de Educação Profissional e Tecnológica; priorizar linhas de financiamento para a modernização
e aumento da produtividade; apoiar ações promocionais e de marketing para os produtos e serviços de
cada município.
A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação manteve em 2014,  uma direção de trabalho que
conseguiu contemplar cada uma dessas metas. O apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs) traz
benefícios diretos para mais de 100 mil trabalhadores e pequenos produtores goianos. Portanto a
proporção de vantagens é muito superior aos investimentos realizados.
Foram apoiados os seguintes Arranjos Produtivos Locais (APL):
1. APL de Tecnologia da Informação (Anápolis, Goiânia e Aparecida) - Regiões: Metropolitana e Centro
Goiano
1.1. Aquisição de equipamentos e mobiliários;
1.2. Contratação de cursos de qualificação

2. APL da Cachaça (Anápolis-em todo Estado)
2.1. Aquisição de laboratório de cachaça artesanal:

3. APL de Banana (Buriti Alegre) - Região Sul
3.1. .Em  licitação a aquisição de equipamento para melhoria da qualidade do cultivo e do produto
(processamento da banana).

4. APL Lácteo (Cabeceiras; Campinaçu, Formosa, Formoso, Minaçu, Niquelândia, Planaltina, Vila Boa) -
Regiões: Norte e Entorno do DF
4.1. Aquisição de 40 Tanques de resfriamento de Leite  para beneficiar pequenos produtores.

5. APL de Confecção (Catalão, Itaguaru, Itapuranga, Jaraguá, Pontalina, Taquaral)- 04 Regiões: Sul,
Sudeste, Centro Goiano e Noroeste;
5.1. Instalação de Laboratórios equipados com Máquinas de corte industrial (AUDACES), tendo por
finalidade a capacitação de pessoal para trabalhar nas empresas do setor;.
5.2. Cada máquina aumenta capacidade de produção do setor de confecções em mais de 300%. Uma
unidade que hoje corta 5 mil peças diárias poderá aumentar o volume para 20 mil..

6. APL de Orgânico - Região Metropolitana (Goiânia):
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6.1. Aquisição dos seguintes equipamentos: estufa, reservatório de água e gerador de energia.
6.2. Elaboração do Termo de Referência para a compra de outros equipamentos e unidade móvel.

7.  APL Apícula Serra Dourada - Regiões Norte e Noroeste:
7.1. Aquisição de Unidades Móveis para tratamento e transporte do mel;
7.2. As Unidades móveis devem ficar no CEP de Porangatu. A Cidade de Goiás é  o Município Polo do
APL do Mel, que abrange outras 24 cidades da Região Noroeste.

8.  APL de Carne - Região Oeste Goiano (Jussara):
8.1. Aquisição de equipamentos, com a finalidade de implantar laboratório para cursos de capacitação.
OBS.: O APL abrange os Municípios de Britânia, Fazenda Nova, Itapirapuã, Montes Claros, Novo Brasil
e Santa Fé

9. APL de Açafrão - Região Norte (Mara Rosa):
9.1. Aguardando licença definitiva para providenciar equipamento para implantação de uma mini-
indústria.
OBS.: O APL abrange também, os Municípios de Amaralina, Campinorte e Estrela do Norte.

10. APL Cerâmica Vermelha - Região Norte (Porangatu):
10.1. Aquisição de equipamentos para instalação de laboratório, com a finalidade de capacitar pessoal na
área.

11. APL Lácteo - Região Oeste Goiano (São Luiz de Montes Belos):
11.1. Adquisição de equipamentos para compor laboratório, tendo em vista a capacitação de pessoal;
11.2. Assinatura de software de informações estratégicas para 380 produtores.
OBS.: O APL abrange 18 Municípios do oeste goiano.

Os Arranjos Produtivos - APL's - em processo de estruturação são:
1. Estruturação de APL Fitoterápico (Diorama):
1.1. Elaboração do Planejamento estratégico vocacionado;
1.2. Elaboração de projetos de arquitetura e engenharia para instalação da sede.

2. Articulação da Cadeia Produtiva de Artesanato (Pirenópolis), para realização do Curso de lapidação
para compor a cadeia produtiva do APL.

A Rede Goiana de Extensão Tecnológica (REGETEC) integra o Sistema Brasileiro de Tecnologia
(SIBRATEC) e tem como finalidade promover a assistência técnica especializada a micro, pequenas e
médias empresas (MPMEs) dos setores de confecções, móveis e calçados, sediadas no Estado de Goiás,
de modo a proporcionar informações técnicas, serviços e recomendações que contribuam para o aumento
da competitividade no mercado, assim como identificar soluções para os gargalos na gestão tecnológica.
Tudo isso sem nenhuma contrapartida.
As metas físicas do atendimento extensionista por setor contemplam 30 empresas de móveis, 60 de
confecção e 40 de calçados, totalizando 130 empresas atendidas. Há ainda outra metodologia, modalidade
especialista, em aplicação, que realizou 48 atendimentos.
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3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2111 - IMPLANTAÇÃO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A implantação do Sistema Goiano de Inovação (SIGO) tem como objetivo facilitar o processo de
inovação em Goiás por meio da integração de instituições, empresas e pesquisadores relacionados com
ciência, tecnologia e inovação estabelecidas no Estado. Para isso, sistematiza as informações relevantes
para a inovação e promove programas estruturantes para o setor, com destaque para o Programa Goiano
de
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Parques Tecnológicos (PGTec), a Rede Goiana de Extensão Tecnológica (Regetec) e a Rede Goiana de
Arranjos Produtivos Locais (RG-APL). O Sistema tem por objetivo também, promover a interação das
ações de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado de Goiás entre sociedade, empresas, governo e
instituições de ensino e pesquisa.

O Programa Goiano de Parques Tecnológicos (PGTec) é gerido pela SECTEC, por meio da
Superintendência de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Fomento a Tecnologia da Informação.
Foi instituído pelo Governador no Decreto n° 7.371, de 17 de junho de 2011, ele tem por finalidade
incentivar a implantação de Parques Tecnológicos no Estado de Goiás, com estratégia para a
implementação de investimentos em pesquisa e a apropriação de novas tecnologias geradoras de
negócios.  Os Parques Tecnológicos de Anápolis e Samambaia da Universidade Federal de Goiás, em
Goiânia foram credenciados no Programa de Parques Tecnológicos (PGTec), e, em 2014, o Parque de
Aparecida de Goiânia, Inov@parecida, está em fase de pré-credenciamento. O Inov@parecida está sendo
instalado em uma área de 235 mil m², com 67 lotes de tamanhos entre 1 mil e 7 mil m². Cerca de 30% do
empreendimento é formado por áreas verdes, contando também com um fluxo natural de água. O parque
foi planejado de forma a atender as demandas por áreas e serviços tecnológicos e de apoio de empresas
inovadoras, principalmente aquelas com foco nos setores de Tecnologia da Informação e Comunicação
(TIC), Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (HPPC), Energias Alternativas e Eficiência Energética.

OBSERVAÇÕES

Foi aprovada em 2014 a Lei que institui incentivo fiscal a empresas estabelecidas em parques
tecnológicos incluídos no Programa Goiano de Parques Tecnológicos - PGTec, cuja atividade contribui
para a pesquisa, o desenvolvimento ou a fabricação de produto inovador no Estado de Goiás.

A isenção prevista na Lei Estadual n.° 18.440/2014 aplica-se:
I - quanto ao ICMS incidente na importação, apenas ao bem sem similar produzido no país, comprovado
na forma prevista na legislação tributária;
II - a instituições de ensino e pesquisa públicas e privadas e de intercâmbio com o setor produtivo,
laboratórios de ensaio, organismos para certificação de produtos e processos e incubadoras de empresas
voltadas para a inovação, estabelecidos em parque tecnológico credenciado no PGTec;
III - apenas às empresas relacionadas em ato da SECTEC.

O crédito outorgado do ICMS será concedido até o limite do valor equivalente ao percentual de:
I - 25,93% (vinte e cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento) do valor da parcela não
incentivada do imposto, correspondente a operação com produto inovador ou resultante de inovação em
processo;
II - 80% (oitenta por cento) do valor do saldo devedor do imposto correspondente à saída de mercadorias
não abrigada pela aplicação do incentivo PRODUZIR.
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3050 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 1128 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS E AÇÕES DE TECNOLOGIAS SOCIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Tecnologia Social compreende produtos, técnicas ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na
interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de transformação social. É um conceito
que remete para uma proposta inovadora de desenvolvimento, considerando a participação coletiva no
processo de organização, desenvolvimento e implementação. Está baseado na disseminação de soluções
para problemas voltados às demandas de alimentação, educação, energia, habitação, renda, recursos
hídricos, saúde, meio ambiente, dentre outras

Em Goiás, ações de tecnologia social são desenvolvidas por meio do Programa Água para Todos, em
parceria com o Governo Federal. O programa foi instituído por meio do Decreto nº 7.535, de 26 de julho
de 2011, concebido e aprovado no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria. Ele prioriza a população que vive
em situação de extrema pobreza, de acordo com os critérios definidos no decreto de sua criação, e
procura, com o objetivo de otimizar as suas ações,  articular-se com os  diversos órgãos e instituições
federais nas áreas de segurança alimentar e nutricional, infraestrutura hídrica e de abastecimento público
de água, regulação do uso da água e saúde e meio ambiente.

Foram realizadas em 2014, no âmbito do programa, a seleção das comunidades a serem atendidas, a
formação das Comissões Comunitárias nas comunidades selecionadas, a seleção e a validação dos
beneficiários, o georreferenciamento das comunidades e propriedades dos beneficiários, a capacitação dos
beneficiários. Foram
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contratadas duas empresas para cumprir as metas do programa: uma para realizar o trabalho social e que
mapeia os beneficiários e outra para o fornecimento e a instalação de cisternas.

Está em desenvolvimento a instalação de 500 (quinhentas) cisternas, em 10 Municípios: Buritinópolis,
Campos Belos, Cavalcante, Divinópolis de Goiás, Flores de Goiás, Guarani de Goiás; Iaciara; Nova
Roma; São Domingos; Sítio DAbadia. Há previsão também, de que sejam instalados 125 sistemas
coletivos de coleta de água e de 1.595 poços revestidos de baixa profundidade, nas regiões de Serra da
Mesa, Vale do Paranã, Planalto e Vale do Rio vermelho.

OBSERVAÇÕES

Foram firmados três convênios e um Termo de Compromisso, para execução dos seguintes projetos:
1. 774888/2012-MI - Instalação de cisternas de polietileno com 16.000 litros- Captação de água da chuva,
para consumo humano;
2. 774886/2012-MI - Instalação de sistemas coletivos de abastecimento de água- cada sistema atendendo
40 famílias.
3. 774887/2012- MI - Instalação de captação da água por poço revestido de baixa profundidade- Mini
Poços individuais.
4. TC nº 0069/2013- Instalação de cisternas de polietileno e Sistemas coletivos de abastecimento.
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

AÇÃO: 1143 - POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A principal realização desta ação é a Semana de Nacional de Ciência e Tecnologia. Em 2014 teve como
tema central: Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. A SECTEC, em parceria com as
Instituições de Ensino e Pesquisa, órgãos federais, estaduais, municipais e sociedade organizada, realizou
diversas atividades centralizadas e descentralizadas que aglutinou ações informativas, a fim de elevar o
conhecimento popular sobre o tema proposto pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. A Semana
Nacional de C&T na sua 11ª edição aconteceu no período de 13 a 19 de outubro de 2014,  com atividades
estendidas por todo o mês de Novembro/2014.
Atividades cadastradas no site da SNCT 2014-MCTI:
Número de Cidades com Atividades: 54
Número de Atividades no Estado: 981
Número de Instituições no Estado: 39

OBSERVAÇÕES

Relação dos Municípios que promoveram atividades efetivas para o referido evento:
Catalão; Goiânia; Ceres; Rio Verde; Caldas Nova; Santa Helena; Jataí; Mineiros; Minaçu; Pires do Rio;
Goianésia; Iporá; Posse; Jussara; Pirenópolis; Urutaí; Aparecida de Goiânia; Anápolis; Cidade de Goiás;
Gameleira; Leopoldo de Bulhões; Nova Roma; Itumbiara; Goiatuba; Caçu; Valparaíso; Luziânia;
Vianópolis; Mambaí; Jaraguá; Inhumas; Trindade; Senador Canedo; Morrinhos; Sanclerlândia; São Luiz
de Montes Belos; Uruaçu; Quirinópolis; Porangatu; Palmeiras de Goiás; Niquelândia; Itapuranga;
Formosa; Ipameri; Serranópolis; São Simão, entre outras que desenvolveram atividades pertinentes, ou
com eventos importantes para que sejam realizadas no mês de Novembro/2014
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3100 - SECRETARIA DA CULTURA

INSTITUCIONAL

Aguinaldo Coelho

1. Gestor

2. Visão Institucional

Preservar o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado; Promover o desenvolvimento cultural, a formação
e informação cultural; Estimular a produção e apoio à expansão e acesso á cultura; Incentivar a criação e
manutenção dos municípios goianos de bibliotecas, centros de cultura, museus, teatros, arquivos
históricos e demais instituições de caráter cultural.

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº. 18.021 de 15 de maio de 2013 que introduz alterações na Lei nº 15.633, de 30 de março de 2006.
Decreto nº 7.955, de 07 de agosto de 2013 - Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Cultura e
dá outras providências.
Lei nº 18.311, de 30 de dezembro de 2013 - Introduz alterações na Lei nº 15.633, de 30 de março de
2006.
Lei nº 18.442, de 16 de abril de 2014 - Altera a Lei nº 15.633, de 30 de março de 2006, que dispõe sobre a
criação do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

- Falta de uma política de RH;
- Falta de integração e comunicação entre as pessoas e as unidades;
- Informatização insuficiente; e,
- Precariedade na organização das unidades administrativas para coleta contínua e sistematização de
dados e resultados.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Sistema de Monitoramento Orçamentário ? SMO
Sistema utilizado pela Gerência de Planejamento e Finanças, que contempla o cadastro de todos os
processos de execução de despesas da Secretaria de Estado da Cultura, sendo emitido através do mesmo o
ANEXO II da Instrução Normativa nº 17/2006, o monitoramento do saldo orçamentário de todas as
dotações  do  orçamento ,  o r ien tação  para  movimentações  de  cará te r  orçamentár io
( r e d u ç ã o / s u p l e m e n t a ç õ e s ) ,  o  a c o m p a n h a m e n t o  d a  e x e c u ç ã o  o r ç a m e n t á r i a
(empenho/liquidação/pagamento) para cada processo, a alocação de despesa por programa/ação bem
como por unidade orçamentária que demanda as despesas, bem como emissão de relatórios gerenciais
diversos relacionados a execução orçamentária.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não foram definidos indicadores para os programas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1032 - POLO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO-HISTÓRICO DO EIXO
BRASÍLIA/CORUMBÁ/PIRENÓPOLIS/JARAGUÁ/GOIÁS

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2040 - REFORMA/RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE IMÓVEIS E
CENTROS CULTURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Durante o ano de 2014 não houve realização na unidade orçamentária 3101, na ação de
REFORMA/RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE IMÓVEIS E CENTROS
CULTURAIS (2040), uma vez que a referida ação, inserida no orçamento setorial da SECULTGO pelo
setor de planejamento da SEGLAN, está em duplicidade em relação à ação 2382, ação esta utilizada para
as ações relacionadas a reformas/restauros de unidades culturais sob a gestão da SECULTGO, ligada ao
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO ¿ 1109.
3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Durante o ano de 2014 não houve realização na unidade orçamentária 3150, na ação de
REFORMA/RESTAURAÇÃO/CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE IMÓVEIS E CENTROS
CULTURAIS (2040), uma vez que a referida ação, inserida no orçamento setorial da SECULTGO pelo
setor de planejamento da SEGLAN, está em duplicidade em relação à ação 2382, ação esta utilizada para
as ações relacionadas a reformas/restauros de unidades culturais sob a gestão da SECULTGO, ligada ao
PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO ¿ 1109.

PROGRAMA: 1101 - PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA
CULTURA GOIANA
ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DA CULTURA

Por intermédio do Programa de Apoio e Promoção à Cultura Goiana, a Secretaria de Estado da Cultura
buscou promover o desenvolvimento cultural, estimular a produção e o apoio à expansão e acesso á
cultura em diversos setores culturais tais como: música, teatro, cinema, entre outros. A atuação da
Secretaria de Estado da Cultura se deu tanto diretamente na realização de atividades/eventos relacionados
à cultura do Estado, ou através de atividades de fomento à difusão cultural em Goiás.

No que se refere à atuação direta da SECULTGO, por meio de suas unidades, podemos destacar a
exploração das salas de espetáculos, tais como o Teatro Goiânia/Centro Cultural Martim Cererê e o Cine
Cultura, as atividades de formação artística (teatro, dança, música, canto) do Centro Cultural Gustav
Ritter e a realização dos festivais culturais de cinema (FICA), música (Canto da Primavera/FIGO) e teatro
(Tenpo).

O Teatro Goiânia atingiu um público de 30.050 pessoas em 102 espetáculos entre performances teatrais,
apresentações musicais, mostras cinematográficas, espetáculos de dança e montagens infantis.

O Centro Cultural Martim Cererê, devolvido à sociedade goiana em 23 de outubro de 2013, durante o ano
de 2014 abrigou 71 espetáculos para um impressionante público de 35.335 pessoas.

O Cine Cultura durante o ano de 2014 exibiu 47 títulos comercialmente, em aproximadamente 510
sessões durante 2014, que junto a 10 Mostras de Cinema de temas variados (Mostra Leminski/Mostra
Canal Brasil/9º Mostra de Direitos Humanos/Cambury Mostra Curtas/entre outras), totalizaram 658
sessões com um público aproximado de 8791 pessoas, com faturamento total de bilheteria de R$
26.180,00.

O Centro Cultural Gustav Ritter, a AGEPEL além de oferecer cursos de formação nas áreas de música,
dança e teatro a aproximadamente 1500 alunos que lá foram matriculados ao longo de 2014, realizou
inúmeros eventos e apresentações com
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parceiros institucionais no decorrer do ano que atingiram mais de 10.000 pessoas em Goiás consolidando
sua imagem como centro de referência nacional na dança, música e teatro.

Finalmente deve se ressaltar também a atividade de fomento às atividades culturais, que se implementou
por meio da Lei Goyazes. A Lei Goyazes possibilitou através de 424 projetos culturais aprovados, a
artistas e grupos culturais, o desenvolvimento de atividades culturais das mais variadas, totalizando um
valor de R$ 9.402.819,44 durante o ano de 2014.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2077 - APOIO A LEITURA E À LITERATURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
Durante  o  ano  de  2014 não  houve  execução  de  despesas / rea l izações  na  unidade
orçamentária 3101, na ação de APOIO A LEITURA E À LITERATURA (2077), ligada ao
PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).
3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Utilizando-se de recursos da ação de APOIO A LEITURA E À LITERATURA (2077)
durante os meses de agosto,  setembro e outubro de 2014, 30 projetos selecionados
pelo Edital nº 01/2013 do FUNDO CULTURAL, receberam repasses que totalizaram R$
1.053.760,00, com o objetivo de realizar projetos relacionados à leitura e literatura.

Como pa r t e  do  p rocesso  de  se l eção  dos  p ro je tos  do  Ed i t a l  n º  01 /2013 ,  fo ram
custeadas, através da ação de APOIO A LEITURA E À LITERATURA (2077), despesas
relacionadas aos pareceres técnicos que elegeram os projetos escolhidos para o Edital
supracitado, totalizando R$ 7.200,00, já inclusos os impostos.

Também por meio da ação de APOIO A LEITURA E À LITERATURA (2077), mais uma vez
a SECULTGO apoiou a realização do Prêmio de Literatura Bariani Ortêncio, que premia
com equipamentos  e le t rônicos  (Table ts ,  câmera  d ig i ta l ,  impressora)  as  melhores
redações escri tas pelos alunos do ensino fundamental  da Rede Estadual  de Ensino,
além de publica-las e distribuir a publicação nas escolas. Em 2014, a premiação (R$
20 .281 ,00)  e  a  pub l i cação  de  l iv ro  com as  r edações  e sco lh idas  (R$  6 .030 ,00)
totalizaram recursos na ordem de R$ 26.311,00.

Finalmente, via ação de APOIO A LEITURA E À LITERATURA (2077), foi possível
através de OSCIP contratada,  real izar  junto ao Gabinete do Centro Cultural  Oscar
Niemeyer, a edição de 2014 do Café de Ideias. Evento que conta com a presença de
nomes consagrados da li teratura do país,  com o intuito de debater temas relevantes
do se tor ,  consumiu em sua  rea l ização um to ta l  de  R$ 1000.000,00,  recurso  es te
descentralizado do orçamento do Gabinete do Centro Cultural  Oscar Niemeyer para
esta Secretaria.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2043 - APOIO ÀS ARTES VISUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3101, na
ação de APOIO ÀS ARTES VISUAIS (2043), ligada ao PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO E
FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Utilizando-se de recursos da ação de APOIO ÀS ARTES VISUAIS (2043) durante os meses de agosto,
setembro e outubro de 2014, 31 projetos selecionados pelo Edital nº
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01/2013 do FUNDO CULTURAL, receberam repasses que totalizaram R$ 1.185.212,48, com o objetivo
de realizar projetos relacionados às artes visuais.

Como parte do processo de seleção dos projetos do Edital nº 01/2013, foram custeadas, através da ação de
APOIO ÀS ARTES VISUAIS (2043), despesas relacionadas aos pareceres técnicos que elegeram os
projetos relacionados à temática das artes visuais, escolhidos pelo Edital supracitado, totalizando R$
10.800,00, já inclusos os impostos.

Destaca-se ainda que após publicação do Edital 001/2014 de ocupação dos Espaços expositivos das
Galerias Sebastião dos Reis e Frei Nazareno Confaloni, e respectiva definição dos artistas, despesas
relacionadas à abertura das exposições (coquetéis) e à divulgação destas (folders) foram custeados via
ação de APOIO ÀS ARTES VISUAIS (2043), com recursos do Fundo Cultural (3150), e totalizaram
respectivamente R$ 7.538,00 e R$ 2.780,60.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2164 - APOIO E PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

No ano de 2014 inciou-se o pagamento (repasse financeiro) da terceira e última parcela prevista no
Convênio 430/2001 ¿ Pontos de Cultura, sendo que até o final de 2014, pagou-se via ação de APOIO E
PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS (2164) 1 Ponto de Cultura, totalizando o valor
total do repasse de R$ 60.000,00 (sendo 2/3 de recursos da união e 1/3 de recursos do Tesouro Estadual).

Através da ação de APOIO E PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS (2164), foi firmado
Termo de Parceria com a OSCIP Idéia Ambiental, que realizou, entre os dias 17 e 21 de dezembro de
2014, a 14ª edição do Festival Canto da Primavera na cidade de Pirenópolis. Com programação musical
variada, contando com artistas locais e nacionais, o festival obteve grande êxito contando com público
estimado pela Polícia Militar em 48 mil pessoas. O valor custeado pelo Tesouro Estadual via ação de
APOIO E PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS (2164), totalizou o valor de R$
1.100.000,00.

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

A SECULTGO, por meio de edital selecionou a OSCIP Rede Sociocultural, para em parceria com a
Secretaria, realizar a segunda edição do Festival Internacional de Música de Goiás - FIGO, com extensa
lista de artistas que se apresentaram no festival se divide entre as três cidades, com dois dias de
programação em Alto Paraíso, nos dias 12 e 13 de setembro, em Pirenópolis, nos dias 19 e 20, e, por fim,
o fim de semana de 26 a 28, em Goiânia, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.  Com investimento de R$
1.500.000,00 o Festival Internacional de Música de Goiás (FIGO) marcou-se por ser um festival de
música de estilos como o erudito, o instrumental, a música de raiz, o blues e o jazz, atingindo um público
aproximado de 10 mil pessoas nas três cidades.

Utilizando-se de recursos da ação de APOIO E PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS
(2164) do Fundo Cultural (3150), durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014, 66 projetos
selecionados pelo Edital nº 01/2013 do FUNDO CULTURAL, receberam repasses que totalizaram R$
2.974.280,64, com o objetivo de realizar projetos relacionados música em todo o Estado.

Para selecionar os projetos do segmento musical, e contempla-los com repasses do FUNDO
CULTURAL, conforme previsto no Edital nº 01/2013, foram contratados pareceres técnicos, que foram
custeados via ação de APOIO E PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS (2164), e
totalizaram R$ 3.600,00, já inclusos os impostos.
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Além disso, durante o ano de 2014, dentre outras atividades apoiadas pela SECULTGO
via ação de APOIO E PROMOÇÃO DA MÚSICA NO ESTADO DE GOIÁS (2164) podemos
d e s t a c a r :
¿ Apresentação artística (Shows do cantor Marcelo Barra e Grace Carvalho) na
comemoração dos 140 anos do Tribunal  de Just iça de Goiás.  (valor aplicado -  R$
19 .500 ,00 ) ;

¿ Cachê do show da Banda Black Drawnung Chalks a ser realizado no evento
"24º  Encont ro  Nacional  de  Es tudantes  de  Des ign ,  19  a  26  de  Ju lho/2014 (va lor
aplicado - R$ 4.500,00);

¿ Taxa  do  ECAD refe ren te  ao  show de  Rober ta  Miranda  rea l izado  no  d ia
20/12/2013 (valor aplicado - .R$ 13.140,06);

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2093 - APOIO E PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3101, na
ação de APOIO E PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS (2093), ligada ao PROGRAMA DE APOIO,
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Utilizando-se de recursos da ação de APOIO E PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS (2093) do Fundo
Cultural (3150), durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014, 68 projetos selecionados pelo
Edital nº 01/2013 do FUNDO CULTURAL, receberam repasses que totalizaram R$ 3.719.840,25, com o
objetivo de realizar projetos relacionados às artes cênicas em todo o Estado de Goiás.

Para selecionar os projetos do segmento, e contempla-los com repasses do FUNDO CULTURAL,
conforme previsto no Edital nº 01/2013, foram contratados pareceres técnicos, que foram custeados via
ação de APOIO E PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS (2093), e totalizaram R$ 10.800,00, já inclusos
os impostos.

Evento já tradicional do calendário cultural das artes cênicas, mais uma vez a SECULTGO contratou um
ônibus para transporte (R$ 40.000.00) de seus alunos matriculados no Centro Cultural Gustav Ritter
durante o 2º semestre de 2013, com o objetivo de possibilitar a participação dos mesmos nos Festivais
Nacionais de Dança de Joinville ¿ SC e Indaiatuba - SP, que aconteceram entre os dias 18 e 29/07/13.  A
mesma despesa foi executada para levar os alunos de dança do Centro Cultural Gustav Ritter, para
participarem do Festival de Dança em Taguatinga - DF. 09 a 11/10/2014, despesa executada que totalizou
R$ 7.383,00.

Com o objetivo de permitir a participação dos alunos de dança do Centro Cultural Gustav Ritter nas mais
diversas apresentações do ano de 2014, bem como para futuras apresentações, foi adquirida roupas
próprias (tutus), por meio da ação de APOIO E PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS (2093), cujo valor
remonta a R$ 36.000,00.

Deve-se destacar ainda a realização de evento comemorativo ao Dia Internacional do Teatro, realizado no
Centro Cultural Martim Cererê, no dia 27/03/2014, atividade Cultural envolvendo os profissionais a
aprendizes das Arte Cênicas do Estado, com a participação de convidados locais e nacionais, tais como:
Sura Berditchevsky atriz e professora de Teatro - RJ; Gutti Fraga, Presidente da FUNARTE ¿ Ministério
da Cultura, Fred Mayrink, Diretor de novelas TV Globo ¿ RJ; Prof. Wellington Ribeiro ¿ Ator e professor
De Teatro ¿ Ceará; Ana Cristina Evangelista, Presidente da FETEG.; Eduardo de Sousa, Ator , diretor e
produtor cultural - GO, além de Escolas Estaduais, Pontos de
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Cultura , municipais e Estaduais, público em geral. Valor aplicado: R$ 40.300,00.

Ainda em 2014, por meio da ação de APOIO E PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS (2093), e de
recursos financeiros do FUNDO CULTURAL, foi realizada via Termo de Parceria com a OSCIP Instituto
de Desenvolvimento Socioambiental ¿ IDESA, com investimento de R$ 500.000,00, mais uma edição do
Tenpo ¿ Mostra Nacional de Teatro de Porangatu (12ª edição), entre os dias 11 e 14 de dezembro, com
publico atingido nos quatro dias de festival de 4 mil pessoas.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2495 - CARAVANA CULTURAL DO CERRADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Com investimento total de R$ 3.856.200,00, utilizando-se de recursos do Tesouro Estadual, vinculados à
ação CARAVANA CULTURAL DO CERRADO (2495), realizou-se ao longo de 2014 o projeto
Caravana Cultural do Cerrado - Goiás Gira Arte. O Goiás Gira Arte é um projeto itinerante que buscou
incentivar e promover a cultura local das cidades do interior do Estado e da região metropolitana de
Goiânia, bem como a circulação de artistas pelos municípios goianos. Com o início em 13 de junho de
2014, na cidade de Aragoiânia, o projeto é fundamentado nas premissas da descentralização e
interiorização das ações de cultura, e até fevereiro de 2015, irá percorrer 60 cidades em todo o Estado de
Goiás. Em cada cidade, foi/será oferecido à população acesso facilitado para manifestações artísticas, de
forma democrática e facilitada. Para a locomoção do projeto, serão utilizados uma estrutura móvel ¿ com
um caminhão palco móvel ¿, dois veículos de apoio e seis tendas móveis.

 3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3150, na
ação CARAVANA CULTURAL DO CERRADO (2495), ligada ao PROGRAMA DE APOIO,
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 1233 - CONCLUSÃO DA VILA CULTURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3101, na
ação CONCLUSÃO DA VILA CULTURAL (1233), ligada ao PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO
E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL
Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3150, na
ação CONCLUSÃO DA VILA CULTURAL (1233), ligada ao PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO
E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 1193 - CONSOLIDAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO
AMBIENTAL - FICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101  -  GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3101, na
ação CONSOLIDAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA

05/03/2015388



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3100 - SECRETARIA DA CULTURA

E VÍDEO AMBIENTAL - FICA (1193), ligada ao PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO E
FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

Pelo décimo sexto ano consecutivo, o Governo do Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de
Estado da Cultura (SECULTGO), promoveu o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, no
período de 27 de maioo a 01 de junho de 2014. Foi contratada a OSCIP Instituto de Desenvolvimento
Sócio-ambiental ¿ IDESA, que organizou o festival em parceria com SECULTGO, mais uma vez na
cidade de Goiás. Com investimento de R$ 4.200.000,00 além da mostra de cinema com a temática
ambiental de seus filmes, o festival promoveu debates, oficinas, cursos, seminários, envolvendo toda a
cidade e atraindo um público entre filmes e shows musicais de aproximadamente 130.000 pessoas
segundo estimativas da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Outro destaque da ação de CONSOLIDAÇÃO DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E
VÍDEO AMBIENTAL ¿ FICA (1193), são as diversas edições do projeto do FICA Itinerante, que se trata
exibir em diversas cidades de Goiás e do Brasil, os filmes vencedores das várias edições do FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL ¿ FICA, consumindo a título de diária
(despesa executada) o valor de R$ 9.440,00.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2236 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS CULTURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Durante o ano de 2014, por meio de recursos do Tesouro Estadual, foi dada
sequência  à  segunda fase  da obra  de construção do Cavalhódromo,  local izado na
cidade de Palmeiras de Goiás, cuja execução total foi de R$ 374.282,03.

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Durante  o  ano  de  2014 não  houve  execução  de  despesas / rea l izações  na  unidade
orçamentária 3150, na ação CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÕES DE ESPAÇOS
CULTURAIS (2236), ligada ao PROGRAMA DE APOIO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO
DA CULTURA GOIANA (1101).

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2068 - INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3101, na
ação INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL (2068), ligada ao PROGRAMA DE APOIO,
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).
3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Utilizando-se de recursos da ação de INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL (2068) do Fundo Cultural
(3150), durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014, 27 projetos selecionados pelo Edital nº
01/2013 do FUNDO CULTURAL, receberam repasses que totalizaram R$ 2.327.610,87, com o objetivo
de realizar projetos relacionados às artes audiovisuais em todo o Estado de Goiás.

Para selecionar os projetos do segmento, e contempla-los com repasses do FUNDO
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CULTURAL, conforme previsto no Edital nº 01/2013, foram contratados pareceres técnicos, que foram
custeados via ação de INCENTIVO A ARTE AUDIOVISUAL (2068), e totalizaram R$ 10.800,00, já
inclusos os impostos.

Em parceria com a Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial ¿
SEMIRA, a SECULTGO Festival de Vídeo Minuto-Cidadania por um Mundo + = premiou via edital de
curtas-metragens com o conceito de cidadania e direitos humanos, e questões sociais contemporâneas
ligadas a gênero, étnico-racial e diversidade sexual, vídeos de um minuto por temática (gênero, étnico-
racial e diversidade sexual) com valor total de R$ 18.000,00.

Como forma de garantir acesso ao público a exibição de filmes não comerciais, foi feita manutenção do
projetor do Cine Cultura, com recursos do FUNDO CULTURAL (3150) e da ação de INCENTIVO A
ARTE AUDIOVISUAL (2068), com recursos totais da ordem de R$ 7.500,00.
A Secretaria de Estado da Cultura além de disponibilizar espaço voltado ao audiovisual (Cine Cultura),
apoiar projetos relacionados a produção de audiovisual e realizar concurso de curtas-metragens, apoiou a
realização de produção audiovisual, através de repasse de recursos para a realização do projeto do Curta
metragem"Esperança Cabocla"- bordando a cidadania, com investimento da ordem de R$ 53.000,00,
restante do repasse de recursos previsto em convênio assinado no ano de 2013.

Ao final de 2014 foi lançado, pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), em parceria com
Agência Nacional de Cinema (ANCINE) e em conformidade com o Conselho Estadual de Cultura, o
processo seletivo de projetos culturais que pleiteiem recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás, por
meio do Edital nº 01/2014 - Fundo Cultural, que concederá apoio financeiro às propostas do segmento do
Audiovisual nas áreas de cinema e vídeo. As inscrições ao processo seletivo estarão abertas no período de
20 de janeiro a 9 de março de 2015, e o valor a ser disponibilizado pelo FUNDO CULTURAL para o
referido edital é R$ 2.040.000,00.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2073 - INCENTIVO ÀS ARTES INTEGRADAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

No ano de 2014 inciou-se o pagamento (repasse financeiro) da terceira e última parcela prevista no
Convênio 430/2001 ¿ Pontos de Cultura, sendo que até o final de 2014, pagou-se via ação de
INCENTIVO ÀS ARTES INTEGRADAS (2073) 5 Ponto de Cultura, totalizando o valor total do repasse
de R$ 300.000,00 (R$ 60.000,00 por Ponto de Cultura, sendo 2/3 de recursos da união e 1/3 de recursos
do Tesouro Estadual). Estão previstos para o início de 2015, via ação de INCENTIVO ÀS ARTES
INTEGRADAS (2073), o repasse a mais 9 Pontos de Cultura, cujas despesas estão liquidadas, e totalizam
mais R$ 540.000,00 a serem executados.

Ainda no âmbito do mesmo convênio supracitado, foi adquirido com recursos do Tesouro Estadual,
passagens para os representantes dos Pontos de Cultura para participação em evento do Ministério da
Cultura, Encontro Nacional dos Pontos de Cultura, realizado na cidade de Natal, com valor total  de R$
33.079,80.

Com recursos do Tesouro Estadual, via emenda parlamentar do Deputado Estadual Tales Barreto foi
realizado pela SECULTGO em junho de 2014, Mostra de Arte Urbana, no Centro Cultural Oscar
Niemeyer, envolvendo diversas formas de manifestações artísticas (grafite, dança, música), cujo valor
total executado foi de R$ 50.000,00.

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Utilizando-se de recursos da ação de INCENTIVO ÀS ARTES INTEGRADAS (2073) do Fundo Cultural
(3150), durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014, 11 projetos selecionados pelo Edital nº
01/2013 do FUNDO CULTURAL, receberam
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repasses que totalizaram R$ 483.891,60, com o objetivo de realizar projetos relacionados às artes
integradas em todo o Estado de Goiás.

Ação com o objetivo de contemplar formas diversas de arte de maneira integrada tem como realização a
se destacar, o trabalho de fiscalização, acompanhamento e orientação aos Pontos de Cultura
contemplados com repasse no âmbito do Convênio dos Pontos de Cultura. Total executado por meio da
ação durante o ano para o trabalho acima citado: R$ 17.240,00.

Além das ações descritas acima por meio da mesma ação orçamentária foram feitos investimentos em
equipamento, tais como aparelhagem de som profissional para o Teatro Goiânia, que consumiu
investimentos de R$ 67.200,00, e também em materiais para o Teatro Goiânia e para o Centro Cultural
Gustav Ritter no valor de R$ 9.368,00.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2490 - MAIS ESPAÇO PARA CULTURA E ARTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3101, na
ação MAIS ESPAÇO PARA CULTURA E ARTES (2490), ligada ao PROGRAMA DE APOIO,
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL
Durante o ano de 2014 não houve execução de despesas/realizações na unidade orçamentária 3150, na
ação MAIS ESPAÇO PARA CULTURA E ARTES (2490), ligada ao PROGRAMA DE APOIO,
PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA (1101).

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2075 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

U.O.:

REALIZAÇÕES

3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA

Ação com o objetivo de fomentar atividades relacionadas à economia criativa, ou seja, a atividades
relacionadas a capacitar e promover o desenvolvimento do setor cultural como um todo (enquanto
negócio), teve como atividades durante o ano de 2014, a continuação dos serviços de reforma da Galeria
Octo Marques para instalação do escritório do Criativa Birô, obra parte do plano de trabalho do Convênio
761955/2011 - Criativa Birô celebrado no ano de 2012 entre a SECULTGO e o Ministério da Cultura.
Financiado com recursos do governo federal (fonte 80) a entrega da obra se deu em março de 2014, sendo
executados R$ 203.272,34 de valor do contratado e executado parcialmente em 2013 de R$ 349.999.91.

Ainda no âmbito do Convênio 761955/2011 - Criativa Birô, por meio da ação PROMOÇÃO DA
ECONOMIA CRIATIVA (2075), destaca-se a implantação do Escritório do Criativa Birô,  após a entrega
da obra de reforma supracitada, por meio da aquisição de equipamentos de TI, eletrônicos, mobiliário (R$
312.853,50), divulgação da instalação do escritório (folders) no valor de R$ 22.388,00, além da
contratação dos serviços de consultoria conforme previsto no Plano de Trabalho do convênio em questão
(R$ 271.270,00).

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Utilizando-se de recursos da ação de PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA (2075), do Fundo
Cultural (3150), durante os meses de agosto, setembro e outubro de 2014, 9 projetos selecionados pelo
Edital nº 01/2013 do FUNDO CULTURAL, receberam repasses que totalizaram R$ 429.913,34, com o
objetivo de realizar projetos relacionados a capacitar e promover o desenvolvimento do setor cultural
como um
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todo em todo o Estado de Goiás.

Finalmente destaca-se também a realização em maio de 2014, do 1º Prêmio Goiano de Jornalismo
Cultural. Com o tema do primeiro concurso Economia Criativa em Goiás ¿ novo modelo para produção
de cultura no Estado, foram pagos com recurso do Fundo Cultural prêmios a reportagens jornalísticas
publicadas nos veículos de comunicação de jornalismo impresso, radiojornalismo, telejornalismo,
fotojornalismo e web jornalismo (mídia eletrônica) editadas no Estado de Goiás e assinadas por
jornalistas brasileiros ou estrangeiros naturalizados no país, que forem veiculadas entre 9 de maio e 9 de
julho de 2014. Além do valor total de R$ 28.000,00, pago a título de premiação, foram executadas
despesas relacionadas aos cachês, totalizando R$ 3.600,00 (incluindo impostos), bem como com material
de divulgação do Prêmio, no valor de R$ 7.800,00.

PROGRAMA: 1109 - PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E
ARTÍSTICO
ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DA CULTURA

    A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, durante o ano de 2014 buscou, preservar o
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, bem como incentivar a criação e manutenção dos municípios
goianos de bibliotecas, centros de cultura, museus, teatros, arquivos históricos e demais instituições de
caráter cultural, seja com recursos do Tesouro Estadual como também do Fundo de Arte e Cultura do
Estado de Goiás ¿ FUNDO CULTURAL. Buscou-se garantir o acesso da população aos museus,
bibliotecas e Arquivo Histórico do Estado, seja através de mostras e exposições, ou pela prestação de
serviços contínuos em suas unidades.

Museus e Galerias

     Os museus da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, tais como: Museu Pedro Ludovico,
Palácio Conde dos Arcos, Museu de Arte Contemporânea, Museu Ferroviário de Pires do Rio, Museu
Zoroastro Artiaga, Museu da Imagem e do Som, atenderam um público de 25.278 pessoas durante o ano
de 2014.

Bibliotecas

     As bibliotecas: Pio Vargas, Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo, a Gibiteca Jorge Braga,
juntamente ao Arquivo Histórico Estadual, atenderam (empréstimo de livros/documentos/etc.) um público
estimado durante 2014 de aproximadamente 15.576 usuários. Ressalta-se ainda que durante o ano de
2014 foi feita a atualização do Blog da Gibiteca Jorge Braga, higienização e conservação 100 de obras
bibliográficas, doação de 600 exemplares a bibliotecas públicas municipais do interior goiano, além de
todo o trabalho de catalogação, higienização e conservação de todo o acervo das bibliotecas e do arquivo
histórico.

Patrimônio Histórico

     Além disso, foram desenvolvidas atividades de orientação e elaboração de pareceres técnicos sobre
edificações tombadas ou em processo de tombamento de responsabilidade da SECULTGO e também de
inúmeras prefeituras de todo o Estado de Goiás. Como exemplo de ações de preservação do Patrimônio
Histórico e Tombamento pode-se citar as vistorias técnicas realizadas na Fazendinha JK, localizada em
Luziânia, para elaboração de parecer sobre pedido de tombamento pelo Estado de Goiás, além de vistoria
realizada na Usina de Saia Velha, em Cidade Ocidental, totalizando no ano 12 vistorias técnicas, 10
pareceres técnicos sobre pedidos de tombamento, como também pesquisas para instrução de processo de
tombamento de imóveis.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2088 - APOIO AO ARTESANATO E AO FOLCLORE

U.O.:

REALIZAÇÕES
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3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
  Ação orçamentária orientada ao fomento e promoção do artesanato e de atividades de folclore em todo
Estado, teve, por meio de recursos do Tesouro Estadual, como principal destaque no ano de 2014:
- Repasse financeiro, por meio da Ação de Apoio ao Artesanato e ao Folclore (2088), para 3 Pontos de
Cultura, totalizando R$ 180.000,00 (120.000,00 do Ministério da Cultura e R$ 60.000,00) como parte do
repasse da 3ª parcela de recursos previstos no Convênio n° 430/2007 - Programa "Mais Cultura"
(celebrado entre Secretaria de Estado da Cultura de Goiás ¿ SECULTGO e o Ministério da Cultura).
Serão repassados ainda, com recursos do orçamento de 2014, mais R$ 300.000,00, de 5 outros Pontos de
Cultura, despesas estas já liquidadas no Sistema de Programação Orçamentária e Financeira ¿ SIOFINET.

          3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

  Por intermédio da ação orçamentária de Apoio ao Artesanato e ao Folclore (2088), e utilizando-se
recursos do FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL pode-
se destacar a realização das seguintes ações:

 - apoio através de a locação de tendas para o evento " 3ª Caminhada em homenagem aos Mestres da
Tradição Afro brasileira" ¿ R$ 480,00 (valor aplicado);

 - aquisição de materiais, uniformes  para o grupo de Folia de Reis de  Rio Quente-GO - R$ 9.874,00
(valor aplicado);

 - aquisição de instrumentos musicais  para o Grupo de Folia de Reis da cidade de Rio Quente-GO. - R$
32.812,80 (valor aplicado);

 - apoio a realização do Festival Internacional de Folclore e Artes Tradicionais, promovido pela UEG, por
meio de locação de ônibus para transporte de alunos, em agosto de 2014 - R$ 33.072,00 (valor aplicado);

- contratação de show musical (Naná Vasconcelos) realizado em julho de 2014 na cidade de Alto Paraíso,
como parte do Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos Veadeiros a ser realizado na Vila de
São Jorge;

- finalmente, com recursos previstos no Fundo Cultural (vinculação de recursos do Tesouro Estadual), e
na ação de Apoio ao Artesanato e ao Folclore (2088), por meio do Edital Nº 01/2013 foram feitos
repasses financeiros a 09 projetos relacionados a atividades de artesanato/folclore, cujo valor totalizou R$
263.991,80.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2189 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação orçamentária voltada a preservação dos espaços culturais tombados, além  do trabalho relacionado a
catalogação, conservação e manutenção dos acervos dos centros culturais teve como destaque na ação
PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO (2189), custeados com recursos da
unidade orçamentária acima descrita, a execução do Convênio 772100/2012, celebrado entre a Secretaria
de Estado da Cultura de Goiás - SECULTGO e o Instituto Brasileiro de Museus ¿ IBRAM, órgão ligado
ao Ministério da Cultura.
Com valor empenhado de R$ 54.941,88, liquidado de R$ 42.185,18 e pago de R$ 40.854,74, foram
executados de 3 de 4 etapas do Convênio 772100/2012, celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura
de Goiás - SECULTGO e o Instituto Brasileiro de Museus ¿ IBRAM, órgão ligado ao Ministério da
Cultura, com aplicação de recursos da ordem de R$ 40.854,74. Trata-se de convênio celebrado com o
objetivo de reestruturar e modernizar o Sistema Estadual de Museus, tendo como produto final o
mapeamento, a catalogação, por meio de banco de dados, de todas as unidades museológicas do Estado
de Goiás, além de disseminação de práticas/técnicas
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relacionadas a gestão de museus.

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL

Custeados com recursos do FUNDO CULTURAL, a ação PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO E ARTÍSTICO (2189) tem como princiapais destaques:
 - Contratação de profissional técnico em conservação e restauração, pelo valor de R$ 6.000,00, de
serviço de levantamento de inventário descritivo dos bens móveis da casa Goiandira do Couto, Cidade de
Goiás;

- Museu da Imagem e do Som ¿ MIS publicou uma edição especial de seu Caderno de Fotografias (R$
14.780,00), além da realização da mostra "Eu Vi Goiânia Crescer" que entre a sua organização, material
para a realização e coquetel consumiu R$ 6.698,00;

- Compra de materiais (papéis, cortinas, cadeiras. mesas, etc.) e de equipamentos (HD´s externos,
aspirador de pós, aparelho de som, etc.) um total de R$ 6.503,96;

- Finalmente, com recursos previstos no Fundo Cultural (vinculação de recursos do Tesouro Estadual), e
na ação de PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO (2189), por meio do
Edital Nº 01/2013 foram feitos repasses financeiros a 14 projetos relacionados a atividades de
artesanato/folclore, cujo valor totalizou R$ 938.450,91.

3101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CULTURA
3150 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 SECRETARIA DA CULTURA

AÇÃO: 2382 - REFORMAS, RESTAURAÇÕES, CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE
IMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

 3101 ¿ GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
Ação  o rçamen tá r i a  vo l t ada  ações  de  r e fo rma / re s t au ração  de  e spaços  tombados ,
através de recursos do Tesouro Estadual durante o ano de 2014 não houve realização
para  a  mesma.

3150 ¿ FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS ¿ FUNDO CULTURAL
Com o intuito de entregar espaços em condições adequadas à população, no ano de
2014, as ações relacionadas às REFORMAS, RESTAURAÇÕES, CONSTRUÇÕES E
INSTALAÇÕES DE IMÓVEIS E CENTROS CULTURAIS se dividiram em Projetos/Serviços
Especia is ,  Pequenos  Reparos  e  Obras  para  rees t ru turação  dos  espaços ,  conforme
segue abaixo:

Contrato  referente  a  e laboração do projeto  e lé t r ico da subestação  de  energia  do
Teatro Goiânia. -  40.300,00 - Finalizado.
Referente a elaboração de levantamento métrico cadastral e projetos executivos e os
demais, para reforma do Arquivo Histórico. - 39.099,75 - Finalizado.
Elaboração de Projetos Técnicos e complementares do edifício Sede da SECULT-GO e
seus dois anexos. -  45.900,00 - Finalizado.
Contratação de empresa especial izada para elaboração de sondagem investigativa e
p r o s p e c ç õ e s  e s t r u t u r a i s  d o  e d i f í c i o  s e d e  d a  S E C U L T - G O .

Sede SECULTGO - 14.277,34 - Finalizado.
Manutenção do edif ício Sede da SECULT-GO, com recuperação de calhas e rufos,
substituição e reposição de telhas. - 15.568,17 - Finalizado.
Restauração e recuperação dos telhados do Museu Zoroastro Artiaga e Pedro Ludovico
Teixeira  que es tá  em péssimas condições ,  colocando em r isco a  conservação dos
acervos .Museu Zoroastro Artiaga e Pedro Ludovico Teixeira - 11.099,580 - Finalizado.
Contratação de empresa especializada para instalação de iluminação de emergência e
sinal ização de ext intores  para  o Museu Ferroviár io  de Pires  do Rio.  -  14.699,29

Finalizado.
Contratação de empresa para reparos nas Galerias Frei Confaloni e Sebastião dos Reis,
n o  C e n t r o  C u l t u r a l  O c t o  M a r q u e s .

C e n t r o  C u l t u r a l  O c t o  M a r q u e s
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Serviços de manutenção elétrica,  hidráulica e reparo no telhado do Centro Cultural
M a r i e t a  T .  M a c h a d o .

C e n t r o  C u l t u r a l  M a r i e t a  T .  M a c h a d o
14.662,90 - Finalizado

Serviços de manutenção elétrica, SPDA e incêndio do Teatro Goiânia. -  14.357,11 -
Finalizado
Contratação de empresa para reparos pontuais nas coberturas dos edifícios da sede da
Secult e do Museu Pedro Ludovico. - 14.958,88 - Finalizado
Contratação de empresa para reparos pontuais nas coberturas dos edifícios do Museu
Zoroastro Artiaga. - 14.848,63 - Finalizado
Obra de reforma do Centro Cultural Martim Cererê. - 156.209,39 - Finalizado
Obra  de  res tauração ,  re forma e  adequação  do  Cent ro  Cul tura l  Gus tav  Ri t te r .   -
1.350.955,55 -  em execução
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
VALOR APLICADO NA CONTRATAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAIS/PEQUENOR
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INSTITUCIONAL

Gláucia Maria Teodoro Reis

1. Gestor

2. Visão Institucional

Formular e fomentar a execução de políticas públicas de enfrentamento à violência, ao tráfico de pessoas
e promoção da igualdade de gênero, raça e diversidade sexual.

2.1 Objetivo Institucional

Decreto nº 6.886, de 24 de março de 2009, Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011. Decreto 7.624, de 21 de
maio de 2012.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria de Políticas para as Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (Semira) tem como desafio
sensibilizar a sociedade para o enfrentamento e superação de preconceitos herdados por nossa história e
civilização. Para isso, conta com o auxílio do trabalho realizado pelo Centro de Referência da Igualdade,
uma unidade estadual que presta atendimento direto à comunidade, oferecendo amparo jurídico e
psicossocial às vítimas de qualquer tipo de violência, preconceito e discriminação, que estejam em
situação de vulnerabilidade, sejam elas mulheres, negros, ciganos e demais etnias, população LGBTT e
vítimas do tráfico de pessoas. Somente em 2014 foram prestados mais de seis mil atendimentos.

Além disso, os Centros Especializados de Atendimento a Mulher (Ceam) e aos Núcleos Especializados de
Atendimento a Mulher (Neam), nos diversos municípios onde estão implantados, bem como a Casa de
Passagem de Valparaíso, buscam orientar sobre a necessidade de regulamentação dos serviços oferecidos
e sobre a inserção dos organismos na estrutura da governança local, com o objetivo de aprimorar os
serviços ali prestados.

O diferencial buscado pela Semira na execução de seus programas e projetos foi a articulação com as
esferas federal e municipais e com as organizações civis, alinhando metas e objetivos, captando recursos
e potencializando resultados. O trabalho articulado tem fortalecido parcerias e possibilitado resultados
que alavancam novas alianças e conseqüentemente aumentam a cada dia os resultados obtidos. As ações
da Semira têm como pré-requisitos básicos a articulação, a capacitação e a sensibilização tanto dos
representantes e servidores das instituições públicas quanto das organizações civis e da sociedade em
geral. A transversalidade inerente às ações desenvolvidas traz consigo o risco da fragmentação que atrasa,
compromete e reduz os resultados os quais só poderão ser alcançados em sua totalidade com a
participação e compromisso de todos envolvidos.

Os resultados alcançados neste ano de 2014 e nos anteriores decorrem de um governo comprometido com
a implantação de políticas públicas que possibilitam a construção de um cenário mais justo, igualitário e
seguro para as mulheres goianas e os demais segmentos populacionais atendidos no âmbito da Secretaria.

Cabe reforçar que, mais que articulações, ações de captação de recursos para execução de programas e
projetos, a Secretaria tem como grande desafio a sensibilização da sociedade para o enfrentamento e
superação de preconceitos tecidos junto com os valores herdados por nossa história e civilização.

Importante destacar que no segundo semestre de 2014 foi realizada uma grande campanha neste sentido.
Campanha que alerta, informa e convoca a sociedade para pensar e agir quando se depara com situações
de violência, preconceito e discriminação nas questões de gênero, etnia e diversidade sexual.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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O Planejamento Estratégico Semira 2011-2015, resultado de uma elaboração coletiva é um dos
instrumentos utilizados para priorizar, formular, acompanhar e avaliar as ações implementadas pela
Secretaria no período projetado. As ações foram alinhadas com os eixos estratégicos do Plano de Governo
do Estado de Goiás com base em uma visão de futuro coletiva e a releitura do cenário atual das ameaças e
das oportunidades para o desenvolvimento das atividades da Semira. A visão estratégica de ser referência
nacional em políticas públicas de inclusão, promoção da igualdade e garantia de direitos às mulheres,
raças e etnias discriminadas e comunidades LGBTT, impulsionou os esforços de toda a equipe resultando,
por exemplo, no aumento de 385% do quantitativo de atendimentos do Centro de Referência Estadual da
Igualdade - CREI em 2012, passando de 837 atendimentos em 2011 para 3.569 em 2012. Neste ano de
2014, até o mês de agosto, já são 4.669 atendimentos. Dos esforços resultaram também a indicação feita
pelo Ministério da Justiça, da Comissão Executiva de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - CEETP -
Goiás como referência não só de sua atuação mas da qualidade e rapidez das respostas dadas aos
problemas enfrentados.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Ainda estão em fase de elaboração os indicadores dos Programas e Ações do PPA em conjunto com a
SEGPLAN.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1096 - PROGRAMA CIDADANIA - UM DESAFIO DE GÊNERO, ETNIA E
DIVERSIDADE
ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL
A Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial vem atuando para melhorar as
condições de atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade e, em especial, às mulheres vitimas
de violência. Neste sentido, a Secretaria tem desenvolvido políticas públicas de fomento à igualdade de
gênero, ao atendimento às vítimas de violência e enfrentamento a todos os tipos de preconceitos e ao
tráfico de pessoas, priorizando a prevenção, acolhimento e capacitação das vítimas e dos agentes públicos
que se encontram na linha de serviços e atendimento dessa população.
 O enfrentamento à violência seja qual for o seu gênero, cor ou etnia é um trabalho a ser executado por
várias mãos cujos resultados só aparecem a médio e longo prazo uma vez que estão diretamente ligados
às mudanças culturais de valores e comportamentos a muito impregnados em nosso tecido social.
A Semira já implantou oito Centros Especializados de Atendimento às Mulheres, organismos
responsáveis em fornecer orientações sobre direitos e possibilidades de acesso a programas sociais às
mulheres, vítimas de violência ou não, nos municípios de Anápolis, Cidade Ocidental, Goiás, Iaciara,
Itumbiara, Morrinhos, Santa Helena e Uruaçu.
Foram implantados também seis Núcleos Especializados de Atendimento a Mulher (Neam) nos
municípios de Anicuns, Cachoeira Alta, Cavalcante, Itapuranga, Minaçu e São Luiz de Montes Belos, em
parceria com a Secretaria da Segurança Pública. Vinte e duas Delegacias da Mulher estão em
funcionamento no Estado de Goiás, distribuídas nos municípios de Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de
Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Formosa, Goianésia, Goiânia (1ª Deam na Rua 24, Centro e 2ª Deam no
Setor Noroeste), Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio Verde,
Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo, Trindade, Uruaçu e Valparaíso de Goiás.
Em uma ação articulada com a Agência Goiana de Habitação (Agehab), no âmbito do Programa Cheque
Comunitário, está em curso a construção de cinco casas no interior de Goiás, que irão oferecer abrigo às
mulheres vítimas de violência, além de serviços de atendimento jurídico, psicológico e social à população
feminina. Os recursos repassados pela Agehab aos municípios conveniados são destinados à aquisição do
material de construção. Já foram elaborados os projetos e plantas de engenharia para atender todas as
etapas do processo. A contrapartida dos municípios ficou por conta da doação do lote e pagamento dos
serviços da mão de obra para a construção.
Recentemente foi feito o lançamento do Programa Habitacional para Comunidades Tradicionais, no
Centro de Referência Estadual da Igualdade Racial (Crei), em parceria com a Caixa Econômica Federal e
Agehab, que atenderá 34 comunidades quilombolas e ciganas do Estado de Goiás, promovendo a
construção de oito mil casas, e beneficiando 32 mil pessoas.
A implementação do referido programa será uma iniciativa pioneira no País e modelo

3301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL

AÇÃO: 1063 - DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização da Campanha Outubro Rosa, que tem o objetivo de conscientizar as mulheres e a sociedade
sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. A Secretaria de Estado de
Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (Semira), preparou uma programação alusiva a
esse mês, entre elas:
- palestra "Saúde da Mulher e Violência Doméstica", destinada às adolescentes do Programa Meninas de
Luz;
- roda de conversa em parceria com a OVG, por intermédio do Programa Meninas de Luz, abordando o
tema "Educação não sexista e saúde da mulher" para as jovens participantes do programa;
- ação Pedágio Rosa, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), com a distribuição de
panfletos e disponibilização de uma unidade móvel  para fornecer
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informações ao público;
- realização de exames gratuitos para as funcionárias do Palácio Pedro Ludovico Teixeira (PPLT), através
do Laboratório Núcleo, parceiro da ação.

3301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL

AÇÃO: 2533 - FORTALECIMENTO, CAPACITAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE
ATENÇÃO AS MULHERES

U.O.:

REALIZAÇÕES

No cumprimento do propósito anunciado pela Semira em dar continuidade e conclusão às ações e
convênios vigentes desde o início da presente gestão, foram executadas as atividades a seguir relatadas:

A) Convênio 172/2009, firmado com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, que tem como
objeto a "Ampliação e consolidação da rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de
violência no Estado de Goiás". Este Convênio, tem como objetivo a ampliação da rede de serviço com a
implantação de Centros de Referência no Atendimento Especializado às Mulheres em Situação de
Violência e da Casa de Passagem, assim como a disseminação das atitudes igualitárias e valores éticos de
respeito às diversidades de gênero, que rompam com a tolerância da sociedade frente ao fenômeno.
(Valor total do Convênio: R$ 6.000.000,00, sendo R$ 5.400.00,00 - Recursos Federais e R$ 600.000,00 -
Contrapartida Estadual)

Foram executadas as seguintes etapas do Convênio:
* Contratação de equipe multiprofissional para implantação de metodologia de atendimento nos Centros
Especializados de Atendimento a Mulher - CEAMs;
* Instalação do sistema de segurança no Centro de Referência Estadual da Igualdade - CREI.
* Realização de capacitações, por equipe técnica, aos Centros Especializados de Atendimento a Mulher -
CEAM e aos Núcleos Especializados de Atendimento a Mulher - NEAM, nos diversos municípios onde
estão implantados, bem como a Casa de Passagem de Valparaíso, visando orientar sobre a necessidade de
regulamentação dos serviços oferecidos e da inserção dos organismos na estrutura da governança local,
com o objetivo de aprimorar os serviços ali prestados;
* Realização de visitas técnicas nos municípios que irão receber as Casas-Abrigo para orientar as equipes
sobre o funcionamento desses organismos, bem como informar sobre a necessidade de formalização de
parcerias com as demais cidades do entorno, visando o bom desempenho e a extensão dos trabalhos
ofertados a um maior número de pessoas.
* Realização de 2 campanhas socioeducativas por meio da contratação de agência de publicidade para
criação, produção e veiculação em TV, rádio, jornal, elaboração e impressão de material gráfico, visando
desconstruir os mitos e estereótipos de gênero e modificar os padrões sexistas, perpetuadores das
desigualdades de poder entre
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homens e mulheres e da violência contra as mulheres:
A campanha nº1 foi composta pelos VTs de televisão, veiculados em todo o Estado, e teve como principal
objetivo a conscientização do poder que a população tem para combater o crime de violência contra a
mulher e a divulgação acerca dos direitos e principais instrumentos de proteção destes no estado de
Goiás.
Já a campanha nº 2 agregou ações que contribuirão para o fortalecimento da Política de Enfrentamento às
Mulheres, de forma que buscou a desconstrução dos mitos e estereótipos de gênero, bem como a
conscientização a cerca dos padrões sexistas, perpetuadores das desigualdades de poder entre homens e
mulheres e a divulgação dos direitos das mulheres e seus meios de proteção. Essa campanha teve o
principal intuito de incentivar o empoderamento da mulher e a ação da denúncia pela própria vítima.

B) Convênio nº 137/2012 (Valor total: R$ 1.333.310,50, sendo R$ 978.985,50 - Recursos Federais e R$
154.325,00 - Contrapartida Estadual). Convênio firmado com a Secretaria de Políticas para Mulheres da
Presidência da República - SPM/PR que tem por objeto a implantação de cinco Casas-Abrigo para
mulheres em situação de violência nos municípios de Aparecida de Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Jataí e
Uruaçu. Sua execução e continuidade resulta de uma parceria com a governança local e prevê a aquisição
de mobiliários, equipamentos de informática, eletrodomésticos e veículos, que servirão para a instalação
das casas, assim como o pagamento do aluguel nos doze primeiros meses, dando condições aos
municípios beneficiados de abrigamento às mulheres vítimas de violência e seus filhos menores. A
licitação para aquisição de mobiliário e equipamentos elétricos e eletrônicos e demais itens previstos no
Convênio está prevista para março de 2015, após a reabertura do orçamento do Estado.

C) Convênio 175/2009. (Valor total: R$ 1.788.847,97, sendo R$ 1.608.347,97 - Recursos Federais e R$
180.500,00 - Contrapartida Estadual). Convênio  firmado com a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, que tem como objeto o "Apoio à efetivação da Lei Maria da Penha no Estado de Goiás -
DEAMs / NEAMs".
Foram confeccionados e encaminhados para distribuição nos Núcleos Especializados de Atendimento à
Mulher - NEAM, 70.000 folders e 600 cartazes indicando locais e serviços existentes disponíveis,
orientando à população feminina sobre direitos civis, incluindo temas como violência contra a mulher,
racismo, homofobia (população LBT), e enfrentamento ao tráfico de seres humanos.
Foram implantados NEAM nos municípios de Anicuns, Cachoeira Alta, Cavalcante, Itapuranga, Minaçu
e São Luiz de Montes Belos, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública.
Processo licitatório iniciado em 10/08/2014 para a contratação de equipe multiprofissional, composta por
advogado, psicólogo e assistente social, que irá implantar metodologia de atendimento nos municípios.

D) Conclusão do Convênio nº 135/2010, firmado com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres,
que tem como objeto a "Estruturação e Apoio às Delegacias da Mulher de Goiás - DEAs do Interior de
Goiás".  (Valor total do Convênio: União - R$ 1.391.100,00; Contrapartida Estadual - R$ 155.000,00)
Em 2014 foram executadas ações de apoio aos DEAMs, quais sejam: aquisição de material de expediente
e de informática para estruturação destes e confecção e distribuição de materiais gráficos para divulgação
dos serviços executados pelas DEAM, bem como cartilha contendo esclarecimentos sobre os Diretos das
Mulheres, visando a redução da violência contra a mulher e a família.
No âmbito das ações previstas, foram entregues sessenta computadores, vinte impressoras, vinte scanners,
oitenta estabilizadores, quarenta mesas, sessenta cadeiras giratórias, sessenta longarinas, além da
disponibilização de vinte viaturas para as referidas Delegacias.
Foi providenciada a atualização dos orçamentos relativos às obras de reforma da 1ª DEAM e a Delegada
titular regularizou a situação da documentação do prédio utilizado pela Delegacia, assim como solicitou
alteração do projeto arquitetônico, pedindo a criação de vagas para estacionamento na frente do imóvel.
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E) Contrato de Repasse nº 0397193-12/2012, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Agrário,
que tem como objeto o "Apoio à ações que ampliem o acesso das mulheres rurais às polícias públicas,
com aquisição de veículos e equipamentos", beneficiando os territórios da cidadania: Chapada dos
Veadeiros, Vale do Paranã e Vale do Rio Vermelho. (Valor total do Contrato de Repasse: União - R$
182.988,00; Contrapartida Estadual - R$ 9.630,95)
Em 2014 foram adquiridos kits multimídia e sonorização, bem como dois veículos destinados ao apoio de
ações de mobilização, capacitação, produção, formalização jurídica, comercialização e assessoria às
mulheres rurais e suas organizações produtivas, nos territórios da cidadania, para que estas tenham acesso
à documentação civil e jurídica, com o foco na promoção da equidade de gênero.

F) Convênio nº 501/2013, firmado com o Ministério da Justiça. O Convênio foi formalizado e prevê a
atuação em duas cidades do entorno de Brasília (Novo Gama e Valparaíso), para implantação do
Programa Mulheres da Paz que capacita facilitadoras para o trabalho comunitário visando a redução da
violência de gênero com mulheres de idades entre 18 a 60 anos. Pretende ainda fornecer subsídios para o
desenvolvimento de comunidades com melhor orientação no convívio social e do PROTEJO - Projeto de
Proteção dos Jovens em Território Vulnerável, destinados aos jovens com idade entre 15 a 24 anos, com o
intuito de afastar a juventude principalmente dos riscos das drogas. (Valor total: R$ 1.540.170,44, sendo
R$ 1.462.170,44 Recursos Federais e R$ 78.000,00 - Contrapartida Estadual)
Aguardando transferência dos Recursos para sua execução.

G) Convênio nº 093/2014, firmado com a Secretaria de Políticas para Mulheres, tem como objeto
executar ações de levantamento de dados, mobilização, capacitação, produção, comercialização e
formalização jurídica de associações, cooperativas e organizações produtivas, considerando as
especificidades locais e regionais. Tem como meta capacitar mulheres trabalhadores rurais de acordo com
a demanda local, visando o apoio à gestão, produção e comercialização dos produtos oriundos das suas
organizações. (Valor total: R$ 1.215.578,17, sendo R$ 1.161.578,17 Recursos Federais e R$ 54.000,00 -
Contrapartida Estadual)
Aguardando transferência dos Recursos para sua execução.

Também no exercício de 2014, foram executadas as seguintes ações:

- Casa da Mulher Goiana
Ação articulada com a Agência Goiana de Habitação - AGEHAB no âmbito do Programa Cheque
Comunitário, para construção de cinco casas no interior de Goiás, que irão prestar além de abrigamento às
mulheres vítimas de violência, serviços de atendimento jurídico, psicológico e social à população
feminina.  Os recursos repassados pela AGEHAB aos municípios conveniados são destinados a aquisição
do material de construção. Já foram elaborados os projetos e plantas de engenharia para atender todas as
etapas do processo. A contrapartida dos municípios fica por conta da doação do lote e pagamento dos
serviços da mão-de-obra para a construção.

- Inauguração, no dia 07 de março de 2014, do laboratório de informática na Casa de Prisão Provisória
(CPP), fruto da parceria entre a Semira, a Sectec e a SAPeJUS, para as mulheres em situação de prisão. O
objetivo é capacitar, preparando-as para a sua independência econômica ao retorno social no término de
sua pena, sendo que o laboratório também servirá aos agressores enquadrados na Lei Maria da Penha com
o objetivo de minimizar o ciclo da violência doméstica em que vivem, através da oportunidade de
crescimento profissional.

- Lançamento, em março de 2014, do Grupo de Proteção Semira, integrado ao aplicativo Agentto, que é
um aplicativo para smartphones, em funcionamento desde outubro de 2013, que permite acionar os
serviços de emergência e inteligência ligados às polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros via celular,
passando agora a essa tecnologia a integrar o monitoramento de homens que cumprem pena por violência
doméstica usando tornozeleiras e possibilita verificar a distância de suas vítimas.
O Grupo de Proteção se diferencia dentro do Agentto por ter agentes de proteção especializados em
atendimento às vítimas de violência, formado pela equipe
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multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, advogados, as superintendentes e gerentes. O
aplicativo permite que o usuário crie uma rede por meio do celular que ao ser acionada notifica
imediatamente a polícia e a Semira, no caso de violência doméstica.
 Essa é uma parceria da empresa mineira Agentto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP),
Secretaria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial (Semira) e Secretaria de
Administração Penitenciária e Justiça (Sapejus)

- Participação do projeto "Governo Junto de Você" em diversos municípios goianos. Com o foco voltado
para o atendimento às necessidades imediatas do cidadão, o "Governo Junto de Você" trata-se de um
projeto inédito no país que aproxima o Governo do cidadão e promove a melhoria da qualidade de vida
em todos os municípios de Goiás.
A Semira participa com uma unidade móvel de atendimento às mulheres, durante todos os dias do evento,
realizando acolhimento e orientação jurídica e psicossocial às mulheres vítimas de violência doméstica.

- Dentro da programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher, a Semira promoveu várias ações, dentre
elas:
  * realização da campanha com o tema "Eu não sou o que falta em mim";
  * realização do "I Encontro de Mulheres com Ostomia em Goiás", uma realização da AOG - Associação
de Ostomizados de Goiás e Semira;
  * realização do "1º Encontro Mães Diversas". A atividade, que faz parte da programação alusiva ao Dia
Internacional da Mulher, objetivou mostrar que todo LGBT tem algo em comum: mãe. Houve troca de
experiências, homenagens, apresentação musical, e muito aprendizado nesta noite.

- Em 2014, foi formalizado o Convênio 102/2014, com a Secretaria Especial de Políticas para as
Mulheres, visando ampliar o atendimento oferecido pela Rede de Atenção do Estado de Goiás,
implementando 02 (dois) Centros de Referência de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres do
Campo e da Floresta, na forma de unidades Móveis recebidas pelo Estado (Valor total: R$ 458.400,00,
sendo R$ 457.600,00 - Recursos Federais e R$ 800.00 - Contrapartida Estadual).
Goiás foi o segundo Estado da Federação a receber duas Unidades Móveis do Governo Federal/SPM -
desenvolvidos para o trânsito fora da estrada, adaptados para o atendimento às mulheres do campo e da
floresta os ônibus são destinados ao atendimento jurídico, social e psicológico às mulheres vítimas de
violência doméstica do campo e da floresta. As Unidades realizam viagens para as regiões de
assentamento próximas aos municípios que demandam esses atendimentos, além de participarem das
edições do "Governo Junto de Você".
As Unidades Móveis - UM - empreenderam vários deslocamentos em 2014. Alguns destes deslocamentos
desenvolveram ações conjuntas com o "Governo Junto de Você" e atendimentos no campo com ações
articuladas com os Organismos Municipais de Políticas para Mulheres - OPM, prefeituras municipais e
demais instituições ligadas ao campo.

- Promoção do Encontro Regional dos Organismos de Políticas (OPMs) para as Mulheres da Região
Centro-Oeste. O evento reúne gestoras estaduais e municipais participantes do Fórum Nacional dos
OPMs  e é organizado em parceria com o governo federal, com o objetivo de fortalecer e aprofundar o
diálogo entre as pessoas responsáveis pela gestão, de acordo com cada realidade.

- A Semira, membro do Grupo de Trabalho de Apoio às Ações de Controle e Redução da Criminalidade
em Goiás - GTACrim, criado pelo Decreto nº 8.205, de 10 de julho de 2014, vem atuando na Rede
Integrada de Segurança Pública - RISP, coordenada pelo GTACrim, que tem como meta primordial
contribuir para a redução em 10% (dez por cento) o índice de homicídios dolosos nos quinze bairros mais
violentos de Goiânia até setembro/2014.
Para a execução das ações da Semira, estão sendo efetivadas simultaneamente, parcerias com as escolas,
polícias comunitárias, conselhos de segurança, parceiros institucionais e lideranças comunitárias.
Também é partícipe do programa Cidadania nos Bairro juntamente com a Secretaria da Cidadania e
outros órgãos governamentais,
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levando além da equipe técnica, as unidades móveis para o atendimento direto às vítimas de violência
doméstica.  Foram executadas: Palestra realizada sobre violência de gênero, racismo, tráfico de pessoas e
homofobia, com a participação de lideranças comunitárias e pequenas palestras proferidas por técnicos
das Unidades Móveis que presta também atendimentos individuais para orientações jurídicas e
psicológicas.
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U.O.:

REALIZAÇÕES

* Construção de casas para comunidades tradicionais e comunidades de religiões de matriz africana -
Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR:

- Rodas de Conversa
Visitas às comunidades Quilombolas dos municípios Aparecida de Goiânia, Trindade e Teresina de Goiás
para realização de Rodas de Conversas.
Objetivo: Foi realizada uma roda de conversa em cada um dos municípios envolvidos, com o intuito de
estabelecer diálogo com a comunidade quilombola para conhecer as principais necessidades e
dificuldades enfrentadas pela população local.

- Reuniões com representantes de comunidades tradicionais e de prefeituras onde estão localizadas as
referidas comunidades, sobre o Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR.
Objetivo: Discutir a necessidade de moradia dessas populações e a parceria com as prefeituras para
implementação do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR, atendendo a demanda com respeito à
diversidade cultural de cada povo. A implementação do referido programa será uma iniciativa pioneira no
país e modelo para outros estados. Nessa primeira ação a perspectiva é de que sejam construídas
aproximadamente 3.722 casas e realizadas  271 reformas respectivamente.

Municípios / Comunidades Participantes
       Aparecida de Goiânia / Jardim Cascata
       Barro alto / Antonio Borges; Laguna
       Campos Belos / Brejão
       Cidade Ocidental / Mesquita
       Colinas do Sul / José Coleto
        Cromínia / Nossa Senhora Aparecida
        Goianésia / Tomas Cardoso
        Minaçu / Quilombolas de Minaçu
        Mineiros / Buracão; Cedro
        Monte Alegre / Kalunga
        Nova Roma / Quilombo dos Magalhães
        Posse / Baco Pari, Assistência Social Municipal
        Santa Rita do Novo Destino / Pombal
        São João D'Aliança / Forte
        São Luiz do Norte / Porto Leocádio
        Silvânia / Almeida
        Teresina de Goiás / Kalunga
        Trindade / Vó Rita
        Uruaçu / João Borges Vieira
        Cavalcante / Kalunga, Secretaria de Igualdade Racial
        Flores de Goiás / Quilombo
        Professor Jamil / Secretaria de Igualdade Racial
        Piracanjuba / Ana Laura
        Niquelândia / Congada Quilombo
        Formosa / Secretaria de Cultura e Diretoria de Igualdade Racial

- Reunião com os Povos de Matriz Africana
No dia 17 de julho foi realizada no Auditório do Centro de Referência da Igualdade - CREI, reunião com
representantes de comunidades de religiões de matriz africana no estado de Goiás, com a participação de
80 lideranças, dos municípios de Goiânia e região metropolitana.
A referida reunião teve como objetivo a apresentação do Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR
com recorte específico, para as comunidades tradicionais (quilombolas, ciganos e comunidades de
religiões de matriz africana).
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* Participação de  Reuniões em Brasília: SEPPIR/PR; Fundação Palmares e INCRA-DF para discutir
sobre Políticas Públicas para Promoção da Igualdade Racial;

* Participação no Seminário Brasil Afro Empreendedor. O projeto Brasil Afroempreendedor é uma
iniciativa da sociedade civil demandada ao SEBRAE Nacional, coordenada em parceria pelo Instituto
Adolpho Bauer (IAB), de Curitiba (PR), Coletivo de Empresários e Empreendedores Negros de São
Paulo (CEABRA/SP), Associação Nacional dos Coletivos de Afroempreendedores (ANCEABRA) e o
Comitê Gestor do projeto, que conta com a participação de organizações da sociedade civil e órgãos do
Governo Federal. É um projeto piloto de formação e capacitação de empreendedores afro-brasileiros. O
Seminário contou com cerca de 100 participantes e teve como objetivo discutir o desenvolvimento
econômico e social, formação e capacitação de micro e pequenos empresários e de empreendedores
individuais afro-brasileiros, inclusive de comunidades negras remanescentes de quilombos.

* Participação no Governo Itinerante;

* Realização de Audiência Pública em Cavalcante para discutir a certificação das terras quilombolas;

* Realização de Reuniões com representantes de Comunidades ciganas para discutir o Programa
Habitacional para Comunidades Tradicionais;

* Lançamento do Programa Habitacional para Comunidades Tradicionais, em parceria com a Caixa
Econômica Federal e AGEHAB, que atenderá 34(trinta e quatro) Comunidades Quilombolas e Ciganas
do estado de Goiás, com a construção de 8.000 (oito mil) casas, beneficiando cerca de 32.000 (trinta e
duas mil) pessoas.

* Acompanhamento junto à Fundação Palmares, do processo de Certificação das Comunidades
Quilombolas dos municípios de: Niquelândia, Professor Jamil, Piracanjuba, Padre Bernardo, Mimoso,
Iaciara e Alto Paraíso.

* Realização da Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio - COMIGRAR
Por ser coordenadora da Comissão Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas - CEETP, a
SEMIRA ficou responsável, conforme indicação da entidade organizadora da Conferência Nacional de
Migrações e Refúgio, pela condução, no Estado de Goiás, das atividades relativas à Conferência.  Desta
forma foi realizada, em janeiro, uma palestra sobre o tema "Migração e Refúgio", com a participação de
Jorge Perazza, especialista em migrações e representante da Organização Internacional para as
Migrações, e a Professora de Direito Internacional, Advogada pro bono para imigrantes no Brasil,
Consultora em Migrações e Direitos Humanos, Carolina Claro.
No final de março foi realizada I Conferência Estadual de Goiânia - COMIGRAR, precedida pela
realização de Conferências Livres nos municípios de Anápolis, Piracanjuba, Pontalina, São Luis dos
Montes Belos No mês de maio a Semira enviou representantes do Estado de Goiás para a Conferência
Nacional da COMIGRAR, em São Paulo.
A COMIGRAR foi uma iniciativa governamental na abordagem da questão migratória no Brasil, com
mobilização nacional e internacional dos diversos atores interessados no tema e na discussão dos
conceitos centrais da política migratória. Foi coordenada pelo Ministério da Justiça em parceria com o
Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da Organização
Internacional para as Migrações - OIM e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
PNUD.
Seu objetivo foi reunir migrantes, profissionais envolvidos na temática migratória, estudiosos, servidores
públicos, representações diversas que vivenciaram a realidade da migração e do refúgio, para uma
reflexão coletiva e elaboração de aportes para a construção da Política e do Plano Nacionais de Migrações
e Refúgio.

40505/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3300 - SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL

3301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES E PROMOÇÃO
DA IGUALDADE RACIAL
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U.O.:

REALIZAÇÕES

A Semira realizou em 2014 as seguintes ações, dentre outras:

- atendimento direto à comunidade, através do CREI - Centro de Referência Estadual da Igualdade,
oferecendo amparo jurídico e psicossocial às vítimas de qualquer tipo de violência, preconceito e
discriminação, que estejam em situação de vulnerabilidade, sejam elas mulheres, negros, ciganos e
demais etnias, população LGBTT e vítimas do tráfico de pessoas.
O CREI conta também com uma profissional pedagoga que desenvolve um projeto informal de
alfabetização para mulheres adultas, em parceria com o Núcleo de Psicologia, visando um resgate da
cidadania e autoestima dessas usuárias. Esse trabalho tem se mostrado bastante eficaz, e a diferença no
desenvolvimento dessas mulheres vem se refletindo no acompanhamento psicológico.
Cabe registrar a formalização de importante parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás para a
instalação de uma unidade da Defensoria Pública no CREI, aproximando, facilitando e agilizando os
encaminhamentos jurídicos legais para o andamento dos processos resultantes das denúncias e
atendimentos recebidos no Centro de Referência. De janeiro a outubro de 2014, o CREI realizou 6.022
atendimentos.
Também instalado no CREI, fica o Disque 100 - Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República, onde as ligações recebidas são supervisionadas pela equipe técnica da Gerência de Políticas da
Diversidade por meio de estudos dos casos denunciados após os quais recebem os encaminhamentos
condensados. No ano de 2014 foram realizadas trinta e uma Visitas Técnicas para averiguação das
denúncias recebidas. Os encaminhamentos são dirigidos para o atendimento social, psicológico e jurídico
das vítimas de homofobia no próprio CREI.

- Execução do Convênio 136/2010, firmado com a Secretaria de Políticas para Mulheres, que tem como
objeto o " Apoio à prevenção da violência contra mulheres nos municípios de Luziânia, Cidade Ocidental,
Valparaíso, Novo Gama, Águas Lindas, Planaltina e Formosa - Oficinas de Terapia Comunitária"  (Valor
Total R$ 167.000,00, sendo R$ 150.000,00 - Recursos Federais e R$ 17.000,00 - Contrapartida Estadual)
Pesquisas realizadas na região do entorno de Brasília tem apresentado altos índices de violência contra a
mulher, realidade esta que aponta para a necessidade de ações específicas que possam contribuir para o
recrudescimento de tais indicadores. Este fato foi determinante para a instalação da primeira Casa de
Passagem, em convênio com o Governo Federal, no município de Valparaíso.
Dentre as ações previstas, destaca-se a realização de oficinas com as mulheres tendo
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em vista as ocorrências registradas de violência doméstica.  Foram confeccionadas e distribuídas às
participantes das oficinas, camisetas alusivas à questão.
Capacitação de líderes comunitárias para atuação junto à população, na disseminação de informações
sobre enfrentamento à violência de gênero; destinado ao apoio das mulheres participantes do programa
Mulheres da Paz desenvolvido pelo Ministério da Justiça e executado pela Semira em 2010.

- exposição Família é Amor. A exposição é uma parceria com o movimento Mães pela Igualdade, que
cedeu o acervo de imagens,  com a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República
(SPM/PR), Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), Semira e Conselho
Estadual LGBTT. A proposta das fotografias é de levar uma mensagem sobre a importância de começar,
dentro de casa, o acolhimento com carinho, respeito e amor. O movimento Mães pela Igualdade reúne
mães e pais de várias partes do Brasil e na luta contra a discriminação, a violência e a homofobia.

- Campanha contra violência à mulher. No fim de semana de comemoração do Dia Internacional da
Mulher, jogadores de Atlético e Goiás participaram do ato de Enfrentamento a Violência Contra a
Mulher. A ação é fruto de uma parceria entre os clubes, a Federação Goiana de Futebol e a Secretaria de
Estado de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial - Semira.
O intuito da ação é sensibilizar e alertar o público sobre a violência praticada contra mulheres e informar
sobre políticas de gênero existentes para que ela seja diminuída. Para isso, a Semira utilizou a imagem
dos jogadores, formadores de opinião e ídolos de muitas pessoas, para dar mais alcance às mensagens. Os
jogadores do Atlético entraram com uma faixa de dez metros de comprimento por um de altura com a
seguinte frase. "O valente não machuca, nem com palavras". Outra faixa que esteve no gramado do Serra
Dourada trazia a seguinte mensagem: "Violência não tem desculpa, tem lei'. A ação é pioneira no futebol
brasileiro e espera sensibilizar a sociedade.

- Foram realizadas várias ações de capacitação em parceria com outras Secretarias de Estado, visando à
qualificação dos profissionais que atuam nos serviços de atendimento referente a área de atuação da
Semira:

* Curso de Formação para Vigilantes Penitenciários Temporários - Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária e Justiça - SAPEJUS.
Foi firmado termo de cooperação com a Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça -
SAPEJUS, para ministrar as temáticas da Semira aos funcionários da SAPEJUS, que serão incluídas no
processo de formação continuada na Escola de Formação dos servidores.

* Formação e qualificação do cidadão nas áreas de educação profissional/ Programa Bolsa Futuro -
SECTEC
Celebração de Termo de Cooperação visando garantir acesso facilitador ao público alvo da SEMIRA,
para formação e qualificação do cidadão nas áreas de educação profissional, por meio do Programa Bolsa
Futuro, proporcionando a gratuidade do curso. Estão sendo ofertados dez cursos de capacitação
profissional voltados para as áreas de comércio, agronegócio, funções de apoio, indústria e infraestrutura,
como forma de desenvolver competências, tendo como eixo norteador a formação e potencialização do
talento humano e de resultados voltados principalmente à empregabilidade e o empreendedorismo.

* Capacitação de Policiais do Estado - Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública -
SSP.
Em implementação o termo de cooperação entre as pastas, para ministrar cursos pela equipe
multidisciplinar à todos os policias sobre os recortes temáticos da Semira, com o objetivo de estabelecer
um melhor atendimento às vítimas de violência doméstica, homofobia e racismo.

* Enfrentamento a violência contra a pessoa humana - Corpo de Bombeiros.
A Semira, em parceria com o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás realizou o Seminário de
Atualização Profissional O Corpo de Bombeiros no enfrentamento a
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violência contra a pessoa humana, quando foram abordados temas relativos a  violência contra a mulher,
enfrentamento ao tráfico de pessoas, igualdade racial, diversidade sexual dentre outros, visando o
atendimento humanizado às vítimas de violência. O evento contou com a participação de cento e vinte
bombeiros socorristas.

* Seminário do Programa Mulheres Mil/ PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego.
Realizou-se o I Seminário do Programa Mulheres Mil/ Pronatec- Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego, com o tema: Garantia dos direitos da mulher em situação de vulnerabilidade social.
Esse programa refere-se à formação educacional, profissional e cidadã de mulheres desfavorecidas para
criar pontes necessárias para que essas mulheres incrementem seu potencial produtivo e promovam a
melhoria das condições de vida de suas famílias e de suas comunidades. O evento contou com a presença
de sessenta pessoas.

* Capacitação dos servidores Semira/Secretaria de Estado da Administração Penitenciária e Justiça
Está sendo efetuada capacitação dos servidores da Semira e SAPEJUS, objetivando conhecer mutuamente
os procedimentos de atendimentos desenvolvidos por cada instituição às vítimas/agressores.

* Palestras, debates, oficinas e seminários para a população LGBTT
Palestra: "Masculinidades", proferida na Oficina "Mulheres e Homens pela Paz e Contra o Tráfico de
Mulheres e a Violência Sexual" ocorrida em fevereiro;
Palestra: "Orientação Sexual e Identidade de Gênero: uma questão de respeito", proferida no Seminário
para o Corpo de Bombeiros ocorrida em maio;
Palestra: "Homoafetividade e Novas Famílias: Diversidade no Contexto Educacional" proferida na I
Semana da Diversidade de Senador Canedo seguido de debate com professoras e professores da rede
municipal de ensino daquele município;
Ação no Complexo Prisional Feminino - Penitenciária Consuelo Nasser e Casa de Prisão Provisória (ala
feminina) para diálogo com lésbicas e mulheres bissexuais sobre sexualidade, saúde, prevenções e temas
afins onde foi realizado um pré-diagnóstico dos avanços e oportunidades de melhorias, gerando outras
ações específicas em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e Secretaria
Estadual de Saúde de Goiás.

* Capacitação de Profissionais da Saúde - Comitê Técnico de Saúde Integral para População LGBT -
CTSIP LGBT
A Semira, como integrante do CTSI, em parceria com a Superintendência de Políticas de Atenção
Integral à Saúde - SPAIS, participou da aprovação e realização de um programa de capacitações para os
profissionais da saúde, membros do Comitê e demais pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, no
atendimento à população LGBT. O conteúdo dessas capacitações aborda questões relevantes para o
atendimento a ser oferecido a essa população, incluindo cuidados específicos dada à natureza das diversas
orientações sexuais.

* Capacitação de Servidores - Secretaria Estadual de Saúde
 Ações de sensibilização e conscientização aos servidores das Unidades de Saúde do Estado de Goiás
através de oficinas e palestras sobre as temáticas específicas, necessidades mais freqüentes e proposta de
humanização ao atendimento para população LGBT firmam parceria entre a SEMIRA e Secretaria
Estadual de Saúde nas Cirandas da Equidade realizadas pela Superintendência de Políticas de Atenção
Integral à Saúde  nos municípios pólo que sediam as regionais de saúde no Estado de Goiás.

* II Encontro Regional Centro-Oeste de Políticas Públicas para a População LGBT, nos dias 03 e 04 de
abril de 2014, na cidade de Goiânia/GO. Realizado em parceria com o Fórum Nacional de Gestoras e
Gestores Estaduais e Municipais de Políticas Públicas para População de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis - FONGES LGBT. A atividade tem como objetivo discutir a partir do pacto federativo os
desafios da gestão compartilhada entre união, estados e municípios.
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3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

INSTITUCIONAL

Joaquim Claudio Figueiredo Mesquita

1. Gestor

2. Visão Institucional

Ser uma organização de referência nacional na ressocialização e reintegração do apenado, bem como
atender e promover a relações de consumo e direitos humanos, tendo sempre como foco a eficiência no
atendimento.

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº 18.056 de 24 de junho de 2013

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Em 2014 diversas foram as ações realizadas no âmbito das atribuições da Secretaria de Administração
Penitenciária. Dentre elas, podemos destacar:

A monitoração eletrônica do custodiado, permitiu o monitoramento, até dezembro, de 1.691 (mil
seiscentos e noventa e uma) pessoas custodiadas de todas as modalidades com previsão legal, sendo estas
presos dos regimes semi-aberto e aberto; pessoas incursas nas medidas cautelares diversas (prisão
preventiva);  agressores vítimas previstos na Lei 11.340/03 (Lei Maria da Penha). A implantação da
vigilância eletrônica representa um avanço tecnológico de grande relevância jurídica, social e científica,
posto que permite: fiscalizar o cumprimento das medidas judiciais impostas; conhecer a localização do
indivíduo, seja este um indiciado, denunciado ou, até mesmo, condenado; e utilizar a prisão eletrônica
como um eficiente meio alternativo, capaz de substituir a prisão física, o que contribui para a abertura de
novas vagas.

A execução das obras de construção das Unidades Penais dos municípios de Anápolis, Novo Gama,
Águas Lindas de Goiás e Formosa, além do Centro de Triagem e Delegacia de Capturas e do Bloco de
Carceragem Padrão da Unidade Prisional de Planaltina de Goiás. Sendo obras que permitirá um
acréscimo de 1.452 (mil quatrocentos e cinquenta e duas) novas vagas ao sistema prisional goiano.

Em 2014, também foi realizada a licitação para a construção do Complexo Penal Odenir Guimarães -
CPOG, que será construído no município de Aparecida de Goiânia com capacidade para 1.600 (mil e
seiscentos) presos, sendo uma concessão administrativa na modelagem de cogestão.

Outra iniciativa da SAPEJUS em 2014 foi o planejamento e a elaboração de projetos arquitetônicos para a
construção e ampliação de diversas unidades prisionais no interior do estado de Goiás, visando mitigar o
problema da superlotação dos estabelecimentos penais e a melhoria das condições de salubridade dos
internos. Como, por exemplo, Bela Vista de Goiás, anexo da Casa de Prisão Provisória de Aparecida de
Goiânia, o Presídio Estadual Feminino em Aparecida de Goiânia, Presídio Regional em Senador Canedo,
dentre outros.

No que se refere à modernização dos equipamentos de segurança, a SAPEJUS adquiriu diversos itens de
segurança, como, por exemplo, carabinas, granadas lacrimogêneas, revólveres, espingardas e algemas.
Todos esses equipamentos são imprescindíveis para garantir e intensificar a segurança, tanto dos
custodiados, quanto da sociedade, não podendo deixar de destacar a aquisição dos novos bloqueadores de
celular e radiocomunicação, diminuindo o poder do crime organizado em chefiar e comandar atos
criminosos de dentro dos presídios, e a aquisição de equipamentos de Raio X de Inspeção Corporal,
evitando a entrada de materiais ilícitos.

Em relação à reintegração social e a qualificação profissional do custodiado, foram desenvolvidos
trabalhos que permitiram a utilização da mão de obra de cerca de 4.000 (quatro mil) reeducandos, através
de parcerias com os setores público e privado. No

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, 8 (oito) empresas atuam na área da indústria, com galpões
de trabalho que permitem o desenvolvimento de atividades de marcenaria, serralheria, confecção e
serigrafia.

Enfim, inúmeros são os desafios do sistema prisional goiano que hoje possui uma população carcerária
superior a 13.000 (treze mil) custodiados. Mas acreditamos que em 2014 houve um grande avanço na
gestão prisional do estado de Goiás, através de uma gestão responsável pautada na excelência do serviço
público e no comprometimento de todos os atores envolvidos na melhoria dos serviços destinados ao
cidadão goiano.

Índice de Aprovação e Satisfação do Atendimento de Defesa do Consumidor
Implantação de Novos Postos de Atendimento
Número de Pessoas Beneficiadas em Defesa e Reparação de Direitos Humanos
Número de Presos por Vaga
Número de Vagas de Trabalho Criadas para os Reeducandos

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
3450 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2326 - PROMOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Monitoração Eletrônica do Custodiado

O monitoramento eletrônico no Estado de Goiás teve seu início no dia 10 de março do ano de 2014 sob a
competência da Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça e executado pela Gerência de
Monitoramento e Fiscalização, subordinada a Superintendência de Execução Penal. A monitoração
eletrônica é realizada por equipamentos portáteis que utilizam a tecnologia GPS para definição de
localização geográfica e GPRS para a transmissão de dados, que permite o controle e fiscalização dos
custodiados fora do ambiente prisional, em atendimento a nova legislação penal vigente.

Do mês de março até o mês de novembro de 2014, foram inseridas no cadastros do sistema de
monitoramento eletrônico (Plataforma SAC24) 1691 pessoas custodiadas de todas as modalidades com
previsão legal, sendo estas:

- Monitoramento de presos dos regimes semi-aberto e aberto
- Pessoas incursas nas medidas cautelares diversas (prisão preventiva)
- Agressores vítimas previstos na Lei 11.340/03 (Lei Maria da Penha)

O Sistema de Monitoramento Eletrônico se enquadra perfeitamente na concepção preventivo-especial
positivo da pena em todas as penas e medidas previstas em lei, e atendendo aos preceitos da Lei da
Execução Penal e de suas diretrizes. Com um resultado positivo quanto sua eficácia e com baixos índices
de descumprimento das condições estabelecidas, que gira em torno de 1,5% para violações do tipo
rompimento, 7% para medidas protetivas da Lei Maria da Penha e 6% para saídas não autorizadas das
áreas de inclusão.

O equipamento possui a capacidade de fazer o cruzamento de informações de todos os tipos de crime
ocorrido em data posterior à implantação do Programa, com a precisão necessária para a instrução de
procedimentos policiais e processuais. Estas ações atualmente encontram-se na fase de avaliação para
implementação.

Benefícios

O Sistema de Monitoração Eletrônica atende aos preceitos da Lei de Execução Penal, que através de suas
diretrizes, vela pela reincorporação do custodiado na comunidade e o oferecimento de segurança para a
sociedade.

Reflexos da monitoração eletrônica na redução da criminalidade podem ser vistos na extinção dos casas
de homicídios praticados nas imediações de unidades prisionais, tendo como autores e vítimas presos do
regime aberto e semiaberto e a diminuição da reincidência no cometimento de crimes por parte dos
condenados que estão sendo monitorados, haja vista o efeito inibidor da constante vigilância
proporcionada pelo equipamento.

Sistema Goiaspen

Trata-se de um sistema (online) de gestão penitenciária criado, exclusivamente, pela área de Tecnologia
da Informação da SAPeJUS. O sistema possibilita o gerenciamento de informações relativas ao perfil de
cada reeducando custodiado, além da possibilidade de realização de consultas, geração de relatórios,
geração de dados estatísticos, verificação de prontuários individuais, consulta a livro de ocorrências,
informações sobre fuga e outros dados relativos à rotina administrativa e operacional
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das unidades prisionais.
Goiás é o único do país que detém essa ferramenta desenvolvida, atualizada e gerenciada por servidores
penitenciários. Nesse ano, iniciou-se um acordo de parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás para que
as certidões carcerárias sejam disponibilizadas por meio do Goiaspen, possibilitando maior celeridade no
trabalho do judiciário.

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA CIDADÃO SEGURO

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2202 - PROMOÇÃO, DEFESA E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

1)        Comissão da Memória, Verdade e Justiça Deputado José Porfírio de Sousa

No ano de 2014 A Superintendência Estadual de Direitos Humanos, através do Decreto N.º 8.101, de 19
de fevereiro de 2014, criou a Comissão da Memória, Verdade e Justiça "Deputado José Porfírio de Sousa"
(CEMVJ), responsável por examinar e esclarecer, na esfera do Estado de Goiás, as graves violações de
Direitos Humanos praticadas durante a Ditadura Militar.
A CEMVJ foi dividida em 6 grupos técnicos, sendo eles: "Mortos e desaparecidos políticos da Ditadura
Militar em Goiás", "Contextualização do golpe civil militar (1964) em Goiás e a intervenção federal",
"Comunidade de informação", "O papel das instituições no período da Ditadura Militar (A Igreja, a
imprensa e o movimento estudantil)", "Lutas sociais no campo" e "Presos e perseguidos políticos em
Goiás".
Cada grupo técnico entregará o seu relatório até o dia 15 de dezembro de 2014 para que seja elaborado o
relatório da Comissão da Memória, Verdade e Justiça "Deputado
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José Porfírio de Sousa".
Em outubro foi efetuada uma diligência no Estado do Pará, com o intuito de ir a um povoado a 10 km de
Ourilândia para investigar se a pessoa encontrada no local é o Sr. Durvalino Porfírio, filho do Sr. José
Porfírio. Para investigar foram feitos exames de DNA de 3 irmãos do Sr. José Porfírio e da pessoa a ser
investigada.

2)      Coordenação da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Estado de Goiás
(COETRAE - GO)

Em 2014 a COETRAE-GO atuou no caso de aliciamento de trabalhadores que vieram da Bahia para
trabalhar na construção civil, participou do evento COETRAE/IGT/OAB e de encontros da CONATRAE,
realizados em 29 de abril e 26 de agosto de 2014.
Ademais, a COETRAE-GO colaborou com a confecção de nota técnica feita pelo Ministério Público do
Trabalho, referente à jornada de trabalho dos bombeiros militares do Estado de Goiás.
Nos dia 10, 11 e 12, em São Paulo, o Dr. Miguel Jorge Júnior representou a COETRAE-GO no 3º
Encontro das Comissões Estaduais para a Erradicação do Trabalho Escravo. Neste evento foram expostas
as ações da COETRAE-GO e foram adquiridas informações com as demais COETRAE's.

3)      Coordenação da Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Tortura em Goiás (CEPCT - GO)

Em fevereiro foram efetuados trabalhos no sentido de elaborar o Plano Estadual de Ações Integradas para
a Erradicação da Tortura no Estado de Goiás.
No mesmo mês foi realizada reunião com o Sub-Comandante Geral da PM-GO, com o intuito de serem
adotadas providências para coibir quais desvios de conduta, excessos e abusos por parte dos Policiais
Militares para com as "Profissionais do sexo" da região do Dergo.
O CEPCT-GO acompanhou e prestou os auxílios necessários durante a greve dos professores da rede
municipal de ensino
Em parceria com a UNIP, o CEPCT-GO foi responsável por palestras apresentadas na XI Semana
Jurídica da UNIP.
Em novembro de 2014 conselheiros do CEPCT-GO proferiram a seguintes palestras, no Simpósio
promovido no 7º Batalhão de Polícia Militar: "Práticas exitosas do Grupo de Trabalho (MPE) - Região do
Dergo", "Violência contra a mulher" e "Segurança Pública e Direitos Humanos", "Ações do Comitê -
Cultura de Paz e a Educação em Direitos Humanos, com ênfase nas campanhas de conscientização e
sensibilização sobre a temática nas universidades, Academia de Polícia Militar, Batalhões Militares, etc.
Lançamento do Programa "Meu Guri" - Sistema Sócio-educativo, na ASMEGO. O programa nasce com o
intuito de transformar a realidade do adolescente, especial que se encontra em prática infracional,
criando-lhe oportunidade. Foram estabelecidas parcerias com o Juizado da Infância e Juventude, o MPE e
a sociedade civil.

4)      Coordenação do Conselho Estadual de Direitos Humanos (CEDH).

Acompanhamento dos casos de agressões ocorridas no aterro sanitário de Aparecida de Goiânia por
Guardas Municipais, agressões sofridas por um torcedor do Vila Nova no Estádio Serra Dourada
causadas por Policiais Militares, chacina ocorrida no dia da Mulher e questões envolvendo intolerância
religiosa em Aparecida de Goiânia.
Realização em conjunto com a SDH de palestra para os oficiais da Policia Militar, no curso de Altos
Estudos da SSP.
Principalmente no decorrer do primeiro semestre de 2014 o Conselho de Direitos Humanos atuou em
relação à situação das profissionais do sexo da região do Dergo.
Em conjunto com a SDH efetuou diligência nas cidades de Santa Helena e Rio Verde, para atuar diante
de uma suspeita de estupro na unidade prisional de Santa Helena.
Em agosto de 2014 a CEDH participou de uma reunião com o delegado da Delegacia de Homicídios para
tratar do caso referente aos homicídios de mulheres em Goiânia. Assim como também visitou as famílias
das vítimas. Além disso, a CEDH continuou prestando auxílio às famílias das vítimas e procurou manter-
se informada sobre as investigações.
Acompanhamento também dos seguintes casos: greve dos professores da rede municipal de ensino de
Goiânia, morte do vigilante penitenciário temporário e um possível caso de tortura no presídio Núcleo de
Custódia, inspeção da alimentação dos
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presos, fornecida por empresas privadas. No mesmo mês foi feita outra inspeção no abrigo de idoso
localizado no município de Águas Lindas de Goiás
Em outubro de 2014 juntamente com a SDH o CEDH efetuou os seguintes trabalhos: inspeção da chácara
onde funciona uma clinica de reabilitação de dependentes químicos, no município de Goianira. Assim
como também fez uma visita ao local onde foram apontadas denúncias de maus tratos a idosos em
Anápolis e no Bairro da Vitória. Em outra ocasião o CEDH acompanhou e prestou auxílio no caso de
agressão sofrida por um preso, ex-policial militar, no Presídio Odenir Guimarães e averiguou denúncias
da Pastoral Carcerária sobre possíveis violações de Direitos Humanos e o caso do rapaz morto na Casa de
Prisão Provisória.
Houve a participação também na Comissão de Conflitos Fundiários, comissão esta subordinada a
Secretaria da Segurança Publica, mas com atuação constante e direta da Superintendência de Direitos
Humanos da SAPeJUS. Como nas ações de reintegração de posse enumerados abaixo, onde sempre se fez
presente um representante da SDH:
Fazenda Gamelas (Luziânia);
Fazenda Santa Mônica (Corumbá/Abadiânia e Alexânia - 3.300 famílias),
Fazenda Boa Vista do Fundão (Uruana);
Área da Companhia Nacional de Abastecimento (Palmeiras de Goiás - cerca de 20 famílias no local);
Dependências da Superintendência Regional do INCRA-GO;
Fazenda Disco (Paranaiguara - 150 famílias);
Fazenda Vendinha (Padre Bernardo);
Prédio a Câmara Municipal de Goiânia (greve dos professores da rede municipal de ensino de Goiânia);
Fazenda Porta do Sol (Fazenda Nova);
Fazenda Taquaral (Itapaci );
Fazenda Ouro Branco (as margens da Rodovia GO-210, entre as cidades de Turvelândia e Santa Helena
de Goiás);
Área rural denominada Larga do Córrego Fundo (Fazenda Capim Pubo, BR 25, km 18, Distrito de
Campos Lindos, em Cristalina-GO);
Quadra 23 do Setor Negrão de Lima (Goiânia);
Fazenda Ouro Branco (Santa Helena de Goiás);
Fazenda Campo Alegre (Caiapônia);
Fazenda Umuarama II (Novo Planalto);
Fazenda Tamita (Ipameri).
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PROGRAMA: 1086 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO GESTOR: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA -
SAPEJUS
O Programa de Proteção aos Direitos do Consumidor permitiu ao PROCON Goiás o desenvolvimento de
diversas ações voltadas ao consumidor em todo o estado de Goiás. Dentre essas várias ações destacamos
as seguintes:

Ampliação dos postos de atendimento;
Agilização dos processos e otimização do atendimento;
Ampliação da atuação do PROCON Itinerante;
Reestruturação da Escola Estadual de Defesa do Consumidor;
Ampliação da capacidade de atendimento da Unidade Padrão VAPT VUPT Sede;
Aquisição do PROCON Virtual e Bloqueio de Telemarketing;
Reforma e reinauguração do Edifício Sede do PROCON;
Unidade Padrão VAPT VUPT Sede do PROCON Goiás é premiada como unidade destaque do mês de
outubro de 2014;
Participação do PROCON Goiás nos Projetos Ação Global e Governo Itinerante;
Atuação do Núcleo de Renegociação de Dívidas e Gerência de Pesquisa e Cálculo;
Palestras sobre o Código de Defesa do Consumidor - CDC;
Realização e divulgação em mídias de pesquisa comportamental e de preços.

3451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2219 - AGILIZAÇÃO DO ATENDIMENTO E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014 foi registrado o total de atendimentos no sistema SINDEC em todo o Estado de Goiás, ou
seja, incluindo o PROCON Estadual com sua sede e mais os 14
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(quatorze) postos de atendimento instalados nas unidades vapt vupt e os 33 (trinta e três) PROCON's
Municipais conveniados com o órgão estadual.

No ano foram atendidos na Unidade Sede o total de 39.520 (trinta e nove mil e quinhentos e vinte)
clientes.  A média anual do índice de satisfação classificado como ótimo foi de 99,5% (noventa e nove
vírgula cinco por cento), ou seja, o índice alcançado foi acima do estabelecido pela SEGPLAN para
unidades desse porte que é de 99,0% ( noventa e nove por cento) . A média anual do índice de desistência
para espera do atendimento ficou em 1,60% (um vírgula seis por cento), ou seja, índice acima das metas
estabelecidas pela SEGPLAN para Unidades integrantes do Programa  Vapt Vupt que é de 5% (cinco por
cento).

Na busca constante pela diminuição do tempo de resposta ao consumidor, no quarto trimestre de 2014, 02
(dois) novos fornecedores aderiram à modalidade da resposta ao consumidor através da internet.  No ano
de 2014 o total de 19 (dezenove) fornecedores aderiram a essa modalidade de resposta ao consumidor o
que possibilitou a diminuição considerável no tempo de resposta ao consumidor que busca atendimento
do órgão perante tais fornecedores.

Foram recepcionadas pela Central de Informações e Denúncias - 151 no ano de 2014 o total de 58.470
(cinqüenta e oito mil e quatrocentos e setenta) ligações, sendo realizadas orientações e registradas
denúncias na área do Direito do consumidor.

A plataforma virtual disponibilizada a partir de 26 de agosto, realizou o total de 862 ( oitocentos e
sessenta e dois)  atendimentos entre orientações, reclamações e denúncias. Além do PROCON Virtual, o
órgão também integra a Plataforma Consumidor.gov , sistema disponibilizado a todo o Brasil e gerido
pelo governo federal através do Ministério da Justiça. Nesse canal de atendimento foi recepcionado o
total de 882 (oitocentos e oitenta e dois) atendimentos entre orientações, reclamações e denúncias.

Outra inovação é o bloqueio de recebimentos de ligações de telemarketing, onde o consumidor pode
escolher se quer ou não receber ligações telefônicas de empresas que oferecem produtos ou serviços.
Desde agosto desse ano, quando foi inaugurado o serviço, até o fim do ano, foi cadastrado o total de
1.341 (Hum mil trezentos e quarenta e um) números de telefones móveis ou fixos nesse canal de
atendimento.

Dando prosseguimento a otimização dos processos e a fim de garantir maior acessibilidade aos usuários,
foi disponibilizado acesso ao Procon Virtual através do Portal do Vapt Vupt Digital a partir de outubro
desse ano. Os usuários que acessarem o portal podem realizar reclamações, denúncias ou solicitar
orientações através da plataforma do Procon Virtual. As demandas são direcionadas aos técnicos do órgão
que dão tratativa as demandas dentro do próprio ambiente virtual. O usuário é atendido pelo fornecedor e
tem sua demanda solucionada em no máximo 10 (dez) dias.

Ainda em 2014, foi disponibilizado atendimento do órgão nas Unidades Fixas de Atendimento das
cidades de Posse, Rio Verde e Caldas Novas, através do Procon Virtual.
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3451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2212 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PARA DEFESA DO CONSUMIDOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Procon-Goiás em parceria com a SEGPLAN e Escola de Governo do Estado de Goiás disponibilizou
técnicos do órgão para ministrar cursos na área de Direito do Consumidor e SINDEC - Sistema Nacional
de Informações e Defesa do Consumidor - para todos os servidores que integram o Projeto @tende+.
Foram capacitados e treinados 556 (quinhentos e cinquenta e seis) servidores, entre colaboradores de
Goiânia e interior do Estado de Goiás. A intenção do Projeto @tende+ é universalizar a prestação de
serviços aos cidadãos nas Unidades de Atendimento Vapt Vupt, integrando o atendimento de todos os
órgãos parceiros do programa.
O Procon-Goiás através da Escola Estadual de Defesa do Consumidor promoveu em parceria com a
Escola de Administração Superior da Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça (SAPeJUS), 02
(dois) cursos de capacitação em defesa do consumidor para 31 (trinta e um) novos servidores do órgão
(remanescentes da extinta CAIXEGO) e 75 (setenta e cinco) novos estagiários.
O Procon-Goiás também realizou em março deste ano a capacitação de 12 (doze) servidores municipais
para a disponibilização do serviço de cálculo e intermediação de negociação de dívidas aos consumidores
que buscam atendimento nos Procon municipais pelo Estado de Goiás.
Também foi realizada uma palestra na Câmara Americana de Comércio na cidade de Goiânia sobre
Direito dos Fornecedores, com a adesão de 25 (vinte e cinco) participantes.
No mês de março a Superintendente e a gerente de atendimento do órgão participaram do I Seminário
Internacional sobre Consumo e Turismo na SENACON em Brasília - DF e
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posteriormente disseminaram o conhecimento adquirido aos demais gerentes e servidores, visando
melhorar a qualidade do atendimento das demandas, principalmente referentes as situações advindas da
Copa do Mundo e dos grandes eventos realizados no Estado de Goiás e no Brasil.
O PROCON Goiás promoveu treinamentos e capacitações de servidores dos PROCON's Municipais de
Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto e Nerópolis, voltados à
implementação de melhorias e novas rotinas de trabalho, com vistas à qualidade no atendimento,
destacando-se os seguintes eventos:
a)      PROCON Municipal de Luziânia - Treinamento teórico e prático sobre CDC e SINDEC, e
implementação de CIP Eletrônica (Carta de Informação Preliminar Eletrônica);
b)      PROCON Municipal de Santo Antônio do Descoberto - Treinamento e capacitação de servidor para
elaboração de Julgamento e Análise de Recurso Administrativo / Decisão Definitiva, e implementação de
CIP Eletrônica (Carta de Informação Preliminar Eletrônica).
c)      PROCON Municipal de Águas Lindas de Goiás - Treinamento teórico e prático sobre CDC e
SINDEC, e implementação de novas rotinas de trabalho.
d)      PROCON Municipal de Valparaíso de Goiás - Treinamento sobre rotinas internas, relacionadas aos
serviços cartoriais do Órgão, e análise de processos administrativos para posterior julgamento.
e)      PROCON Municipal de Nerópolis-GO - Treinamento sobre dosimetria de multa e manuseio do
SINDEC na senha "Administrador".

OBSERVAÇÕES

A Escola Estadual de Defesa do Consumidor - EEDC passou a integrar a Gerência de Ensino da
SAPeJUS em fevereiro de 2014, estabelecendo uma agenda de cursos de capacitação para o ano de 2014.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

3451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2525 -  IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS E CENTRAIS DE
ATENDIMENTO DO PROCON

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014 o PROCON Goiás promoveu treinamentos nos PROCON's Municipais de Santo Antônio do
Descoberto, Formosa, Valparaíso de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Nerópolis, Planaltina de Goiás,
Crixás, Luziânia, Goiatuba e Pires do Rio.

Ainda no ano de 2014, foram realizadas diversas reuniões nos municípios do interior do estado de Goiás
no intuito de ampliar o acesso aos serviços oferecidos aos consumidores. Através dessas reuniões, o
PROCON conseguiu elaborar e aprovar os Regimentos Internos e Portarias de Aplicação de Multas dos
PROCON¿s Municipais de Luziânia, Valparaíso de Goiás e Santo Antônio do Descoberto. Em Santo
Antônio do Descoberto, também contribuiu para a locação de um veículo a ser utilizado pelo PROCON
Municipal.

Foram instalados dois novos postos de atendimento no ano de 2014, sendo eles nas cidades de Luziânia e
Goiatuba. E em Cristalina, está previsto a inauguração do PROCON Municipal daquela cidade e,
também, a instalação de atendimento do PROCON no Condomínio Vapt Vupt de Alexânia, Vapt Vupt
Santo Antônio do Descoberto e Vapt Vupt Luziânia, que disponibilizará atendimento aos consumidores
residentes nos municípios acima descritos, proporcionando maior comodidade ao cliente cidadão.

Consta, também, em fase de planejamento o Projeto "O PROCON Goiás Mais Perto de Você", registrado
no SICONV sob proposta nº 038770/2014, no valor global de R$ 489.200,20 (quatrocentos e oitenta e
nove mil duzentos reais e vinte centavos).

O Projeto em questão tem por objetivo a universalização e democratização dos serviços de atendimento
ao consumidor, e edificação de um sistema descentralizado de serviços do PROCON Goiás, tendo por
eixo o incremento de uma rede física, através da parceria com prefeituras municipais das 9 (nove)
cidades-pólo do estado de Goiás, ampliando o atendimento em unidades físicas através do atendimento
presencial, fomentando o funcionamento adequado e a modernização dos PROCON's Municipais, que
permitirá o acesso fácil e a proteção do clinte-cidadão na relação de consumo, possibilitando o exercício
de seus direitos enquanto consumidor.
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3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

3451 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2084 - IMPLANTAÇÃO DO PROCON ITINERANTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

A agenda de atendimento do PROCON Itinerante foi trabalhada voltada a grande Goiânia e municípios
do Estado, atendendo a denúncias que chegam através da Central de Informações e Denúncias - 151 ou de
Ofício, sendo realizados pela equipe de fiscais da Gerência de Fiscalização, Relatórios de Visitas,
Constatações e Autuações. Até outubro de 2014 já foram visitados municípios como: Goiânia, Aparecida
de Goiânia, Trindade, Mineiros, Indiara, Abadia de Goiás, Guapó, Rio Verde, Jataí, Santa Rita do
Araguaia, entre outros.

O órgão também participou de 2 (duas) edições da Ação Global em parceria com o SESC/SESI,
oferecendo ao público participante todos os serviços disponíveis nas unidades de atendimento Vapt Vupt.
Foram 11 (onze) edições do Projeto Governo Junto de Você, oferecendo ao público participante todos os
serviços disponíveis nas unidades de atendimento Vapt Vupt. Foram atendidos municípios como:
Pirenópolis, Trindade, Novo Gama, Padre Bernardo, Senador Canedo, Cristalina, Rio Verde, Goiânia,
Santo Antônio do Descoberto, Porangatu, Valparaíso, Planaltina e Niquelândia.
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PROGRAMA: 1113 - PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ASSISTÊNCIA NO
SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO GESTOR: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA -
SAPEJUS
O Programa de Reeducação, Qualificação e Assistência no Sistema de Execução Penal proporcionou o
desenvolvimento de diversas ações voltadas à reintegração social do reeducando e egresso. Em 2014, a
SAPeJUS realizou trabalhos educacionais, laborais e assistenciais a fim de oportunizar a reinserção e
ressocialização do custodiado, através de ações que valorizam a capacidade de desenvolvimento técnico
da mão de obra dos reeducandos e egressos, preparando-os para atender às demandas do mercado de
trabalho, bem como oferecendo condições propícias à ocupação daqueles que, em outras circunstâncias,
estariam ociosos e privados da elevação de sua autoestima pela impossibilidade de trabalharem
ativamente.
Nessas ações, os reeducandos e egressos não só aproveitam melhor o seu tempo, como também podem
cumprir uma missão social como na produção de utensílios para portadores de necessidade especiais, que
são doados à comunidade.
Dentre essas ações podemos destacar o Programa Esperança Polo de Indústria - PEPI, que consiste em
um ambicioso empreendimento que produzirá resultados importantes, como por exemplo, a qualificação
profissional do custodiado, a auto sustentabilidade para o sistema de execução penal do estado, a
reinserção do preso na sociedade, etc.
O PEPI tem como objetivo principal a abertura de novas vagas de trabalho para os presos do regime
fechado da Casa de Prisão Provisória e Penitenciária Odenir Guimarães, proporcionando aos reeducandos
a possibilidade de ressocialização pelo trabalho e geração de renda para subsistência pessoal e de seus
familiares.
No que diz respeito à assistência, a SAPeJUS realizou atendimentos à saúde dos reeducandos, bem como
à assistência social e psicológica e à recuperação do dependente químico, preparando-os para retornarem
ao seio da sociedade.

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2155 - EMPREGABILIDADE PARA O RESGATE DA CIDADANIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

1) Ampliação do EJA (Educação para Jovens e Adultos)

A direção da Unidade Prisional de Ceres, na 7ª Regional Prisional Norte da Secretaria da Administração
Penitenciária e Justiça (SAPeJUS), inaugurou no dia 05/02/14, uma nova sala de aula no estabelecimento
para a formação escolar dos detentos. As aulas do Ensino Fundamental começaram no primeiro trimestre
de 2014 e, brevemente, no local também terão aulas de informática básica.
A nova sala de aula foi construída com o apoio do Conselho da Comunidade da Comarca de Ceres e
também com doações de colaboradores da comunidade ceresina. A mão-de-obra empregada, da fundação
ao acabamento, foi dos próprios reeducandos. No ano passado foi iniciada uma turma de alfabetização no
local.
O novo espaço serve ainda a atividades religiosas, já que nas sextas-feiras a Pastoral
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Carcerária juntamente com a Paróquia Imaculada Conceição de Ceres, realiza catequese com
conhecimentos cristãos e a vivência diária de cada um, cujo objetivo tem refletido na mudança de vida
dos reeducandos.
A Unidade de Ceres tem atualmente 80 presos e todos os condenados estão envolvidos em alguma
atividade de educação ou de trabalho.

2) Ampliação da Educação e Trabalho

A Unidade Prisional de Paraúna, da 5ª Gerência Regional Prisional Centro-Oeste da Secretaria da
Administração Penitenciária e Justiça, inaugurou no dia 28/01/14 uma sala de aula com capacidade para
10 alunos, um galpão para serviços onde funcionará uma máquina de fraudas, onde trabalharão quatro
reeducandos, e uma loja de artesanatos da Unidade para venda de produtos dos reeducandos.  As obras a
serem inauguradas foram custeadas pelo Ministério Público de Paraúna por meio da 1º Conselho de
Segurança de Paraúna e a Prefeitura Municipal.

Sala de aula
A sala de aula foi construída a partir da iniciativa da Direção da Unidade Prisional de Paraúna que
elaborou o projeto "EDUCAÇÃO - UMA JANELA PARA A ESPERANÇA". Após apresentação do
projeto ao Promotor de Justiça da Comarca e a Secretaria Municipal de Educação, que apoiaram
integralmente a iniciativa, iniciou-se a construção da sala de aula na Unidade com recursos provenientes
de penas pecuniárias pagas ao judiciário e destinadas ao Conselho de Segurança de Paraúna, que por sua
vez destinou os recursos necessários para a execução do projeto.
A Secretaria Municipal de Educação de Paraúna disponibilizou uma professora para trabalhar na sala de
aula da unidade que terá aulas na Modalidade EJA - Educação de Jovens e Adultos, sendo que será
inicialmente formada uma turma de Alfabetização com 06 reeducando. Além das aulas convencionais,
serão oferecidas aos reeducandos aulas de computação e de leitura, uma vez que também será formada
uma pequena biblioteca na Unidade proveniente a partir de doações de livros das escolas municipais de
Paraúna.

Galpão de trabalho
O galpão de trabalho, também foi uma iniciativa da Direção da Unidade que elaborou o projeto
"CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE TRABALHO PARA OS REEDUCANDOS DA UNIDADE
PRISIONAL DE PARAÚNA". Serão confeccionadas fraudas descartáveis para atenderem as
necessidades das creches de Paraúna e também do Lar dos Idosos, mantido pela Prefeitura Municipal,
através da mão de obra de, inicialmente, 4 (quatro) reeducandos que trabalharão no local.

Loja de artesanatos
A loja de artesanatos da Unidade é utilizada para expor os artesanatos produzidos pelos reeducandos. A
venda deste material fica a cargo de um reeducando e toda a verba arrecada é repassada aos familiares dos
presos que a administram, proporcionando uma melhor assistência aos reeducandos. Os que não possuem
contato com os familiares, tiveram contas bancárias abertas e os depósitos provenientes da venda dos
tapetes são feitos diretamente nestas contas pelas pessoas que compram os seus artesanatos.

3) Biblioteca do Patronato

Foi implantado no Patronato Metropolitano uma biblioteca com cerca de 4.000 (quatro mil) livros

4) Ampliação do EJA (Educação para Jovens e Adultos)

A Unidade Prisional de Aragarças, da 5ª Regional Centro-Oeste, da Secretaria da Administração
Penitenciária e Justiça (SAPeJUS), inaugurou no dia 12/02/14, a sala de aula para os reeducandos do
presídio.
As aulas tiveram inicio no dia 11/02 e estão sendo realizadas em dois períodos: matutino para alunos da
turma do 6º ano do ensino fundamental com nove alunos matriculados; e vespertino, com uma turma de
alfabetização com nove alunos matriculados. As aulas são ministradas por professores do programa
Ensino de Jovens e Adultos (EJA), da Secretaria Estadual de Educação e Secretaria Municipal de
Educação
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de Aragarças.
O espaço da sala de aula foi construído no antigo alojamento dos agentes e também o local de realização
de revista, que foram transferidos para outro local. A mão-de-obra foi dos reeducandos da própria
Unidade. A iniciativa é resultado de uma parceria com a Prefeitura Municipal, Câmara dos Vereadores,
Secretária Municipal de Educação por meio do projeto Brasil Alfabetizado, EJA de Aragarças,
Subsecretaria de Piranhas, através do projeto Educando para a Liberdade e participação da comunidade,
com doações de alguns comerciantes, que doaram pisos, argamassas e rejuntes para finalizar o
acabamento.

5) Reestruturação da Biblioteca do Patronato Metropolitano;

6) Gestões Junto ao SENAI para Abertura de 02 turmas de cursos profissionalizantes no Complexo
Prisional de Aparecida (SENAI/PRONATEC -  INÍCIO 13/10):

7) Curso de Corte e Costura na Casa de Prisão Provisória (13 alunos) e também curso de Corte e Costura
na Indústria (13 alunos) contemplado Presos da Penitenciária Odenir Guimarães e Presídio Feminino

8) Gestões Junto ao SENAI  para Abertura de 01 turma de curso profissionalizante no Patronato
Metropolitano (INÍCIO 13/10) de Panificação (Padeiro) com 20 alunos entre egressos do sistema, presos
do semiaberto e familiares de presos;

9) Conclusão do curso de Panificação (Padeiro) com 12 alunos formados

10) Criação da Sala de Assistência ao preso e encaminhamento para emprego (triagem - Assistência
Social, Psicológica e Jurídica)  na Casa de Prisão Provisória;

11) Criação da Sala de Assistência ao preso e encaminhamento para emprego (triagem) - Assistência
Social, Psicológica e Jurídica (Assistência Social, Psicológica e Jurídica)  na Penitenciária Odenir
Guimarães;

12) Projeto Cidadania e Trabalho na Prisão

Foram realizadas 165 regularizações de CPF's de reeducandos; 255 aberturas de contas de reeducandos
(salários e pecúlios); 14 emissões de Registro de Nascimento de reeducandos; 85 confecções de RG's de
reeducandos em parceria com o Instituto de Identificação; 125 entregas de cartões bancários; 125
desbloqueios junto à Caixa Econômica Federal de contas e cartões de reeducandos; 1050 atendimentos de
reeducandos e familiares sobre documentação e trabalho.

13) Qualificação Profissional

Dois mil reeducandos, em todo o sistema prisional, realizaram algum curso profissionalizante. A
qualificação foi realizada a partir de parcerias com o Ministério do Trabalho e Emprego. A maioria
qualificada pelo Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). Os presos que
participam dos cursos recebem uma bolsa mensal no valor de R$ 100,00. A bolsa e os cursos também se
estendem aos filhos dos detentos, menores de idade, e aos filhos de servidores do sistema prisional. 300
familiares de reeducandos, em todo o Estado, foram beneficiados por diversos cursos oferecidos pela
SAPeJUS.

14) Trabalho

Em Goiás, cerca de 4 mil reeducandos trabalham, o que corresponde à média de aproximadamente 30%
da população carcerária do Estado. A média goiana está acima do índice nacional de empregabilidade de
presos, que gira em torno de 10%. A maior parte das vagas de trabalho é ofertada a partir de parcerias do
Estado com a iniciativa privada. No complexo prisional de Aparecida de Goiânia oito empresas atuam na
área da indústria, entre outras, com galpões de trabalho.

15) Projeto "Tecendo a Liberdade"

Instalado na indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, produz artigos
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de decoração em teares de madeira.

16) Campanha Novas Histórias

Foi lançado em março de 2014 a campanha "Novas Histórias", que tem o objetivo de arrecadar 100 mil
livros junto à sociedade goiana e entidades públicas e privadas, para a instalação de bibliotecas em todas a
unidades prisionais administradas pela secretaria. Com a arrecadação, o Governo de Goiás instituiu a
remição pela leitura (redução do tempo de condenação a partir de resenhas de obras lidas).

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
3450 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2145 - MÃOS QUE TRANSFORMAM - PRODUÇÃO INDUSTRIAL, ANIMAL E
VEGETAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A SAPeJUS, através da Superintendência de Reintegração Social e Cidadania desenvolveu no decorrer do
ano de 2014 atividades voltadas para a reintegração da população carcerária do Sistema Prisional Goiano,
conforme segue abaixo.

1)      Programa Esperança Polo de Industria - PEPI
O Programa Esperança Polo de Indústria é um ambicioso empreendimento que produzirá resultados
importantes para o preso (emprego e renda, qualificação profissional); para o Sistema de Execução Penal
do Estado (auto sustentabilidade, redução de doenças e da reincidência); para a sociedade (resgate de um
novo cidadão e a possibilidade de reestruturação da família); para a empresa (lucratividade, alta produção
e cumprimento da função social).
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Vantagens do PEPI: O Programa Esperança Polo de Indústria proporcionará as seguintes vantagens e
benefícios para as partes envolvidas:

Para a SAPeJUS:
Cumprimento dos objetivos da execução penal de ressocialização do preso;
Estabilidade na relação e harmonia entre os atores da execução penal;
Aumento da segurança interna;
Abertura de até 4.000 (quatro mil) novos postos de emprego para presos fechados;
Sustentabilidade;
Implementação de receita;
Redução de doenças e epidemias junto à população carcerária;
Abertura de até 1.000 (mil) novas vagas nas celas a cada turno de 6h;
Redução do custo mensal por preso (média nacional R$ 2.300,00);
Economia anual de até R$ 36.800.000,00 pela remição de pena;
Consolidação do conceito módulo de respeito: prisão/empresa/escola.

Para o Preso:
Empregabilidade e remuneração;
Qualificação profissional;
Remição da pena pelo trabalho e educação;
Depósito de pecúlio em conta poupança (25% do salário);
Menor tempo de permanência em cela;
Acesso à educação formal e à cultura;
Menor vulnerabilidade a doenças;
Laborterapia;
Apoio financeiro à família.

Para a Empresa:
Alta produtividade e baixo custo da mão de obra carcerária;
Relação de trabalho regida pela Lei de Execução Penal;
Isenção de encargos sociais;
Inexistência de passivo trabalhista;
Pagamento de salário a partir de ¾ do salário mínimo;
Dispensa do vale transporte e do ticket alimentação;
Baixo índice de faltas e acidente do trabalho;
Energia e água a baixo custo;
Seguro antifurto;
Funcionamento 24h;
Garantia de continuidade do PEPI (FCO/BNDES).

2)      Implementação de 5 fábricas de tijolos e blocos ecológicos em diferentes unidades prisionais;

3)      Implementação do Projeto de Capacitação Profissional e Implementação de Oficinas Permanentes ¿
PROCAP;

4)      Projeto "Cidadania e Trabalho na Prisão" (emissão de documentos RG, CPF, Carteira de Trabalho e
Certidão de Nascimento e/ou Casamento, e a aberturas de contas bancárias dos reeducandos que
trabalham para SAPeJUS);

5)      Fabricação de bolhas/orelhões telefônicos, recuperação mais de 35.000 orelhões e produção de
aproximadamente 50.000 peças entre camisas, camisetas e calças em convênio com a Telemont S/A,
instalada na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, empregando em média 130
reeducandos da Penitenciária Odenir Guimarães;

6)      Projeto Cama Box, Cadeiras e Pufs - Processo de Convênio com a Empresa Magaflex instalada na
CPP - Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

7)      Processo de Convênio com a Empresa Magaflex de fabricação de Cama Box,
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Cadeiras para Escritório e Pufs, instalada na CPP - Casa de Prisão Provisória do Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia.

8)      Convênio com a Facção "Embalo Facção" que trabalham para a empresa Hering S/A - Instalada na
Casa de prisão Provisória. Empregam 80 presos do Módulo de Respeito.
9) Fabricação de Cadeiras de rodas na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia
utilizando matéria prima comprada pela OVG, e por bicicletas doadas pelos Correios do Brasil e por
Delegacias de Polícia. As cadeiras são doadas a instituições de caridade, unidades públicas de saúde e
pessoas necessitadas.

10) Marcenaria na Indústria no Complexo, que são fabricados e recuperados mesas, prateleiras etc, pelos
reeducandos, para atender a SAPEJUS e outros órgãos públicos.

11) Projeto ECOBIO - Recuperação de Mesas, cadeiras, poltronas, computadores, armários, etc, este
projeto recebe doações de vários órgãos públicos estaduais, federais e municipais. O fruto destas doações
apoiam as unidades prisionais da SAPEJUS.

12) Projeto Tecendo a Liberdade - Instalado na Indústria no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia
produz artigos de decoração em teares manuais. São empregados em média 20 presos mensais, todos
remunerados pelos cofres públicos. Foram produzidos aproximadamente 3.700 peças em 2014.

13) Suinocultura e Bovinocultura - Criados no sistema intensivo de animais criados ao ar livre - SISCAL-
na área rural do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, os animais depois de abatidos são doados
para órgãos públicos, a entidades filantrópicas e complementação da alimentação dos reeducandos.
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3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
3450 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2134 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Pela primeira vez a Execução Penal conta com equipes mínimas de saúde para a assistência médica à
população carcerária em Goiás. São quase 300 profissionais contratados entre analistas de saúde e
técnicos de níveis médio e superior que atuam nas unidades prisionais das oito regionais da SAPeJUS. O
resultado foi a redução considerável de mortes por doenças e o fortalecimento da política de prevenção às
doenças comuns no cárcere. A Secretaria prevê para 2015 a construção de um Centro de Tratamento do
Dependente Químico para atendimento aos presos viciados em algum tipo de droga. O Centro será a
extensão dos Programas Renascer e Ser Livre que já atuam no tratamento da dependência química da
população carcerária.

Em 2014, foram realizados atendimentos relacionados à assistência à saúde dos apenados do Estado de
Goiás, envolvendo procedimento médico e de enfermagem, procedimento odontológico, assistência
psicológica e assistência social.

a) Assistência Médica

A Assistência Médica prestada aos presos compreende a realização de triagens objetivando melhor
entendimento das condições clínicas momentâneas; desenvolvimento de trabalho de acompanhamento
clínico buscando atender às necessidades inerentes às alterações clínicas que o ambiente prisional
proporciona; promoção à saúde física visando à redução de tensões e à manutenção de um clima
favorável à harmonia; atendimento e prescrição de medicamentos quando necessários e de acordo com o
diagnóstico de cada paciente; encaminhamento para outros profissionais quando verificadas necessidades
de intervenção por outros profissionais ou setores; procedimentos incluindo análises de radiografias,
tratamento e acompanhamento dos pacientes.

b) Assistência em Enfermagem

A Assistência em enfermagem prestada aos presos compreende, com o apoio dos demais profissionais do
serviço de saúde; o planejamento de políticas de prevenção e controle da promoção à saúde, no âmbito de
sua competência; realização de consultas de enfermagem e solicitação de exames complementares;
prescrição de medicamentos dentro das disposições legais da profissão e demais normas complementares.
O planejamento e execução de políticas de vacinação, bem como o controle de sua periodicidade.
São realizadas palestras periódicas para abordar questões relacionadas a doenças, sinais e sintomas,
possíveis complicações e como preveni-las.

05/03/2015428



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

c) Assistência Social

A Assistência Social prestada aos presos compreende a execução da política de assistência social, do
Sistema Penitenciário Estadual nas Penitenciárias Estaduais; a prestação de atendimento à família do
preso, no que for pertinente à execução penal; o auxilio ao preso na obtenção de documentos, de
benefícios sociais e outros que lhes forem de direito; o registro, no prontuário do preso, dos dados
relativos a sua área de atuação; bem como, a promoção de atividades sócio-educativas, recreativas e
desportivas.

d) Assistência Odontológica

A Assistência Odontológica prestada aos presos compreende planejamento e execução de políticas de
assistência odontológica, no tocante à prevenção, ao tratamento e à reabilitação; realização de tratamento
bucal, inclusive radiografias e pequenas cirurgias, no âmbito da atenção básica; prestação de primeiros
socorros nas urgências e emergências odontológicas; prescrição de medicamentos dentro da sua área de
atuação; realização de profilaxias, exodontias, restaurações, tratamento endodôntico, bem como,
procedimentos para próteses parciais e totais removíveis.

e) Assistência Psicológica

A Assistência psicológica prestada aos presos compreende o planejamento e execução de políticas de
atendimento psicológico, no tocante à prevenção, ao tratamento e à reabilitação; realização de
atendimentos e tratamentos de natureza psicológica; participação de outras atividades na sua área de
atuação, no interesse da população carcerária.
O acompanhamento psicológico proporciona a redução do nível de ansiedade e estresse dos presos,
auxiliando no comportamento e bom cumprimento da pena, além de diagnosticar transtornos e/ou
desordens psíquicas para estabelecer o tratamento necessário.

f) Assistência Religiosa

Em atendimento à Lei de Execuções Penais, a SAPeJUS oferta assistência religiosa aos detentos a partir
de uma Coordenação de Voluntários. Seguidores de distintas denominações religiosas como espíritas,
católicos e evangélicos, entre outros, realizam diariamente reuniões de orações e de uso da palavra
bíblica. No Complexo Prisional, quatro mil presos são assistidos pelos voluntários. Centenas de detentos
convertidos também realizam encontros religiosos diários nas alas e atuam como multiplicadores
religiosos.

Ainda no âmbito da Assistência Biopsicossocial, a SAPeJUS, em 2014, realizou as seguintes ações:

Saúde da Mulher
        Realizar ou referenciar diagnóstico de gravidez;
        Cadastrar 100% das gestantes no primeiro trimestre;
        Classificar o risco gestacional desde a primeira consulta;
        Realizar acompanhamento de pré natal de baixo risco;
        Referenciar gestantes de alto risco para serviço especializado;
        Realizar vacinação anti-tetânica;
        Realizar ou referenciar gestantes para exames laboratoriais;
        Realizar avaliação do puerpério;
        Proceder à alimentação e análise de informações - SISPRENATAL;
        Realizar atividades educativas para a promoção da saúde;
        Proceder o rastreamento de câncer de colo do útero e de mama;
        Realizar coleta de material para exame de citopatologia;
        Realizar ou referenciar as mulheres para exame citopatológico;
        Alimentar regularmente os sistemas de informação;
        Realizar consultas médica e de enfermagem;
        Fornecer medicamentos e métodos anticoncepcionais;
        Realizar ou referenciar as mulheres para exames laboratoriais.

42905/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

Saúde Bucal
        Prevenir os principais problemas odontológicos;
        Proceder ao tratamento dos principais problemas odontológicos;
        Realizar procedimentos coletivos;
        Realizar levantamento epidemiológico;
        Realizar cadastramento de usuários;
        Implantar o atendimento às urgências odontológicas;
        Ampliar e melhorar a capacidade instalada;
        Referenciar usuários para o Centro Especializado.

Controle de Hipertensão
        Realizar cadastro sistemático dos hipertensos;
        Realizar diagnóstico clínico e busca ativa de hipertensos;
        Realizar rotineiramente medição de PA de usuários em todos os serviços;
        Realizar acompanhamento ambulatorial e domiciliar a pacientes sem sequelas de AVC;
        Fornecer medicamentos do HIPERDIA;
        Realizar ou referenciar usuários para exames laboratoriais complementares;
        Referenciar usuários para ECG;
        Referenciar usuários para RX de tórax;
        Realizar o primeiro atendimento às crises hipertensivas e outras complicações nos PA;
        Promover ações educativas para controle de risco.

Controle de Diabetes Mellitus
        Realizar cadastramento constante de pacientes do HIPERDIA;
        Realizar investigação em usuários com fatores de risco;
        Realizar acompanhamento ambulatorial;
        Fornecer medicamentos HIPERDIA;
        Realizar ou referenciar exames de laboratório para apoio ao diagnóstico de complicações;
        Referenciar usuários para ECG;
        Promover ações educativas sobre condições de risco;
        Promover ações educativas para prevenção de complicações;
        Realizar ações  educativas par aauto-aplicação de insulina.

Controle de Hanseníase
        Identificar sintomáticos dermatológicos;
        Realizar exame de sintomáticos;
        Realizar alimentação e análise de sistemas de informação;
        Realizar acompanhamento ambulatorial;
        Fornecer medicamentos específicos;
        Realizar atendimento de intercorrências;
        Realizar avaliação e classificação das incapacidades físicas;
        Realizar pesquisa em comunicantes;
        Promover atividades educativas e divulgação de sinais e sintomas.
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PROGRAMA: 1114 - PROGRAMA DE SEGURANÇA E CUSTÓDIA NO SISTEMA DE
EXECUÇÃO PENAL
ÓRGÃO GESTOR: 3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA -
SAPEJUS

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
3450 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2274 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO NO SISTEMA DE EXECUÇÃO
PENAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014 a SAPeJUS iniciou processo administrativo visando a aquisição de diversos ítens de segurança
para a utilização nas unidades prisionais do estado de Goiás.

5.000 (cinco mil) munições calibre .40 Gold
3.300 (três mil) munições calibre .40 Treini
4.000 (quatro mil) munições calibre 5,56
1.000 (mil) munições calibre 12
4.000 (quatro) mil munições menos que letal
1.800 (mil e oitocentas) algemas
70 (setenta) espingardas calibre 12
30 (trinta) carabinas 5,56
50 (cinquenta) granadas lacrimogênia
120 (cento e vinte) granada luz e som
50 (cinquenta) granada de OC
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2.000 (duas mil) munições Precision
20 (vinte) espargidores
150 (cento e cinquenta) detectores de metal tipo banqueta
cessão de 101 (cento e um) revólvers calibre 38
cessão de 30 (trinta espingardas calibre 12.

Com o intuito de melhoria da segurança, foram instalados Circuitos Fechados de Televisão na Indústria
do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia,
também foram substituídos boa parte dos cadeados das unidades prisionais do Estado além da aquisição
novos Bloqueadores de Celular e Radiocomunicação utilizando moderna tecnologia. Ainda no ano de
2014, foi fechada a contratação de empresa especializada, para a locação de 04 (quatro) equipamentos de
Raio X (Scanner de Corpo e Periféricos), para a detecção de celulares, armas, drogas, narcóticos,
explosivos e demais ilícitos sob roupa ou interior do corpo humano.

A aquisição destes equipamentos trouxe maior segurança e melhores condições de enfrentamento à
superlotação das Unidades Prisionais, vindo ao encontro às novas propostas de segurança e tutela da Lei
de Execução Penal.Além de permitir a assunção de mais 16 Unidades Prisionais ora administradas pela
Policia Civil e/ou pela Policia Militar desonerando-os e permitindo que atuem no enfrentamento e
redução da criminalidade assim como preceitua a legislação vigente.

A instalação do Circuito Fechado de Televisão na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia é de grande importância para a manutenção e ampliação dos Projetos de Reintegração Social da
Penitenciária Cel. Odenir Guimarães, pois contribui para a segurança e coíbe as possibilidades de desvios
de conduta no local, proporcionando um ambiente mais favorável ao trabalho. Já no Núcleo de Custódia,
a instalação do Circuito Fechado de Televisão, é uma ferramenta que auxilia na segurança, promovendo a
transparência administrativa, pois está inibindo a possíveis transgressões disciplinares por parte da
população carcerária, bem como os desvios de conduta por parte dos servidores.
A substituição dos cadeados nas unidades prisionais contribui para a segurança física dos
estabelecimentos, viabilizando um ambiente mais seguro para reeducandos e servidores nas Unidades
Prisionais do Estado, diminuindo o índice de ocorrências de fuga o que resulta em maior segurança por
parte da população.

A instalação de Bloqueadores de Radiocomunicação e Celular, instalados no Complexo de Aparecida de
Goiânia, diminui significantemente o poder do crime organizado em chefiar e comandar atos criminosos
de dentro dos presídios, além de evitarem os diversos golpes de extorsão, conhecidos como "bênça tia",
contribuindo assim na diminuição da criminalidade e proporcionando mais segurança para toda a
sociedade.
A instalação dos equipamentos de Raio X de Inspeção Corporal, é de suma importância para a
manutenção da segurança dentro e fora das unidades prisionais, pois evita a entrada de materiais ilícitos,
diminuindo assim as ocorrências nas unidades e oferecendo mais segurança e conforto tantos para os
reeducandos, quanto para os servidores, advogados e familiares, além de viabilizar a efetivação da
Portaria nº 435/2012 - GAB/AGSEP, de 13/07/2012, que trata da Revista Humanizada Nas Unidades
Prisionais do Estado de Goiás.

Em 2014, a SAPEJUS também adquiriu o Sistema Tático de Revista Eletrônica, que representa uma
solução de hardware e software concebido para operações de inteligência capaz de identificar, localizar e
neutralizar a utilização de aparelhos de telefonia móvel em um perímetro predeterminado, visando
proteger a sociedade e manter o preso distante de atividades criminosas, com adequado nível de
isolamento. O equipamento permite ainda localizar o aparelho utilizando o rastreio de sinais emitidos
pelos telefones celulares sendo possível identificar com precisão, caso seja conveniente, a rotina de fluxo
dos telefones celulares dentro das dependências da unidade prisional que é instrumento importante na
constatação de envolvimento de agentes públicos no ingresso desses equipamentos nas dependências dos
estabelecimentos prisionais.
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3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
3450 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2258 - APOIO AO CENTRO DE EXCELÊNCIA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Capacitação de servidores da SAPeJUS, da Secretaria de Estado da Cidadania e Trabalho, Universitários
e Voluntários em cursos de Formação, Aperfeiçoamento e Visitas Acadêmicas ao Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia e Palestras.
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Principais cursos :

Curso de Monitoramento Eletrônico (SAC-24) qualificando 25 servidores para o monitoramento de
custodiados via tornozeleira eletrônica;
Curso Avançado de Rotinas de Segurança, realizados em Iporá, Caldas Novas e rio Verde, qualificando
133 (cento e trinta e três) servidores;
Curso de Formação para 95(noventa e cinco) Estagiários e  45(quarenta e cinco) Anistiados da Caixego a
disposição da SAPEJUS;
Curso de Formação para Vigilantes penitenciários temporários;
Curso de Informática Básica;
Curso para área Administrativa da SAPeJUS.

Principais Ações:

Conclusão da Primeira Fase do curso de MBA em Gestão do Sistema de Execução Penal, em parceria
com a Uni-Evangélica, onde foram realizado 420 horas de curso, partindo para segunda fase que é a
apresentação dos TCC´s (Trabalho de Conclusão de Curso);
Reforma da Secretaria, da Sala de Coordenação e Divisão De Ensino da Escola;
Aquisição de 100 (cem) mesas e 100 (cem) cadeiras escolares para reaparelhamento de nossas salas de
aula através de doação de parceiros da iniciativa privada;
Aquisição de 06 telas de projeção, 06 Notebook Portátil, 06 Projetores Multimídia e 06 Suportes para
Projetor Multimídia via Convênio 135/2011/DEPEN/MJ;
Realização do IV AtiVIDAde,  realizado durante a semana da mulher, onde participaram de cursos,
palestras e atividades recreativas 253 servidoras da SAPeJUS;
Implantação, em Parceira com a SEMIRA do Projeto Piloto de Cursos de Qualificação Profissional de
Presas do Presídio Feminino e da Casa de Prisão Provisória e Presos que respondem pela Lei Maria da
Penha, iniciando com  10 computadores para cursos de Informática Básica.

OBSERVAÇÕES

A ESJUSAP (Escola Superior de Justiça e Administração Penitenciária), antigo CESEPE, ampliou seu
campo de atuação, qualificando hoje, não só servidores do sistema prisional, mas também do PROCON,
Superintendência de Direitos Humanos , de outras pastas, da Comunidade Acadêmica em Geral e
Voluntários do Programa Ser Livre.
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3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA
3450 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 1127 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os trabalhos desenvolvidos pela Secretaria de Administração Penitenciária e Justiça em 2014 no âmbito
da ação Construção, Reforma e Ampliação das estruturas físicas permitiram diversas melhorias na gestão
prisional, onde podemos destacar:

-        a melhoria nas condições de trabalho dos servidores;
-        a diminuição do déficit de vagas;
-        a melhoria nas condições de salubridade das unidades penais;
-        a melhoria nas condições de cumprimento de pena dos presos condenados;
-        a melhoria nas condições de alojamento dos presos em regime provisório;
-        a melhoria das condições de saúde dos recursos, devido a melhor salubridade dos ambientes;
-        a desoneração do tesouro estadual nos investimentos em infra-estrutura para a construção do
Complexo Penitenciário Odenir Guimarães, que deverá ser implementado em uma Parceria Público
Privada com investimentos em infra-estrutura estimados em R$ 155 milhões;
-        a redução dos custos de implantação de unidades penais de médio/pequeno (módulos de respeito)
porte com elaboração de soluções arquitetônicas de custo inferior ao aplicado nas soluções convencionais
para construção de estabelecimentos penitenciários;
-        o aproveitamento de estruturas (edificações) já existentes (espaços sem uso, obras inacabadas) na
adequação e construção de novas vagas.
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Unidades Prisionais em Construção:

Presídio Regional de Anápolis - 300 vagas (85% executada)
Presídio Regional de Novo Gama - 300 vagas (45% executada)
Presídio Regional de Águas Lindas - 300 vagas (8% executada)
Presídio Regional de Formosa - 300 vagas (12% executada)
Centro de Triagem e Delegacia de Capturas no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia - 166 vagas
(90% executada)
Unidade Penal em Pirenópolis - 64 vagas (70% executada)

Unidades Prisionais reformadas em 2014

Águas Lindas;
Ceres;
Colônia Agrícola do Regime Semiaberto de Aparecida de Goiânia;
Centro de Inserção Social Consuelo Nasser (Presídio Feminino) no Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia;
Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia;
Cadeia Pública de Luziânia (masculino);
Presídio Feminino de Luziânia;
Mineiros;
Novo Gama;
Padre Bernardo;
Serranópolis.

Construção de Unidades Penais (em planejamento):

Ampliação da capacidade de vagas em Bela Vista de Goiás (em estudo de construção de novo presídio no
município)
Construção de anexo da CPP com 388 vagas em Aparecida de Goiânia
Construção de nova Unidade Penal de Regime Semiaberto em Aparecida de Goiânia
Construção de Presídio Estadual Feminino em Aparecida de Goiânia com 243 vagas
Ampliação de Estação de Tratamento de Esgoto do Complexo Penitenciário de Aparecida de Goiânia em
convênio com a SANEAGO
Criação do perímetro de segurança do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia
Elaboração de projetos para Unidade Penal Centro de Tratamento a Dependentes Químico em Aparecida
de Goiânia
Elaboração de projetos para construção do bloco "módulo de respeito" da CPP em Aparecida de Goiânia
Elaboração de estudos para mudança da sede da SAPEJUS
Retomada de obras de construção da nova Unidade Penal no município de Jaraguá com 68 vagas
Retomada de obras da Cadeia Pública de Pirenópolis com mudança de funcionalidade de cadeia para
delegacia
Orientação a equipe técnica da Polícia Militar para a elaboração de projetos de engenharia para a
construção do Presídio Militar
Construção do Presídio Regional em Senador Canedo com capacidade para 388 vagas
Construção do Presídio Regional em Planaltina de Goiás com capacidade para 388 vagas (licitação
marcada para o dia 15/12/2014)
Contratação da Parceria Público Privado para construção e operação do Complexo Penitenciário Odenir
Guimarães em Aparecida de Goiânia com capacidade para 1.670 vagas (fase de análise da proposta do
licitante)

Parceria Público Privada - PPP:

A licitação para construção do Complexo Penal Odenir Guimarães (CPOG) é uma concessão
administrativa, que contempla a modelagem de cogestão. O estudo da PPP foi feito por equipes técnicas
da SAPeJUS, SEFAZ, Goiás Parcerias, PGE e do Conselho Estadual de Investimentos e Parcerias e
Desestatização - CIPAD da SEGPLAN. Na cogestão em andamento, o Estado divide responsabilidade
com a iniciativa privada sem prejuízos sobre aquilo que é obrigatório ao Executivo, disposto na Lei de
Execução Penal - LEP. O Complexo Prisional Coronel Odenir Guimarães será construído no município
de Aparecida de Goiânia, em uma área próxima a do atual Complexo Prisional, com capacidade para
1.600 (mil e seiscentos) presos, dispostos em quatro
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3400 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA - SAPEJUS

unidades penais, sendo duas unidades de 600 vagas, uma unidade de 400, além de 70 vagas que serão
utilizadas para triagem de presos.

3401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E JUSTIÇA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3400 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E
JUSTIÇA - SAPEJUS

AÇÃO: 2177 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL AO CUSTODIADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

1)        A Assistência Material
A assistência material ao preso e ao internado, nos termos do artigo 41, VII da Lei de

43705/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
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Execução Penal, compreende o fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas.
Nesse sentido, aos presos custodiados nas unidades prisionais de Goiás é garantido o fornecimento de
água potável, desjejum, almoço e energia elétrica, atendendo aos critérios nutricionais para a manutenção
da saúde e do vigor físico do preso, sendo controlado por funcionários da saúde da SAPeJUS e das
empresas contratadas para o fornecimento de alimentação dos detentos.
Atualmente a SAPeJUS, possui diferentes formas de distribuição da alimentação dos presos, que é
realizada através do preparo em cozinhas industriais instaladas dentro das unidades prisionais que são
abastecidas por gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis; aquisição de refeições prontas em
empresas particulares e por meio do Termo de Adesão e Responsabilidade - TAR que permite o
pagamento de um ajuda de custo às prefeituras para subsidiar a alimentação do custodiado.

2)      Assunção de novas Unidades Prisionais
Até o mês de setembro/2014 a SAPeJUS administrava 90 (noventa) unidades prisionais no estado de
Goiás com aproximadamente 13.000 (treze mil) presos. Restando a Polícia Militar e Polícia Civil a
responsabilidade de administrar 68 unidades prisionais com um total de 1.214 (mil duzentos e quatorze)
presos.
Compete à SAPeJUS a gestão prisional e a custódia dos presos do estado de Goiás. Nesse sentido, consta
em execução o Projeto de Assunção de todas as unidades prisionais do Estado, que permitirá a
recolocação nas ruas de cerca de 500 policiais militares e civis que cuidavam da custódia desses 1.214
(mil duzentos e quatorze) detentos.
O plano prevê a assunção, absorção ou transferência das unidades penais em até 90 dias da aprovação da
proposta; a possibilidade de apoio do Município, Poder Judiciário, Ministério Público e Conselhos da
Comunidade Municipais nas reformas, adequações e/ou ampliações, bem como continuar com a atual
forma de fornecimento de alimentação, até a SAPeJUS apresentar cronograma para assunção desses
serviços; além do desenvolvimento de trabalhos típicos de custódia que não são realizados nessas
unidades, dentre eles: adequação/reforma da infraestrutura, apoio médico e odontológico, assistência
material e os trabalhos de reintegração social.
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3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

INSTITUCIONAL

João Balestra do Carmo Filho

1. Gestor

2. Visão Institucional

O objetivo institucional é traçar as políticas estaduais  e dar apoio a infraestrutura de transportes
rodoviários e aeroviário, energia e telecomunicações, habitação e saneamento básico , desenvolvimento
urbano e trânsito, de região metropolitana de Goiania e do Entorno do DF,

2.1 Objetivo Institucional

A Lei que cria a Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos é a Lei 18.286 de 30 de
dezembro de 2013.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria está em fase de consolidação com a fusão da antiga secretaria das cidades, da infra-estrutura
e da região metropolitana de Goiânia, tendo mantido os serviços permanentes e imprimido vazão aos seus
projetos.Tem sido mantida a administração dos aeródromos e terminais rodoviários, a gestão do programa
Habitar Melhor, as ações de saneamento básico,etc.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Alem do PPA-LOA utiliza-se os sistemas disponíveis no Estado e o PAI - Plano de Ação Integrada de
Desenvolvimento.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Utiliza-se o sistema de metas relacionadas aos produtos definidos para as ações, tais como familia
beneficiada, nº de imóveis regularizados, percentual de ações atingidos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1056 - POLO DE DESENVOLVIMENTO DO CORREDOR HIDROVIA
TURÍSTICA DO RIO ARAGUAIA - PRÓ ARAGUAIA

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1300 - CONCLUSÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA LIGANDO GOIÁS A
COCALINHO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A obra atingiu um percentual de 86% de execução.Já foram concluídas as etapas de infraestrutura e meso
estrutura e finalizado a concretagem das aduelas do balanço sucessivo.Foi executado parte do pavimento
rígido, mureta da passarela de pedestres e guarda rodas, bem como do pavimento rígido e guarda rodas de
concreto.Foi iniciada a fabricação dos guarda-corpos metálicos a serem instalados na passarela de
pedestres. Foram também iniciados os serviços de terraplenagem para acesso do lado de Mato Grosso e
executada a limpeza (desmatamento) para início da terraplenagem do lado de Goias.O valor gasto de
janeiro a novembro de 2014 através de descentralização orçamentária foi de R$ 2.587.767,90.
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PROGRAMA: 1065 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA
FERROVIA NORTE-SUL

2701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1055 - IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA LESTE-OESTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO DO
ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1050 - FERROVIA LUZIÂNIA-BRASÍLIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Participação na discussão sobre integração do transporte coletivo no entorno do DF

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1167 - REESTRUTURAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NA REGIÃO DO
ENTORNO DO DF

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas reuniões junto ao governo do Distrito Federal e União para criação de consórcio público
de transporte coletivo de passageiros para a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal -
RIDE-DF. A minuta de criação atualmente encontra-se em análise pelo governo do GDF.

PROGRAMA: 1137 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS DE
DESENVOLVIMENTO
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3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2541 - MELHORIA E EXPANSÃO DA ENERGIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

PROGRAMA: 1118 - PROGRAMA CASA LEGAL - REGULARIZAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
A Regularização Fundiária com Manifestação de Conveniência e Oportunidade pela SICAM é de 8.578
títulos com um total de 25.374 beneficiados distribuídos da seguinte forma: Região Metropolitana : 7.342
títulos e 22.026 pessoas beneficiadas( Jardim Aroeiras (Goiânia) 34 títulos;Loteamento Parque Solimões
(Aparecida) 26 títulos;Loteamento Jardim Tiradentes(Aparecida)2.312 títulos; loteamento Jardim
Curitiba (Goiânia) 4.969 títulos;individual,1(um).
Norte Goiano (Crixás) 137 títulos 411 beneficiados.
Sul Goiano (Itumbiara, Aloândia) 561 títulos, 1.683 beneficiados.
 Região Sudeste (Cristianópolis), 98 títulos 294 beneficiados.
Região Sudoeste ( Santa Rita do Araguaia e Gouvelândia) 312 títulos,936 beneficiados.
Região Oeste (Paraúna, Iporá) 128 títulos, 384 beneficiados.
No tocante aos autos com manifestação de conveniência e oportunidade tem-se um total de 37.471
beneficiários diretos e a estimativa total de 112.413 pessoas a serem beneficiadas. Com referência aos
autos em fase de instrução tem-se um total de 14.969 beneficiários diretos a serem contemplados com a
regularização fundiária. Estima-se em 44.907 pessoas a serem beneficiadas. Em relação às localidades
contidas nas Ações de Destaque do Governo a situação é a seguinte:
Madre Germana I: Total de 1651 imóveis, ainda não foram entregues as escrituras;
Madre Germana II : Total de 2.419 imóveis, ainda não foram entregues as escrituras;
Colina Azul: Total de 1.472 imóveis foram entregues 350 escrituras.
Jardim Tiradentes>Total de 2.312, foram coletadas assinaturas em 1.252 escrituras.
Independência Mansões: Total de 690 imóveis foram entregues 370 escrituras.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1103 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

No tocante aos autos com manifestação de conveniência e oportunidade tem-se um total de 37.471
beneficiários diretos e a estimativa total de 112.413 pessoas a serem beneficiadas. Com referência aos
autos em fase de instrução tem-se um total de 14.969 beneficiários diretos a serem contemplados com a
regularização fundiária. Estima-se em 44.907 pessoas a serem beneficiadas. Em relação às localidades
contidas nas Ações de Destaque do Governo a situação é a seguinte:
Madre Germana I: Total de 1651 imóveis, ainda não foram entregues as escrituras;
Madre Germana II : Total de 2.419 imóveis, ainda não foram entregues as escrituras;
Colina Azul: Total de 1.472 imóveis foram entregues 350 escrituras.
Jardim Tiradentes>Total de 2.312, foram coletadas assinaturas em 1.252 escrituras.
Independência Mansões: Total de 690 imóveis foram entregues 370 escrituras.

O total de escrituras entregues em todo o estado foi de 13,000 na Região Metropolitana de Goiânia das
quais 9.103 em Goiânia.

05/03/2015442



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

P R O G R A M A :  1 0 3 6  -  P R O G R A M A  C O R R E D O R E S  D E  T R A N S P O R T E S  -
D E S E N V O L V I M E N T O  M U L T I M O D A L
ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Obra licitada e paralisada. Está concluído o trecho da BR-153 até a BR-060.    1098

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1126 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO AO PDTG

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade verificada no período

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

A Ç Ã O :  1 2 4 3  -  A T U A L I Z A Ç Ã O  E  A M P L I A Ç Ã O  D O  P D T G  -  P L A N O  D E
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.
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3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1039 - CONCLUSÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2158 - FRETAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1098 - IMPLANTAÇÃO DE ANÉIS VIÁRIOS EM GRANDES CIDADES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Obra licitada e paralisada. Está concluído o trecho da BR-153 até a BR-060.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1160 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE EM RODOVIAS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1141 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE ACESSOS A TERMINAIS INTERMODAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1123 - MELHORIA DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.
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PROGRAMA:  1006  -  PROG RAMA DE  DE S E NVOL VI ME NT O DA RE GI ÃO
ME T ROPO L I T ANA DE  GO I ÂNI A
ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Plano de Trabalho concluído com definição de Metas, Etapas e Produtos bem como o detalhamento do
conteúdo mínimo esperado com a participação do Instituto de Estudos Socioambientais - IESA da
Universidade Federal de Goias. Em processo de licitação junto à Contratos e Convênios e à Procuradoria
Setorial da SICAM
Projeto Governança Metropolitana: Relatório final concluído. Aguardando publicação por parte do
Instituto de Pesquisa Economica Aplicada-IPEA.
Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras - Revisão final dos
indicadores de vulnerabilidade social IVS. Aguardando publicação pelo IPEA.

3551 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIÂNIA -
FUNDEMETRO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2433 - APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DA
REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - CODEMETRO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1220 - COORDENAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA - PDRMG

U.O.:

REALIZAÇÕES

Plano de Trabalho concluído com definição de Metas, Etapas e Produtos bem como o detalhamento do
conteúdo mínimo esperado com a participação do Instituto de Estudos Socioambientais - IESA da
Universidade Federal de Goias. Em processo de licitação junto à Contratos e Convênios e à Procuradoria
Setorial da SICAM
Ordem de Serviço para elaboração do Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia foi assinada
pelo Sr.Governador do Estado de Goiás em 09/12/2014.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2409 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE TÉCNICA DOS MUNICÍPIOS DA
REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Governança Metropolitana: Relatório final concluído. Aguardando publicação por parte do
Instituto de Pesquisa Economica Aplicada-IPEA.
Mapeamento da Vulnerabilidade Social nas Regiões Metropolitanas Brasileiras - Revisão final dos
indicadores de vulnerabilidade social IVS. Aguardando publicação pelo IPEA. Como resultados obtidos
os Indicadores de Vulnerabilidade Social(IVS) da RMG elaborados; as Unidades de Desenvolvimento
HUmano (UDH's) da RMG elaboradas. Relatório Final concluído: volume 1 - 40 anos de Regiões
Metropolitanas no Brasil; Volume 2 - Funções Públicas de Interesse Comum nas Metrópoles Brasileiras
(transporte, saneamento básico e uso do solo); Volume 3 - Relatos e Estudos de Caso da Gestão
Metropolitana no Brasil; Report 2014 - Comparaty study on Metropolitan Governance .

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO
TERRITORIAL

44505/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Projeto de construção de cinco praças em Aruanã, Palmelo, Santo Antonio de Goiás, Britânia e Petrolina
de Goiás e de ciclovias em Ipameri, Cristalina, Pires do Rio, Britânia e Petrolina de Goiás. Os projetos
estão em fase de preparação para licitação. Em preparação para licitação.   Ação 1032
Estruturação do Conselho Estadual das Cidades para o Bienio 2014/16. Aguardando publicação do
Decreto da composição do conselho. 1104
Atendimento das demandas dos municípios quando solicitado. Participação na revisão do Plano Diretor
de Aparecida de Goiânia, integrando o Núcleo Gestor Municipal - Eixo Mobilidade e Acessibilidade.
1138
Foi finalizado em março 2014  o Relatório Final do Zoneamento .Em fase de prestação de contas . A
segunda fase será executada pela SEMARH. Concluído o Zoneamento Agro Ecológico Econômico de
todo o Estado de Goiás.  Foi finalizado o Convênio com o Ministério de Meio Ambiente.   Entregues o
mapa de Uso e Cobertura do Solo, Mapa de Aptidão Agrícola e das Macrozonas Homogêneas, bem como
o Sistema Integrado de Georreferenciamento.   1154

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1032 - ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto de construção de cinco praças em Aruanã, Palmelo, Santo Antonio de Goiás, Britânia e Petrolina
de Goiás e de ciclovias em Ipameri, Cristalina, Pires do Rio, Britânia e Petrolina de Goiás. Os projetos
estão em fase de preparação para licitação.
Projeto Memorial Art D'eco na fase da Meta 02 Proposta Arquitetônica e Tecnológica estabelecida no
plano de trabalho referente ao Contrato de Repasse nº 0371326-67/2011/Ministério do Turismo/CAIXA.
Como há pendências judiciais quanto a titularidade do terreno a Advocacia Setorial da SICAM entendeu
por interromper o processo e devolver o recurso caso não haja conveniência de prorrogar o aditivo até
desfecho judicial.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1104 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES GESTORES E MULTIPLICADORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estruturação do Conselho Estadual das Cidades para o Bienio 2014/16. Aguardando publicação do
Decreto da composição do conselho.Realizada a 1ª Reunião Ordinária - Posse dos Conselheiros e
Presidente.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1138  -  PROMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES
DEMOCRÁTICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atendimento das demandas dos municípios quando solicitado. Participação na revisão do Plano Diretor
de Aparecida de Goiânia, integrando o Núcleo Gestor Municipal - Eixo Mobilidade e Acessibilidade.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1154 - ZONEAMENTO URBANO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi finalizado em março 2014  o Relatório Final do Zoneamento .Em fase de prestação de contas . A
segunda fase será executada pela SEMARH.
Concluído o Zoneamento Agro Ecológico Econômico de todo o Estado de Goiás.  Foi finalizado o
Convênio com o Ministério de Meio Ambiente.
Entregues o mapa de Uso e Cobertura do Solo, Mapa de Aptidão Agrícola e das Macrozonas
Homogêneas, bem como o Sistema Integrado de Georreferenciamento.Lançamento do site do Projeto do
Macrozoneamento agroecológico e econômico do Estado.(MacroZAEE-GO).
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

Lançamento do site do Projeto do Macrozoneamento Agroecológico e Econômico do Estado (Macro
ZAEE-GO).

PROGRAMA: 1002 - PROGRAMA DE GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Em andamento o programa luz para todos em diversos municípios goianos: Alto Paraíso, Amorinopolis,
Bela Vista, Bom Jardim, Buriti Alegre, Caldas Novas, Cristianopolis, Goiânia, Itaberaí, Mairipotaba,
Mara Rosa, Montes Claros, Niquelândia, Palmeiras de Goias, Pires do Rio, Porangatu, Rubiataba,
Senador Canedo e Uruaçu.       1075
Foram efetuados 822 ligações de eletricidade em 67 municípios do Estado de Goiás ao custo de R$
5.445.809,89.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1094 - ADEQUAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO PARA A BIOENERGIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade verificada no período

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1209 - APOIO A IMPLANTAÇÃO DO GASODUTO E ALCOOLDUTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2199 - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS ESTATÍSTICOS DE ENERGIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi observada no período.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1184 - IMPLANTAÇÃO DE REDES / ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E PRAÇAS
ESPORTIVAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1075 - IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO RURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram efetuados 822 ligações de eletricidade em 67 municípios do Estado de Goiás ao custo de R$
5.445.809,89.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1092 - PROMOÇÃO DO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL NO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1147 - REFORÇO DO SISTEMA ELÉTRICO COM IMPLANTAÇÃO DE LT'S E SE'S

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO VLT - VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS
ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Licitação na modalidade Concorrência homologada; contrato com a empresa vencedora da licitação
assinado.No momento está havendo uma readequação dos projetos de implantação do VLT antes do
início das obras. 1135

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
3550 - FUNDO ESPECIAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS - FVLT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1135 - ESTUDOS E IMPLEMENTAÇÃO DO METRÔ LEVE DO EIXO ANHANGUERA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Licitação na modalidade Concorrência homologada; contrato com a empresa vencedora da licitação
assinado.No momento está havendo uma readequação dos projetos de implantação do VLT antes do
início das obras.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1223 - ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

PROGRAMA: 1073 - PROGRAMA DE MOBILIDADE URBANA E TRÂNSITO

ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Extensão do corredor de transporte do eixo Anhanguera com implantação de faixas exclusivas, terminais
e estações de embarque/desembarque. Extensão do corredor de transporte do eixo BRT Norte Sul -
Trecho do Terminal Cruzeiro do Sul até Terminal Veiga Jardim com implantação de faixas exclusivas,
terminais e estações de embarque/desembarque. Implantação do BRT Entorno Sul - Trecho de Luziânia-
GO à Divisa GO/DF, integrado ao BRT Entorno Sul. Todos estes projetos foram enviados em Carta
Proposta ao Ministério das Cidades para aprovação e obtenção dos recursos para elaboração dos Projetos
Básicos. Encontra-se aguardando a portaria do Ministério das Cidades autorizando a Celebração de
convênios
Elaboração de projetos de infraestutura (ciclovias e ciclofaixas) para redes cicloviárias em 5 municípios
goianos: encontra-se em fase de adequação do termo de referência para conclusão do processo
licitatório:Ipameri, Cristalina, Pires do Rio, Britânia e Petrolina de Goiás.  1230
Aquisição do mobiliário do Observatório de Mobilidade e Saúde Humanas(OMSH); Foramadquiridos os
computadores e impressoras que serão utilizados no OMSH     1202
Foram elaborados os cadernos técnicos Manual " Calçadas Urbanas" e Manual "Mobilidade por
Bicicleta". Foi realizada a revisão do texto final dos referidos manuais e providenciado os documentos
para elaborar o processo de licitação     1190

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1230 - GESTÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E TRANSPORTE COLETIVO NAS
CIDADES DE MÉDIO E PEQUENO PORTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Extensão do corredor de transporte do eixo Anhanguera com implantação de faixas exclusivas, terminais
e estações de embarque/desembarque. Extensão do corredor de transporte do eixo BRT Norte Sul -
Trecho do Terminal Cruzeiro do Sul até Terminal Veiga Jardim com implantação de faixas exclusivas,
terminais e estações de embarque/desembarque. Implantação do BRT Entorno Sul - Trecho de Luziânia-
GO à Divisa GO/DF, integrado ao BRT Entorno Sul. Todos estes projetos foram enviados em Carta
Proposta ao Ministério das Cidades para aprovação e obtenção dos recursos para elaboração dos Projetos
Básicos. Encontra-se aguardando a portaria do Ministério das Cidades autorizando a Celebração de
convênios
Elaboração de projetos de infraestutura (ciclovias e ciclofaixas) para redes cicloviárias em 5 municípios
goianos: encontra-se em fase de adequação do termo de referência para conclusão do processo
licitatório:Ipameri, Cristalina, Pires do Rio, Britânia e Petrolina de Goiás.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1202 - IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA VIÁRIA
DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição do mobiliário do Observatório de Mobilidade e Saúde Humanas(OMSH); Foram  adquiridos os
computadores do observatório. Equipamentos complementares (impressoras, máquina fotográfica e HD
externo) também foram adquiridos. O Laboratório foi implantado na Secretaria da Saúde.
Considerações constantes no Regimento Interno:
Artigo 1º - ¿O OBSERVATÓRIO DE MOBILIDADE E SAÚDE HUMANAS DO ESTADO DE
GOIÁS¿, instituído pelo Decreto nº 7.653 de 26-06-2012, doravante denominado OMSH é um programa
de governo que designa a Política Pública Estadual de Mobilidade Urbana
Artigo 2º - O objetivo geral do OMSH é elaborar, monitorar, avaliar e prover de programas e projetos os
municípios goianos interessados em desenvolver ações de vigilância e prevenção de lesões e mortes no
trânsito.
.
Artigo 4º - A comissão executiva do OMSH será composta por integrantes da Secretaria de Estado das
Cidades e Secretaria de Estado da Saúde, nomeados em portaria das respectivas secretarias.

A comissão executiva referida no Artigo 4º é o grupo condutor do OMSH, ou seja, é o grupo de pessoas
que fará a coordenação do OMSH.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1190 - MELHORIA NA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES, CICLISTAS E PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram elaborados os cadernos técnicos Manual " Calçadas Urbanas" e Manual "Mobilidade por
Bicicleta". Foi realizada a revisão do texto final dos referidos manuais e providenciado os documentos
para elaborar o processo de licitação No momento o processo de licitação dos referidos manuais foi
suspenso pela SICAM.

PROGRAMA: 1082 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Elaborado o Termo de Referência e orçamento base para licitação. Suplementação orçamentária não
autorizada. Processo 201413951000095.Necessita de suplementação orçamentária para seguir adiante
com o processo licitatório.Trata-se do Plano Estadual de Saneamento Básico, com diagnóstico e metas
físicas e financeiras nas abas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana para os próximos 20 anos. 1106
Plano Estadual de Saneamento Básico: para realizar esta ação, faz-se necessária a aprovação do Projeto
de Lei da Política Estadual de Saneamento Básico, em tramitação na Casa Civil, processo n º
2013000010000058.      1207
Apoio à formação de consórcios públicos para a gestão associada de resíduos sólidos no Estado de Goiás.
12 consórcios envolvendo 160 municípios ou 65% dos municípios goianos na gestão associada de RSU.
1231
Foram concluídos e entregues no final de dezembro de 2013 os galpões de triagem para reciclagem de
resíduos sólidos em Anápolis e Aparecida de Goiânia e hidrolândia. Os galpões planejados para Goiânia
estão paralisados por contencioso quanto a localização junto a população local.  1239
Foi concluído o Aterro Sanitário de Hidrolândia, com galpão de triagem incluído.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

Criação do Projeto de Lei que institui:Política Estadual de Saneamento Básico ampliando a prestação de
serviço da SANEAGO para gestão de resíduos sólidos. Previsto implantar em torno de 40 aterros
sanitários regionais no Estado de Goiás bem como as Indústrias Recicladores regionais ampliando a
coleta seletiva no estado através da Gestão Associada.  1244
Captação de recursos junto à FUNASA para construção de 1.296 Módulos Sanitários Domiciliares em 16
municípios. Licitação em andamento.    1199
Foi elaborado o Projeto "Caixa D'agua Legal" para construção de reservatórios domiciliares em
residências abastecidas pela SANEAGO, porem desprovidas do benefício. Necessita de suplementação
orçamentária no valor de R$ 835.919,80 para a construção de 440 reservatórios em Aparecida de Goiânia.
1144
Captação de recursos junto à FUNASA para construção de 1.296 Módulos Sanitários Domiciliares em 16
municípios. Foi concluído o processo licitatório de 13 municípios: Amaralina, Baliza, Buritinópolis,
Campos Verdes, Cavalcante, Damianópolis, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Guarinos, Monte Alegre
de Goiás, Sítio d'Abadia, Teresina de Goiás e Trombas. Será feita nova licitação para 3 municípios:
Divinópolis, Montividiu e Novo Planalto.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1191 - ARTICULAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE
SANEAMENTO BÁSICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Orientação aos municípios sobre os prazos legais de elaboração dos planos e conteúdo mínimo.Falta
aprovar a Política Estadual e Elaboração do Plano Estadual para fornecer diretrizes aos municípios.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1106 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Elaborado o Termo de Referência e orçamento base para licitação. Suplementação orçamentária ainda
não autorizada. Processo 201413951000095.Necessita de suplementação orçamentária para seguir adiante
com o processo licitatório.Trata-se do Plano Estadual de Saneamento Básico, com diagnóstico e metas
físicas e financeiras nas abas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de resíduos
sólidos e drenagem urbana para os próximos 20 anos.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1207 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SANEAMENTO BÁSICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Para realizar esta ação, faz-se necessária a aprovação do Projeto de Lei da Política Estadual de
Saneamento Básico, em tramitação na Casa Civil, processo n º 2013000010000058.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1231 - IMPLANTAÇÃO DA REGIONALIZAÇÃO E DA GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES

Apoio à formação de consórcios públicos para a gestão associada de resíduos sólidos no Estado de Goiás.
12 consórcios envolvendo 160 municípios ou 65% dos municípios goianos na gestão associada de RSU.
O objetivo é reduzir/encerrar lixões no Estado e a criação de aterros regionais para Gestão Integrada.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1239 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ATRAVÉS DA
COLETA SELETIVA NAS CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram concluídos e entregues no final de dezembro de 2013 os galpões de triagem para reciclagem de
resíduos sólidos em Anápolis e Aparecida de Goiânia e Hidrolândia. Os galpões planejados para Goiânia
estão paralisados por contencioso quanto a localização junto a população local. Fortalecimento da
reciclagem local com a implantação da coleta seletiva nos municípios de Aparecida de Goiânia, Anápolis
e Hidrolândia, capacitação de coletores e organização de cooperativas de catadores..

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1199 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Captação de recursos junto à FUNASA para construção de 1.296 Módulos Sanitários Domiciliares em 16
municípios. Foi concluído o processo licitatório de 13 municípios, todos com contratos assinados e com
Ordens de Serviço emitidas em 6 municípios: Amaralina, Baliza, Buritinópolis, Campos Verdes,
Cavalcante, Damianópolis, Flores de Goiás, Guarani de Goiás, Guarinos, Monte Alegre de Goiás, Sítio
d'Abadia, Teresina de Goiás e Trombas. Será feita nova licitação para 3 municípios: Divinópolis,
Montividiu e Novo Planalto.
Ordens de Serviço foram emitidas para:Amaralina, Campos Verdes, Guarinos, Terezina de Toias,
Cavalcante e Sítio D'Abadia. Foram solicitadas Ordens de Serviço para Buritinópolis, Damianópolis,
Flores de Goiás, Guarani de Goias, Monte Alegre de Goias e Sítito D"Abadia lote 14.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1244 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS NAS CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi concluído o Aterro Sanitário de Hidrolândia, com galpão de triagem incluído. Criação do Projeto de
Lei que institui:Política Estadual de Saneamento Básico ampliando a prestação de serviço da SANEAGO
para gestão de resíduos sólidos. Previsto implantar em torno de 40 aterros sanitários regionais no Estado
de Goiás bem como as Indústrias Recicladores regionais ampliando a coleta seletiva no estado através da
Gestão Associada.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1218 - IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM NAS
CIDADES DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Criação do Projeto de Lei que institui: Política Estadual de Saneamento Básico ampliando a prestação do
serviço de Saneamento de Goiás para gestão da Drenagem Urbana.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1144 -  SOLUÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PEQUENAS
COMUNIDADES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi elaborado o Projeto "Caixa D'agua Legal" para construção de reservatórios domiciliares em
residências abastecidas pela SANEAGO, porem desprovidas do benefício. Necessita de suplementação
orçamentária no valor de R$ 835.919,80 para a construção de 440 reservatórios em Aparecida de Goiânia
para beneficiar igual número de famílias que servirá de Projeto Piloto para implantação em outros
municípios.Processo 20141395000177.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

PROGRAMA: 1140 - PROGRAMA DE TELECOMUNICAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1026 - TELECOMUNICAÇÕES PARA TODOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

PROGRAMA: 1009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA
ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Aquisição de ônibus: modalidade:pregão eletrônico - previsto para 04/06/2014; quantidade de ônibus:40;
previsão de custo total:R$36.000.000,00.           1073
Foram subsidiadas 2.752.116 passagens do transporte coletivo das linhas semi-urbanas de janeiro a
outubro de 2014, no valor de R$4.259.615,70.

 Foram também subsidiadas 22.944.180 passagens do Eixo Anhanguera na Região Metropolitana de
Goiânia de janeiro a setembro de 2014 ao custo de R$ 34.538.710,00..

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
6510 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1073 - RENOVAÇÃO DA FROTA DE ÔNIBUS DA METROBUS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição de ônibus: modalidade:pregão eletrônico - previsto para 04/06/2014; quantidade de ônibus:40;
previsão de custo total:R$36.000.000,00.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2440 - SUBSÍDIO AO VALOR DA PASSAGEM AOS USUÁRIOS DA LINHA DO EIXO
ANHANGUERA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Subsídio ao valor da passagem aos usuários da linha do Eixo Anhanguera está sendo pago pelo Fundo
PROTEGE, ação 2464.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2464 - SUBSÍDIO AO VALOR DA PASSAGEM AOS USUÁRIOS DA LINHA DO EIXO
ANHANGUERA E SEMIURBANAS DA REG.METROP. DE GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Trata-se do pagamento de subsídio ao usuário das linhas do Eixo Anhanguera  e linhas semi-urbanas está
sendo pago pelo Fundo PROTEGE. Foram subsidiadas 2.752.116 passagens semi-urbanas da Região
Metropolitana de Goiânia, de janeiro a outubro de 2014 e o valor pago foi de R$4.259.615,70. Foram
também subsidiadas 22.944.180 passagens do Eixo Anhanguera na Região Metropolitana de Goiânia e o
valor pago foi de R$ 34.538.710,00.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2432 - SUBSÍDIO AO VALOR DA PASSAGEM AOS USUÁRIOS DAS LINHAS
SEMIURBANAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O subsídio ao valor da passagem aos usuários das linhas semiurbanas está sendo pago pelo Fundo
PROTEGE, ação 2464.

PROGRAMA: 1003 - PROGRAMA HABITAR MELHOR

ÓRGÃO GESTOR: 3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
Convênio com a AGEHAB para suporte técnico e financeiro na gestão do Programa Habitar Melhor.
2090
Em reunião com o Procurador do Estado, Procurador do município de Terezópolis de Goias, Prefeito e
Equipe Técnica tratativas foram estabelecidas para a prestação de contas e finalização do convênio com o
Ministério das Cidades, optou-se pelo distrato e encerramento.O término da construção está sendo
executada pelos próprios moradores num total de 107 unidades.
Em Bela Vista de Goiás foram entregues 65 unidades habitacionais de um total de 91 pelo PSH. Em
Corumbá de Goiás as obras estão em andamento para conclusão em dezembro de 2014 na construção de
50 unidades habitacionais pelo PSH. Na Cidade Ocidental há previsão de construção de 43 unidades, e as
obras foram reiniciadas.  Em Pirenópolis as 42 unidades foram concluídas restando 8 para conclusão
pelo PSH .

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS
3552 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1078 - AQUISIÇÃO DE ÁREAS/LOTES URBANOS/URBANIZADOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1210 - CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/CONSTRUÇÃO DE
CASAS POPULARES (EMENDAS SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3552 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1180 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS EM ÁREAS DE
INTERESSE SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO E DOAÇÃO DE MORADIAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em reunião com o Procurador do Estado, Procurador do município de Terezópolis de Goias, Prefeito e
Equipe Técnica tratativas foram estabelecidas para a prestação de contas e finalização do convênio com o
Ministério das Cidades, optou-se pelo distrato e encerramento.O término da construção está sendo
executada pelos próprios moradores num total de 107 unidades.
Em Bela Vista de Goiás foram entregues 65 unidades habitacionais de um total de 91 pelo PSH. Em
Corumbá de Goiás as obras estão em andamento para conclusão em dezembro de 2014 na construção de
50 unidades habitacionais pelo PSH. Na Cidade Ocidental há previsão de construção de 43 unidades, e as
obras foram reiniciadas.  Em Pirenópolis as 42 unidades foram concluídas restando 8 para conclusão
pelo PSH .
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2090 - GESTÃO DO PROGRAMA HABITAR MELHOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Convênio com a AGEHAB para suporte técnico e financeiro na gestão do Programa Habitar
Melhor.Cumprimento de 50% do contrato de 2013 foi cumprido este ano. Do contrato de 2014 no valor
de R$14.000.000,00 foi repassado R$2.285.500,00

3552 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1033 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.As habitações de interesse social estão sendo executadas no
PSH na ação Construção e Doação de Moradias.

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1226 - IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PLANO ESTADUAL DE
HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - PEHIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1069 - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta atividade foi transferida para a ação  1199.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1166 - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS PARA POPULAÇÃO
CARENTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3552 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2051 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

PROGRAMA: 1011 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2173 - ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS AERÓDROMOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Administração dos aeródromos de Alto Paraíso, Aragarças, Aruanã, Campos Belos de Goiás,Catalão,
Ceres, Ipameri, Iporá, Morrinhos,Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis, Pires do Rio, Porangatu,
Posse, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Miguel do Araguaia e Uruaçu. Despesas com contrato
de empresa que administra, mais água e luz e diárias. O contrato de serviços de administração
nº010/2013-SEINFRA foi executado em 98%. O valor pago em contrato de administração,água, luz e
diárias foi de R$ 4.243.764,30.
Foi contrata empresa especializada para Elaboração de Plano de Zona de Proteção - PBZPA e Plano de
Zona de Proteção e Auxílio de Navegação - PZPANA. Contratação de empresa especializada para
elaboração de projetos necessários à implantação de aeródromos. Estes Planos e projetos estão a espera de
liberação de pedidos de suplementação orçamentária, ainda não liberados.
Contratação de empresa especializada para elaboração de projetos necessários à implantação de
aeródromos em Mambaí e Alvorada do Norte.Despesa não foi liberada até o momento.
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3500 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E
GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2362 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS
RODOVIÁRIOS DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Cobertura de despesas com contrato de administração, água, luz , diárias e outros para manutenção e
conservação dos terminais rodoviários de Agua Limpa, Aragoiania, Buriti Alegre, Campestre de Goias,
Ouvidor, Posse, Sanclerlândia, Santa Barbara de Goias, Moiporá.  SICAM  já realizou o repasse de 66
Terminais Rodoviários aos municípios goianos através de Termos de Cessão de Uso. Em 2014  já foram
realizados convênios com os municípios de Alexânia, Campestre, Doverlândia, Itaguaru, Aragoiânia,
Panamá, Divinópolis, Simolândia, Leopoldo de Bulhões, Cezarina, Nova América, Santa Isabel,
Portelândia e Goianésia.
Realização de manutenções físicas, elétricas e hidráulicas nos Terminais Rodoviários de Posse, Buriti
Alegre e Sanclerlândia, assim como realização de compra de materiais de Limpeza. Licitação realizada
para reforma e adequação de 8(oito) Terminais Rodoviários:Campestre, Santa Bárbara, Sanclerlândia,
Fazenda Nova, Àgua Limpa, Buriti Alegre, Morrinhos e Posse. A manutenção está em dia até outubro.As
obras foram iniciadas nos municípios de Campestre (63% da obra realizada) e Santa Bárbara(5% já
realizada).Foram iniciados no período a reforma do Terminal de Campestre de Goiás e Santa Bárbara
num total de R$91.123,00

PROGRAMA: 1028 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1124 - PLANEJAMENTO, GESTÃO, ESTUDOS, PROJETOS E SUPERVISÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

PROGRAMA: 1012 - PROGRAMA RODOVIDA URBANO

3501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3500 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 1061 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Este projeto foi descentralizado para a AGETOP.

05/03/2015460



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL

Orion Andrade de Carvalho

1. Gestor

2. Visão Institucional

I - executar a política de comunicação social do Governo estadual e dos serviços públicos de radiodifusão
de sons (Rádio Brasil Central AM/FM) e de sons e imagens (TV Brasil Central) das emissoras de
propriedade do Estado;
II - implementar as atividades governamentais relacionadas com os serviços de imprensa, divulgação e
campanhas institucionais do Governo do Estado;
III - imprimir e fazer circularem o Diário Oficial e o Diário da Justiça do Estado de Goiás;

2.1 Objetivo Institucional

Criada pela Lei nº 13.550, (11/11/1999), a Agecom é entidade autárquica estadual, dotada de
personalidade jurídica de direito público interno, jurisdicionada à Secretaria de Estado da Casa Civil, nos
termos do art. 9º, inciso I, da Lei nº 17.257, (25/01/2011). Regulamento publicado por meio do Decreto nº
7.420 e alterado pelo Decreto nº 7.663. Por determinação da Lei nº 18.746 (29/12/2014), a AGECOM
passa a denominar-se ABC - Agência Brasil Central.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Tecemos as principais realizações em 2014:
- Mapeamento de Riscos de Corrupção dos processos: Compra direta e Imprensa Oficial.
- Digitalização da Televisão Brasil Central: reforma do ambiente digital e homologação da Licitação para
aquisição dos equipamentos nacionais e internacionais.
- Veiculação de campanhas governamentais.
- Site de notícias eletrônicas: tem desenvolvido um papel fundamental no contexto das informações
precisas do dia-a-dia em tempo real quanto à Agenda do Governador e Notícias do Estado de Goiás, com
destaque ao Avança Goiás.
- Área Administrativa em geral: trabalha para dar o suporte nos Programas Finalísticos da Agência.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Indicadores de contratos administrativos e finalísticos.
Elaboração de planilhas de controle no Excel para fins de apropriação de despesa nas respectivas rubricas
orçamentárias de 2014, primando pela classificação do objeto quanto ao seu aspecto administrativo ou
finalístico.
Explanações do Regulamento, Organogramas, Instrução de Trabalho, Manual de Cargos e Funções,
Cartilhas de Sistemas e Manuais, proporcionando aos clientes internos uma melhor visão sobre a estrutura
organizacional da AGC.
Alimentação e manutenção de sistemas externos para controle de informações gerenciais, estatísticas e
financeiras: Siplam, Seonet, Compras Net, Siofi Net, AFT, Sigmate, entre outros.
Acompanhamento na implantação do Sistema de Gerenciamento Financeiro (SGF), visando a melhoria e
aperfeiçoamento das informações repassadas aos clientes internos e externos.
Portal Intranet e seus links principais para consulta de informações sobre os veículos: TV Brasil Central,
RBC FM 90,1, RBC AM 1,270, Diário Oficial e Notícias de Goiás.
Elaboração de Relatórios: Circunstanciado Trimestral.
Auxílio junto à Divisão de Recursos Humanos da AGC do concurso para provimento de cargos realizado
em 2010, tangente ao quadro de reposição dos funcionários.
Elaboração e encaminhamento de Minuta do Plano de Carreira Cargos Remuneração da Agecom.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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Ação 2197 - Campanha Governamental Veiculada
Ação 2309 - Campanha de Saúde Veiculada
Ação 2329 - Campanha de Educação Veiculada
Ação 2385 - Site Goiás Agora Atualizado e Modernizado
Ação 2170 - Imprensa Oficial Mantida e Modernizada e Participação do Evento ABIO
Ação 2216 - Rádios AM/FM Mantida e Modernizada
Ação 2355 - Programa de TBC News Veiculado, Programa de Rádio Veiculado e Estúdio/Cenário da
TBC News Mantido e Modernizado
Ação 2361 - Cobertura de Evento Realizada e Evento Realizado pela Agecom
Ação 2435 - Subestação de energia para a Agecom Mantida e Modernizada, Estação Transmissora de
Rádio Mantida e Modernizada, Estação Transmissora e Retransmissora de TV Mantida e Modernizada,
Premiação do Doc-TV Realizada, TV Analógica Mantida e Modernizada, TBC News Digital Implantada
e Registro de Marcas e Patentes Realizada.
Ação 2443 - Registro de Marcas e Patentes Realizada, Softwares, materiais e equipamentos locados e
Participação em Feira de Tecnologia da Informação Realizada.
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4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1014 - PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS E COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS
ÓRGÃO GESTOR: 4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

Programa 1014 : visa planejar e executar a divulgação dos programas, projetos e ações do Governo do
Estado de Goiás e ainda prover melhorias contínuas de tecnologia da informação para a divulgação, de
forma a promover a integração entre o Governo e a comunidade e levar ao conhecimento da sociedade os
esforços que o setor público desenvolve em prol da melhoria da qualidade de vida da população goiana.

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2197 - DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

1) Institucional; 2) Avança Goiás; 3) Testemunhais; 4) Ações do Governo;  5) Recuperar; 6) Terra Boa;
7) Goiás Mostra o que faz; 8) Show de Natal;  9) Natal Solidário; 10) Avaliação; Inaugurações; 11) Greve
dos Policiais;  12) Natal OVG; 13) Governo Junto de Você; 14) Prestação de Contas/2013; 15) Bolsa
Universitária; 16) Balanço Geral; 17) Informe Econômico; 18) Dia da Mulher; 19) Orquestra
Filarmônica; 20) Consciência Negra; 21) Fazendo o Melhor; 22) Café de Ideias; 23) Informações de
Obras; 24) Goiás tá bem na foto; 25) CRER; 26) Informe Especial; 27) Convite Obras; 28) Histórias; 29)
Juventude; 30) Passe Livre; 31) Desenvolvimento do Ensino; 32) Cultural; 33) Natal Premiado; 34)
Humaniza SUS; 35) Aftosa; 36) Produção de Material Gráfico; 37) Comunicado; 38) Maiores de Goiás;
39) Aruanã em Canto; 40) Dia das Mães; 41) Ideias Estrategias; 42) Pacto e Prêmio; 43) Fazendo
Acontecer; 44) Teatro Goiânia; 45) Festival Internacional; 46) Pilares do Governo; 47) Informe sobre o
Recolhimento do PASEP; 48) Inauguração da iluminação da BR 153; 49) Arraiá do Cerrado; 50)
Documentários;  51) Desenvolvimento Econômico; 52) Goiás em Dia; 53) Programa Regulariza; 54)
Vem pra Goiás; 55) Incentivos Goiás; 56) Vinheta; 57) Conheça Goiás; 58) Juceg-Drive Thru; 59)
Acreditação HGG; 60) Pesquisa de Opinião Pública; 61) Feira do Empreendedor; 62) Programa Visual
HMI; 63) Programa Visual Hugo; 64) Escola Digital; 65) 10 anos Protege; 66) Inaugurações Viaduto
GO-071; 67) Festival Internacional de Dança; 68) Festa de Trindade; 69) OVG; 70) Atenção; 71) Centro
Cultural Oscar Niemeyer;
72) Orquestra; 73) CCOH e 74) Educação.
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4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2329 - DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA
DA EDUCAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação foi realizada no exercício de 2014.

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2309 - DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS NA ÁREA
DA SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação foi realizada no exercício de 2014.

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2385 - MODERNIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ELETRÔNICA DO
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação foi realizada no exercício de 2014.

PROGRAMA: 1017 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO
TÉCNICA DAS RÁDIOS, TBC NEWS E GRÁFICA DE GOIÁS
ÓRGÃO GESTOR: 4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

Programa 1017: tem por finalidade a adequação dos meios de comunicação do Estado de Goiás, que têm
como intuito principal levar ao conhecimento da sociedade, ou seja, ouvintes, telespectadores e
clientes/usuários todas as realizações do Governo em benefícios a população Goiana.

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2355 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E VEICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DA TBC
NEWS E RÁDIOS AM/FM

U.O.:

REALIZAÇÕES

- prestação de serviços de maquiagem, cabeleireiro e manicure aos repórteres, apresentadores e
convidados dos programas exibidos pelas rádios e TBC,
- prestação de serviço de transmissão Via Streaming e armazenamento de áudio e vídeo, para transmissão
do conteúdo das rádios AM e FM e TV Brasil Central via
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internet,
- prestação de serviços de gravação e transmissão de sinal de televisão,
- prestação de serviço de TV a Cabo com 14 Pontos para atender diversos setores da Agecom.

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2361 - COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA TBC NEWS
E RÁDIOS AM/FM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Diárias provenientes de viagens a serem realizadas pelos servidores da Agecom para o interior do estado
de Goiás, especialmente para as reportagens e coberturas jornalísticas diversas, serviço de sonorização
externa em eventos governamentais, bem como demais viagens necessárias para o bom desempenho das
atividades desta agência.

- NÚMERO DE DIÁRIAS DE VIAGENS:
165 - FEVEREIRO
185 - MARÇO
136 - ABRIL
133 - MAIO
86 - JUNHO
128 - JULHO
68 - AGOSTO
46 - SETEMBRO
35 - OUTUBRO
01 - NOVEMBRO
68 - DEZEMBRO
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-  NÚMERO DE COBERTURA DE EVENTOS:
28 - JANEIRO
45 - FEVEREIRO
35 - MARÇO
30 - ABRIL
55 - MAIO
43 - JUNHO
19 - JULHO
10 - AGOSTO
17 - SETEMBRO
04 - OUTUBRO
09 - NOVEMBRO
01 - DEZEMBRO

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2435 - EXPANSÃO DO SINAL DA TV VIA SATÉLITE E VIA TERRESTRE,
EDIFICAÇÕES, MANUTENÇÃO E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

1) contratação de empresa especializada para execução de serviços técnicos em equipamentos da
AGECOM localizados na sede da Agência Goiana de Comunicação e na estação retransmissora da
Televisão Brasil Central instalada no Morro do Mendanha,
2) prestação de serviços de consultoria de assessoria técnica na área de radiodifusão - TV Digital, na
execução do projeto de instalação de HDTV da Televisão Brasil Central,
3)  Contratação de empresa especializada em construção e reforma de emissoras de televisão, visando a
instalação do novo parque técnico Digital da TV Brasil Central, bem como a perfeita acomodação das
áreas de programação, engenharia, produção e jornalismo,
4) prestação de serviços técnicos nas estações retransmissoras da TBC, localizadas nos municípios no
Estado de Goiás e estados limítrofes,
5) aquisição de 02 (duas) baterias de 150A para atender as necessidades do grupo gerador da AGECOM,
6) aquisição de equipamento do sistema de produção de áudio e vídeo destinados a cinegrafia da TBC
News,
7) aluguel de transponder no satélite Star One C2, banda C, formato Mpeg II, posição orbital 70,0ºW e
banda alocada de 4750Khz,
8) prestação de serviço de manutenção no transformador de modulação de propriedade da Agecom,
localizado na estação da Fazenda Bananal,
9) fornecimento, instalação e configuração de equipamentos e periféricos com instalação, configuração e
treinamento para a digitalização do sinal de áudio e vídeo HDTV da TBC.
10) fornecimento de 14 pontos, TV a cabo.

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2216 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM

U.O.:

REALIZAÇÕES

- prestação de serviços através de empresa especializada para execução de serviços de manutenção nos
transmissores de radiofrequência /áudio, durante as 24 horas de programação das Rádios Brasil Central,
- prestação de serviço de suporte técnico e treinamento dos sistemas de gestão e automação para as
Rádios Brasil Central AM e FM,
- aquisição de plaquetas para controle de patrimônio da Agecom,
- locação e assistência técnica de sistema de ponto eletrônico, com fornecimento de software de
gerenciamento, 03 terminais para registro e leitura biométrica, serviços de instalação, treinamento para
garantia de funcionamento e suporte técnico para controle de frequência dos servidores da AGECOM,
- prestação de serviço de fornecimento de extratos judiciais com publicações nos Diários da Justiça
Estadual, Justiça do Trabalho -TRT 18ª região, TRE, TSE, TRF, TST,
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STF e STJ, de intimação de processos Judiciais de interesse da Agecom.

4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2170 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação foi realizada no exercício de 2014.
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4101 - AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO

AÇÃO: 2443 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO PARA AS
RÁDIOS AM/FM, TELEVISÃO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação foi realizada no exercício de 2014.
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5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

INSTITUCIONAL

Luiz Humberto de Oliveira Guimarães

1. Gestor

2. Visão Institucional

. Execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e atividades
correlatas ao desenvolvimento rural sustentável, atendendo prioritariamente à agricultura familiar, em
consonância com a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006; promoção de atividades de
classificação de produtos de origem vegetal e certificação de produtos de origem animal.

2.1 Objetivo Institucional

. Criação da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária- EMATER
- Lei nº 17.257 de 26 de Janeiro de 2011- Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo
e dá outras providências.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER foi
criada conforme a Lei n. 17.257 de 26/01/2011 - suas principais atividades foram aquelas normais a
criação da Agência,
O desempenho do Programa Estadual de Pesquisa Agropecuária e Programa de Assistência Técnica e
Extensão Rural foi satisfatório, contudo poderia ter sido bem melhor se não fosse as dificuldades
diversas.
Para atendermos a demanda total que se nos apresenta muito maior do que as condições que temos
momentaneamente, precisaríamos de um ajuste significativo em termos de pessoal, equipamento, além de
uma estrutura administrativa mais flexível e ágil.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Planejamento de Ações Integradas da EMATER;
. Plano de Ações Estratégicas;
. Plano de Metas;
. Acompanhamento da Execução Orçamentária do SIOFINET;
. SIAC - Sistema de Acompanhamento, Controle e Avaliação das atividades realizadas pelos Técnicos da
EMATER;
. Ações de Modernização Institucional.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Nº. LInhagem agrícola desenvolvida;
- Nº. Variedade vegetal testada;
- Nº. Varieadade vegetal lançada;
- t. Semente produzida;
- Nº. Experimento agropecuário realizado;
- Nº. Projeto de pesquisa agropecuária realizada;
- Nº. Produtor atendido;
- Nº. Palestra técnica na área agropecuária realizado;
- Nº. Trabalho técnico científico publicado;
- Nº. Laboratório de ciência e tecnologia estruturado

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1115 - PROGRAMA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL
ÓRGÃO GESTOR: 5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL
E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER
O Programa Estadual de Assistência técnica e Extensão Rural realiza atendimentos nas ações do referido
programa em mais de 200 municípios com unidade local da EMATER, com trabalhos de visitas, reuniões,
excursões, contatos, dias de campo e atendimentos nas mais diversas formas e, principalmente com o
atendimento eletrônicos principalmente através de e-mail. Do total de atendimento acima, vale salientar
que atendimentos ocorrem concomitante nas Ações de Validação e Difusão de Tecnologia e Ação de
Promoção, Difusão de Políticas de Assistência Técnica Extensão Rural - Desenvolvimento e Inserção
Social.
Nos demais municípios não contemplados com Unidade Local, houve atendimento indireto e/ou
esporádicos e serviram de base física para atender os outros que não possuem escritórios locais. Esses
trabalhos desenvolvidos pela EMATER propiciaram a geração de novos postos de trabalho diretos e/ou
indiretos, na segurança alimentar e nutricional sustentável que resultaram em melhoria da qualidade de
vida do Homem do campo.
Este programa foi embasado na modernização da agricultura e aumento da produtividade agropecuária
junto às famílias rurais, priorizando principalmente a agricultura familiar e melhoria dos processos,
contribuindo para a construção e execução de estratégias de desenvolvimento rural sustentável, com
utilização de metodologias educativas e participativas, integradas ás dinâmicas locais, viabilizando
condições para o exercício da cidadania, bem como a melhoria da qualidade de vida da sociedade rural.

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2502 - DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL - AGRICULTURA FAMILIAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

As famílias rurais assistidas estão sendo atendidas através dos métodos aplicados pelos técnicos, nas
modalidades de visitas, reuniões, excursões, contato e atendimento eletrônico. Os trabalhos estão sendo
realizados  nas diversas atividades agropecuárias com intuito de levar conhecimentos e desenvolvimento
ao meio rural.
Essas famílias são acompanhadas continuadamente no aprimoramento de suas atividades.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2031 - GESTÃO DA QUALIDADE RURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Na Ação de Gestão da Qualidade Rural, estão sendo realizadas capacitações no temas:
- Relações Interpessoais;
- Metodologia para instalação e acompanhamento de Rede de Referência em unidade produtiva;
- Metodologia 5 S Rural;
- Planejamento estratégico de propriedade Rural;
- Introdução a Gestão por resultado com foco no critério liderança e estratégia e planos.
- Implantação e acompanhamento de Unidades de referência com o objetivo que estas sirvam de base e
parâmetros para o meio rural.

OBSERVAÇÕES

A execução das metas referente a esta acao Gestao da Qualidade Rural, ficou comprometida considerando
o Decreto 8063 de 28 de dezembro de 2013 que dispoe sobre medidas de contencao de despesa,
impossibilitando a contratação de instrutores e consultores externos para atuarem na capacitação dos
técnicos para a realização das acoes previstas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2437 - PROMOÇÃO, DIFUSÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL - DESENV. E INSERÇÃO SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os produtores rurais são atendidos através dos métodos aplicados pelos técnicos, nas modalidades de
visitas, reuniões, excursões, contato e atendimento eletrônico. São trabalhadas as diversas atividades
agropecuárias desenvolvidas por esses produtores com o intuito de levar conhecimentos e
desenvolvimento ao meio rural.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2389 - PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA AGROECOLOGIA, MEIO AMBIENTE E
PRODUÇÃO DE NATIVAS DO CERRADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os atendimentos a produtores  rurais estão sendo realizados através de visitas técnicas, reuniões,
excursões, contato e atendimento eletrônico. Onde trabalha se, as atividades em plantio de floresta,
Gestão e Educação Ambiental na agropecuária e conservação do solo e da água, preservação da
biodiversidade e outros instrumentos legais, principalmente orientação de como proceder a elaboração do
Cadastro Ambiental Rural - CAR.

47305/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2390 - VALIDAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DA ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os trabalhos na Validação e Difusão de Tecnologias através da Assistência Técnica e  Extensão Rural
vem enfatizando a melhoria da qualidade do atendimento aos produtores com a realização de capacitações
técnicas e tecnológica dos servidores finalísticos da EMATER  lotados no escritórios locais.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

PROGRAMA: 1116 - PROGRAMA ESTADUAL DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL
E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER
O Programa Estadual de Pesquisa Agropecuária, contribui para o desenvolvimento do setor agropecuário
do Estado de Goiás, tendo reflexos positivos na adoção de tecnologias de produção, bem como no
aumento de lucro e da qualidade de vida dos produtores goianos e suas famílias.
Dessa forma, esta sendo continuidade aos trabalhos realizado em 2013, de avaliação de materiais
genéticos para a obtenção de cultivares de arroz irrigado e de terras altas, na região norte do Estado,
programa de melhoramento de milho, desenvolvido em Senador Canêdo, por meio da avaliação de
populações de plantas visando a obtenção de novas variedades de milho, contando com experimentos em
andamento.
Também estão sendo realizados dias de campo, palestras técnicas em diversas localidades do Estado de
Goiás.

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2457 - DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS GENÉTICOS SUPERIORES, PARA O
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPRESARIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014 foram dadas continuidade aos trabalhos implantados no final de 2013, como:
Soja:
- Avaliação de linhas de progênies visando obtenção de linhagens em Jataí, Rio Verde, Senador Canedo e
Porangatu;
- Avaliação final de linhagens superiores visando a obtenção de cultivares
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

convencionais e transgênicas;
- Avaliação de ensaios de valor de cultivo e uso (VCU) visando observar o comportamento dos materiais
nas principais regiões do Estado de Goiás, parceria EMATER/EMBRAPA/CTPA;

Arroz e Feijão
- Avaliação de linhagens promissoras de arroz terras altas, parceria com EMBRAPA;
- Avaliação de linhagens promissoras de arroz irrigado, parceria com EMBRAPA;
- Avaliação de VCUs (Valor de cultivo e uso) visando obtenção de cultivares de arroz de terras altas e
irrigado em parceria com EMBRAPA;
- Avaliação de linhagens promissoras de feijão em parceria com EMBRAPA;
- Avaliação de VCUs visando obtenção de cultivares em parceria com EMBRAPA;

Milho
- Seleção de populações de acessos do banco de germoplasma visando o melhoramento da cultura;
- Seleção de populações a campo visando resistência a doenças;

Sorgo
- Manutenção do banco ativo  de germoplasma.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2453 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA PARA O
FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA TRADICIONAL E NATIVAS DO CERRADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nas  atividades desenvolvidas, nesta ação pode citar os diversos experimentos, projetos de pesquisas e
eventos de transferência de tecnologia (dia de campo):
- Dia de Campo de cultura de  Soja (Nova Crixas);
- Dia de Campo de cultura de Soja (Morrinhos);
- Manutenção e Conservação dos Bancos de Germoplasma de Soja, Milho, Citrus, Nativas do Cerrado e
Banana;
- Experimentos de Soja e Arroz em Luiz Alves, Jataí, Caiapônia, Rio Verde, Montividiu, Senador Canedo
e Porangatu.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2196 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizados os seguintes eventos de Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico:

- Dia de Campo de Unidade Demonstrativa de leite (Propriedade de Referência);
- Dia de Campo Alternativas Tecnológicas para o Fortalecimento da Agricultura Familiar;
- Dia de Campo Uso de alimentos alternativos para suínos criados em sistema de Agricultura Familiar;
- Dia de Campo Inclusão e fortalecimento da Agricultura Familiar na Comunidade Quilombola de
Mimoso de Goiás;
- Unidade Demonstrativa de Arroz
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5001 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

AÇÃO: 2451 - ESTRUTURAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE SOLO, BIOTECNOLOGIA PARA
SUPORTE DA PESQUISA AGROPECUÁRIA E PRODUTORES RURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizados:
- Inauguração do Laboratório de Cultura de Tecido;
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5001 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE GOIÁS - EMATER

- Elaboração de Projeto de Engenharia para adequação de Biotecnologia (marcadores moleculares) e
Fitopatologia.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5002 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

5002 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

INSTITUCIONAL

Edvaldo Crispim da Silva

1. Gestor

2. Visão Institucional

Incentivar a produção; programar mercados, orientar e disciplinar a distribuição de hortifrutigranjeiros e
outros produtos alimentícios de forma a atender a demanda do mercado e as políticas sociais do governo.
Participar dos programas de governo para produção e abastecimento a nível regional e nacional,
promovendo e facilitando o intercâmbio de mercado com as demais unidades do sistema e entidades
vinculadas ao setor.

2.1 Objetivo Institucional

Regulamento de mercado, Estatuto Social, Lei 7.490 de 1972 , Lei 8.666 de 1993 e Lei 10.520 de 2002.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

- Construção de 08 (oito) poços de infiltração para água pluvial.
- Construção de Escritório de fiscalização do galpão GNPC (galpão dos pequenos comerciantes da Ceasa-
Go.)
- Serviço de recuperação asfáltica, e  da tubulação da  central de esgoto da ETE (Estação de Tratamento
de Esgoto).
- Elaboração de um plano de controle ambiental (PCA) para o Banco de Alimentos.
-Projeto de um Centro de convivência para os movimentadores de mercadorias.
- Perfuração de poço tubular profundo (artesiano), bem como aquisição de  bomba, instalações
hidráulicas e elétricas do poço.
- Revitalização da iluminação pública do mercado interno.
-Aquisição de um gerador e transformador para Ceasa.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

- Renovação dos convênios de segurança , vigilância, Banco de Alimentos e estacionamento, com a
UNIAP ( União dos Atacadistas e Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goias).
- Renovação de convênio com a ASPHEGO ( Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros do
Estado de Goiás.)
- Parcerias com o 9º Batalhão da PM , COMURG e CDI. ( Centro de Democratização da Informática).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- A construção dos poços visou atender a legislação ambiental evitando a proliferação de erosões..
- O escritório de fiscalização deu maior eficiência nos serviços de arrecadações.
- O plano de controle ambiental (PCA) atendeu uma exigência da legislação ambiental, prevenindo
possíveis danos ambientais.
- A aquisição do gerador e do transformador veio minimizar as quedas de energia, e reduzir perdas de
produtos que dependem de refrigeração.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

INSTITUCIONAL

Antenor de Amorim Nogueira

1. Gestor

2. Visão Institucional

Executar medidas de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal.

2.1 Objetivo Institucional

Lei de criação de defesa n° 14.645 de 30 de dezembro de 2003, Decreto n°5.911 de 10 março de 2004,
publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de março de 2004, legislação estadual, Leis n°s 13.453/1999
- 13.998/2001, 14.245/2002 e Decretos n°s 5.652/2002 e 6.795/2005, 7.887/2013 e 7.888/2013, Leis
Federais n°s 8.171/1991 e 9.712/1998.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS 2014

        Resultados demonstrados pelos indicadores do programa em 2014. O programa apresentou resultado
positivo, pois avançou-se de forma significativa e consistente na maioria das ações desenvolvidas pela
AGRODEFESA.
        Com o programa de informatização e o software do Sidago, criado pela própria Agrodefesa, o órgão
hoje se tornou referência nacional, no efetivo controle de pragas vegetais e doenças animais, servindo
inclusive de exemplo para outros estados brasileiros. Vários estados estão utilizando o software da
Agrodefesa, como Ceará, alagoas, Amazonas, Acre, Rondônia, Paraná, Amapá, Roraima, além de pelo
menos um país vizinho, o Suriname.

        A evolução e desenvolvimento de ações sanitários da área de animal vegetal passam pelas fases de
diagnóstico, controle, prevenção e erradicação das doenças. As ações preconizadas pela legislação
sanitária animal e vegetal devem, obrigatoriamente, seguir estes parâmetros para o sucesso das ações de
defesa.
        É importante ressaltar que muitas das doenças de controle oficial e de notificação compulsória são
zoonoses. Assim, o objetivo principal do Serviço Veterinário Oficial ? SVO é garantir a sanidade dos
animais, com vistas a resguardar a saúde pública da ocorrência de doenças.
        Desta forma, todas as ações realizadas pela Agrodefesa, e pontuadas a seguir no presente relatório
técnico da Gerência de Sanidade Animal, visam demonstrar a importância e efetividade dos programas
sanitários da área animal, bem como apresentar uma análise mais aprofundada de cada um deles,
proporcionando com isso a aplicação de novas estratégias de defesa sanitária animal que promovam a
constante melhoria social, econômica e sanitária para toda a cadeia produtiva, desde o produtor rural até o
consumidor final. Também confirmam a qualidade da sanidade pecuária goiana os resultados positivos de
inúmeras missões estrangeiras que auditaram os controles sanitários do Estado, dentre elas, os países da
União Aduaneira, União Européia, Oriente Médio, México, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia.
China, Caribe e Vietnã.Também corrobora o elevado padrão sanitário da agropecuária goiana a anuência
do Ministério da Agricultura para que Goiás integre o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de
Origem Animal (Sisbi). A medida torna a inspeção estadual equivalente à inspeção federal, o que
permitirá que os produtos com SIE possam ser comercializados em todo o País, abrindo novos mercados
à pequena e média indústria do estado dando à ela definitivamente a possibilidade de crescimento
alcançando os maiores mercados consumidores do país.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO
Lei de Responsabilidade Fiscal/Lei Complementar n° 101 de 04 de maio de 2002
Lei 4,320 de 17 de março de 1964.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

Programa de Gestão Anual da Agrodefesa ? 2012

Fiscalização Fitossanitária - Manter serviço de vigilância sanitária, visando a prevenção o controle e a
erradicação das pragas dos animais
Fiscalização de Veículos - Fiscalizar o transito de animais e vegetais para manter o Estado de Goias livre
de doenças dos animais e pragas dos vegetais.
Classificação de Grãos - Atendimento aos produtores de grãos do Estado de Goiás e demais Estados.
Controle  de  doenças  dos  animais  -  Controlar  as  doenças  dos  animais  a t ravés  de
acompanhamento/monitoramento da vacinação contra febre aftosa e outras doenças e inspeção das
propriedades rurais.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA DE DEFESA E VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

O Programa  de Defesa e Vigilância Agropecuária  está fundamentado no principio da promoção de
políticas de defesa sanitária animal e vegetal, inspeção higiênico sanitário e industrial de produtos
agropecuários , fiscalização de produtos e subprodutos de origem animal e vegetal, de forma a manter o
status sanitários conquistado e garantir a disponibilidade de alimentos hígidos a mesa do consumidor,
procurando ainda conquistar novos mercados importadores e a manutenção dos já existentes.

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2210 - ANÁLISES LABORATORIAIS DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM REALIZADAS 1260 ANÁLISES LABORATORIAL DE PRODUTOS DE ORIGEM
ANIMAL.

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2307 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANÁLISE DE
SEMENTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM REALIZADAS:
ANÁLISE LABORATORIAL  DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL (SEMENTES): 505
CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL: 313

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2137 - FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM FISCALIZADOS 121.880 VEÍCULOS PELOS FISCAIS ESTADUAL E AGENTES DE
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIO DA AGRODEFESA.

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2142 - FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM FISCALIZADOS 83.108 VEÍCULOS PELOS FISCAIS ESTADUAL E AGENTES DE
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIO DA AGRODEFESA.

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2121 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM REALIZADAS  21.122  INSPEÇÕES DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL.

OBSERVAÇÕES

Em Estabelecimentos Comerciais e Industriais.
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5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2264 - LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM REALIZADOS  2.994 CADASTROS, LICENCIAMENTOS E RELICENCIAMENTOS DE
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS.

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 1035 - REESTRUTURAÇÃO DE ESCRITÓRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

 Foi executada uma reforma no  imóvel onde funciona a sede da Gerencia Metropolitana.

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2008 - SANIDADE ANIMAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Percentual de bovinas e bubalinas vacinadas contra brucelosa com idades entre 3 e 8 meses = 87,90%;
Monitoramentos de animais em trânsito através de GTA = 881.721
Percentual do rebanho jovem na etapa maio/2014 vacinados contra febre aftosa: 99,74%;
Percentual do rebanho jovem na etapa novembro/2014 vacinados contra febre aftosa: 99,69%;

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2012 - SANIDADE VEGETAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM REALIZADAS AS SEGUINTES ATIVIDADES:
Fiscalizações Fitossanitárias =  21.031
Inspeções                               =    2.864
Cadastramentos                     =    2.956

OBSERVAÇÕES

Não foram incluídos os dados referente ao mês de dezembro, pois ainda não foram repassados pela
Gerência de Sanidade Vegetal.

5003 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5003 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 1201 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCAIS E AGENTES DE
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram capacitados um total de   69 servidores entre Fiscais Agropecuários, Agentes de Fiscalização e
servidores com função administrativa.
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5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

INSTITUCIONAL

RUY ROCHA DE MACEDO

1. Gestor

2. Visão Institucional

A Agência cumpre, em nome do Estado de Goiás, o papel de agente promotor, incentivador, apoiador e
desenvolvedor do esporte e do lazer na sociedade. Promover o desenvolvimento do esporte e do lazer no
Estado de Goiás, de modo a oferecer à sociedade acesso a serviços adequados e diversificados que
utilizem o esporte e o lazer como uma ferramenta de profissionalização, inclusão, promoção e integração
social.

2.1 Objetivo Institucional

Lei Federal 9.615/98 - Normas gerais sobre Desporto;
Lei 17.257/11 - Estrutura e competências do poder executivo estadual;
Decreto 7.454 - Regulamento da AGEL;
Lei 14.308/02 - Lei do Pró - Atleta
Lei 14.546/03 - lei do Pró - Esporte;
Lei 8.666/93 - Lei de Licitações;
Decreto 7.641/2011 - Normas e transferências de recursos da União;
Portaria Normativa nº. 40/2014 - Utilização do SINCOV;
Instrução Normativa nº. 11/2012 - Concessão de acesso ao SICONV.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A AGEL durante o exercício de 2014 tem como meta a inclusão social e o incentivo ao desporto pelo
interior do Estado de Goiás, buscando;
A) - Resolução de entraves jurídico - legais, buscando solucionar pendências burocráticas que
impossibilitam a utilização de recursos federais na execução de ações fundamentais desta Agência. A
reforma do Setor dos Funcionários e da Praça de Esporte do Setor Pedro Ludovico (Centro de Referência
do Paradesporto), serão executados através de convênios com a União.
B) Aperfeiçoamento dos processos de trabalho, Estão sendo desenvolvidos atividades de apoio e
finalisticas com o objetivo de ganhos de eficiência, eficácia, efetividade, controle e melhor desempenho.
Foram realizados contratos de cooperação junto aos municípios do Estado de Goiás no sentido de
fomentar o esporte e lazer no interior do Estado. Tendo sempre uma fiscalização por parte do gestor para
que os objetivos sejam alcançados.
C) Captação de recursos financeiros. Em virtude da impossibilidade do Tesouro Estadual arcar com todas
as demandas da administração, A AGEL busca captar verbas,seja por meio de emendas parlamentares
bem como convênios com a União.
D) Apoio e instrução aos municípios do Estado de Goiás para que possam buscar verbas na União.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

A Agel utiliza vários mecanismos de planejamentos, além do PPA / LDO e LOA, tais como reuniões
setoriais mensalmente, processos de trabalho mapeados e redesenhos, planejamento das áreas fins e o
acompanhamento dos indicadores das ações finalísticas. Por meio de reuniões setoriais periódicas é
verificado o andamento dos trabalhos desenvolvidos por cada área, sendo também realizadas reuniões
pontuais com setores interdependentes, objetivando ajustar condutas no sentido de obter maior sinergia.
Em 2014, buscamos a excelência no atendimento ao cidadão priorizando e readaptando alguns fluxos de
trabalho para fornecer a sociedade uma prestação de serviço de alta qualidade e fomentar as políticas
esportivas no Estado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

48705/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
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Número de Centros de Esporte e Lazer modernizados.
Número de Centros de Esporte e Lazer construídos.
Número de Centros de Esporte e Lazer mantidos.
Números de pessoas atendidas em eventos recreativos.
Número de idosos beneficiados em curso regular de prática esportiva.
Número de portador de necessidades especiais beneficiados em curso regular de prática esportiva.
Número de portador de pessoas beneficiados em eventos esportivos.
Número de centro de esporte e lazer reformado.
Número projeto iniciação esportiva incentivado.
Número de idosos beneficiados em eventos esportivos.
Número de eventos esportivos apoiados / patrocinados.
Número de atletas apoiados / patrocinados.
Número de entidades esportivos apoiados / patrocinados.
Número de atletas beneficiados com a bolsa atleta.
Número de projetos beneficiados com o Pró Esporte.
Número de atletas participantes dos Jogos Abertos de Goiás.
Número de Academia ao Ar Livre Implantada.
Número de alunos atendidos em curso regular de prática esportiva.
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5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA TODOS

ÓRGÃO GESTOR: 5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

Em 2014 buscamos ampliar os canais e opções de acesso do cidadão aos benefícios oferecidos pelo
esporte, seja ele como promoção de saúde, como uma forma de lazer, como entretenimento ou como
melhoria de qualidade de vida, sustentando permanente empenho pela melhoria da infra-estrutura das
instalações esportivas, controlando e mantendo o índice de satisfação dos clientes e de desempenho dos
atletas, promovendo a descoberta de novos talentos, apoiando e incentivando a participação e o
rendimento de atletas em competições, modernizando e agilizando o processo de trabalho, conduzindo a
gestão organizacional da Agência segundo os princípios da qualidade e em torno dos valores que
conformam a missão, objetivos e valores, de modo a: Transmitir aos seus colaboradores tais valores,
facultando-lhes, ao mesmo tempo, oportunidades de treinamento e  aprimoramento profissional,
incentivar a redução de custos operacionais  e a dinamização de suas atividades, estimular, entre os
colaboradores, a  busca constante da qualidade na elaboração de produtos e na prestação de serviços à
sociedade e melhorar a qualidade das informações. Estabelecemos procedimentos para aproximação do
Estado e seus Municípios, por meio de Termo de Cooperação, para fomentar o esporte, podendo assim
aumentar o número de cidadãos atendidos pelo Estado de Goiás, incentivando através do esporte a
inclusão social.
A equipe da AGEL está formulando e executando a política estadual de esportes e lazer, regulamentando
e controlando a prática desportiva, prevenindo ou reprimindo o uso de meios ilícitos  nessa  prática,  bem
como  recuperando,  preservando  e  expandindo a infraestrutura de esporte e lazer do Estado.
Promovendo o desenvolvimento do esporte e do lazer no Estado de Goiás, de modo a oferecer à
sociedade acesso a serviços adequados e diversificados que utilizem o esporte e o lazer como uma
ferramenta de profissionalização, inclusão, promoção e integração social. Promovendo o  acesso de todos
os cidadãos e de instituições de interesse público aos serviços da Agência, independentemente de
localização e condição socioeconômica.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

A Ç Ã O :  2 3 1 6  -  A U T Ó D R O M O  I N T E R N A C I O N A L  D E  G O I Â N I A
( C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A / M A N U T E N Ç Ã O )

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada até 31/12/2014
Tendo em vista a Lei Estadual nº. 18.286 de 30 de dezembro de 2013, que introduziu a reforma
administrativa e incrementou profunda modificação na organização do Poder Executivo do Estado, onde a
unidade administrativa básica do Autódromo Internacional de Goiânia fica como unidade da Agência
Goiana de Transporte e Obras ¿ AGETOP. Obra concluída e inaugurada.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

A Ç Ã O :  2 0 0 2  -  E S T Á D I O S ,  C A M P O S ,  Q U A D R A S  E  G I N Á S I O S
( C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A / M A N U T E N Ç Ã O )

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada até 31/12/2014::
A manutenção das Praças Esportivas (Praça Esportiva do Setor dos Funcionários, Praça Esportiva do
Setor Pedro Ludovico e Centro de Excelência) acontece continuamente, para podermos realizar a
Iniciação Esportiva atendendo 6.941 alunos dentre eles crianças, jovens, adultos e idosos.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 1021 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO

U.O.:

REALIZAÇÕES
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Informação Consolidada de 2014:
Ação financiada com recursos oriundos de convênio com a União, abortada em função da necessidade de
incremento desproporcional do aporte do Estado de Goiás.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 1163 - PROJETO PINTANDO A LIBERDADE - (PRODUÇÃO DE MATERIAL
ESPORTIVO)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada de 2014:
Ação financiada com recursos oriundos de convênio com a União, abortada em função do Programa
Pintando a Liberdade ter sido transferido para o Ministério da Justiça.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2094 - PROJETOS MUNICIPAIS DE DESPORTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada até 31/12/2014::
Foram contemplados 13 projetos para Reforma de estrutura esportiva (Araguapaz, Abadiania, Cabeceiras,
Campinaçu, Caldas Novas, Campinorte Planaltina, Portelândia, Santa Rita do Araguaia, Santa Rita do
Novo Destino e Nova Crixás)  e foram contemplados 17 projetos para a Iniciação Esportiva (Águas
Lindas, Campinaçu, Campinorte, FGDE, Goiânia, Mossamedes, Niquelândia, Novo Gama, Padre
Bernardo, Parauna,  Petrolina de Goiás, Posse Mozarlândia, Rianápolis, Terezopólis, Trindade e Vila Boa
) onde foram repassados no total de R$ 769.380,00.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2687 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER PARA TODOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada em 2014:
Manutenção das praças esportivas para melhor atender a população.
Foram realizados 221 eventos recreativos, beneficiando 4.000 idosos e 74.000 pessoas.
Já nos cursos de esporte regular são atendidos 500 alunos com deficiência e foram beneficiados em
eventos esportivos 622 pessoas com deficiência.

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA GOIÁS GERAÇÃO OLÍMPICA

ÓRGÃO GESTOR: 5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

Em  2014 em parceria com os Municípios, através de doação de material esportivo para os Municípios,
buscamos ampliar o número de alunos atendidos em cursos de iniciação e prática esportiva no interior do
Estado. Buscamos também oferecer  as melhores condições para o desenvolvimento de talentos
esportivos disponibilizando via AGEL os meios necessários ao seu sucesso. Através de rigorosa seleção
dos projetos serão beneficiados atletas e entidades sem fins lucrativos com o PRÓ-ESPORTE,  mais de
500 atletas serão beneficiados com a BOLSA ATLETA, além de outras formas de apoio e/ou patrocínios
disponibilizados per esta Agência, tais como oferecimento de  passagens, hospedagem, alimentação, vans
dentre outros. Buscando a inclusão social e um melhor atendimento a sociedade a nossa iniciação
esportiva atende aproximadamente 6.900 mil crianças, adolescentes, idosos e pessoas portadoras de
deficiência.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2410 - APOIO FINANC. P/ PROM. E PATROCÍNIOS A ATLETAS E EVENTOS
ESPORTIVOS PROF. E AMADOR E DOAÇÃO DE MAT. ESPORTIVOS

U.O.:
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REALIZAÇÕES

Informação  Consolidada até 31/12/2014:
Patrocínios esportivos concedidos a 40 atletas, 12 eventos e 1 entidades e 38 patrocínios esportivos, na
forma de doação de material de premiação (troféus  e medalhas), além da disponibilização de passagens
aéreas, terrestres e hospedagens para atletas participantes de relevantes competições
esportivas e a realização de eventos.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2267 - CONCESSÃO DE INCENTIVO AO ATLETA DE RENDIMENTO - PRÓ-
ATLETA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação consolidada até 31/12/2014:
Pagamentos referentes a outubro, novembro e dezembro  já realizados no valor total de R$ 674.500,00.
Foram contemplados 492 atletas ao mês.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2095 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada até 31/11/2014:
Tendo em vista a Lei Estadual nº. 18.286 de 30 de dezembro de 2013, que introduziu a reforma
administrativa e incrementou profunda modificação na organização do Poder Executivo do Estado, onde a
unidade administrativa básica do Centro de Excelência de Goiânia fica como unidade da Agência Goiana
de Transporte e Obras AGETOP.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2032 - INICIAÇÃO ESPORTIVA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada até 31/12/2014:.
São atendidos mensalmente 6.941 alunos em curso regular de prática esportiva.
Foram atendidos até a presente data 180 alunos em eventos de práticas esportivas.

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2156 - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada em 31/12/2014::
Foi realizada em Goiânia, nos dias 02 a 08 de julho, com a participação aproximadamente de 5.900
atletas, representados por 09 Estados (Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito
Santos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Brasília)

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2046 - JOGOS ABERTOS DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada em 31/12/2014:
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Os Jogos Abertos de Goiás Edição 2014 iniciou em 13/06/2014 foram realizadas 12 microrregionais e 7
fases regionais,sendo a final na cidade Itumbiara com  (2.485 atletas) totalizando 16.224 atletas em todas
as etapas realizadas,

5201 - AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL
6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5201 AGÊNCIA GOIANA DE ESPORTE E LAZER - AGEL

AÇÃO: 2003 - PRÓ-ESPORTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Informação Consolidada até 25/11/2014:
Foram contemplados até a presente data,101 Entidades e 49 atletas totalizando aproximadamente o valor
de R$ 6.509.605,80.
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5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

INSTITUCIONAL

Alexandre Veiga Caixeta

1. Gestor

2. Visão Institucional

Executar o registro público mercantil e atividades afins, proporcionando garantia, publicidade,
autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos empresariais.

2.1 Objetivo Institucional

Decreto Federal nº 916, de 24 de outubro de 1890, Cria o registro de firmas ou razões comerciais e
regulamenta a Lei nº 213, de 12 de julho de 1900, Lei nº 213, de 12 de julho de 1900, Lei de criação; Lei
nº 7.351, de 30 de junho de 1971, Transforma a JUCEG em entidade autárquica; Lei nº 8.934, de 18 de
novembro de 1994, Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá
outras providências; Decreto nº 1800, de 30 de janeiro de 1996, Regulamenta a Lei nº 8.934.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Gestão do exercício de 2014, foi feita de forma a garantir os princípios constitucionais da legalidade,
moralidade, impessoalidade, transparência e efetividade. Administrar com transparência, seriedade,
honestidade e respeito a coisa pública é tarefa difícil, principalmente pelas imposições burocráticas,
instabilidades orçamentárias e financeiras.
Para o alcance dos resultados na prestação dos serviços mercantis foi imprescindível o comprometimento
e participação efetiva de todos os titulares da unidades básicas e complementar, em especial do corpo
técnico que não mediu esforços para a implantação de novos projetos de simplificação para a abertura de
empresas em nosso Estado.
Buscou promover a integração da gestão entre as unidades setoriais através da utilizando ferramentas
estratégicas como o planejamento tático, operacional e estratégico, manteve a estrutura organizacional, de
gerências e coordenações de acordo com as atribuições de cada unidade, além de coordenar e treinar a
equipe para o efetivo exercício de atribuições da unidade, com vistas em atingir os objetivos almejados,
atender às demandas de outras unidades de forma pontual, e cumprir com agilidade no andamento dos
processos de despesas para adequação ao programa e ação segundo o Plano Plurianual - PPA - ,
orçamento anual e demais normas.
O termo GESTÃO, por definição,  é a coordenação e supervisão do trabalho de outros para que as suas
atividades sejam desempenhadas eficiente e eficazmente (Robbins and Coulter), continua sendo um
desafio para a JUCEG. Precisa-se ainda internalizar e implementar ações para que a cultura
organizacional, avance na quebra de paradigmas, para novas atitudes reflitam no dia a dia de cada
servidor, assim o desafio persiste em incentivar os colaboradores para que estejam imbuídos da
responsabilidade que lhes são atribuídas, tomando para si a iniciativa da execução e gerenciamento de
processos de trabalho, em observância ao rigor das normas e legislação pertinentes, para agir com
probidade administrativa, proatividade, empreendedorismo e independência, para garantir a continuidade
da gestão e do crescimento de Goiás.
Missão: Prestação dos serviços de registro mercantil e atividades correlatas, segundo legislação federal.
Estímulo e facilitação do registro de empresas, de acordo com as políticas de desenvolvimento social e
econômico do Estado de Goiás.
Valores: Comprometimento com o interesse público e ética nas relações institucionais. Valorização das
pessoas; qualidade na prestação dos serviços; respeito ao usuário e aos servidores; zelo profissional;
cumprimento das normas legais.
Visão: Alcançar o primeiro lugar no que diz respeito à qualidade da prestação de serviços de registro
mercantil. Ser uma instituição moderna, descentralizada e democrática.
O presente relatório foi elaborado de forma participativa e integrada, contando com a participação de
todas as unidades integrantes das áreas finalísticas e de apoio administrativo, em observância aos
dispositivos legais e aos princípios constitucionais da transparência e da responsabilidade social.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

49305/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

Objetivando evidenciar as ações desempenhadas, os resultados alcançados e a melhoria contínua da
gestão, além de padronizar as informações a serem relatadas por cada área, bem como atender às Normas
expedidas pela Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Gestão e Planejamento e Tribunal de Contas
do Estado de Goiás, a Gerência de Gestão e Planejamento criou um formulário específico que a partir
deste exercício, foi adotado por esta Autarquia para subsidiar cada unidade na elaboração dos respectivos
relatórios.
As ações continuadas de monitoramento do PPA através do Sistema de Planejamento e Monitoramento -
SIPLAM - foi efetivada trimestralmente,tendo o setor de Tecnologia da Informação inovado na extração
de dados dos indicadores, que a partir do exercício de 2014 , foi extraído da base de dados - SIARCO -
Sistema Integrado do Registro do Comércio e trabalhado no - SIGI- Sistema de Gestão Integrado,
padronizando informações sem defasagem.

O planejamento é atividade essencial dentro de uma organização, que fixa objetivos, metas e ação a serem
atingidas em conformidade com as normas. Para isso, buscou-se meios necessários para uma gestão é
integrada e participativa, junto às Unidades integrantes desta Autarquia. Manteve-se feedbacks
continuamente com as equipes setoriais, objetivando melhorias das atividades internas em prol da
prestação de serviços de qualidade. Buscou-se oferecer ferramentas para implementar um processo
contínuo de monitoramento e avaliação de ações e da gestão da unidade, bem como da gestão
institucional.  O planejamento redirecionou as ações para as unidades integrantes das estruturas básicas e
complementar de forma estratégicas, buscando-se melhoria contínua, a partir da competência de cada
unidade. Para o desempenho de atividades é necessários conhecer as normas que regulamentam os
processos de trabalho para o correto desempenho das atividades.
A JUCEG constituiu um planejamento institucional norteado pela gestão democrática, autônoma,
responsável. O presente relatório foi elaborado de forma participativa e integrada, contando com a
participação de todas as unidades integrantes das áreas finalísticas e de apoio administrativo, com
observância dos dispositivos legais e dos princípios constitucionais da transparência e da responsabilidade
social. Com o intuito de evidenciar as ações desempenhadas, os resultados alcançados, a melhoria
contínua da gestão,a  padronização das informações a serem relatadas por cada área, bem como atender às
Normas expedidas pela Controladoria Geral do Estado, Secretaria de Gestão e Planejamento e Tribunal
de Contas do Estado de Goiás, elaborou-se formulário específico que, a partir deste Exercício, foi adotado
pela Entidade para subsidiar cada unidade na elaboração seus relatórios setoriais.
Foi realizado o Ciclo de reunião técnicas, com a finalidade de fortalecer o Plano de Gestão Integrada e
definir, em conjunto com a alta direção e todos os integrantes das equipes, as ações necessárias para o
alcance de melhores resultados na gestão. Sob a coordenação e orientação da Gerência de Gestão e
Planejamento, que instituiu formulário específico para o monitoramento e registro das reuniões. Os
titulares das unidades com as suas equipes elaboraram  pauta dos assuntos impactantes da área que foi
objeto de discussão, além de assuntos estratégicos que abrangem temas gerais a todas os setores. As
reuniões contaram com a participação da Presidência e da Diretoria de Gestão, Planejamento e Finanças
sob a coordenação da Gerência de Gestão e Planejamento. Para otimizar o tempo e fortalecer ações
integradas,  em cada rodada de reuniões, esteve presente unidades que resguardam competências afins,
interagindo cerca de quatro setores em cada reunião, garantido a participação de todas as áreas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

A Juceg não instituiu o gestão de desempenho por meio de indicadores.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1107 - PROGRAMA DE MELHORIA NO ATENDIMENTO DA JUCEG

ÓRGÃO GESTOR: 5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

A gestão pela qualidade na administração pública, no Brasil e no mundo, é hoje prática bastante
disseminada e aceita como requisito para o adequado atendimento das necessidades dos cidadãos, visto
que pressupõe otimizar o uso dos recursos públicos mediante a adoção das melhores práticas de gestão,
dos melhores processos e tecnologias de produção, benchmarks, voltados ao atendimento das legítimas
necessidades públicas.
A JUCEG comprometida com a busca continuada pela melhoria da qualidade dos serviços públicos
ofertados, manteve o foco na transformação gerencial, com ênfase na produção de resultados positivos
para a sociedade, na inovação de processos de simplificação e desburocratização na otimização dos custos
operacionais, na motivação e participação dos servidores, na delegação, na racionalidade no modo de
fazer, na definição clara de objetivos e o controle dos resultados.
Com enfoque em prosseguir com a efetivação de ações que garanta a melhoria da eficiência e da eficácia
dos serviços públicos do registro mercantil ofertados, foram implementadas atividades imprescindíveis
pelos diversos setores da Entidade.
Foram realizadas ações integradas à Presidência e ao setor de Gestão de Pessoas, para levantamento de
necessidade de servidores no intuito de suprir a demanda em todas as unidades integrantes da JUCEG,
foram elencadas as áreas com maior carência, os tipos de perfis para lotação, com pré-requisitos
específicos de acordo com as competências setoriais, para subsidiar a Presidência na exposição de
motivos junto ao Governador e requisitar o encaminhamento de servidores da extinta CAIXEGO, sendo
atendidos com 30 servidores,os quais já foram lotados 28 nas áreas com maior carência, observadas as
habilidades, área de formação, experiências anteriores e perfil.
Foram implementado novas etapas do Plano de Gestão Integrada no âmbito da JUCEG, que fortalece a
gestão no desempenho de atividades setoriais, permitindo otimizar recursos humanos e financeiros,
maximar o fluxo de processos de trabalho.
Além do mais a JUCEG buscou a aprovação  para  realização do concurso público para provimento do
quadro próprio da JUCEG, sendo 39 vagas para Assistente do Registro Mercantil e 39 vagas para
Analista do Registro Mercantil que permitirá o fortalecimento da equipe técnica com novos cargos
efetivos.

5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

AÇÃO: 1175 - ABERTURA DE ESCRITÓRIOS REGIONAIS NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO
DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Seguem o detalhamento das atividades desempenhadas pelos diversos setores da Entidade que
contribuíram direta ou indiretamente para o êxito da Ação.

Do setor de Contas a Pagar: Foram conduzidos os procedimentos de fiscalização dos prazos relativos aos
pagamentos de contratos de prestação de serviços e outros, celebrados com a JUCEG, além de adotar as
providências visando o pagamento, em tempo hábil, dos prazos fixados pelos contratos, assim
contribuindo diretamente para a melhoria na qualidade dos serviços prestados  pelos credores.
Do setor de Licitações e Contratos:foram realizados procedimentos licitatórios e acompanhamento de
processos administrativos que refletem na referida ação, principalmente em relação a realização de
despesas correntes, efetivação e controle de convênios junto às prefeituras e acordos de cooperação
técnica com órgãos federais, estaduais e municipais.
Do setor de Material e Patrimônio: atuou auxiliando na aquisição, catalogação, tombamento patrimonial
de mobiliário, bens móveis, e material de consumo para suprir as necessidades das novas e atuais
unidades. Realizou também, a solicitação para contratação de prestador de serviço para a realização de
reparos na estrutura física quando necessário.
Do setor de Transporte: foram atendidas demandas decorrentes das ações de criação de novas unidades
desconcentradas nos diversos municípios do Estado de Goiás, transportando materiais, servidores,
móveis,  equipamento, bem como prestando auxílio durante o processo de instalação.
Do setor de Finanças: participação em conjunto com o setor de Gestão e Planejamento na elaboração do
PPA, da Proposta Orçamentária, da validação da previsão da receita.

49505/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5401 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

Procedeu com a execução orçamentária para a realização das despesas de manutenção administrativa e
investimentos, de acordo com normas e observâncias dos prazos, para garantir o pagamento  de materiais
de consumo, bem como investimentos, telefone, internet, diárias, correio, serviços de motociclista,
veículos locados, pessoal, dentre outros pagamentos necessários à execução da ação.
Manteve a orientação e acompanhamento em retirado de adiantamento juntamente com suas  prestações
de contas à titular da Gerência de Escritórios Regionais e à Coordenação do Vapt Vupt Empresarial ,
referente aos vencimentos de suas faturas evitando um possível pagamento com multas. Implantou-se
novo formulário, reformulando o procedimento de restituição de taxas pagas indevidamente à JUCEG,
que mostraram resultados positivos pela sensível diminuição do quantitativo de processos, com entraves,
por vícios de origem.
Do setor de Gestão de Pessoas: Manteve a análise das freqüência dos servidores, validação do direito de
gozo de férias, lançamentos de informações de licenças no RHnet (prêmio, maternidade, médica) e
informações de diárias. Foram realizadas ações integradas ao setor de Gestão e Planejamento, para
levantamento de necessidade de servidores para suprir a demanda de todas as unidades integrantes da
JUCEG, em observância às áreas com maior carência, levantamento de perfil para lotação com pré-
requisitos específicos de acordo com as competências setoriais. Capacitação do quadro de servidores da
Unidade para dirimir dúvidas dos outros setores e das unidades desconcentradas da Autarquia. O sistema
Webponto de controle e gestão de frequência  foi disponibilizado também para os Escritórios Regionais, a
fim de dar celeridade ao registro e acompanhamento de ponto, sob o monitoramento da Gerência dos
Escritórios Regionais; disponibilização das novas versões dos formulários da Gerência de Gestão de
Pessoas, via Portal JUCEG. A continuidade e melhorias do ponto eletrônico para apuração de freqüência
e relatórios é um ponto forte para gerenciamento de pessoas na JUCEG como um todo, abrangendo todas
as unidades desconcentradas.
Do setor de Gestão e Planejamento: foram indicadas as ações orçamentárias para os gastos com os
escritórios regionais da JUCEG. Realizou constante monitoramento de informações gerenciais sobre as
atividades dos escritórios regionais. Aplicou ações de melhoria contínua no monitoramento das despesas
realizadas no âmbito da JUCEG para executar os procedimentos de vinculação financeira dos Produtos do
PPA de forma a garantir a correta apropriação da despesa no município aonde a mesma foi realizada.
Gestão de feedback das ações propostas durante reuniões de gestão, a ser executadas pelos setores afins,
visando melhor atendimento dos serviços prestados ao cliente cidadão.
Do setor de Digitalização:realizou o arquivamento de todos atos deferidos pela JUCEG, incluindo os
processos administrativos e oficios judiciais, efetuados diariamente, por meio de processos de
digitalizações, saneamento, conferência e importação dos documentos para um servidor, em menor prazo
possível.
Do setor do Cadastro: foi designado um servidor que, após seu devido treinamento, ficou a cargo de
atender uma caixa de e-mail institucional que recebe todas as solicitações de correção de cadastro
enviadas pelos escritórios regionais ou postos de atendimento da Juceg, tal procedimento de correção de
cadastro está sendo atendido no prazo máximo de até 05 horas.  Apesar da Instrução Normativa do
Departamento de Registro Empresarial e Integração -  DREI - nº 20/2013 determinar um prazo máximo
de entrega da certidão especifica em ate 48 horas, as certidões específicas elaboradas,  estão sendo
concluídas em até de 24 horas. Todos os despachos com pedido de bloqueio de número de CPF foram
registrados no sistema SIARCO imediatamente à chegada dos mesmos na Unidade. Foram executados
vários procedimentos de inserção de bloqueios nos registros das empresas que estão com algum
impedimento Judicial, Extra Judicial ou bloqueio administrativo. Com a implantação do Sistema de Via
Única, ocorreu a necessidade de desenvolver uma nova metodologia de trâmite e cadastramento dos
processos de Registro Mercantil, para tanto, esta Coordenação de Cadastro a partir do dia 14/07/2014
vem utilizando o Sistema SIGI para recebimento, distribuição e cadastramento de processos, de forma
eletrônica, não utilizando mais o processo físico para realização destes procedimentos. Esta nova
metodologia proporcionou significante diminuição no prazo de entrega da via do instrumento ao usuário,
obtendo maior agilidade na execução dos trabalhos desta Coordenação, reduzindo extravios e perca de
documentos e melhoria na qualidade dos procedimentos de cadastro.
Do setor de Autenticação: foram realizadas ações de otimização dos procedimentos do setor, através da
distribuição de atividades para cada colaborador,  objetivando o
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cumprimento dos prazos de abertura de empresas em até 24 horas. No 3º trimestre de 2014 tivemos um
indicador de desempenho positivo que foi em média  dez mil processos mensais e uma margem de erros
pequena, de relatórios obtidos no SIGI. A Unidade de Autenticação a partir do  terceiro trimestre
desenvolveu ações diretamente relacionadas aos escritórios regionais, realizando a impressão e colagem
de etiquetas nos processos que chegam diariamente das unidades localizadas no interior do Estado.
Do setor de Livros: departamento se empenhou em sanar dúvidas dos colaboradores dos escritórios
regionais, no que diz respeito a autenticação de Livros Mercantis e também dos usuários. Foram feitas
analises a partir do histórico da empresa em conformidade com os livros já registrados. Tanto os livros
físicos como os digitais foram analisados de acordo com as informações que constam no SIARCO.
Manteve os serviços prestados aos usuários com padrões de qualidade, atendendo as necessidades dos
empresários. Foi implantado o sistema de protocolo que permite o acompanhamento por parte do usuário
do deferimento de seus livros, proporcionando maior agilidade no procedimento de autenticação dos
livros digitais.
Do setor de Ouvidoria: foram realizados atendimentos aos usuários que ficaram mais satisfeitos pelo
esclarecimentos de dúvidas, sem precisarem se deslocarem de suas cidades, assim registrando elogios e
criticas construtivas que foram repassados para cada departamento para conhecimento e providências
necessárias. Durante o segundo trimestre destacamos que grande parte dos atendimentos foram para
sanear as dúvidas sobre procedimentos para adequação dos processos à REDESIM. Foi realizada a
interligação cliente/Junta, recebendo todo tipo de manifestação e repassadas para as áreas pertinentes e
posterior retorno para o mesmo.
Do setor do CNPJ: realizaram qualificação e treinamento dos servidores lotados nas unidades
descentralizadas bem como,  acompanhamento e solução de  dúvidas via internet, ligações interurbanas e
in loco, através da integração e ajuda mútua entre a Gerência de Escritórios Regionais  que colaborou
com sua equipe técnica  de assessores vinda do interior,  para dar apoio na análise levando em
consideração a demanda de processos, possibilitando assim levar nosso serviços com  qualificação e
qualidade aos municípios  goianos.
Da Coordenação do Vapt Vupt Empresarial: realizou a qualificação dos colaboradores e prezou  também
pela atualizações de informações, principalmente, junto aos diversos departamentos da JUCEG, haja
vista, que o processo de registro mercantil e atividades correlatas são  bastante dinâmicos, exigindo o
comprometimento e o bom desempenho do trabalho de toda a equipe envolvida na prestação de serviços.
Esta Unidade também contribui fortemente no processo de qualificação de novos colaboradores por meio
de treinamentos in loco. Foi instituída no terceiro trimestre de 2014 uma equipe de líderes que buscaram
acompanhar a rotina de trabalho de cada setor, trazendo demandas e sugestões à equipe administrativa, no
intuito de implementar melhorias nos processos de trabalho da equipe. A gestão da Coordenação  baseou-
se em dados coletados diariamente através do Sistema de Gerenciamento do Atendimento - SIGA - que
fornece dados precisos de números de atendimentos,  índice de satisfação dos clientes, desistências,
tempo de espera dentre outros, todos estes através de planilhas que são alimentadas diariamente e
analisados para possíveis intervenções no intuito de minimizar e/ou erradicar as falhas existentes.
Da Secretaria Geral: teve  um importante papel na abertura de Escritórios Regionais nos municípios do
Estado, auxiliando nas sessões plenárias, tendo a responsabilidade de elaborar as pautas, procedimentos
dos registros das atas  e apoio aos vogais nas sessões, sobre decisões de aprovação de abertura das
unidades desconcentradas da JUCEG no Estado.
Do setor de Apoio Institucional: foram emitidas Instruções de Serviço uniformizando práticas nas áreas
do Registro Mercantil e de Gestão, principalmente no tocante à autenticação de livros e chancela de
documentos mercantis. Foram prestadas informações aos cidadãos usuários da JUCEG quanto ao
Programa REDESIM em busca da excelência na prestação de serviço de registro de empresas, com o
saneamento de dúvidas quanto a utilização do programa recentemente implantado. Instituiu a tramitação
de processos afetos à área técnica através do SIGI e do SIARCO. Relativamente às irregularidades
detectadas em arquivamentos e dados cadastrais de empresas mercantis registradas na JUCEG, foram
expedidas  Ordens de Serviços e Portarias restringindo a utilização de senhas, tendo um controle mais
rigoroso relativamente a selos, formulários, chancelas, dentre outros papéis  utilizados em certidões e
outros documentos elaborados por esta Junta Comercial. Assim, esse formulário deve ser lançado no
SIARCO para registro da ocorrência e histórico do fato.
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Em cumprimento à lei do Registro do Comercio, Lei n.º 8.934/94 e Decreto Federal n.º 1.800/96, foi
realizado um novo procedimento para o cancelamento de todas aquelas empresas que se encontram
inativas há mais de 10 (dez) anos.
Do setor de Agentes Auxiliares do Registro do Comércio e Armazéns Gerais: Desempenhou ações  de
apoio, auxílio e informações aos servidores dos escritórios regionais e dos Vapt Vupt´s em relação aos
procedimentos em processos de armazéns gerais, leiloeiros e tradutores públicos, informando sobre a
legislação específica destes segmentos e como deve ser feito o atendimento aos usuários. O incremento
nos registros de atos de empresas de armazéns gerais na JUCEG aumentou e consequentemente a
demanda pela abertura de mais unidades desconcentradas da JUCEG no Estado, tendo em vista que a
maioria destes estabelecimentos são instalados nos municípios do interior.
Do setor de Arquivo: foram emitidas certidões de inteiro teor mediante solicitações oriundas de todas
unidades de atendimento da JUCEG.
Do setor de Comunicação: foram realizadas divulgações nos canais de informação da JUCEG e imprensa
da região onde o escritório foi aberto, noticiando sobre a abertura, informando o  endereço e horário de
atendimento. Na ações de comunicação interna, de forma continuada, foram publicadas no portal de
comunicação interna notícias relacionadas às atividades das áreas de apoio e finalística, através da
produção e manutenção de conteúdo de textos, imagens e vídeos.Na área de comunicação externa, de
forma contínua, foram realizadas ações de produção e manutenção de conteúdo para o site da JUCEG;
produção e monitoramento de notícias para serem publicadas no facebook; interação com usuários de
registro mercantil que fazem parte da rede da JUCEG no facebook; na imprensa houve o envio de
sugestões de pauta para repercussão de ações relacionadas ao registro mercantil ou implantação de
inovações promovidas pela JUCEG. Monitoramento dos registros do facebook de forma manual
respondendo 100% dos usuários que efetivaram seus questionamentos utilizando esse veículo.
Do setor de Escritórios Regionais: no decorrer do exercício de 2014 a Gerência de Escritórios Regionais
junto com sua equipe técnica buscou trabalhar de forma dinâmica, rápida e eficaz, almejando melhorar a
qualidade dos serviços prestados nos Escritórios Regionais, JUCEG Expresso e Unidades Vapt Vupt de
Goiânia e Aparecida de Goiânia, realizando ações de orientação e capacitação dos servidores lotados nas
Unidades Vapt Vupt e Escritórios Regionais, assim como o, encaminhando materiais de atualização tanto
para os atendentes quanto para os analistas de processos, de livros e do CNPJ. Realizou levantamentos
das necessidades de suas Unidades e procurou junto a Direção do Órgão atender ao máximo as
solicitações e carências apresentadas, remanejando e lotando servidores nas Unidades, durante os
períodos de férias e afastamentos. Houve o engajamento para o cumprimento das metas e da implantação
da REDESIM nos Escritórios Regionais, nos quais no 1º trimestre apresentaram problemas de adaptação
na maioria das Unidades, onde ocorreram o aumento do número de reclamações de nossos usuários.
Obtive-se  avanços com o acordo firmado entre a JUCEG e o Governo do Estado de Goiás, no que se
refere a Regionalização e criação de Unidades Vapt Vupt nos principais Municípios Goianos, buscando
alcançar a excelência no atendimento aos nossos usuários, efetivamos a transferência de  Escritórios
Regionais  para as Unidades Vapt Vupt de diversos municípios goianos, assim estamos em busca da
excelência no atendimento oferecido aos nossos usuários e na melhoria das condições de trabalho de
nossos servidores, pois o programa Vapt Vupt foi criado justamente para oferecer serviços de ótima
qualidade. Em Junho de 2014 foi aberta a primeira Unidade Drive-Thru da JUCEG, onde o usuário pode
levar seu processo e deixar para protocolar de dentro de seu carro com comodidade e ainda escolher em
qual Unidade Vapt Vupt gostaria de retirá-lo; foi firmado um convênio com a Prefeitura Municipal de
Alto Paraíso de Goiás, abrimos um Escritório Regional naquela localidade, tendo um servidor efetivo do
Estado lotado no mesmo, onde serão protocolados e analisados os processos e Livros Mercantis naquela
Região; a equipe trabalhou no cumprimento das metas e na adaptação da REDESIM dos Escritórios
Regionais, sanando problemas de adaptação na maioria das Unidades e adaptando ao sistema da
REDESIM, contribuindo para a padronização dos procedimentos, facilitou a execução dos serviços
prestados tanto para os usuários quanto para os nossos colaboradores. A Gerência de Escritórios
Regionais juntamente com sua equipe de trabalho, tanto na sede como nos Escritórios Regionais e
Unidades Vapt Vupt, procurou desenvolver um árduo trabalho na busca da melhoria contínua dos
serviços prestados aos usuários de cada localidade , cobrando resultados de todos os servidores através do
Bônus por Resultado.
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Do setor de Tecnologia da Informação: foram realizadas ações de manutenção do ambiente de produção
do Sistema Integrado de Automação do Registro do Comércio - SIARCO - bem como toda a
infraestrutura tecnológica de computadores e periféricos que permitiram com que os colaboradores
executassem os atendimentos, houve também manutenção do Sistema de Gestão Integrado - SIGI -, do
site, do sistema de consulta de processos on-line e certidão web; todos os escritórios regionais do Estado
contam com o sistema de rastreamento de processos disponibilizados no  SIGI.
O sistema de localização física dos processos, depois de testado na sede da JUCEG, foi implantado com
sucesso em todos os escritórios regionais que facilitou o trabalho dos colaboradores, já que é possível a
localização exata de todos os processos.
Realizaram constantes manutenções aos computadores e sistemas utilizados nas unidades
desconcentradas da JUCEG de forma remota utilizando ferramenta de acesso a distância em Unidades
Regionais. Foram atendidos por telefone, e-mail e presencial de  todos os usuários da RedeSim que
buscaram junto a JUCEG soluções, identificando problemas referentes aos sistemas SIARCO e portal
Integrador. Também realizou alterações de dados no sistema de forma a permitir ao usuário acessar o
portal e gerar a documentação necessária disponível para dar entrada em seus processos.
Do setor de Registro Mercantil: acompanhou as equipes de atendimento ao público das unidades dos Vapt
Vupts e do Vapt Vupt Empresarial, para o aperfeiçoamento no conhecimento quanto aos critérios para
entrada de processos, ocasionando assim um melhor atendimento ao usuário. Procedeu com o apoio  aos
analistas dos escritórios regionais, quanto ao registro mercantil através de treinamentos e suporte técnico
por telefone.
Do setor Jurídico: contribuiu com a análise, quanto a legalidade, das minutas de convênios e termos de
cooperação para abertura dos escritórios regionais,  elaborando respostas às diversas consultas efetuados
pelas unidades integrantes da estrutura básica e completar da Entidade, visando uniformizar os
procedimentos no âmbito do registro mercantil; manteve análise de processos administrativos e técnicos,
observando sempre o fiel cumprimento no disposto na legislação. A fiscalização exercida por esta
Unidade contribuiu para a conformidade dos procedimentos realizados nesta Autarquia, e
consequentemente, impactou positivamente no atendimento dos usuários da JUCEG.

OBSERVAÇÕES

.
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5401 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

AÇÃO: 2456  -  FORTALECIMENTO DA JUCEG COMO PROPULSORA DO
DESENVOLVIMENTO E DE OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Seguem o detalhamento das atividades desempenhadas pelos diversos setores da Entidade que
contribuíram direta ou indiretamente para o êxito da Ação.
Do setor de Contas a Pagar: As atividade desta Unidade cumpriu com a execução de procedimentos
formais necessários para manter em dias as obrigações financeiras contratadas refletindo diretamente na
qualidade dos serviços ofertados, gerando também a satisfação dos fornecedores que puderam receber os
pagamentos nas datas fixadas e contribui para o correto controle orçamentário e financeiro.
Do setor de Licitações e Contratos: execução de procedimentos licitatórios para aquisição de imóveis,
equipamentos e demais procedimentos  que são solicitados por áreas que atuam diretamente na
implementação da ação.
Do setor de Material e Patrimônio: atuou de maneira eficaz na gestão de compras diretas, obedecendo os
trâmites formais para aquisição dos bens móveis, imóveis e material de expediente com o intuito de
proporcionar melhor o desempenho aos servidores no desempenho de suas atribuições,  bem como,
materiais que aumentariam a qualidade de vida no ambiente de trabalho, incentivou à modernização dos
maquinários, equipamentos  de informática e demais dispositivos de uso contínuo, tendo desempenhado
atividades que contribuíram para a aquisição de novas tecnologias, softwares, hardwares e aplicativos,
que garantiram a otimização dos serviços prestados tanto da sede quanto nos Escritórios Regionais,
unidades do Vapt e Vupt e Vapt Vupt Empresarial.
Do setor de Transporte: apoio à presidência da JUCEG, assim como de todas as unidades, no transporte
servidores para  participarem  de reuniões estratégicas,
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palestras, seminários, dentro outros eventos externos, dessa forma contribuindo para o êxito da ação, uma
vez que o serviço prestado pela setor foi realizado com agilidade e segurança. Um exemplo disso, é o
transporte do gerente de registro mercantil, para ministrar palestras em todo o Estado, explicando como
funciona o novo sistema Integrador REDESIM, para todo o público contabilista do CRC - Conselho
Regional de Contabilidade.
Do setor de Finanças: Houve acompanhamento da execução orçamentária, bem como, o remanejamento
de saldo em ocasiões  necessárias ao suporte de créditos adicionais, aos eventos no repasse de
informações afetas à Unidade. Empenhou-se na capacitação de servidores lotadas um sua unidade e na
execução de empenhos, liquidação e pagamentos. Foi reformulado o processo de Restituição de Taxas,
pagas indevidamente à JUCEG, que resultaram positivamente, em maior agilidade, permitindo o seu
preenchimento on line de forma a auto-induzir o direcionamento correto.  Foram realizadas as Avaliações
de Desempenho Individual dos servidores desta Gerência, visando o Bônus por Resultados, que refletiram
na produtividade, pelo alcance das metas fixadas.
Do setor de Gestão e Planejamento: foram realizadas ações integradas à Presidência e ao setor de Gestão
de Pessoas, para acompanhamento e gestão da lotação dos servidores da extinta Caixa, levantamento de
perfil para lotação com pré-requisitos específicos de acordo com as competências setoriais, sendo lotadas
27 servidores em diversas áreas desta Autarquia com 27 servidores,os quais foram lotados nas áreas com
maior carência, observadas as habilidades, área de formação, experiências anteriores e perfil.
Foram elaborados despachos para a indicação do programa e ação, com respectivos códigos para
apropriação da despesa no momento da efetivação do empenho através da emissão do anexo II, que de
forma integrada com o Sistema de Programação e Execução Orçamentária e Financeira - SIOFI Net,
foram monitorados no SIPLAM  através da vinculação financeira, os produtos que registraram valores
financeiros. A Unidade, com vistas em fortalecer a Gestão Integrada juntamente com alta direção instituiu
a realização de reuniões setoriais para avaliar as principais dificuldades dos setores, propondo em
conjunto com as equipes de trabalhos ações de melhoria continuada. Durante o exercício de 2014, foram
realizadas 7 rodadas de reunião, envolvendo servidores, titulares de Unidade e Alta Direção. Em cada
reunião foram gerados Planos de Ação que foram monitorados para garantir a efetividade dos resultados
pretendidos.  Foi firmado o  acordo de resultados nº 01/2014 que entre si celebram a Secretaria de Estado
de Gestão e Planejamento - SEGPLAN e Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG que por meio do
Adendo foram pactuados os indicadores / marcos com seus respectivos pesos e metas a serem cumpridos
durante o período avaliatório de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2014 . Os indicadores e marcos
pactuados foram relacionados aos seguintes objetos de pactuação: Captação de Recursos e Incremento de
Receitas e Resultados Finalísticos. Houve participação efetiva do setor de planejamento, para a
implementação e elaboração da lei, decreto e demais normas que instruíram o bônus por resultados para
os servidores da JUCEG. Foi mapeado o processo Contrato Social de Empresa LTDA, para atender o
pedido da Controladoria Geral do Estado de Goiás, objetivando a prevenção do risco de corrupção.
Elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2015, em consonância com as despesas previstas
para unidades setoriais afins, relatórios de execução orçamentária e financeira, extraídos do SIOFI Net, e
previsão da receita realizada pela Secretaria da Fazenda. A JUCEG se preparou  para participar do 3º
Ciclo  do Projeto Raio X da Gestão, nesta etapa preenchemos o Questionário Diagnóstico de forma a
consensuar o  ponto de vista de cada titular das Unidades Complementares acerca das questões abordadas,
tendo sido elaborada uma ação estratégica para garantir a cada Unidade da Autarquia a efetiva
participação no processo, sendo elencadas as perguntas específicas  para ser  respondida por cada
unidade, em consonância com as competências afins e também atualizamos o Plano de Melhoria da
Gestão - PMG - no qual relatamos, no campo observações, as dificuldades encontradas que impactaram
no alcance de resultados pretendidos.
Do setor de Digitalização: foram realizados procedimentos de arquivamento de documentos do registro
mercantil, processos administrativos e processos de bloqueios jurídicos, através do processo de
digitalização.
Do setor do Cadastro: executou ações para a implantação do Sistema Integrador REDESIM, de apoio e
suporte técnico para os problemas encontrados na execução dos procedimentos de Registro neste novo
ambiente sistemático. Foram prestados atendimentos por telefone, saneou demandas de correção de dados
cadastrais
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advindas da Ouvidoria da JUCEG, Vapt Vupt  da região metropolitana e do próprio usuário,
possibilitando assim um melhor atendimento dos serviços prestados. A capacitação técnica dos
colaboradores da Unidade foi realizada em um período de  seis meses, bem como o acompanhamento e a
revisão de seus trabalhos. Conferências periódicas foram feitas no relatório de ponto eletrônico para
assegurar a assiduidade dos colaboradores, bem como revisões dos tramites dos processos  e da legislação
vigente relacionada ao Registro Mercantil para regularizar possíveis falhas. Apesar da Instrução
Normativa DREI nº. 20/2013 determinar um prazo máximo de entrega da certidão especifica em até 48
horas, as certidões específicas elaboradas neste  departamento foram concluídas em até 24 horas. Houve
procedimento de bloqueio do número de CPF junto ao sistema SIARCO  que foram efetivados
imediatamente no setor. Com a implantação do Sistema de Via Única, ocorreu a necessidade de
desenvolver uma nova metodologia de trâmite e cadastramento dos processos de Registro Mercantil, para
tanto, esta Coordenação de Cadastro a partir do dia 14/07/2014 utilizou o Sistema SIGI para recebimento,
distribuição e cadastramento de processos totalmente de forma eletrônica, não utilizando mais o processo
físico para realização desses procedimentos; esta nova metodologia proporcionou significante diminuição
no prazo de entrega da via do instrumento ao usuário, uma maior agilidade na execução dos trabalhos
desta Coordenação e a redução de extravios, perca de documentos e uma notória melhoria na qualidade
dos procedimentos de cadastro.
Do setor de Autenticação: houveram treinamentos para os servidores da unidade junto aos demais setores
afins sobre o trâmite dos processos do registro mercantil, objetivando conhecer todas as etapas do fluxo,
para melhor desempenho da equipe nas atribuições de sua responsabilidade, que diminuiu
consideravelmente os erros. O setor tem como principal meta chegar a margem de erro igual a zero e não
deixar os processos parados, até porque o prazo de vinte quatro horas deve ser cumprido; as tarefas foram
distribuídas diariamente aos membros da equipe para minimizar possíveis gargalos nos trâmites dos
processos.
Do setor de Livros: foram prestados atendimentos e apoio junto aos colaboradores no que diz respeito a
autenticação de Livros Mercantis e também  prestando o auxilio necessário para que os empresários
possam estar em dia com as suas responsabilidades fiscais, a fim de que possam desenvolverem melhor
suas atividades e projetos.
Do setor de Ouvidoria: Contribuíram na orientação dos usuários sobre aos serviços  prestados na
JUCEG, bem como realizou o monitoramento de erros relatados pelos usuários junto aos setores, afim de
sanear dúvidas e falhas nos procedimentos.
Do setor do CNPJ: Com o desempenho de ações inovadoras da gestão na JUCEG, obteve maior
facilidade na aquisição de senhas pela Receita Federal que facilitou o trabalho, reduzindo  o prazo em
obter  uma senha,  hoje está sendo gerada em tempo recorde de 24 horas a 48 horas no máximo,
proporcionando maior satisfação do nosso contribuinte em ter seu CNPJ em mãos o mais rápido possível
para movimentar seus negócios com mais celeridade.
A concepção do Sistema de Gestão Integrado - SIGI - que disponibilizou o módulo que permite o total
rastreamento de processos em trâmite dentro da JUCEG, possibilitou otimizar os fluxos de trabalho dando
maior agilidade e segurança. Também fomos contemplados com maior número de colaboradores,
incluindo os ex servidores da CAIXEGO, com a disponibilidade da consulta de viabilidade e a emissão de
CNPJ por meio da REDESIM.  Ações de integração entre as equipes gestoras da Unidade do Vapt Vupt
Empresarial e da JUCEG contribuíram  de forma direta com a busca contínua de excelência no
atendimento. A implantação do Bônus por Resultados por meio da  Avaliação de Desempenho Individual
concedida aos servidores que motivou bastante a equipe  quanto a assiduidade, pontualidade, iniciativas,
resultando maior produtividade e precisão para o bom andamento dos trabalhos realizados.
Da Coordenação do Vapt Vupt: foram realizados levantamentos de informações precisas e concisas dos
diversos departamentos da JUCEG, repassadas a todos os colaboradores  da Unidade, buscando sempre a
uniformização e padronização para prestar atendimento satisfatório e com efetividade. Disponibilizou aos
clientes cidadãos informações de interesse destes por meio eletrônico através de facebook, portal de
serviços dentre outros, para deixá-los cientes de quaisquer novidades que lhes possam ser útil no fomento
de seus negócios. Foram realizadas capacitações de colaboradores com treinamentos de todos para o
multiatendimento; onde todos os colaboradores da Unidade estão aptos a prestarem serviços concernentes
ao registro e arquivamento de atos mercantis. O foco da Coordenação está na qualidade do atendimento
ao cliente-cidadão, foram acompanhados dados fornecidos pelo Sistema
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de Gerenciamento do Atendimento - Siga- que registra dados precisos de números de atendimentos,
índice de satisfação dos clientes, desistências, tempo de espera entre outros; por meio de planilhas que são
alimentadas diariamente, no intuito de minimizar e erradicar as falhas existentes.
Reuniões periódicas foram realizadas pela coordenação e supervisões para ajustes e repasses de
informações pertinentes a toda a equipe. Foi instituída no terceiro trimestre uma equipe de líderes onde
estes buscam acompanhar a rotina de trabalho de cada setor, trazendo demandas e sugestões à equipe
administrativa no intuito de buscar melhorias.
Da Secretaria Geral: foram realizados procedimentos de abertura e realização de processos
administrativos, para sanar irregularidades e vícios apresentados, que por algum motivo não seguiram os
procedimentos corretos, e acabam comprometendo a eficiência dos atos prestados por esta Junta
Comercial; houve participação em eventos nacionais com outras Juntas, o que possibilitou auto análise e
melhorias nos processos de trabalho com base nas práticas de sucesso das demais Juntas, inclusive de
outros países, importante ainda é ressaltar que essa integração das Juntas só tem a acrescentar para a
unificação e eficácia dos serviços prestados.
Do setor de Apoio Institucional: foram prestadas orientações sobre procedimentos de trabalho, em
conjunto com o setor jurídico desta Casa, às Unidades Descentralizadas da JUCEG e aos vários
departamentos da sede da JUCEG, da área técnica, visando a padronização dos procedimentos de
registros de empresas, sobretudo quanto às exigências exaradas. Para maior segurança e afim de evitar
ocorrência de crime contra a Fazenda Pública, especificamente quanto a fraude em pagamentos efetuados
pela prestação de serviço da JUCEG, foi implantado um sistema de conferência de guias, de modo que
qualquer solicitação de serviço será impulsionada após a constatação de que o preço do serviço foi
efetivamente creditados nos cofres da JUCEG. Nesse sentido ainda, foi implantado o sistema de
conferência de taxas nas dependências da JUCEG, pela área técnica.
Do setor de Agentes Auxiliares do Registro do Comércio e Armazéns Gerais: foram realizadas pesquisas
para identificar as empresas que possuem finalidade de armazéns gerais para exigir o cumprimento da
legislação sobre o segmento, realizando fiscalização das atividades dos profissionais leiloeiros e
tradutores públicos matriculados na JUCEG, acompanhamento da regularidade dos leiloeiros e tradutores
públicos junto à JUCEG, encaminhando notificações para que as empresas atualizem suas obrigações
legais perante à JUCEG e envio de mensagens e respostas via e-mail para as empresas, leiloeiros,
tradutores públicos, escritórios regionais, Vapt´s Vupt´s e profissionais da contabilidade sobre as
obrigações desses segmentos perante a legislação vigente. Atuou efetivamente no sentido de evitar a
inadimplência das empresas de armazéns gerais, a evasão de divisas e para melhorar a arrecadação do
Estado e da própria JUCEG, com a fiscalização permanente junto às empresas do segmento de armazéns
gerais que proporcionou a regularização do segmento deixando-o em condições de realizar novos
investimentos, ampliando a arrecadação estadual, promovendo o desenvolvimento socioeconômico do
Estado através da geração de emprego e renda e melhorando a qualidade de vida da população. Com a
regulamentação do segmento, as empresas de armazéns gerais são obrigadas a registrarem na Junta
Comercial os balancetes trimestrais, o fiel depositário, o regulamento interno e a matrícula de armazéns
gerais, assim as empresas ficam aptas a realizarem empréstimos junto às instituições financeiras oficiais e
privadas, a adquirirem estoques de alimentos do governo federal através da CONAB e a atenderem as
exigências do Ministério da Agricultura para ser uma empresa com capacidade de estocar alimentos de
proprietários privados e de instituições públicas e particulares.
Do setor de Arquivo: Foi realizado um controle rígido na utilização dos sistemas SIARCO e SIGI, fator
este que contribuiu diretamente na melhoria do atendimento. Além disso, a Unidade solucionou dúvidas
sobre os serviços prestados pela JUCEG, com ênfase na emissão de certidão de inteiro teor. O serviço de
digitalização dos atos mercantis da JUCEG e projeto via única  contribuíram diretamente na agilidade e
melhoria do atendimento ao cidadão. É importante ressaltarmos que os registros dos atos mercantis,
posteriores a 2009 já se encontram todos digitalizados e os novos registros realizados diariamente na
JUCEG, são digitalizados em um prazo de 24 horas pela Coordenação de Digitalização da JUCEG. A
digitalização do acervo documental além da racionalizar os espaços irá proporcionar maior controle e
agilidade ao acesso às informações, além de prolongar o tempo de vida da documentação, devido à
redução no manuseio dos documentos que são melhores conservados e preservados.
Do setor de Comunicação: Foram realizadas publicações espontâneas de notícias na
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imprensa sobre a Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e
Negócios - REDESIM- que tornou obrigatória a entrada no Portal de Serviços da JUCEG para o registro
de empresas em Goiás. O setor foi responsável pela divulgação de todas as informações veiculadas no
site, no portal de comunicação interna, no portal Goiás Agora e no facebook. Procedeu com a efetiva
participação em reuniões com a Agência Box Publicidade e Presidente da AGECOM sobre a criação das
campanhas e o andamento dos processos referentes às propagandas para a divulgação em massa dos
serviços REDESIM e publicação de informações no âmbito de atividades do registro de empresas no site.
Com vistas em fortalecer a mídia espontânea, foram enviadas sugestões de pauta à imprensa que tiveram
como resultado a publicação de matéria em vários veículos de comunicação, releases para assessoria de
comunicação de entidades, organizações ou informativos do próprio governo para disseminar notícias de
interesse do público na JUCEG; elaboração de briefing e participação ativa em reuniões com a agência de
publicidade com o objetivo de produzir campanhas publicitárias  em TV, rádio, internet, outdoors,
panfletos, jornais e revistas, para a difusão em massa dos serviços prestados pela Junta Comercial;
organização dos eventos realizados na sede administrativa e no Vapt Vupt Empresarial, sempre que
encampados pela JUCEG . Foi realizada a publicação espontânea de notícias na imprensa sobre o Drive
Thru da JUCEG possibilitando que qualquer serviço da Junta Comercial seja realizado sem a necessidade
de o usuário sair do carro. A JUCEG participou da 10ª edição da Feira do Empreendedor, realizada no
Centro de Convenções de Goiânia, de 31 de julho a 3 de agosto de 2014, sob a organização do Sebrae
Goiás, onde foram prestados vários atendimentos aos empresários que buscavam informações sobre o
registro mercantil. Foram editadas e publicadas, por intermédio da mídia espontânea, notícias na imprensa
sobre o sistema de Via Única que torna obrigatória a apresentação de apenas uma via do ato de registro
mercantil. Além disso, divulgou-se o serviço de Consulta de Participações em Empresas  através de
ferramenta disponível no site da JUCEG que permite a verificação de participação em empresas por meio
da consulta de CPF.
Do setor de Escritórios Regionais: com a implantação do novo sistema REDESIM, possibilitou a
padronização dos procedimentos e facilitou a execução dos serviços prestados tanto para os usuários
quanto para os nossos colaboradores, assim a Junta Comercial do Estado de Goiás empreendeu esforços
em conjunto com o Governo do Estado de Goiás, a fim de desburocratizar o serviço público e maximizar
o quantitativo de novos empreendedores no Estado. No 2º trimestre de 2014, a JUCEG continuou com a
parceria com o Governo do Estado de Goiás e  prestou serviços de atendimento nas cidades contempladas
com o programa GOVERNO JUNTO DE VOCÊ, onde o Estado tenta suprir a demanda coletiva da
população com o envolvimento de todos os Órgãos da Administração Pública. Dentre os critérios para a
definição das cidades contempladas foram utilizados: o número de habitantes, o tamanho do município e
a quantidade de cidades circunvizinhas, sendo estes fatores determinantes para o sucesso.
Assim, a JUCEG vem conseguindo ampliar e melhorar continuamente o seu atendimento, esta Gerência
disponibilizou recursos materiais, tecnológicos e humanos, necessários para o bom funcionamento e
atendimento durante a realização do evento, em cada cidade contemplada, prestando informações e
serviços do Registro Mercantil e expandindo a gama de atendimento, oferecendo oportunidades para
Empresas instaladas naquelas Cidades.
Do setor de Tecnologia da Informação: com vistas em agregar valor ao negócio, a unidade de TI manteve
seus sistemas e infraestruturas sempre disponíveis, de forma a garantir a integridade da informação, e se
esforçou continuamente para facilitar e aperfeiçoar a execução das atividades  nos processo de trabalho,
com desenvolvimentos de sistemas. Foi utilizada a ferramenta de gerenciamento de projetos conhecida
como Redmine, para  documentar todos os projetos em andamento e seu grau de evolução, bem com
projetos futuros e todas as atividades relacionadas.
Essa ferramenta, por ser de fácil customização, foi adaptada para registrar todas as solicitações de suporte
e manutenção em informação, incluindo equipamentos, rede de computadores e demais solicitações
habituais.Todos os registros de solicitação de suporte e manutenção foram analisados conforme o grau de
ocorrência e relevância e desenvolvidas medidas que minimizaram a ocorrência de problemas
conhecidos.
Também foi desenvolvido e implantado os sistemas de Via Única, módulo do setor de cadastro, novas
funcionalidades no módulo de RH e novo controle de acesso para o SIGI. Foi desenvolvido e implantado
o Sistema de Indicadores que disponibilizou informações referentes aos registros empresariais, tais como:
número de contratos e
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distrato sociais, características das entidades e seus respectivos sócios, características dos
empreendedores, tais como, sexo e idade, visando fornecer aos empresários e sociedade em geral
informações técnicas referentes as modalidades de empresa no estado de Goiás, bem como oferecer dados
úteis ao direcionamento de políticas públicas para os diversos segmentos produtivos e regionais. Foi
implantada a terceira fase do Projeto Integrar da REDESIM. Realizaram os testes de integração da
viabilidade locacional nos municípios de Goiânia, Rio Verde, Trindade, Itumbiara, Catalão e Uruaçu e
concluída a integração com o município de Aparecida de Goiânia. Foram implementadas ações de
manutenção do ambiente de produção do SIARCO, bem como toda a infraestrutura tecnológica de
computadores e periféricos que permitem  os colaboradores executarem os atendimentos. Ainda
implementou ações de manutenção do SIGI, site, Via Única e certidão web. Em julho de 2014 foi
concluído o sistema Via Única, que  é um sistema virtual que tem o objetivo facilitar a abertura de
negócios. O novo procedimento pelo Via Única, a Junta Comercial recebe apenas uma via do documento,
que é digitalizado, assinado digitalmente e disponibilizado para o cidadão-usuário baixar no portal de
serviços da JUCEG. O documento tem validade jurídica e todas as páginas tem um termo de
autenticidade. No quarto trimestre foi realizada a implantação da terceira fase do Projeto Integrar da
Redesim, foram realizados testes de integração da viabilidade locacional nos municípios de Nerópolis e
Senador Canedo. Foi desenvolvido o sistema de Consulta de Inatividade que permite ao cidadão usuário
realizar consultas para verificar se uma determinada empresa está na lista de empresas que serão
canceladas pela JUCEG conforme o Art. 60 da Lei nº 8.934/94.
Do setor de Gestão de Pessoas: foram realizadas ações de disponibilização de informações sobre
capacitações, de solicitação junto à Escola de Governo  cursos específicos e de controle de servidores
capacitados no âmbito da Pasta. Foi implantada na JUCEG a Avaliação de Desempenho Individual,
gerando Bônus (Decreto 8215/2014, Lei 18566/2014, de julho de 2014) de até 10% na remuneração dos
servidores da Juceg na folha de setembro e outubro, e até 20% a partir de novembro. Mais de noventa
servidores atingiram nota para recebimento do Bônus. Essa bonificação teve impacto na diminuição de
atrasos, uma vez que era um dos aspectos a serem pontuados. Atingiu também a motivação e premiou o
servidor competente e responsável. A apuração das notas está sendo realizada pela Gerência de Gestão de
Pessoas (freqüência e atrasos), pelo próprio servidor (auto-avaliação) e pelas chefias imediatas. A junção
dessas notas gera o percentual de bônus na remuneração do servidor. A continuidade da apuração da
freqüência via ponto eletrônico em todo âmbito da JUCEG, inclusive nos escritórios regionais,
possibilitou um melhor acompanhamento da presença dos colaboradores durante o horário de trabalho
estabelecido, gerando diminuição de faltas e atrasos, o que impacta no atendimento às outras áreas e ao
cidadão.
A gestão do quarto trimestre de 2014 foi orientada para reestruturação física e funcional da GGP e
elaboração do planejamento de ações para 2015, incluindo o Plano de Capacitação e Programa de
Qualidade de Vida dos colaboradores. No sentido de ampliar e melhorar os serviços prestados pela GGP,
foram criados os seguintes Núcleos de Gestão: Freqüência, Estagiários, Movimentação, Processos e
dossiês, Folha de Pagamento, Capacitação, Qualidade de Vida e Gestão. Para isso foram aglutinadas
atividades e determinado um responsável e equipe de apoio para cada núcleo. Isso impactou diretamente
na melhoria dos processos e dos instrumentos que os subsidiam.
Do setor de Registro Mercantil: foi responsável em conjunto com o setor de TI na implantação da
REDESIM no estado de Goiás, bem como procedeu com a divulgação do sistema e repasse de
informações através de palestras proferidas pelo titular da Unidade em vários municípios goianos.
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5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

INSTITUCIONAL

LEANDRO MARCEL GARCIA GOMES

1. Gestor

2. Visão Institucional

Promover ações que visem o fortalecimento e crescimento do turismo no Estado de Goiás, buscando
intensificar sua contribuição para a geração de renda, ampliação do mercado de trabalho e valorização do
patrimônio cultural, natural e técnico-científico.

2.1 Objetivo Institucional

A AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, denominação dada pela Lei 18.445/2014, criada pela Lei
13.550, de 11/nov/1999, é uma autarquia estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público
interno,  jurisdicionada à Secretaria de Indústria e Comércio, nos termos da alínea b do inciso V do art. 9º
da Lei 17.257, de 25/jan/2011, com alterações dadas pela Lei  17.372/2011. Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 7.424 de 11/08/11 e alterado pelo Decreto 7.496 de 29/11/11.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O PPA (Plano de Desenvolvimento Estratégico 2012-2015) designou à Agência Goiana de Turismos,
Órgão 5403, a gestão e execução dos seguintes programas e ações:
1139 ?  PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TURISMO
Eixo: Revitalização e Ampliação da Infraestrutura
Macro Objetivo:  Desenvolvimento Econômico, com Oportunidade para Todos os Goianos
Setor: Competitividade Econômica
Objetivo: Implantar infraestrutura turística nos destinos e sinalização turística adequada para orientação
dos turistas, contemplando ainda ações articuladas que abordem a infraestrutura básica dos municípios. O
programa contempla a logística dos transportes com relação à malha aérea, à infraestrutura rodoviária,
aquaviária e ferroviária.
Público Alvo: Turistas de Goiás, do Brasil e do Exterior
Descrição: O programa de Infraestrutura de Turismo visa à identificação das necessidades de
infraestrutura turística para permitir a expansão da atividade e a melhoria da qualidade do turismo em
Goiás. O Programa integra um conjunto de ações relativas à  identificação de destinos com potencial para
visitação turística e a implantação e adequação de infraestrutura adequada, assim como logística de
acesso aos destinos e sinalização turística.
2132 ? Implantação de Infraestrutura Turística

Exercício 2014
O Programa identificou as necessidades de infraestrutura turística permitindo a expansão da atividade
turística, melhoria da qualidade dentro do Estado de Goiás. O programa identificou destinos com grande
potencial turístico, adequando a infraestrutura dos mesmos, atingindo a logística de acesso aos destinos e
sinalização turística.

Infra Estrutura Turística ? Vila Cultural/Goiânia
A 1ª e 2ª Etapa ? Concluído
A 1ª e 2ª etapa compreende a infraestrutura inicial da obra como: Serviços preliminares;  Escavação;
fundação; Estrutura;  instalações (elétricas, hidráulicas, ar condicionado, rede estruturada, incêndio);
impermeabilização; estrutura metálica; elevador; alvenarias; revestimento de piso e parede; louças e
metais.
A 3ª Etapa- Acabamento em andamento
Compreende a finalização da Obra da Vila Cultural e a integração da Vila com o Teatro Goiania.
Os serviços constantes da terceira etapa são na maioria serviços de acabamento como:
As instalações dos equipamentos do Ar Condicionado, Rede Estruturada, Bombas e  Quadros de
Comandos: instalação do Para Raio; Estrutura Metálica; Fechamento Esquadrias; Guarda Corpo;
Corrimão; Revestimento de Pisos e paredes; Revestimento

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Calçada, Pinturas e Diversos.
A Obra foi inaugurada no final do exercício 2013, Instala-se em Goiânia um Centro Cultural capaz de
reunir em seus espaços, informação, cultura e conhecimento da Art'Deco da cidade, bem como a História
de Goias em uma visão contemporânea e real.
No Exercício 2014 sua administração foi transferida para SECULT ? Secretaria de Cultura.

1122 ?  PROGRAMA MOSTRA GOIÁS
Eixo: Revitalização e Ampliação da Infraestrutura
Macro Objetivo:  Desenvolvimento Econômico, com Oportunidade para Todos os Goianos
Setor: Competitividade Econômica
Objetivo: Identificar os recursos e as necessidades dos municípios no desenvolvimento da atividade
turística, com ações de qualificação de destinos, na estruturação e organização de produtos e roteiros
turísticos, na promoção do Estado em nível regional, nacional e internacional, transformando Goiás em
um dos principais destinos turísticos, gerando emprego e renda para as comunidades envolvidas no
processo.
Público Alvo: Municípios que possam ter suas potencialidades turísticas identificadas e desenvolvidas.
Descrição: O programa Mostra Goiás está fundamentado no potencial turístico resultante da localização
geográfica privilegiada de Goiás, Coração do Brasil, em relação aos demais estados brasileiros, além
disso, possui diversidades ambientais, culturais, econômicas e condições climáticas especiais,
favorecendo o desenvolvimento da atividade turística. O programa assumirá ações de identificação,
desenvolvimento turístico e apoio a comercialização.
A vertente identificação tem como proposta o reconhecimento dos territórios, dos atores da cadeia
produtiva do turismo, bem como das alianças estratégicas. Além de criar condições para o
desenvolvimento de um Sistema de Informações turísticas integrado com os parceiros, voltados para o
monitoramento e avaliação do impacto da atividade turística na economia do estado de Goiás,
contemplara o levantamento de informações que possibilitam o conhecimento das potencialidades e
necessidades dos destinos.
 A vertente desenvolvimento foca o planejamento e a gestão da atividade turística de forma participativa e
descentralizada, visando assegurar o desenvolvimento turístico sustentável e integrado, melhorar a
qualidade de vida da população local,  aumentar a receita do setor e estruturar roteiros e produtos
turísticos.
A vertente promoção visa a divulgação e o apoio à comercialização dos destinos, produtos, regiões e
roteiros turísticos, qualificando e aumentando o fluxo de turistas nos municípios, por meio da confecção
de folheteria e material promocional; realização de mídia; participação em feiras; workshops; realização
de fam tors e press tours; rodadas de negócio; missões técnicas e vivências de roteiros turísticos.
O Programa visa atuar também na qualificação e capacitação dos gestores  e atores da cadeia produtiva do
turismo, na regularização e cadastramento dos serviços turísticos, e na produção associado ao turismo.
Serão mantidas as parcerias já firmadas com o Ministério do Turismo através de Convênio e com os
Estados da Região Centro-Oeste, que compõem o Grupo Brasil Central, criado como estratégia de
marketing para promoção internacional e divulgação de macro regiões. Contamos ainda com a parceria da
Empresa Brasileira de Turismo ? EMBRATUR, no papel de financiadora das campanhas intenacionais de
divulgação.

Ação 2131 ? Desenvolvimento dos Destinos Turisticos

Exercício 2014
Foi realizado atreves de convênio com o Ministério do Turismo ação de divulgação com objetivo de
apoiar a comercialização dos produtos e serviços goianos em mercados emissores internacionais
prioritários, no sentido de aumentar o fluxo turístico no Estado divulgando os pólos turísticos goianos no
mercado Sul americano.
Ação 2167 ? Implantação de Estudos e Pesquisas Turísticas
Esta ação tem por objetivo elaborar estudos e pesquisas turísticas visando a implantação de um banco de
dados do turismo, a organização do sistema de informações turísticas e a gestão sistematizada dos dados e
das informações  que estas possam subsidiar as tomadas de decisões em relação às políticas públicas,
além
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da realização de estudos estratégicos para monitorar e avaliar o turismo no Estado de Goiás.
Foi realizado um convênio n. 02/2010 que tem por objetivo o desenvolvimento de estudos e pesquisas nos
Municípios Turísticos, coordenado pelo IPTUR, mediante repasse de verba compactuada com os
municípios e contrapartida do Estado. No exercício 2014 foram realizadas pesquisas em diversos
municípios visando coleta dados para manutenção do banco de dados e publicação do Boletim de Dados
do Turismo em Goiás, impresso e publicado no exercício.

Ações 2227 - Regularização e Cadastramento de Serviços Turísticos
Esta ação tem por objetivo a identificação, orientação, cadastramento e fiscalização dos empreendimentos
e prestadores de serviços turísticos do Estado de Goiás.
Ação 2482 ? Apoio aos Eventos Culturais, Esportivos e Turisticos
Visa a promoção e o desenvolvimento local e regional, através da realização de eventos culturais,
esportivos e turísticos, proporcionando a geração de novos empregos, melhoria na distribuição de renda e
na qualidade de vida das comunidades.
Exercício 2014
Foram realizados diversos eventos visando a promoção turísticas dos municípios, desta forma foram
desenvolvidas atividades que contribuíram para fortalecimento do carnaval, festividades regionai,
réveillon, bem como festivais gastronômicos, Temporada de férias nos municípios do Rio  Araguaia
entre outros.

Ação 2483 ? Apoio aos Eventos de Turismo Religioso
Visa promover o turismo religioso do Estado de Goiás em âmbito regional, nacional e internacional,
proporcionando a criação de emprego e geração de renda através do fomento e desenvolvimento da
atividade turística, consolidando o Estado como referencia nos segmento de turismo religioso.
Neste âmbito foi realizado no exercício 2014 diversas atividades de apoio e promoção do turismo
religioso no estado festas juninas, festivais religiosos e também as festividades dos Romeiros de
Trindade.

Não houve para o período

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Indicadores
N° de destinos / municípios turísticos divulgados;
N° de eventos apoiados;
Nº de empreendimentos turísticos cadastrados;
Nº de obras de infra-estrutura turística realizadas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1139 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE TURISMO

ÓRGÃO GESTOR: 5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

Este programa tem por objetivo a implantação de infraestrutura turística nos destinos e sinalização
turística adequada para orientação dos turistas, contemplando ainda ações articuladas que abordem a
infraestrutura básica dos municípios, desta forma foram identificadas as necessidades de infraestrutura
turística, para execução do Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo, PRODETUR que teve
como meta a reestruturação dos Planos de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS
de diversos pólos turísticos bem como a Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional da Gestão
do Turismo no Estado de Goiás que visa a captação de recurso financeiros para promoção turística
regional.

5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5403 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

AÇÃO: 2132 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação tem por objetivo implantar infraestrutura e sinalização turísticas adequadas para orientação dos
turistas contemplando ações articuladas que abordem a infraestrutura básica dos Municípios, nesse
sentido no exercício 2014 foram iniciados (empenhados), diversas atividades e projetos, tais como ações
de implantação e manutenção das instalações da Vila Cultural; contratação de empresa especializada para
Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do PRODETUR Nacional no Estado de Goiás;
Elaboração de Projetos Executivos para a execução das obras e serviços de engenharia da Revitalização
da Feira e Construção do Pórtico de entrada da Cidade de Caldas Novas; obra de urbanização da Praça no
Setor Rodoviário em São Luiz de Montes Belo-Go; execução da obra de Implantação de ciclovia no
município de Cristalina; execução de obra de Implantação do Parque Turístico de Bela Vista de Goiás;
execução da obra de pavimentação Asfáltica do Setor Itanhangá em Caldas Novas.

PROGRAMA: 1122 - PROGRAMA MOSTRA GOIÁS

ÓRGÃO GESTOR: 5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

No exercício 2014 o Programa Mostra Goiás desenvolveu diversas atividades visando a promoção e o
desenvolvimento local e regional focando na promoção, realização e apoio a eventos culturais, esportivos
e turísticos que contribuíram com alto retorno em geração de emprego e melhoria na distribuição de
renda, com essa finalidade a Goiás Turismo buscou também a divulgação dos destinos turísticos goianos
no mercado nacional e internacional através de publicações em mídia e participações em feiras.

5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5403 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

AÇÃO: 2483 - APOIO A ATRAÇÃO DE EVENTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação tem por objetivo a promoção do turismo religioso do Estado de Goiás em âmbito regional,
nacional e internacional, no exercício em pauta foram empenhadas nesta dotação despesas  referentes a
gastos com viagens voltada para o desenvolvimento do turismo porem algumas delas não relacionadas
com o objeto da ação que o turismo religioso, desta forma há que se trabalhar para alcançar melhor
equilíbrio, as ações tem objetivos determinados, previstos no Planejamento Estratégico, nesse caso
voltada para promoção do turismo religioso, fato é que no próximo exercício deverão ser tomadas
medidas internas para evitar novos desvios de finalidade desta ação.

5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5403 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

AÇÃO: 2482 - APOIO A EVENTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES
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Foram realizados diversos eventos visando a promoção turísticas dos municípios, desta forma foram
desenvolvidas atividades que contribuíram para fortalecimento do carnaval, festividades regionais,
réveillon, bem como festivais gastronômicos, Temporada de férias nos municípios do Rio  Araguaia,
congressos, feiras, exposições agropecuárias, Shows de artistas regionais,  entre outros que
movimentaram o fluxo turístico regional possibilitando o incremento do faturamento de diversas
atividades econômicas propiciando o aumento de emprego e renda e arrecadação de impostos, trazendo
dinamismo para economia do Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES

CONCLUSÃO

No exercício 2014 foram realizadas nesta ação diversas atividades visando o fortalecimento do trade
turístico Estadual totalizando um investimento de R$ 23.686.535,84. Foram realizados eventos culturais,
esportivos, turísticos, gastronômicos, levando aos municípios movimento turístico que proporcionou
maior dinamismo econômico.

5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5403 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

AÇÃO: 2131 - DESENVOLVIMENTO DOS DESTINOS TURÍSTICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação tem por objeto o desenvolvimento da cultura como uma atividade econômica sustentável, em
2014 foi realizado atividades para este fim: - Contratação de prestação de serviços de publicidade e
propaganda da Ações da Agência Estadual de Turismo, com objetivo de apoiar a comercialização dos
produtos e serviços goianos em mercados emissores internacionais prioritários, no sentido de aumentar o
fluxo turismo no estado pelo mercado Sul americano através, atividade realizada através da AMP -
AGENCIA MULTIFACE DE PROPAGANDA LTDA que efetuou publicações nesse sentido.

5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5403 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

AÇÃO: 2167 - IMPLANTAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS TURÍSTICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Este programa tem por objetivo elaborar estudos e pesquisas turísticas  visando a implantação de banco
de dados turísticos, com esse objetivo foi firmado o convênio n. 02/2010 que tem por objetivo o
desenvolvimento de estudos e pesquisas nos Municípios Turísticos, coordenado pelo IPTUR, mediante
repasse de verba compactuada com os municípios e contrapartida do Estado. No exercício 2014 foram
realizadas pesquisas em diversos municípios visando coleta dados para manutenção do banco de dados e
publicação do Boletim de Dados do Turismo em Goiás, impresso e publicado no exercício.

5403 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5403 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO

AÇÃO: 2227 - REGULARIZAÇÃO E CADASTRAMENTO DE SERVIÇOS TURÍSTICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação tem por objetivo, orientar, cadastrar, classificar e fiscalizar os empreendimentos e prestadores
de serviços turísticos do Estado, o programa de Regularização e Cadastramento de Serviços Turísticos
proporcionou a a realização de visitas a diversos municípios do Estado o que trouxe uma maior
aproximação com o trade turístico, contribuindo para maior ordenamento e legalização dos prestadores de
serviços no setor.

OBSERVAÇÕES

CONCLUSÃO
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O programa de regularização e cadastramento de serviços turístico teve no exercício 2014 um importante
papel no crescimento e fortalecimento do turismo no Estado, proporcionando maior formalismo e
qualificação do trade turístico.
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5404 - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL

INSTITUCIONAL

Luiz Antonio Faustino Maronezi

1. Gestor

2. Visão Institucional

A GOIASINDUSTRIAL tem por finalidade apoiar e executar, no que lhe couber, políticas, programas e
ações de industrialização do Estado de Goiás visando reduzir as desigualdades regionais e sociais, de
modo a garantir a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável.

2.1 Objetivo Institucional

Lei de Criação: 7.766, de 20 de novembro de 1973
Alterações introduzidas pela Lei 13.334, de 17 de setembro de 1998
Decreto 6.780, de 13 de agosto de 2008 - cessação do estado de liquidação

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Gestão empreendedora com a preocupação em dotar a GOIASINDUSTRIAL de um quadro de pessoal
próprio, para que possa desenvolver todas as atividades necessárias ao fomento da industrialização, com a
criação de novos Distritos/Polos Industriais, com infraestrutura adequada e com todos os requisitos para
instalação de novas empresas, a fim de se obter os resultados esperados que venham a contribuir
efetivamente para o aumento da geração de emprego e renda em nosso Estado.
Nesse sentido a Companhia vem priorizando as seguintes ações:
- Elaboração e implantação do novo Regimento Interno e do Organograma Funcional, conforme as
diretrizes da atual Diretoria, e o Plano de Cargos e Salários será desenvolvido após a implementação dos
mesmos para que seja possível a realização do Concurso Público.
 - Aquisição de novas áreas para fomentar a industrialização do Estado, dotando-as de toda a
infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades e Regularização dos Distritos Industriais.
- Licenciamento ambiental, inclusive das Estações de Tratamento dos seguintes Distritos: Distrito
Agroindustrial de Anápolis, Distrito Minero Industrial de Catalão, Distrito Industrial de Goianira, e
Distrito Industrial de Senador Canedo.
- Ampliação das Estações de Tratamento de Esgoto do Distrito Agroindustrial de Anápolis e do Distrito
Industrial de Senador Canedo.

Ações:
1. Licença de Instalação 2303/2014 - Anápolis - Foram concluídos os serviços da ETE - DAIA, conforme
Licença.
2. Licença de Instalação 052/2002 - Senador Canedo   - A empresa está contratada e os serviços em
execução da ETE.
3. Licença de Instalação 026/2001 - Catalão - A empresa está contratada e os serviços em execução da
ETE.
4. Licença de Instalação 007/2003 - Goianira - A empresa está contratada e os serviços em execução da
ETE.
5. Dispõe sobre critérios e requisitos para o licenciamento ambiental dos Polos Industriais criados e
administrados pela Companhia de Distritos Industriais de Goiás - Criado por proposição da
GOIASINDUSTRIAL a resolução CEMAN 015/2014.
6. Portaria n.409/2009 GAB/ Portaria n.410/2009 GAB     - Foram concluídas as outorgas do Distrito
Agroindustrial de Anápolis conforme as seguintes Portarias.
7. Crixás - 548.07/2014/ Paraúna - 547.07/2014/ Silvânia - 546.07/2014/ Petrolina - 549.07/2014 - Estão
em andamento os processos licitatórios de regularização dos polos logísticos conforme os números dos
processos.
8. Aparecida de Goiânia/ Goianira/ Anápolis/ Catalão/ Goianésia/ Itumbiara/ Luziânia/ Pontalina/
Porangatu/ Rio Verde/ Senador Canedo/ Uruaçu - Estão em andamento os Termos de Referência dos
processos de regularização de outorgas das cidades.
9. O Centro de Estudos e Análises Ambientais e Industriais constitui 02 (dois) núcleos: - Laboratório de
Análises Físico-Químicas e Microbiológicas - LAFQUIM; - Laboratório de Hidráulica, Hidrologia e
Estudos Ambientais - LAHHEAM - Em andamento o pré-

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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projeto do Laboratório de Análise Físico-Química.
10. Autorizações para descarte de lodo das ETEs do DAIA e DIMIC no aterro sanitário de Anápolis e
Catalão - Está concluída autorização ambiental de disposição de resíduos sólidos (lodo) das ETEs - DAIA
e DIMIC.

Obras e/ou Serviços realizados com recursos próprios:
1. Anápolis - Execução dos serviços de extensão de rede elétrica de 13,8KV e iluminação pública para
atender as Quadras 05, 05ª, 05B no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.
2. Anápolis - Serviços de engenharia hidráulica, hidrológica e ambiental para obtenção das licenças de
instalação (LI) e Operação (LO) da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE do Distrito Agroindustrial
de Anápolis - DAIA.
3. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para desassoreamento da represa de captação de água
do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA (Lote II).
4. Anápolis - Execução dos serviços de reforma, montagem e startup dos pistões de acionamento das
válvulas pneumáticas da Estação de Tratamento de Água - ETA / DAIA.
5. Anápolis - Execução dos serviços de alteração de rede de esgoto na área da Empresa Adubos Araguaia
no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.
6. Aparecida de Goiânia - Execução dos serviços de engenharia para desassoreamento da represa de
captação de água do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG (Lote III).
7. Aparecida de Goiânia - Execução dos serviços de engenharia de pintura nas construções da captação de
água bruta e Estação de Tratamento de Água - ETA no Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia -
DAIAG.
8. Catalão - Execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação da duplicação do Eixo 06A e
implantação do Eixo 06D no Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC.
9. Catalão - Execução dos serviços de engenharia de implantação de rede de distribuição de água no
Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC.
10. Goiânia - Execução dos serviços de construção de salas na sede administrativa desta Companhia.
11. Goianira - Conclusão do galpão que abrigará o Centro Profissionalizante no Polo Calçadista do
Distrito Agroindustrial de Goianira.
12. Mineiros - Construção da sede administrativa no Distrito Agroindustrial de Mineiros.
13. Morrinhos - Execução dos serviços de extensão de rede elétrica de 13,8KV e iluminação pública para
atender a Quadra 04 no Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO.
14. Uruaçu - Execução de serviços de engenharia para construção da sede administrativa no Distrito
Agroindustrial de Uruaçu.

Realizações/Aquisição de novas áreas para implantação de polos industriais:
1. Padre Bernardo - 3 alqueires - R$ 450.000,00
2. Petrolina de Goiás - 6 alqueires e 43 litros geométricos - R$ 660.000,00
3. Piracanjuba - 7 alqueires - R$ 699.202,93
4. São Luiz de Montes Belos - 2 alqueires e 24 litros geométricos - R$ 430.194,74

Benefícios para sociedade:
1. A GOIASINDUSTRIAL possui, atualmente, 33 Distritos Industriais, nos seguintes municípios:
-Distrito Agroindustrial de Abadiânia;
-Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA;
-Distrito Agroindustrial de Anicuns;
-Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG;
-Distrito Agroindustrial de Bela Vista de Goiás;
-Distrito Agroindustrial de Cabeceiras;
-Distrito Agroindustrial de Caldas Novas;
-Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC;
-Distrito Agroindustrial de Ceres;
-Distrito Agroindustrial de Goianésia - DAIGO;
-Distrito Agroindustrial de Goianira;
-Distrito Agroindustrial de Goiás;
-Distrito Agroindustrial de Goiatuba;
-Distrito Agroindustrial de Inhumas;
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-Distrito Agroindustrial de Iporá;
-Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI;
-Distrito Agroindustrial de Jussara;
-Distrito Agroindustrial de Luziânia - DIAL;
-Distrito Agroindustrial de Mineiros I - DAIM I;
-Distrito Agroindustrial de Mineiros II - DAIM II;
-Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO;
-Distrito Agroindustrial de Orizona;
-Distrito Agroindustrial de Paraúna;
-Distrito Agroindustrial de Piracanjuba;
-Distrito Agroindustrial de Pontalina;
-Distrito Agroindustrial de Porangatu;
-Distrito Agroindustrial de Rio Verde I - DARV I;
-Distrito Agroindustrial de Rio Verde II - DARV II;
-Distrito Agroindustrial de Rubiataba;
-Distrito Agroindustrial de São Miguel do Araguaia;
-Distrito Agroindustrial de Senador Canedo - DASC;
-Distrito Agroindustrial de Senador Canedo - DISC;
-Distrito Agroindustrial de Uruaçu.
2. Instalação de novas indústrias no Estado de Goiás - hoje contamos com 550 empresas assentadas e 149
em processo de assentamento nos diversos Distritos Industriais;
3. Aumento da arrecadação de impostos com a instalação de novas indústrias, revertendo em benfeitorias
para a sociedade. Não temos dados para mensurar com exatidão o impacto relativo à arrecadação de
impostos em cada município onde estão localizados os distritos industriais.
4. Geração de novos empregos - Foram gerados aproximadamente 22.703 empregos diretos, somente no
Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.

Reuniões com público interno e externo da Companhia, envolvendo empresários, Associações
Comerciais, Prefeituras, dentre outros.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Número de Empresas em assentamento nos Distritos
Número de Empresas escrituradas nos Distritos
Número de Empresas instaladas nos Distritos
Municípios beneficiados com ações de suporte à industrialização

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1112 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE ANÁPOLIS

5404 - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5404 COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS -
GOIASINDUSTRIAL

AÇÃO: 1214 - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO (CONTORNO) DO DISTRITO
AGROINDUSTRIAL DE ANÁPOLIS - DAIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ações / Obras e Serviços Realizados
Construção do anel viário que liga a BR-060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.

PROGRAMA: 1083 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DE INDUSTRIALIZAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 5404 - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS -
GOIASINDUSTRIAL
O Convênio foi assinado para a Expansão e Desenvolvimento dos Distritos Industriais onde será
implantada a infraestrutura, a urbanização e outras melhorias no Estado de Goiás.

5404 - COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5404 COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS -
GOIASINDUSTRIAL

AÇÃO: 1158 - EXPANSÃO E DESENVOLVIMENTO DE DISTRITOS AGROINDUSTRIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Município  - Discriminação da obra:
1. Anápolis - Manutenção da iluminação pública do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA (Lote 1).
2. Anápolis - Execução dos serviços de conservação rotineira do Distrito Agroindustrial de Anápolis -
DAIA (Lote 01).
3. Anápolis - Execução dos serviços de terraplanagem, pavimentação e galerias de águas pluviais no
Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA (Lote 01).
4. Anápolis - Manutenção corretiva de equipamentos eletromecânicos da captação de água bruta ETA e
ETE do DAIA (Lote 01).
5. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para construção de rede coletora e estação elevatória
de esgotos (esgotamento  sanitário) no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.
6. Anápolis - Execução dos serviços de construção de rede de distribuição de água potável para atender as
empresas das quadras 04, 05, 05ª e 05B no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA (Lote 01).
7. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia de reforma das Estações Elevatórias de Esgotos -
Coletor Norte e Coletor Sul e reforma da rede coletora de esgotos da Quadra 13 do Distrito
Agroindustrial de Anápolis - DAIA.
8. Aparecida de Goiânia - Manutenção corretiva de equipamentos eletromecânicos de captação de água
bruta e ETA do DAIAG (Lote 02).
9. Aparecida de Goiânia - Execução dos serviços de conservação rotineira do Distrito Agroindustrial de
Aparecida de Goiânia - DAIAG (Lote 02).
10. Catalão - Manutenção corretiva de equipamentos eletromecânicos da ETE e ETA do DIMIC (Lote
04).
11. Catalão - Execução dos serviços de conservação rotineira do Distrito Mineroindustrial de Catalão -
DIMIC (Lote 03).
12. Catalão - Manutenção de iluminação pública do Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC (Lote
02).
13. Catalão - Execução dos serviços de engenharia de ampliação e reforma da rede coletora de esgotos no
Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC.
14. Goianésia - Execução dos serviços de recuperação e reforma do sistema de abastecimento de água
tratada (poço profundo e reservatório), implantação de rede de distribuição de água tratada e ligações
industriais com hidrômetro no Distrito Agroindustrial de Goianésia - DAIGO.
15. Goianésia - Execução dos serviços de restauração, recapeamento asfáltico e conservação rotineira no
Distrito Agroindustrial de Goianésia (Lote I).
16. Goianira - Reforma do sistema de abastecimento de água e sede administrativa no
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Distrito Agroindustrial de Goianira (Lote I).
17. Goianira - Ampliação e reforma da rede coletora de esgotos no Distrito Agroindustrial de Goianira
(Lote II).
18. Goianira - Execução dos serviços de conservação rotineira do Distrito Agroindustrial de Goianira.
19. Goiás - Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e recapeamento do Distrito
Agroindustrial de Goiás (Lote 02).
20. Goiatuba - Execução dos serviços de recapeamento em tratamento superficial duplo - TSD no Distrito
 Agroindustrial de Goiatuba (Lote II).
21. Inhumas - Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e recapeamento do Distrito
Agroindustrial de Inhumas (Lote 03).
22. Leopoldo de Bulhões - Execução dos serviços de engenharia para construção de barragem para
reservação de água na Fazenda Capão Velho, zona rural, divisa dos municípios de Anápolis/Leopoldo de
Bulhões.
23. Luziânia - Execução dos serviços de engenharia de conservação rotineira no Distrito Agroindustrial
de Luziânia - DIAL (Lote 01).
24. Luziânia - Execução dos serviços de recuperação e reforma do sistema de abastecimento de água
tratada (poço profundo e reservatório), implantação de rede de distribuição de água tratada e ligações
industriais com hidrômetro no Distrito Agroindustrial de Luziânia - DIAL.
25. Mineiros - Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação, recapeamento e galerias de águas
pluviais no Distrito Agroindustrial de Mineiros (Lote 04).
26. Morrinhos - Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e restauração parcial dos
pavimentos no Distrito Agroindustrial de Morrinhos (Lote III).
27. Orizona - Execução dos serviços de construção do trevo de acesso ao Distrito Agroindustrial de
Orizona (Lote IV).
28. Piracanjuba - Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e recapeamento em TSD no
Distrito Agroindustrial de Piracanjuba (Lote V).
29. Pontalina - Execução dos serviços de restauração parcial do pavimento e recapeamento no Distrito
Agroindustrial de Pontalina (Lote VI).
30. Rio Verde - Execução dos serviços de terraplenagem, pavimentação e recapeamento do Distrito
Agroindustrial de Rio Verde I - DARV I (Lote 05).
31. Senador Canedo - Manutenção corretiva de equipamentos eletromecânicos da ETE do DASC (Lote
03).
32. Senador Canedo - Execução dos serviços de engenharia de conservação rotineira no Distrito
Agroindustrial de Senador Canedo - DASC (Lote 02).
33. Uruaçu - Execução dos serviços de engenharia de conservação rotineira no Distrito Agroindustrial de
Uruaçu (Lote 03).
34. Uruaçu - Execução dos serviços de recuperação e reforma do sistema de abastecimento de água
tratada (poço profundo e reservatório), implantação de rede de distribuição de água tratada e ligações
industriais com hidrômetro no Distrito Agroindustrial de Uruaçu.
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5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

INSTITUCIONAL

Danilo Santos de Freitas

1. Gestor

2. Visão Institucional

A AGDR é uma entidade autárquica estadual, jurisdicionada à Secretaria de Gestão e Planejamento,
responsável pela execução do Plano de Desenvolvimento Regional do Governo. Sua missão é promover e
executar ações de desenvolvimento regional sustentável, integrando União, Distrito Federal, Estados,
Municípios e a sociedade organizada, com o objetivo central de reduzir as desigualdades intra e inter-
regionais do Estado de Goiás.

2.1 Objetivo Institucional

Criação: Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1.999
Jurisdição: Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011
Regulamentação: Decreto nº 7.395, de 07 de Julho de 2011.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Agência Goiana de Desenvolvimento Regional ? AGDR tem pautado sua atuação na execução dos
projetos que compõem o Plano de Ação Integrada ? PAI.
Este ano, a AGDR se preparou ainda mais para cumprir sua missão com maior celeridade:
1. aumentando seu quadro técnico funcional;
2. estabelecendo parcerias com outros órgãos para a execução de obras;
3. desburocratizando o processo licitatório;
4. otimizando a rotina administrativa; em especial
5. promovendo intervenções nas regiões, principalmente, Nordeste, Oeste e Entorno de Brasília, para
diminuir as desigualdades econômica e social.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

* Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento - PAI;
* Plano de Ações e metas por Gerência;
* Relatórios Gerenciais;
* Reuniões setoriais para acompanhamento das ações.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não foram criados indicadores de desempenho.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1056 - POLO DE DESENVOLVIMENTO DO CORREDOR HIDROVIA
TURÍSTICA DO RIO ARAGUAIA - PRÓ ARAGUAIA

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1274 - CONST. DE TERM. TUR. EM LUIZ ALVES, BANDEIRANTES, ARUANÃ,
ITACAIU, ARAGARÇAS, BALIZA E SANTA RITA DO ARAGUAIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Recuperação da Orla do Rio Araguaia - Luis Alves - São Miguel do Araguaia. Valor estimado: R$
2.476.622,64.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso (45,91% executado). Fotos 1 e 2.

2. Terminal Turístico em Santa Rita do Araguaia. Valor da obra: R$ 1.116.327,36.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso (12,57%).

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1276 -  CONSTRUÇÃO DE PORTOS TURÍSTICOS EM LUIZ ALVES,
BANDEIRANTES,  ARUANÃ, ARAGARÇAS E BALIZA

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Construção de uma rampa denominada de "Porto de Itacaiú", para acesso ao Rio Araguaia, com
urbanização e infraestrutura turística básica, no Distrito de Itacaiú, município de Britânia-GO. Valor
estimado: R$  1.277.901,91.
SITUAÇÃO: Obra cancelada.
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5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Construção de praça no Setor Vila Martins, no município de São Miguel do Araguaia - GO. Valor
estimado: R$ 558.000,00.
SITUAÇÃO: Licitação suspensa.

2. Construção de um campo de futebol no povoado de Luiz Alves, município de São Miguel do Araguaia
- GO. Valor estimado: R$ 250.000,00
SITUAÇÃO: Licitação suspensa.

PROGRAMA: 1037 - POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO SUDOESTE
GOIANO

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Construção de Terminal Rodoviário na Cidade de Chapadão do Céu-GO.
SITUAÇÃO: Obra Paralisada - Contrato suspenso.

2. Pavimentação urbana, drenagem superficial, meio fio e sinalização horizontal e vertical (22.717,53 m²)
no município de Chapadão do Céu.
SITUAÇÃO: Obra Paralisada - Contrato suspenso.

3. Reforma e revitalização da praça Manoel Oliveira Guimarães no município de Portelândia - GO. Valor
da obra: R$ 739.552,92.
SITUAÇÃO: Obra Paralisada (12% executado) - Contrato suspenso.

4. Recapeamento asfáltico no município de Portelândia. Valor estimado: R$ 772.193,21.
SITUAÇÃO: Aguardando orçamento.

PROGRAMA: 1035 - POLO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURÍSTICO DA
REGIÃO DOS LAGOS DO RIO PARANAÍBA

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Construção e implantação do Terminal Turístico em Cachoeira Dourada. Área de aproximadamente
12.000,00m², contendo: rancho com restaurante, lanchonete, sanitários; área de camping, praia,
estacionamento.  Além de urbanização, asfaltamento de 210.000 m² de via no entorno da obra, reforma e
ampliação do antigo hotel da Celg que será dado em concessão para a iniciativa privada.  Valor da obra:
R$ 2.819.432,59.
SITUAÇÃO:  Licitação cancelada.

2. Construção e implantação de Terminal Turístico em Corumbazul (município de Buriti Alegre / Goiás).
Área de  aproximadamente 700 m² , contemplando: rancho com restaurante, lanchonete e sanitários;
piscinas, área de camping, praia, deck e ancoradouro para barcos,estacionamento, urbanização e
jardinamento, destinação de áreas para empreendimentos comunitários (Sindicatos, Associações, etc).  A
área total do empreendimento é 600.000m². Valor estimado: R$ 2.000.000,00.
SITUAÇÃO: Projetos complementares concluídos. Aguardando desapropriação da área pela SEGPLAN e
licenciamento ambiental.
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3. Pavimentação de vias de acesso no Distrito de Corumbazul (município de Buriti Alegre de Goiás),
Porto de Balsas, Distrito de Corumbazul/Iate Clube, trevo GO-505/Terminal Turístico e intercessão de
vias e Bueiros. Valor estimado da obra: R$ 3.000.000,00
SITUAÇÃO: Licitação de projetos remarcada. 1ª licitação fracassada.

4. Recapeamento asfáltico e sinalização horizontal (87.467,00 m²) no município de Buriti Alegre - GO.
Valor da obra: R$ 999.058,73.
SITUAÇÃO: Obra paralisada(43% executado) - Contrato suspenso. FOTO

5. Pavimentação e recapeamento asfáltico de vias urbanas, com sinalização horizontal e vertical e
drenagem superficial (12.107,20 m²) no município de Água Limpa - GO. Valor da obra: R$ 478.155,03.
SITUAÇÃO: Obra paralisada(43% executado) - Contrato suspenso. FOTO

PROGRAMA: 1040 - POLO DE DESENVOLVIMENTO MINERAL E TURÍSTICO DO NORTE
GOIANO

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Recapeamento asfáltico (95.124 m²) e sinalização em diversas ruas e avenidas no município de
Campos Verdes - GO. Valor de obra: R$ 998.916,16.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (62% executado) - Contrato suspenso. FOTO.
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2. Pavimentação asfáltica e recapeamento urbano (14.534 m²) - Distrito de Vila Sertaneja, município de
Uirapuru - GO. Valor de obra: R$ 1.017.213,54.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (90% executado) - Contrato suspenso.

3. Construção de uma ponte mista sobre o Rio Vermelho, estrada vicinal ligação Uirapuru / Cidade do
Além / Santa Terezinha. Valor de obra: R$ 661.600,00.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (94% executado) - Contrato suspenso.

4. Pavimentação asfáltica urbana, restauração e recapeamento (8.930,76 m²) em várias ruas e avenidas de
Nova Crixás - GO. Valor da obra: R$ 545.999,02.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (25% executado) - Contrato suspenso.

5. Construção da Praça Odilon Pinheiro de Lemos no Distrito de Bandeirante - Nova Crixás -GO. Valor
de obra: R$ 518.107,54.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (16% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

6. Implantação da Escola de Lapidação de Gemas em Campos Verdes - GO. Valor : R$ 204.140,00.
SITUAÇÃO: Procedimento licitatório em andamento. Pregão eletrônico para aquisição de 06 máquinas
realizado com sucesso. Procedimento licitatório para aquisição de outras 14 máquinas aguardando
documentação da empresa para comprovação da inexigibilidade.

PROGRAMA: 1032 - POLO DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO-HISTÓRICO DO EIXO
BRASÍLIA/CORUMBÁ/PIRENÓPOLIS/JARAGUÁ/GOIÁS
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5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 2476 - APOIO À CIDADE DE GOIÁS (ESTRADAS, SINALIZAÇÃO, LAGO, OUTROS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Obra de construção do Centro de Convenções da Cidade de Goiás. Área total (19.000,00m²). Área
construída 12.000,00m²  contendo: teatro para 1.200 pessoas, auditório para 500 pessoas, salas multiuso,
salão para feiras e exposições, administração, praça de alimentação, sanitários, estacionamentos (coberto
e descoberto).Valor total R$ 30.000.000,00.
SITUAÇÃO:  Projeto arquitetônico licitado. Licitação realizada. Em fase de homologação de licitação.

2. Pavimentação do Bairro Tempo Novo.  Execução de obra de pavimentação asfáltica, num total de
10.670,93m² e 169m de galerias de águas pluviais no Bairro Tempo Novo, Cidade de Goiás. Valor Total
de R$ 475.239,78.
SITUAÇÃO: Obra concluída - Foto 3.

3. Pavimentação do Bairro Papyrus - Execução de obra de pavimentação asfáltica  (19.041,93m²) e
galerias de águas pluviais (1.554,14m), no Setor Papyrus, na Cidade de Goiás. Valor Total  de R$
1.066.850,24.
SITUAÇÃO: Obra concluída.

4. Ampliação e Revitalização do Lago das Acácias -  obras de ampliação e revitalização do Lago das
Acácias na Cidade de Goiás numa área de aproximadamente 140.308,67m2, contendo: lojas comerciais
para comercialização do artesanato local,  pista para caminhada, lanchonetes, restaurantes, sanitários,
playground, mirante de contemplação, estacionamento. Valor Total de R$3.351.882,87.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso (91% executado). (foto).  Obra de paisagismo concluida (R$
118.000,00).

5. Implantação de Infraestrutura no Distrito de Buenolândia - Obras de pavimentação (bloquete) com
Galerias de Águas Pluviais e Praça (Largo) no Distrito de Buenolândia, Município de Goiás. Valor total
da obra: R$1.742.021,24.
SITUAÇÃO: Contratos Suspensos. Obra 77% executada (foto). Obra de paisagismo contratada (R$
70.000,00).

6. Pavimentação asfáltica (7.992m²) no Setor Bacalhau. Valor estimado da obra: R$ 266.542,59.
SITUAÇÃO: Obra concluída. (foto).

7. Pavimentação asfáltica de 14.091,21m² no setor Tempo Novo 2, Cidade de Goiás - GO. Valor estimado
da obra: R$ 467.503,28.
SITUAÇÃO: Obra paralisada.

52305/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1281 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURÍSTICO DA CACHOEIRA GRANDE -
CIDADE DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Terminal Turístico Balneário Cachoeira Grande- Construção de Terminal Turístico com infraestrutura
voltada para o turismo ecológico, em uma área de área de 277.832,14m², contendo: vila comercial, centro
de eventos multiuso, praia, mirante, lagos de contemplação, bares, lanchonetes, restaurantes, playground,
sanitários, estações ecológicas,estacionamento, e ainda espaços para pousadas e restaurantes a serem
explorados através de concessão pela iniciativa privada. Valor Total da obra: R$ 5.999.382,62.
SITUAÇÃO:  Contrato Suspenso (20% executado).

05/03/2015524



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1290 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NA COLÔNIA DE UVÁ

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Centro Comunitário Colônia de Uvá -  Construção de um Centro Comunitário na Colônia do Uvá,
Distrito de Goiás,  com área total de 487,11m², contendo salão comunitário, sanitários, cozinha, copa e
serviços e salão do Memorial da Cultura Alemã com varanda.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (11%). Contrato rescindido - descumprimento de cláusulas contratuais.
Nova empresa contratada para conclusão da obra. Foto 1.

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Construção e implantação do Terminal Turístico em Corumbá de Goiás. Área de aproximadamente
28.600,00m²,  contendo: rancho com restaurante, lanchonete e sanitários; praça popular, área de camping,
praia, estacionamento e ajardinamento. Valor da obra: R$ 3.087.938,73.
SITUAÇÃO: Obra não iniciada - Contrato suspenso.

2. Caminho Temático de Cora Coralina -  Implantação do Caminho Temático de Cora
Coralina,abrangendo os municípios de Corumbá de Goiás, Pirenópolis, Jaraguá e cidade de Goiás, no
Estado de Goiás, em um trecho de aproximadamente 170 km,
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identificando nos vários locais ao longo do caminho as vocações que possam consolidar no trecho a
viabilidade econômica, através do turismo, ressaltando os atrativos históricos,recantos de preservação
ambiental, elementos naturais, locais de contemplação.
SITUAÇÃO: Etapa a cargo da AGDR concluída. Estudos e diagnóstico para implantação do caminho
concluídos e encaminhados à SEGPLAN.

3. Pavimentação de 146.044 m² e sinalização de vias urbanas em Itaberaí-GO: Vila Progresso (15.890
m²); Av. Eixo Norte-Sul (80.064 m²); Residencial Primavera (50.090 m²). Valor da obra: R$
6.122.867,52.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (65% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

4. Construção de ponte mista sobre o Rio Caxambú, estrada rural, ligação entre a Cidade de Goiás com a
região de Água Fria e região da Estrela. Valor da obra: R$ 445.060,47.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (95% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

5. Pavimentação asfáltica, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas (16.701 m²) no município
de Itaguaru - GO. Valor da obra: R$ 728.940,45.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (28% executado) - Contrato suspenso.

6. Pavimentação asfáltica (44.180,22 m²), drenagem pluvial, sinalização e iluminação da Av. Michelle
Muniz do Carmo no município de Itapuranga - GO. Valor da obra: R$ 3.118.474,99.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (45% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

7. Reforma da Casa do Idoso no município de Itapuranga - GO. Valor da obra: R$ 277.256,89.
SITUAÇÃO: Procedimento licitatório concluído.
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PROGRAMA: 1065 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA
FERROVIA NORTE-SUL

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Pavimentação, recapeamento asfáltico (87.929,49 m²) com capa selante e drenagem superficial no
município de Indiara - GO. Valor da obra: 1.362.502,41.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (20% executado) - Contrato suspenso.

PROGRAMA: 1112 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE ANÁPOLIS

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve.

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO DO
ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL
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5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

01. Construção de Quadra Poliesportiva Coberta em Santo Antônio do Descoberto (com recursos
provenientes do PAC, sem contrapartida). Aproximadamente 634,27m² de área construída. Valor da
Obra: R$ 358.816,43.
SITUAÇÃO: Obra concluída. Foto.

02. Construção de Creche em Cidade Ocidental (com recursos provenientes do PAC, sem contrapartida) -
Projeto Padrão Pró-Infância para 60 crianças. Aproximadamente 668,30 m² de área construída. Valor da
obra: R$ 1.192.644,96.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (7%). (Gestor solicitou cancelamento do contrato).

03. Construção de uma Escola com 06 (seis) salas de aula em Formosa - no Setor Parque do Lago (com
recursos provenientes do PAC). Área aproximadamente de 853,20m² de área construída. Valor da Obra:
R$ 1.158.153,67.
SITUAÇÃO: Obra em execução (49%).

04. Construção de 43.607,50 m² de meios-fios com e sem sarjeta no município de Luziânia-GO, nos
seguintes bairros: Setor Leste, Bairro São Caetano, Setor Mandú II, Parque Estrela D'Alva VII, Setor
Norte Alto das Caraíbas, Parque JK e Parque Estrela D'Alva II. Valor do investimento: R$ 418.680,66.
SITUAÇÃO: Obra concluída. Prestação de contas junto à CEF.

05. Execução das obras de iluminação, pavimentação (8.120 m²) e urbanização da Praça do Santuário, no
município de Santo Antônio do Descoberto. Valor da obra: R$ 1.457.097,22.
SITUAÇÃO: Obra paralisada - contrato suspenso (41% executado).

06. Pavimentação asfáltica em área urbana (249.955,93 m²) no município de Santo Antônio do
Descoberto. Valor estimado: R$ 9.746.490,78.
SITUAÇÃO: Obra paralisada. Contrato suspenso (10% executado).

07. Pavimentação asfáltica em área urbana (250.000 m²) no município de Cidade Ocidental. Valor
estimado: R$ 7.118.868,55.
SITUAÇÃO: Obra paralisada - contrato suspenso (86% executado).

08. Iluminação da Orla do Lago e da Rodovia 521 na área urbana de Cidade Ocidental.
SITUAÇÃO: Obra transferida para a AGETOP.

09. Revitalização da praça Jardim Califórnia, revitalização da Avenida Pedro Monteiro, construção da
Praça do Skate e revitalização da Praça Rui Barbosa no município de Formosa. Valor estimado: R$
1.751.193,76.
SITUAÇÃO: Revitalização da praça Jardim Califórnia (30% executado). Revitalização da praça Rui
Barbosa concluída - FOTO. Demais obras não iniciadas. Todas as obras estão paralisadas - contratos
suspensos.

10. Pavimentação asfáltica urbana no município de Planaltina-GO. Valor da obra: R$ 6.158.229,97.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (10% executado) - contrato suspenso.

11. Pavimentação asfáltica (250.000 m²) e sinalização urbana em diversas ruas e avenidas no município
de Novo Gama-GO. Valor da obra: R$ 9.117.400,00.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (20% executado) - contrato suspenso.

12. Pavimentação asfáltica de vias urbanas (167.195 m²), drenagem superficial e galerias de águas
pluviais, no município de Luziânia-GO. Valor da obra: R$ 10.150.039,82.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (23% executado) - contrato suspenso.

13. Pavimentação asfáltica, sinalizações horizontal e vertical, galerias de águas pluviais
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e OAE no Bairro Setor de Chácaras Ipiranga em Valparaíso de Goiás. Valor da obra: 1.870.272,64.
SITUAÇÃO: Obra concluída. (100%). Foto.

14. Pavimentação asfáltica (70.249,01 m²), drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no
município de Cristalina. Valor da obra: R$ 3.850.282,95.
SITUAÇÃO: Obra concluída (100%).

15. Recapeamento asfáltico (81.913,84 m²) e sinalização de ruas e avenidas da sede do município de
Cabeceiras de Goiás. Valor estimado: R$ 970.844,27.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (20% executado) - contrato suspenso.

16. Recapeamento asfáltico urbano e sinalização horizontal e vertical (57.456,10 m²), no município de
Vila Boa. Valor da obra: R$ 1.001.873,17.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso.

17. Convênio de repasse de recursos para  o município de Águas Lindas de Goiás - Go (Convênio nº
001/2009) para execução de obras de infraestrutura urbana. Valor do Convênio: R$ 3.794.200,00.
SITUAÇÃO: Repasse finalizado. Contrapartida paga.

18. Revitalização da Avenida Lucena Roriz, no município de Luziânia-GO. Valor da Obra: R$
1.026.196,42.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (15% executado) - contrato suspenso.
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PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO NORDESTE
GOIANO

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Calçamento com bloquete (21.667,15 m²) e galeria de águas pluviais no distrito de São Jorge,
município de Alto Paraíso-GO. Valor da obra: R$ 2.784.959,13.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (55% executado) - Contrato suspenso.

2. Reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros de Alvorada do Norte. Valor total R$ 119.093,77.
SITUAÇÃO: Obra concluída.

3. Construção de Campo de Futebol com academia, pista de cooper e vestiários em Damianópolis. Valor
da obra: R$1.080.086,88.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (75% executado) - Contrato suspenso.

4. Construção de Lago - Parque Fervedor em Divinópolis de Goiás - GO. Valor Estimado R$
1.154.804,80.
SITUAÇÃO: Licitação deserta. Aguardando noval licitação.

5. Construção de Parque Infantil em Posse - GO. Valor da obra: R$ 1.090.206,37.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (65% executado) - Contrato suspenso - FOTO 1.

6. Construção e revitalização com acréscimo de área do parque municipal urbano (reforma do campo de
futebol e revitalização de balneário) no município de Guarani de Goiás - GO. Valor da obra: R$
641.006,35.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (25% executado) - Contrato suspenso.

7. Construção de parque municipal com pista de caminhada, quadra Poliesportiva com arquibancada,
equipamentos para ginástica, playground, quiosques para lanchonete, banheiro público, mesa para jogos,
passeio para circulação, lixeira, iluminação etc., no município de Nova Roma - GO. Valor da obra. R$
951.790,97.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (25% executado) - Contrato suspenso.

8. Pavimentação Urbana em Colinas do Sul, Povoado de Borba. Aplicação de rendimentos do Contrato de
Repasse firmado com o Ministério das Cidades (recursos da União). Valor total R$ 258.494,21.
SITUAÇÃO: Obra executada.  Aguardando liberação da CEF para pagamento.

9. Reforma Geral do Ginásio de Esportes Rio Corrente em Simolândia. Valor total R$ 112.401,65.
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SITUAÇÃO: Obra concluída. Contrato aditivado. Ordem de serviço emitida para substituição do piso do
Ginásio de Esportes.  Contrato suspenso.

10. Reforma do Estádio de Futebol Paulistão em Simolândia. Valor total R$ 164.024,59.
SITUAÇÃO: Obra concluída.

10.1. Iluminação do Estádio de Futebol Paulistão em Simolândia. R$160.540,40.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (75% executado) - Contrato suspenso.

11. Reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros de Simolândia. Valor Total R$ 49.047,47.
SITUAÇÃO: Obra concluída.

12. Construção de um Centro de Qualificação Profissional e Comercialização de Artesanato e serviços de
apoio ao turismo em Alto Paraíso (Convênio firmado com a Sudeco /  Ministério da Integração Nacional).
Valor total R$ 667.000,00.
SITUAÇÃO: Aguardando liberação da 1ª parcela do Desembolso pela  SUDECO.

13. Urbanização do Parque Municipal da Cachoeirinha, localizado na área central de Colinas do Sul.
Valor estimado: R$ 851.745,99.
SITUAÇÃO: Licitação em andamento.

14. Reforma do Ginásio de Esportes de Divinópolis de Goiás. Valor da obra: R$ 128.753,16.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (15% executado) - Contrato suspenso.

15. Reforma do Terminal Rodoviário de Divinópolis de Goiás. Valor estimado: R$ 96.808,64.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (35% executado) - Contrato suspenso - FOTO 2.

16. Pavimentação urbana de 99.460 m² de asfalto no município de Campos Belos de Goiás. Valor
estimado: R$ 3.057.373,00.
SITUAÇÃO: Obra em execução (35%). Obs.: Contrato suspenso.

17. Aquisição de brinquedos - Parque de Posse. Valor estimado: R$ 2.999.000,00.
SITUAÇÃO: Aguardando execução das bases para o transporte de brinquedos (25%) - Contrato
suspenso.

18. Reforma do Ginásio de Esportes Dr. Leônidas Augusto Figueiredo, no município de Posse-GO. Valor
estimado: R$ 403.433,26.
SITUAÇÃO: Obra concluída (100%).

19. Reforma do terminal rodoviário de Posse - GO. Valor estimado: R$ 1.831.644,64.
SITUAÇÃO: Aguardando licitação. Projetos em adequação. (3%)

20. Pavimentação asfáltica urbana e drenagem superficial (23.612,55 m²) no município de Alvorada do
Norte - GO. Valor da obra: R$ 902.094,23.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (65% executado) - Contrato suspenso - FOTO 3.

21. Pavimentação asfáltica urbana, sinalização e drenagem superficial (30.030 m²) no município de Flores
de Goiás - GO. Valor de obra: R$ 995.134,31.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (78% executado) - Contrato suspenso.

22. Recapeamento asfáltico urbano e sinalização horizontal e vertical (66.165,65 m²) no município de
Colinas do Sul - GO. Valor da Obra: R$ 986.773,63.
SITUAÇÃO: Obra paralisada - Contrato suspenso.

23. Pavimentação asfáltica urbana de ruas e avenidas, sinalização e drenagem superficial (28.393,50 m²)
no município no município de Damianópolis - GO. Valor da obra: R$ 1.021.345,45.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (75% executado) - Contrato suspenso.

24. Pavimentação asfáltica (19.074,28 m²) drenagem superficial e sinalização de ruas e avenidas da sede
do município de Buritinópolis - GO. Valor da obra: R$ 973.634,44.
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SITUAÇÃO: Obra paralisada (75% executado) - Contrato suspenso.

25.  Pavimentação asfáltica (25.632 m²) drenagem superficial e sinalização de ruas e avenidas da sede do
município de Monte Alegre de Goiás - GO. Valor da obra: R$ 962.061,33.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (30% executado) - Contrato suspenso.

26. Pavimentação asfáltica (18.908,11 m²) drenagem superficial e sinalização de ruas e avenidas da sede
do município de Alto Paraíso - GO. Valor da obra: R$ 971.304,31.
SITUAÇÃO: Obra paralisada - Contrato suspenso.

27. Pavimentação asfáltica (20.587,30 m²) drenagem superficial e sinalização de ruas e avenidas da sede
do município de Cavalcante - GO. Valor da obra: R$ 944.800,11.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (30% executado) - Contrato suspenso.

28.  Recapeamento asfáltico urbano (53.897,44 m²) e sinalização horizontal e vertical do município de
Guarani de Goiás - GO. Valor da obra: R$ 837.874,24.
SITUAÇÃO: Obra não iniciada. Contrato suspenso.

29.  Pavimentação asfáltica (19.660,73 m²) drenagem superficial e sinalização de ruas e avenidas da sede
do município de Nova Roma - GO. Valor da obra: R$ 966.073,15.
SITUAÇÃO: Aguardando nova tomada de preços atendendo recomendação da CGE.

30.  Recapeamento asfáltico urbano (56.080,43 m²) e sinalização de ruas e avenidas no município de
Simolândia - GO. Valor da obra: R$ 996.309,24.
SITUAÇÃO: Aguardando nova licitação. Projetos em readequação.

31.  Recapeamento asfáltico urbano (109.141,19 m²) e sinalização de ruas e avenidas no município de
Teresina de Goiás - GO. Valor da obra: R$ 981.797,83.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (25% executado) - Contrato suspenso.

32. Pavimentação asfáltica (27.440,00 m²) drenagem superficial e sinalização de ruas e avenidas da sede
do município de São João D'Aliança - GO. Valor da obra: R$ 1.039.864,20.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (25% executado) - Contrato suspenso.

33.  Recapeamento asfáltico urbano (66.183,82 m²) e sinalização de ruas e avenidas no município de São
Domingos - GO. Valor da obra: R$ 995.504,41.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (24% executado) - Contrato suspenso.

34. Recapeamento asfáltico (21.500 m²) drenagem superficial e sinalização de ruas e avenidas da sede do
município de Sítio D'Abadia - GO. Valor da obra: R$ 929.229,68.
SITUAÇÃO: Obra não iniciada. Contrato suspenso.
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PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO OESTE
GOIANO

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Recuperação asfáltica (161.690,80 m²) e sinalização de trânsito no município de Iporá. Valor da obra:
R$ 4.991.282,37.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (54,48% executado) - Contrato suspenso.

3. Recapeamento de 123.473,54 m² de vias urbanas e sinalização horizontal no município de Aragarças.
Valor da obra: R$ 2.130.258,82.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (15% executado) - Contrato suspenso.

4. Reconstrução e recapeamento de pavimentação urbana (50.798,94 m²) na Vila Maxomino, Setor
Central e outros bairros no município de Aurilândia - GO. Valor da obra: R$ 714.276,16.
SITUAÇÃO: Revogada. Nova licitação será realizada.

5. Pavimentação asfáltica de vias urbanas (32.000,01 m²), meios-fios, sarjetas e sinalização horizontal e
vertical, no Distrito de Itacaiú, no município de Britânia. Valor estimado: R$ 1.011.848,45.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (90% executado) - Contrato suspenso.

6. Recuperação e ampliação de uma ponte sobre o Rio São Domingos, na região denominada Samambaia
no município de Aurilândia-GO. Valor estimado: R$
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446.500,00.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (63,19% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

7. Pavimentação asfáltica urbana (80.000,40 m²), incluindo meio-fio e sinalização em vias urbanas na
cidade de Jussara - GO. Valor da obra: R$ 2.983.338,94.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (49,28% executado) - Contrato suspenso.

8. Pavimentação, recapeamento (17.916,20 m²) e sinalização de vias urbanas no município de Santa Fé de
Goiás. Valor da obra: R$ 570.828,09.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (30,51% executado) - Contrato suspenso.

9. Ampliação e reforma de uma ponte sobre o córrego Bananal, estrada vicinal, ligação GO 324/ Povoado
Carmolândia, no município de Córrego do Ouro. Valor estimado R$ 269.407,09.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (7,60% executado) - Contrato suspenso.

10. Reforma do Ginásio de Esporte Municipal de Anicuns - GO. Valor da obra: R$ 501.189,10.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (10,58% executado) - Contrato suspenso.

11. Reforma e revitalização de uma praça no município de Mossâmedes, na região denominada
Mirandópolis. Valor estimado: R$ 103.431,09.
SITUAÇÃO: Plano de trabalho elaborado. Projetos de engenharia concluídos.

12. Reforma e revitalização de um campo de futebol no município de Mossâmedes, na região denominada
Mirandópolis. Valor estimado: R$ 244.002,48.
SITUAÇÃO: Plano de trabalho elaborado. Projetos de engenharia concluídos.

13. Construção de uma praça, com pista de skate, no município de Nazário - GO. Valor da obra: R$
356.186,23.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (25,47% executado) - Contrato suspenso.

14. Construção de uma ponte sobre o Córrego Fazendinha no município de Ivolândia - GO. Valor da
obra: R$ 375.563,10.
SITUAÇÃO: Será realizada nova licitação.

15. Recapeamento de vias urbanas (45.660,37 m²) no município de Ivolândia - GO. Valor da obra: R$
1.027.094,80.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (8,29% executado) - Contrato suspenso.

16. Pavimentação asfáltica (18.464 m²) , drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município
de Buriti de Goiás - GO. Valor da obra: R$ 649.143,67.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (95% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

17. Revitalização do parque municipal de Amorinópolis - GO. Valor estimado: R$ 1.472,631,34.
SITUAÇÃO: Licitação cancelada. Projetos concluídos (3%).

18. Revitalização do Lago dos Buritis no parque municipal de Bom Jardim de Goiás - GO. Valor
estimado: R$ 802.690,99.
SITUAÇÃO: Licitação realizada.

19. Recapeamento asfáltico (67.403,49 m²) e sinalização horizontal e vertical em diversas ruas do
município de Nazário - GO. Valor da obra: R$ 1.027.332,19.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (45,55% executado) - Contrato suspenso.

20. Reforma e ampliação do asilo "Lar Vicentino", da Conferência São Vicente de Paula, na cidade de
São Luis de Montes Belos - GO. Valor da obra: R$ 698.380,75.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (10,58% executado) - Contrato suspenso - FOTO.

21. Duplicação e revitalização de avenida em trecho urbano da GO-326 no município de Sanclerlândia -
GO. Valor da obra: R$ 1.839.705,12.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (28,04% executado) - Contrato suspenso.
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22. Revitalização do Balneário Municipal às margens do Córrego do Ouro - GO. Valor da obra: R$
486.069,67.
SITUAÇÃO: Projetos concluídos. Nova licitação será realizada..

23. Recapeamento asfáltico e sinalização de vias urbanas (74.686,06 m²) no município de Doverlândia -
GO. Valor estimado: R$ 242.876,02.
SITUAÇÃO: Plano de trabalho elaborado. Projetos de engenharia concluídos.

PROGRAMA: 1137 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLOS DE
DESENVOLVIMENTO
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5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1246 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PAI

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Reforma do Condomínio Vapt Vupt em Bom Jesus de Goiás - GO. Valor da Obra: R$ 421.913,30.
SITUAÇÃO: obra concluída. OBS.: Aguardando pagamento da 4ª medição e aditivo. (foto 1)

2. Reforma do Condomínio Vapt Vupt em Buriti Alegre - GO. Valor da obra: R$ 446.029,62
SITUAÇÃO: obra concluída. OBS.: Aguardando pagamento da medição final. (foto 2).

3. Reforma do Condomínio Vapt Vupt em Itauçu - GO. Valor da obra: R$ 334.267,37.
SITUAÇÃO: Obra inaugurada.

4. Reforma do Condomínio Vapt Vupt em Rialma - GO. R$ 405.986,91.
SITUAÇÃO: Aguardando assinatura do contrato.

5. Reforma do Condomínio Vapt Vupt em Corumbá de Goiás. R$ 289.208,31.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso (54% executado).

6. Construção do Condomínio Vapt Vupt em Campos Belos de Goiás. R$ 1.402.690,36.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso (11,71% executado).

7. Reforma do Condomínio Vapt Vut em Divinópolis de Goiás. R$ 153.414,40.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso (70% executado). Foto 3.

8. Reforma das praças Poscidônio de Lima e Joaquim Lino, no município de Damolândia - GO. R$
300.824,63.
SITUAÇÃO: Contrato suspenso (33% executado).

9. Recapeamento asfáltico no município de Ipameri-GO. R$ 315.583,59.
SITUAÇÃO: Procedimento licitatório concluído. OBS.: Procedimento suspenso.

10. Pavimentação asfáltica no município de Silvânia-GO. R$ 1.025.450,00.
SITUAÇÃO: Obra paralisada. OBS.: Contrato Suspenso (6,71% executado).

11. Aquisição de trator agrícola para a Associação Projeto de Assentamento Holanda e Região do Bugre
no município de Goiás - GO. Emenda parlamentar Dep. Joaquim Alves de Castro. R$ 127.350,00.
SITUAÇÃO: Trator entregue. Aguardando pagamento.

12. Aquisição de patrulha mecanizada para uso pela Central de Pequenos Produtores Rurais de Luziânia -
GO. Emenda parlamentar Dep. Valcenôr Braz. R$ 120.000,00.
SITUAÇÃO: Aguardando repasse financeiro.

13. Aquisição de um trator para a Associação dos produtores Rurais de São Sebastião do Rio Claro -
ASPROS no município de Jussara - GO. Emenda parlamentar do Dep. Joaquim Alves de Castro. R$
133.550,00.
SITUAÇÃO: Trator entregue. Aguardando pagamento.

14. Aquisição de uma patrulha mecanizada para atender a Associação de Produtores de Leite no
Município de Jussara-GO. Emenda parlamentar do Dep. Joaquim Alves de Castro. R$ 132.600,00.
SITUAÇÃO: Trator entregue. Aguardando pagamento.

15. Aquisição de um caminhão sem carroceria para a Associação dos Produtores de Leite do município de
Jussara - GO. Emenda parlamentar do Dep. Joaquim Alves de Castro.
SITUAÇÃO: Em execução.

05/03/2015536



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

16. Aquisição de um trator e equipamentos para a Associação dos Pequenos Produtores da Região da
Formiga, município de Marzagão - GO. R$ 144.000,00.
SITUAÇÃO: Trator entregue. Aguardando pagamento.

PROGRAMA:  1006  -  PROG RAMA DE  DE S E NVOL VI ME NT O DA RE GI ÃO
ME T ROPO L I T ANA DE  GO I ÂNI A

5701 - AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5701 AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL -
AGDR

AÇÃO: 1083 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL

U.O.:
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REALIZAÇÕES

1. Construção da Sede do Sindicato Rural de Bela Vista de Goiás (Emenda Parlamentar do Deputado
Estadual Valcenôr Braz de Queiroz). Valor: R$ 169.103,83.
SITUAÇÃO: Obra paralisada (35,4% executado) - Contrato Suspenso. FOTO.

2. Construção da Estação Gastronômica de Goiânia. Valor da obra: R$ 8.929.334,61.
SITUAÇÃO: Aguardando emissão da Licença de instalação para emissão da Ordem de Serviço. Projeto
de estrutura metálica da passarela concluído (R$ 138.500,00).

3. Reforma do Prédio da Gerência de Saúde e Prevenção da SEGPLAN. Valor Orçado: R$ 545.559,04.
SITUAÇÃO: A pedido da SEGPLAN, o processo foi devolvido em 04/11/13. Não será mais executado
por esta Agência.

4. Reforma e ampliação do edifício do Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos
(IMB). Valor estimado: R$ 398.499,19.
SITUAÇÃO: A pedido da SEGPLAN, o processo foi devolvido em 14/11/13. Não será mais executado
por esta Agência.

5. Pavimentação, drenagem superficial e sinalização de vias urbanas no município de Trindade-GO. Setor
Ana Rosa e Setor Pontakaiana (total 115.860,50 m²). Valor da obra: R$ 4.303.755,19.
SITUAÇÃO: Obra paralisada(72% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

6. Implantação de pista de cooper e praça no município de Santo Antônio de Goiás - GO.
SITUAÇÃO: Alteração do projeto em análise. Nova licitação será realizada.

7. Pavimentação asfáltica e galerias pluviais (58.927,16 m²) no município de Aragoiânia-GO.
SITUAÇÃO: Licitação Cancelada.

8. Pavimentação asfáltica de vias urbanas, com sinalização horizontal e vertical, e drenagem superficial
(12.716,69 m²) no Bairro São Domingos, no município de Santo Antônio de Goiás. Valor da obra: R$
466.369,72.
SITUAÇÃO: Obra paralisada(43% executado) - Contrato suspenso. FOTO.

9. Implantação de painéis na Rodovia da Fé no município de Nova Veneza - GO. Valor estimado: R$
258.807,76.
SITUAÇÃO: Procedimento licitatório concluído. Aguardando homologação.

10. Pavimentação asfáltica (20.056,66 m²) em tratamento superficial duplo (TSD) com capa selante e
drenagem superficial no município de Abadia de Goiás - GO. Valor estimado: R$ 928.373,34.
SITUAÇÃO: Processo licitatório concluído. Aguardando homologação.

11. Construção de uma ponte sobre o Rio Piracanjuba, interligando os Setores Las Vegas I e Setor Las
Vegas II, no município de Bela Vista de Goiás. Valor: R$ 322.456,95.
SITUAÇÃO: Licitação realizada. Aguardando assinatura do contrato.
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5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS - AGR

INSTITUCIONAL

Ridoval Darci Chiareloto

1. Gestor

2. Visão Institucional

Exercer o poder regulatório, de forma autônoma, garantindo o equilíbrio entre o poder público, usuários e
operadores dos serviços delegados, em prol da sociedade.

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº 13.569, de 27 dezembro de 1999 e regulamentada pelo decreto n. 7.755, de 30 outubro de 2012.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O plano estratégico da AGR tem base no Balanced Scorecard e teve início de 2011. Foi implantado um
sistema de gestão estratégica, onde se é monitorado os dados operacionais e financeiros, e ações de apoio
as áreas fim.
Foi implantado um sistema de gestão de documentos (docNix), para um efetivo controle e padronização.
Todos os processos foram padronizados de forma a dar maior agilidade na resposta ao cidadão usuário
A Agência foi certificada com a NBR ISO 9001:2008.
Entre outras ações, criado nova resolução normativa, pela Ouvidoria da AGR que reduz os prazos para
resposta a solicitação de usuário.
A Gerência de Energia da AGR cumpriu todo o cronograma de fiscalização descentralizado pela
Superintendência da Agência Nacional de Energia Elétrica, além de estudos da qualidade do suprimento
realizado pelas Concessinárias de energia elétrica, CELG D, CHESP, e a pedido do Ministério Público.
Foi conquista da Gerência Jurídica da AGR a obtenção da sentença que determina que as operadoras de
serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás devem pagar a Taxa de
Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF.
Com o efetivo trabalho da Gerência de Bens Desestatizados, foi acompanhada e fiscalizada a reforma do
Hospital Materno Infantil, incluindo a UTI neonatal.
A Gerência de Contabilidade Regulatória criou e metodologia de fiscalização para os contratos de gestão,
passou a prestação de contas mensal para ser feita por meio de planilha eletrônica, assinada digitalmente.
Também criou a modelagem preliminar para reajuste tarifário de saneamento e reestruturação da
metodologia de prestação adotada pela OVG.
Foi realizado o IV Seminário Goiano de Regulação com o tema Reconhecimento das Transações e
Variações Patrimoniais em Entidades sem Finalidade de Lucros, voltado para as Organizações Sociais
OSs.Também foi implantado e realizado o Plano de Comunicação da AGR, com alimentação diária de
mídias digitais e cumprimento de metas de inserção da Agência na grande imprensa.
Com o trabalho da Gerência de Gestão e Planejamento foi reestruturada a nova sede da AGR e também
todo o arquivo da Agência.
A Gerência de Saneamento Básico realizou 240 fiscalizações por todo Estado de Goiás e firmou convênio
com o município de Rio Verde sendo o regulador oficial.
A Equipe de Valorização da Vida - EVAH tem como objetivo cuidar da boa convivência dos servidores
da Agência implantou e o Sistema de Gestão Ambiental e aplicou ações de sustentabilidade na AGR.
A atual administração vislumbra, com a fiscalização efetiva por parte desta Agência, a melhor prestação
de serviço aos cidadãos usuários dos serviços públicos.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

1- Plano estratégico com a metodologia do Balanced Scorecard
2 - Acordo de resultados

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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1 - Despesas Correntes
2 - Receita
3 - Relação Receitas x Despesas
4 - Clima Organizacional
5 -  Relação de efetivos x total de servidores
6 - Capacitação por horas / servidor e cursos
7 - Numero de fiscalizações / Serviços fiscalizados
8 - Número de itens fiscalizados
9 - Número de não conformidades
10 - Número de Autos de Infração
11 - Custo da fiscalização por serviço
12 - Custo do servidor
13 - Número de inserções de mídia positiva e mídia negativa
14 - Número de manifestações ( reclamações, sugestões etc.), por serviço
15 - Imagem Institucional
16 - Satisfação do Cidadão usuário com o serviço público

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1134 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO - ESCOLA
DE GOVERNO

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 1025 - DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

A AGR capacitou 60 servidores, totalizando 834 horas em 12 cursos.

PROGRAMA: 1119 - PROGRAMA DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 1034 - MOTIVAÇÃO E SAÚDE DO SERVIDOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas:
- Participação na integração dos servidores novatos, como palestrante em Saúde e Segurança do
Servidor;
- Participação no grupo EVAH - Equipe de Valorização Humana da AGR, como integrante;
- Participação do bazar beneficente entre as servidoras da AGR e repasse dos donativos arrecadados à
CEVAM;
- Participação nas atividades da ginástica laboral, as terça e quinta-feira, no prédio da ouvidoria;
- Inspeção semanal no prédio em reforma da AGR;
- Capacitação profissional como integrante no curso da NR-35, ministrado, pela Escola de Governo;
- Participação em reunião de CIPA;
- Comemoração do dia Internacional da mulher nas unidades da AGR;
- Participação Palestra da Promotora de Justiça da mulher Lei Mª. Da Penha;
- Capacitação profissional como integrante no curso de Políticas Públicas para o envelhecimento,
ministrado pela PUC Goiás;
- Curso de trabalho em altura estudo da NR-35;
- Seminário sobre Segurança e Saúde no Trabalho, promovido pelo Fórum de Saúde e Segurança do
Trabalho do Estado de Goiás.
- Participação nas atividades da ginástica laboral, as terça e quinta-feira, Ouvidoria.
- Participação do treinamento capacitação de brigadistas eventuais, ministrado pela Escola de Governo
- Participação no grupo EVAH da AGR, em comemoração dia das Mães.
- Campanha da vacinação da gripe, contra influenza

PROGRAMA: 1090 - PROGRAMA DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 1222 - MELHORAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA,
EQUIPAMENTOS E PROCESSOS DE TRABALHO

U.O.:

REALIZAÇÕES
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Foram realizadas:
Aquisição Arquivos Deslizantes ao Arquivo Permanente
Aquisição Arquivos Deslizantes ao Arquivo Gerência de Gestão de Pessoas
Aquisição de insumos e suprimentos de expediente
Contratação de Solução Gráfica - Exercício 2014
Aquisição de Purificadores de Água (extinção do método substituição de galões)
Modernização da TI (segurança, antivírus, no break, armazenamento e estrutura de rede)
Aquisição de Eletrodomésticos para nova Sede
Aquisição de mobiliário completo para nova sede (móveis, assentos, estrutura)
Novo contrato de copiadora (substituição e ampliação da Xerox da AGR)
Novo Contrato fornecimento Passagens e Hospedagem
Aquisição de central telefônica inteligente  Modernização Telecomunicação
Implantação de sistema de Circuito Fechado de TV-Monitoramento 24 horas com Controle de Acesso
Eletrônico
Modernização dos elevadores da nova Sede da AGR

PROGRAMA: 1120 - PROGRAMA DE MELHORIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E
ATENDIMENTO AO CIDADÃO

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 1071 - AUMENTO DA SATISFAÇÃO DO CIDADÃO-USUÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A AGR atendeu  6.693 manifestações de cidadão-usuários, dentre reclamações, denúncias, dúvidas e
sugestões, através de sua ouvidoria.
Foi realizada 01 pesquisa de satisfação com o cidadão usuário

PROGRAMA: 1129 - PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS
ÓRGÃO GESTOR: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR
1.      A fiscalização dos serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros  fiscalizou 9.101 veículos,
verificou 36.404 itens, encontrou 1.586 não conformidades e aplicou 1.704 autos de infração;
2.      A fiscalização dos serviços de Energia Geração fiscalizou 13 empresas geradoras, verificou 23 itens,
encontrou 24 não conformidades e aplicou 03 auto de infração;
3.      A fiscalização dos serviços de Energia Distribuição fiscalizou 06 empresas, verificou 73 itens,
encontrou 40 não conformidades e aplicou 03 auto de infração;
4.      A fiscalização dos serviços de Saneamento fiscalizou 240 sistemas, verificou 1.671 itens, encontrou
16 não conformidades e aplicou 16 autos de infração;
5.      A fiscalização dos serviços de exploração de Recursos Minerais não realizou fiscalizações em 2014;
6.      A fiscalização dos serviços de exploração de Recursos Hídricos não realizou fiscalizações em 2014.
7.      A fiscalização dos Bens Desestatizados  fiscalizou 79 bens, verificou 6.105 itens, encontrou 1.341
não conformidades e aplicou 15 autos de infração;
8.      A fiscalização dos Bens Desestatizados fiscalizou 32 OS e não aplicou autos de infração;
9.     A AGR atendeu 6.693 manifestações de cidadão-usuários, dentre reclamações, denúncias, dúvidas e
sugestões, através de sua ouvidoria.

Ações Implementadas
O plano estratégico da AGR tem base no Balanced Scorecard e teve início de 2011. Foi implantado um
sistema de gestão estratégica, onde se é monitorado os dados operacionais e financeiros, e ações de apoio
as áreas fim.
Foi implantado um sistema de gestão de documentos (docNix), para um efetivo controle e padronização.
Todos os processos foram padronizados de forma a dar
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maior agilidade na resposta ao cidadão usuário
A Agência foi certificada com a NBR ISO 9001:2008.
Entre outras ações, criado nova resolução normativa, pela Ouvidoria da AGR que reduz os prazos para
resposta a solicitação de usuário.
A Gerência de Energia da AGR cumpriu todo o cronograma de fiscalização descentralizado pela
Superintendência da Agência Nacional de Energia Elétrica, além de estudos da qualidade do suprimento
realizado pelas Concessinárias de energia elétrica, CELG D, CHESP, e a pedido do Ministério Público.
Foi conquista da Gerência Jurídica da AGR a obtenção da sentença que determina que as operadoras de
serviço de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás devem pagar a Taxa de
Regulação, Controle e Fiscalização - TRCF.
Com o efetivo trabalho da Gerência de Bens Desestatizados, foi acompanhada e fiscalizada a reforma do
Hospital Materno Infantil, incluindo a UTI neonatal.
A Gerência de Contabilidade Regulatória criou e metodologia de fiscalização para os contratos de gestão,
passou a prestação de contas mensal para ser feita por meio de planilha eletrônica, assinada digitalmente.
Também criou a modelagem preliminar para reajuste tarifário de saneamento e reestruturação da
metodologia de prestação adotada pela OVG.
Foi realiza

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2085 - CONTROLAR E FISCALIZAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE DELEGADO A
TERCEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A fiscalização dos Bens Desestatizados realizou 32 fiscalizações nas OS e não aplicou autos de infração;

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2259 - FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A fiscalização de recursos hídricos não realizou fiscalizações;

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2260 - FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO
ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No período de 01/01/2014 a 31/08/2014, a fiscalização de recursos minerais não realizou fiscalizações;

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2245 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os serviços de energia geração fiscalizou 13 empresas geradoras, verificou 23 itens, encontrou 24 não
conformidades e aplicou 03 autos de infração.
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5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2282 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os serviços de energia distribuição fiscalizou 06 empresas geradoras, verificou 73 itens, encontrou 40 não
conformidades e aplicou 03 auto de infração.

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

A Ç Ã O :  2 2 6 6  -  R E G U L A Ç Ã O ,  C O N T R O L E  E  F I S C A L I Z A Ç Ã O  D O S  B E N S
D E S E S T A T I Z A D O S ,  P A R C E R I A S  E  I N V E S T I M E N T O S

U.O.:

REALIZAÇÕES

A fiscalização dos Bens Desestatizados fiscalizou 79 bens, verificou 6.105 itens, encontrou 1.341 não
conformidades e aplicou 15 autos de infração;

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2333 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A fiscalização saneamento  fiscalizou 240 sistemas, verificou 1.671 itens, encontrou 16 não
conformidades e aplicou 16 auto de infração.

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2372 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A fiscalização dos serviços de Transporte Intermunicipal de Passageiros  fiscalizou 9.101 veículos,
verificou 36.404 itens, encontrou 1.586 não conformidades e aplicou 1.704 autos de infração;

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2434 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA
DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A fiscalização de Contabilidade Regulatória fiscalizou 23 concessões, verificou 1.493 itens, encontrou
123 não conformidades e aplicou 02 autos de infração.
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5703 - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

INSTITUCIONAL

HUMBERTO TANNÚS JÚNIOR

1. Gestor

2. Visão Institucional

Ser um instrumento de execução de políticas públicas de desenvolvimento do Estado de Goiás e ter por
objetivo o estímulo aos investimentos produtivos, em infraestrutura econômica e social, contribuindo para
o crescimento sustentável por meio da prospecção de oportunidades de negócios, geração e manutenção
de empregos e renda, modernização das estruturas produtivas, aumento da competitividade estadual e
redução das desigualdades sociais e regionais.

2.1 Objetivo Institucional

Empresa de economia mista, de capital fechado, sob supervisão e fiscalização do Banco Central do Brasil,
e jurisdicionada à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN. É regida pela Lei nº
6.404/76 - Lei das Sociedades Anônimas, por seu Estatuto e Regimento Interno. Criada mediante
autorização da Lei Estadual de nº 13.533, de 15 de outubro de 1999.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A GoiásFomento reformulou sua política de concessão de crédito mediante adequações na cesta de
produtos existentes e com a criação de novos produtos, ampliou suas operações de crédito elevando o
volume de recursos desembolsados, tanto com recursos próprios quanto com os provenientes das linhas
de repasses do FCO e BNDES. Nos doze meses de 2014 (Jan. a Dez) desembolsou mais de R$ 73
milhões nessas operações, sendo que uma parcela de R$ 57,6 milhões somente nas linhas de crédito com
recursos próprios, representando aproximadamente 60%  de superação da meta anual de 2014.

Nesse aspecto operacional, as operações de crédito continuam num ritmo de expansão iniciado ainda em
2011, embora já se apercebendo um abrandamento da demanda. Em 2014 (Jan. a Dez) a GoiásFomento
elevou as carteiras com risco próprio em mais de R$ 28,7 milhões, alcançando um total de mais de R$
120,7 milhões, com 2.076 operações ativas no período. Os financiamentos beneficiaram os tomadores de
crédito nos mais variados setores, incluindo o comércio, indústria, serviço, turismo, agronegócio,
feirantes, microempreendedor individual e em especial, os novos taxistas contemplados por novas
permissões para exploração desses serviços, na Capital.

Dando continuidade no processo da Gestão Institucional, entre outras ações vale citar:
Em Março/2014 foram implementadas as alterações decorrentes do Plano de Cargos e Carreira
reivindicadas pelos empregados do quadro efetivo de concursados, buscando a valorização e retenção dos
empregados permanentes e minimizar a rotatividade de pessoal com ganhos na qualidade dos serviços;

Buscando atendimento à Lei 12.846/2013 (anticorrupção) e Decreto Estadual nº 7.905 de 11/Junho/2013,
que tratam do Gerenciamento do Mapeamento de Riscos de Corrupção, a GoiásFomento instituiu um
grupo de trabalho constituído por um diretor e seis  coordenadores, para desenvolverem e implantar
fluxograma e mapeamento dos processos da atividade foco da Instituição, iniciando pelo processo de
Análise e Concessão de Crédito. Na sequência, foi concluído o mapeamento de processos junto a
Coordenadoria de Cobrança Jurídica e encontra-se em desenvolvimento o Processo junto a CPL -
Comissão Permanente de Licitação. Esta atividade está sendo desenvolvida sob supervisão da
Controladoria Geral do Estado-CGE/GO;

Conforme Ata de Eleição da Diretoria em 29 de Abril/2014, foram empossados em 01 de Julho de 2014,
o novo Diretor Presidente, HUMBERTO TANNÚS JÚNIOR em substituição a LUIZ ANTÔNIO
FAUSTINO MARONEZI  e, o novo Diretor da Diretoria de Prospecção de Oportunidades de Negócios,
SÉRGIO DUARTE DE CASTRO; ambos, com mandato de 02 (dois) anos.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Concluindo a primeira integralização de aporte de capital da GoiásFomento desde sua criação, uma
segunda parcela no valor de R$ 28,346 milhões foi integralizada  e incorporada ao capital social,
conforme AGE de 23/Março/2014. Essa medida mostra-se imprescindível para o atendimento das
políticas públicas estaduais focadas no crédito aos setores produtivos importantes para a economia de
nosso Estado, com demanda crescente.
A disponibilização de financiamentos específicos para taxistas, mototaxistas, feirantes, transporte de gás
entre outros, geram resultados positivos à medida em que o mercado regular não oferece créditos
direcionados às suas demandas. A adequação ou a criação dessas linhas de crédito oportunizam a esses
empreendedores a aquisição ou substituição de bens, proporcionando melhores resultados econômicos nas
suas atividades, como também maior qualidade na prestação de serviços em prol da sociedade.

O Planejamento Estratégico elaborado para o período de 2012 a 2015, juntamente com o Orçamento
anual são instrumentos imprescindíveis para o alcance das metas e objetivos definidos pela
GoiásFomento, que em consonância tem como macro objetivos, os definidos pelo Planejamento
Estratégico Governamental.
O Planejamento Estratégico passou por uma reavaliação em 28/Nov/2014, sendo atualizado para 2015 e
ainda contemplando o período de 2016 a 2019. Muito embora estejam contidas em Programas do Plano
Plurianual de Investimentos 2012-2015, as ações alcançaram um realinhamento conforme a visão de
futuro da atual diretoria, com participação ativa de membros do CONSAD - Conselho de Administração e
de toda a equipe de coordenadores e assessores da Instituição.
As Metas até 2015 estão definidas segundo previstas no PPA  e podem ser visualizadas em tabelas
inseridas como anexos, contemplando valores individualizados por Região de Planejamento e, por
produto (Financiamento para Empresas e/ou, Financiamento para Autônomos/Profissionais Liberais).
Para o próximo PPA estadual (período de 2016 a 2020), serão oportunamente também incluídas no
referido contexto a partir da disponibilização dessa possibilidade de inclusão no sistema.
Portanto, o horizonte traçado para 2015 não difere muito de tudo aquilo que passamos em 2014. Baixo
crescimento da economia, além da pressão inflacionária e de preços, bem como o previsível impacto do
novo salário mínimo de R$ 788,00/mensais e paralisações previstas decorrentes de feriados (feriadões em
2015), que também incidem sobre o elevado custo Brasil. Um novo ingrediente foca as expectativas e o
comportamento do meio empresarial sobre a economia e o quanto a composição das forças oposicionistas
e o cidadão brasileiro conseguirão exercer pressão sobre o governo federal e sua nova composição de
Ministros de Estado, no sentido de se melhorar a transparência e a qualidade do gasto público
(investimento e retorno à sociedade). O objetivo da GoiásFomento entretanto, é que sejam alcançadas e
ultrapassadas todas as metas, mesmo que Influenciadas por baixo crescimento da economia doméstica.
O programa de microcrédito desenvolvido pelo Governo do Estado redesenhado a partir da criação do
Fundo Especial do Banco do Povo e do lançamento do CREDIPAI, iniciou liberação de créditos pela
GoiásFomento em Junho/2013, desempenhando esta o papel de Agente Financeiro repassador dos
recursos financeiros. Em situação análoga, o CREDI FEIRANTES, igualmente relevante pela sua
finalidade, já contemplou no período (Jan. a Dez/2014), noventa e uma operações de crédito destinando
R$ 4.065.024,93 a feirantes, para entre outras finalidades, a aquisição de veículos utilitários e
equipamentos destinados à atividade.
Assim, linhas de crédito tradicionais, com recursos próprios e as de repasses do FCO e BNDES, estarão
direcionadas às demandas mais específicas de financiamento pelas micro, pequenas e médias empresas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

INDICADOR: Empregos Gerados/Mantidos. É identificado o número de empregos gerados e/ou
mantidos por financiamento concedido. Nos primeiros meses do ano (Jan. a Dez/2014), todas as regiões
de planejamento foram contempladas com um total de 3.339 empregos diretos gerados/mantidos
ultrapassando e, 41,9% a meta estabelecida para todo o ano de 2014, conforme se pode observar no
gráfico inserido

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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como Anexo 1.

O número de atendimentos relacionados à concessão de crédito prestados pela equipe responsável pela
orientação e montagem dos processos de financiamento, tanto presenciais quanto por telefone,  alcançou
35.873 no período.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1001 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO GESTOR: 5703 - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

Através do Programa de Fomento ao Desenvolvimento Econômico a GoiásFomento visa proporcionar às
micro e pequenas empresas goianas o acesso a empréstimos de forma diferenciada. Para tanto, busca
integrar as ações de crédito voltadas aos setores produtivos goianos às políticas de geração de emprego e
renda desenvolvidos pelos distintos agentes/atores governamentais e sociais.

5703 - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5703 AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

AÇÃO: 2154 - CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL EM CURSOS DE GESTÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não foi desenvolvida nenhuma atividade referente a esta ação face às recomendações do TCE por
entender não ser papel da GoiásFomento e por não constar nos objetivos dessa mesma Instituição.

5703 - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5703 AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

AÇÃO: 2038 - CONCESSÃO DE CRÉDITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

REALIZAÇÕES  em 2014 - PRODUTO 30147 - EMPREGO GERADO/MANTIDO:

É identificado o número de empregos gerados e/ou mantidos por financiamento concedido. No período
(ano de 2014), todas as regiões de planejamento foram contempladas com 3.339 empregos diretos
gerados/mantidos.

REALIZAÇÕES PRODUTO 30148 - EMPRESA ATENDIDA PARA PLEITEAR FINANCIAMENTO:

Os atendimentos tanto, presenciais quanto por telefone, relacionados à concessão de crédito alcançaram a
35.873, prestados pela equipe responsável pela orientação e montagem dos processos de crédito.

REALIZAÇÕES PRODUTO 30149 - EMPRESA VISITADA PARA ANÁLISE DE CONCESSÃO DO
CRÉDITO:

Os analistas de crédito realizaram 214 visitas para análise e suporte à aprovação de crédito. As operações
de pequeno valor não foram contempladas, otimizando-se despesas de viagem, muito embora as
informações necessárias tenham sido colhidas diretamente, ou via telefone, sem prejuízos ou detrimento a
sua qualidade e segurança, bem como ao tomador interessado no crédito.

R E A L I Z A Ç Õ E S  P R O D U T O  3 0 1 5 0  -  F I N A N C I A M E N T O  C O N C E D I D O  P A R A
A U T Ô N O M O / P R O F I S S I O N A I S  L I B E R A I S :

Houve uma elevação nas operações de crédito com Taxistas/Mototaxistas, com a concessão de novas
permissões para taxistas, na capital. O total desembolsado para Autônomos alcançou R$ 6.133.768,40 no
período Jan. a Dez/2014, em 165 operações de crédito.

REALIZAÇÕES PRODUTO 30153 - FINANCIAMENTO CONCEDIDO PARA EMPRESA:

Foram contratadas no período, 830 operações de crédito somando mais de R$ 51,5 milhões em
financiamentos com recursos próprios. As operações de crédito beneficiaram os tomadores em Giro puro,
e Investimentos (Fixo e/ou misto) e incluíram vários setores como o comércio, indústria, serviço, turismo,
agronegócio, e Feirantes (microempreendedor individual).
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5703 - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5703 AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

AÇÃO: 2143 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E ESTRUTURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os investimentos em 2014 somaram R$ 116.618,80 dos quais cerca de 44% foram direcionados e à
Tecnologia da Informação.
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5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

INSTITUCIONAL

Francisco Taveira Neto

1. Gestor

2. Visão Institucional

Prestar assistência médica, hospitalar, ambulatorial, odontológica, psicológica, fisioterápica,
fonoaudiológica e nutricional aos servidores públicos Estaduais e outros usuários permitidos por lei, bem
como a seus respectivos dependentes.

2.1 Objetivo Institucional

Criação: Lei nº 4.190, de 22 de outubro de 1962;
Alterações: Leis 10.150, de 29 de dezembro de 1986; 14.081, de 26 de fevereiro de 2002; 14.258, de 11
de setembro de 2002; 14.488, de 24 de julho de 2003; 15.150. de 19 de abril de 2005; 15.470, de 29 de
novembro de 2005;
15.981, de 07 de fevereiro de 2007; 16.474, de 27 de janeiro de 2009 e 16.673, de 23 de julho de 2009;
16.769, de 10 de novembro de 2009; 16.927,  e 09 de março de 2010; 17.477 de 25/11/2011.
LEI Nº 18.463, DE 09/05/2014.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Para a adequação permanente no atendimento e na superação das expectativas dos usuários, foram
implantadas várias ações de melhoria pelo  Ipasgo a fim de beneficiar seus usuários/rede credenciada:
Projetos voltados para a Medicina Preventiva;
Realização de Convênios com várias Prefeituras;
- Implementação da Central de Agendamento que disponibiliza a agenda dos prestadores da rede
credenciada para usuários;
- Reformas de vários Postos de Atendimento em todo Estado, além de projetos de construções em outras;
- Implantação do banco de imagem de odontologia;
- Apresentação de faturas de pessoas físicas e laboratórios via web;
- Contratação de serviços de mensagens curtas (SMS), otimizado a comunicação com seus clientes;
- Adequação do portal da transparência no site do Ipasgo;
- Inclusão do formulário eletrônico(Termo de resposta LAI) para responder solicitações com base na Lei
de Acesso a Informação;
- Integração entre o sistema de agendamento de procedimentos com emissão de guias via webServices;
- Credenciados 46 estabelecimentos da área da saúde como pessoas jurídicas;
- Credenciados 116 profissionais da área da saúde como pessoas físicas;
- Credenciamento da Nova Clínica Ltda, para prestação de serviços Pediátricos em ambulatório, pronto
socorro (solução de uma das principais demandas de nossos usuários);
- Consolidação do sistema de atenção plena no tratamento Quimioterápico - usuários não pagam mais o
valor devido anteriormente à coparticipação;
- Lei 18.463 que altera a lei nº 17.477, de 25 de novembro de 2011, que dispõe sobre o Sistema de
Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás IPASGO-Saúde, aprovada pela Assembleia
Legislativa nos termos do art. 10 da Constituição Estadual,, sancionada pelo governador Marconi Perillo
e publicada dia 19/05/14, no Diário Oficial.
- Aquisição de três galpões no Parque Amazônia, que após reformados, abrigam o Arquivo Central e
Almoxarifado;
- Em 2014 foram incluídos 33.184 (trinta e três mil cento e oitenta e quatro) novos usuários no sistema
IPASGO Saúde;
- Solicitações de exames passaram a ser realizados online na região metropolitana de Goiânia;
- Implementação do módulo de rastreabilidade de faturas, permitindo que faturas

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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hospitalares e ambulatoriais sejam distribuídas simultaneamente para mais de um auditor e com total
controle;
- Assinatura da ordem de serviço para construção do Hospital do Ipasgo.

Planejamento estratégico e suas avaliações dos indicadores, objetivos, fatores críticos de sucesso e
iniciativas relacionadas no mapa estratégico do Instituto;
Procedimento de elaboração e acompanhamento de projetos para desenvolvimento ou aperfeiçoamento de
produtos e/ou serviços;
Planos de melhoria, registrados e acompanhados pela Supervisão de Planejamento e Qualidade, em
reuniões ordinárias com a Presidência e Diretorias;
Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade certificado pela NBR ISO 9001:2008
Observação:
Os indicadores de desempenho relacionados ao Planejamento Estratégico estão em fase de reavaliação e
readequação.
Está sendo realizado estudos para aquisição de sistema de gestão corporativa que possibilite um
acompanhamento e monitoramento mais eficiente e eficaz dos resultados, de forma a atender à realidade
moderna e empreendedora a qual o Ipasgo se encontra.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Indicador: Índice de Satisfação do Cliente Ipasgo Saúde
Descrição: É o percentual de pesquisas que classifica os serviços prestados pelo Ipasgo, em suas unidades
de atendimento, como bom ou ótimo em relação ao número de pesquisas respondidas.
Frequência: Mensal
Previsto: 85 %
Realizado: 99,54% (jan), 99,57% (fev), 59,28% (mar) ? Média 1º trimestre: 86,13%
                  59,8% (abril), 98,41% (maio), 85,86% (jun) - Média 2º trimestre: 85,86%
                  98,66% (jul), 98,92% (agos), 99,95% (set) - Média 3º trimestre: 99,18%
                  99,94% (out),  99,89% (nov)

Descrição: É o número de usuários atendidos mensalmente com redução da co-participação por meio do
Programa de Apoio Social (PAS).
Freqüência: Mensal
Previsto: de jan - jun 986, de jul - dez 1226
Realizado:  944 (jan),  954(fev), 876 (mar) ? Média 1º trimestre: 925
                   877 (abril), 849(maio), 864(jun) - Média 2º trimestre: 863
                   817 (jul), 807(ago), 863(set) - Média 3º trimestre:829
                   775 (out) 831 (nov)

Indicador: Índice de inadimplência ? Ipasgo Saúde
Descrição: É o resultado percentual do número de usuários inadimplentes em relação ao número total de
usuários.
Freqüência: Mensal
Previsto: 3,0%
Realizado: 0,70% (jan),  0,90% (fev), 2,82% (mar) ? Média 1º trimestre: 1,48%
                 0,37% (abril), 0,89%, (maio), 3,28%(jun) - Média 2º trimestre: 1,51%
                 0,45%(jul), 1,32%(agos), 4,23%(set) - Média 3º trimestre:2,00%
                 2,94% (out) 3,23% (nov)

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1119 - PROGRAMA DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2419 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E
CONTROLE DA SAÚDE DO COLABORADOR DO IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Palestras com diversos temas de interesse comum, e voltadas para qualidade de vida e saúde do
colaborador.

Laboral de fisioterapia em todos os blocos e andares.

Laboral de fonoaudiologia para colaboradores do Multi-atendimento e Tele-atendimento, com exercícios
de respiração, aquecimento e desaquecimento vocal.

Auriculoterapia para colaboradores interessados.

Atendimento aos colaboradores pela assistência social, inclusive em domicílio e acompanhamento a
Pronto Socorro, em casos mais graves e urgentes.

Aconselhamento psicológico e mediações de conflitos.

Semana da Mulher, em homenagem ao dia Internacional da Mulher: 03 (três) palestras com temas
voltados para as colaboradoras do Ipasgo, e um dia inteiro dedicado a Beleza da Mulher.

A CORES- Coordenação de Responsabilidade Social, criou campanhas como:
Oléo velho, vida nova! Que visa a reciclagem, diminuindo a contaminação do meio ambiente, do
desperdício, além de promover ação social.
Campanha Uso racional e redução do consumo de papel,  visando a preservação do meio ambiente.

Retomado em março de 2014, os exames periódicos estão sendo executados pelas enfermeiras e médicos
do trabalho, sendo utilizado as guias de exames complementares zerada para os colaboradores do
IPASGO.

A divulgação dos resultados da Pesquisa de Clima Organizacional aplicada em 2013, aconteceu no mês
de maio/2014.

Nos meses de maio e junho foram ministrados o curso "Desenvolvimento Pessoal e Gerenciamento do
Tempo" para 93 servidores do IPASGO, distribuídos em 04 turmas.

Em junho  também foi  realizada a "Oficina de Avaliação de Desempenho e Feedback" para os servidores
que exercem função de chefia. Com o objetivo de dar subsídios para a realização eficaz da Avaliação de
Desempenho Individual.

Implantação do sistema PCMSO para realização do controle médico da saúde ocupacional do servidor do
IPASGO.

Realização da 8º SIPAT- Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

Emissão de LTCAT- Laudo Técnico das Condições Ambientais, que assegura a insalubridade aos
colaboradores expostos ao risco biológico.

Mais de 100 pessoas, na maioria colaboradores do Ipasgo, procuraram a Unidade Móvel do Hemocentro,
que esteve dia 21 de outubro na sede do Instituto, em Goiânia. Além dos colaboradores, participaram da
campanha pessoas da comunidade em geral e colaboradores  da GoiásPrev (Goiás Previdência), cuja sede
também fica no prédio.
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Ao todo, 126 pessoas foram cadastradas, sendo que 66 concluíram a coleta.
A abertura da coleta foi realizada pela manhã pelo presidente do Ipasgo, Francisco Taveira Neto. A
parceria entre o Ipasgo e o Hemocentro de Goiás veio a partir da necessidade frequente do banco de
sangue público, que constantemente tem o estoque de sangue e derivados abaixo do ideal e muitas vezes,
em níveis críticos.

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2209 - AQUISIÇÃO DE BENS DE TI/TELECOM PARA USO DO IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição de licenças de software para Infraestrutura de T.I.
Aquisição da ferramenta de Automação de Testes de Software.

PROGRAMA: 1126 - PROGRAMA DE MELHORIA DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO
SERVIDOR PÚBLICO
ÓRGÃO GESTOR: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
Dentre as ações realizadas pelo Instituto, o credenciamento de Unidades 100% Ipasgo impactaram
diretamente no Programa de Apoio Social, ampliando para todos os usuários do IPASGO o benefício de
isenção de coparticipação em procedimentos de quimioterapia e descontos em exames de imagem, sem
contudo  retirar dos usuários que tem o direito de usufruir os benefícios do PAS o percentual de desconto
que lhes foi garantido na avaliação socioeconômica para inserção no Programa.

Outra avaliação de impacto positivo com o atendimento realizado pelas Unidades em regime especial é a
redução de aproximadamente 50% do custo mensal do PAS.

A Central de Saúde Preventiva continuou dando sequencia aos seus projetos iniciados  nos anos
anteriores.
Estes projetos são divulgados durante o evento para assinatura de Convênios com Órgãos e Entidades
Públicos da Administração Direta e Indireta da União dos Estados e Municípios,  e por meio da
participação do Ipasgo no Governo Junto de Você, onde são oferecidos à população atividades
preventivas nas áreas de: Fisioterapia, enfermagem, Nutrição, Psicologia e Odontologia.
Os programas, que tem o objetivo de evitar o aparecimento ou agravamento de doenças e a consequente
melhoria da qualidade de vida, já são desenvolvidos em Goiânia desde 2012. Os bons resultados obtidos
levaram à decisão de estendê-los ao interior.
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Ações voltadas para a terceira idade, e educativas com as crianças: orientações para uma correta
alimentação, higiene bucal, escovar os dentes e passar o fio dental, orientações de posturas e
alongamentos, não as drogas entre outras atividades.

Implementada a Central de Agendamento que disponibiliza a agenda dos prestadores da rede credenciada
para os usuários, nas diversas  specialidades com o intuito de otimizar o atendimento.

Implantação do Serviço Especial de Atendimento em Pediatria - SEAP, através da extensão de
credenciamento da Nova Clínica Ltda, para prestação de serviços em ambulatório, pronto socorro 24
horas.

Do inicio do ano ate o momento já foram firmados 14 (quatorze) convênios

PRESTADORES:

Credenciamento de 116 profissionais da área da saúde como pessoas físicas, e 46 estabelecimentos da
área da saúde como pessoas jurídicas.

Na Auditoria de Atenção Domiciliar tivemos dois credenciamentos de empresas para atender os usuários:
1- Empresa Sempre Saúde - extensão de atendimento para Terapias Complementares em Domicílio
(maio/2014)
2- Empresa Result - credenciamento para Gerenciamento de Crônicos (abril/2014)

Criada área no site do IPASGO no qual o prestador pode realizar uma solicitação de adesão ao sistema de
agendamento online.

Autuação de processo unificado para pagamento de prestadores.

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2373 - ADEQUAÇÃO DE IMÓVEIS E INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE
ATENDIMENTO DO IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Coordenação Engenharia e Arquitetura do Ipasgo, conclui este ano as reformas/manutenção dos Postos
de Atendimentos de, Ipora, Caldas Novas, Uruana, Anicuns, Goianesia, Firminopolis, e em Goiânia do
Arquivo Central, Prédio da Av. Araguaia e Prédio da Av. 94.

Além disso, vários outros projetos de reformas encontram-se em processo licitatórios, ou já foram
licitadas e aguardam o inicio das obras para 2015.

Foram construidos novos postos de atendimentos nos municípios de, Cachoeira Alta, Nova Gloria,
Caturai, e Brazabrantes.

Existem também projetos de construção de novos postos nas cidades de : Edealina, Urutai, Crominia.

As obras de construção do Hospital do Servidor Público devem ter início em janeiro de 2015. Será
realizada pelo governo do Estado de Goiás, por  meio do Instituto de Assistência aos Servidores Públicos
do Estado de Goiás, o Ipasgo. O contrato com a empresa vencedora da licitação e a Ordem de Serviço
autorizando o início dos serviços, foram assinadas pelo governador dia 29 de dezembro de 2014,  numa
solenidade que contou com a presença de representantes de diversas entidades de servidores públicos
estaduais, como o Sintego e o Sindicato dos Servidores do Ministério Público. A unidade será uma
referência para o usuário e contará com atendimento em diversas especialidades, inclusive aquelas em
que há  dificuldade de agendamento em função do déficit de profissionais no mercado, como a
endocrinologia e as cirurgias de cabeça e pescoço. Representará ainda mais um passo
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na consolidação da política de excelência no atendimento ao usuário do Instituto. A previsão é de que as
obras estejam concluídas em 18 meses. O Hospital do Servidor Público será erguido em um terreno de
21.455,69 m², localizado na Avenida Bela Vista, no Parque Acalanto, região sul de Goiânia. A área
construída total terá mais de 24.000 m². A unidade terá 8 blocos, sendo que 1 deles terá 3 pavimentos,
além de estacionamento no subsolo.
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2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2201 - IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projetos voltados para a medicina preventiva, implantados e desenvolvidos na Central de Saúde
Preventiva:
Prevenção Odontológica, Ipasgo Sem Tabaco, Ipasgo na Prevenção à Obesidade e Ipasgo no Apoio à
Mãe e Bebê, com atendimento à colaboradores e usuários;

O Ipasgo durante assinatura de Convênios vem oferecendo atividades de prevenção nas áreas de:
Fisioterapia, Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Odontologia.
Nazário: 04/02/14. Total de Atendimentos: 637
Urutaí: 12/02/14. Total de Atendimentos: 366
Cromínia: 18/02/14. Total de Atendimentos: 889
Niquelândia: 27/02/14. Total de Atendimentos: 637
Caturaí: 11/03/14. Total de Atendimentos: 1.071

Participa juntamente com o Governo do Estado, oferecendo os mesmos serviços através do Governo
Junto de Você.
Catalão: De 16/01/14 à 19/01/14. Total de Atendimentos: 603
Aparecida de Goiânia: De 30/01/14 à 02/02/14. Total de Atendimentos: 626
Goiânia: De 13/02/14 13/02/14. Total de Atendimentos: 375
Pirenópolis: De 20 à 23/02/14. Total de Atendimentos: 690
Padre Bernardo:   De 13/03/14 16/03/14. Total de Atendimentos: 3.471
Trindade:   De 20/03/14 a 23/03/14. Total de Atendimentos: 1.058
Novo Gama: De 27/03/14 30/03/14. Total de Atendimentos: 946

O Ipasgo teve avanços em direção à melhor qualidade no atendimento aos usuários do interior do Estado.
Teve início, na cidade de Rio Verde, a implantação do programas de prevenção nos municípios
interioranos.
Os programas, que tem o objetivo de evitar o aparecimento ou agravamento de doenças e a consequente
melhoria da qualidade de vida, já são desenvolvidos em Goiânia desde 2012. Os bons resultados obtidos
levaram à decisão de estendê-los ao interior.
A princípio os programas serão desenvolvidos em 11 Regionais: Rio Verde, Itumbiara, Cidade de Goiás,
Posse, Jataí, Catalão, Iporá, Formosa, Luziânia, Porangatu e Ceres. Inicialmente 3 projetos serão
executados: "Ipasgo na Prevenção à Obesidade", "Ipasgo no Apoio à Mãe e Bebê" e "Ipasgo Contra o
Tabaco". Dependendo do número de interessados e dos resultados, os programas poderão ser levados
também à cidades onde o Ipasgo tem postos de atendimento.

Implantação do banco de imagem de odontologia, permitindo a centralização dos resultados de exames de
raios-X dos usuário e oferecendo um controle maior, pela auditoria, quanto a solicitação de novos
exames.

Implantação do SIFE web, apresentação de faturas de pessoas físicas e laboratórios via web.

Ao longo deste ano foram credenciados 116 profissionais da área da saúde pessoas físicas, nas áreas de
odontologia, medica e terapias complementares. Além destes profissionais também foram credenciados
46 estabelecimentos de pessoas jurídicas.

Para atender os usuários da Atenção Domiciliar, foram credenciadas 02 empresa:
Empresa Sempre Saúde - extensão de atendimento para Terapias Complementares em Domicílio
(maio/2014);
Empresa Result - credenciamento para Gerenciamento de Crônicos (abril/2014);
Solicitações de exames passaram a ser realizados online na região metropolitana de Goiânia, diminuindo
erros de interpretação de pedidos e fraudes no plano.
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OBSERVAÇÕES

Considerando que, o prazo final para fechamento do relatório foi dia 19 de janeiro de 2015, não foi
possível incluir as informações referentes aos produtos abaixo relacionados (dezembro), devido a
apuração dos dados só fecharem no final do mês de fevereiro do corrente ano.

Produtos:

30334: PESSOA ATENDIDA PELO PROGRAMA PREVENTIVO DE SAÚDE BUCAL DO IPASGO/
NUMERO
30336:USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO/ NUMERO
30612: USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO-RADIOACIDENTADO (CESIO 137)/ NUMERO
30337:USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO PELO PROGRAMA DE APOIO SOCIAL-PAS/
NUMERO

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2527 - MODERNIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE USUÁRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2014, não houve nenhuma realização nesta ação governamental devido a reestruturação do
Projeto de Recadastramento de Usuários. Aguardando definições da Alta Direção.

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2182 - OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Contratação de serviços de envio de mensagens curtas (SMS) - Este serviço permitirá ao IPASGO prover
mais um canal de comunicação com seus clientes, transmitindo informações relacionadas a saúde e ao
relacionamento do Instituto com seus segurados e prestadores. O contrato permitirá ainda que alguns
sistemas de monitoramento reportem falhas em equipamentos/sistemas com maior agilidade.

Adequação do portal da transparência no site do IPASGO, fazendo todas as adequações necessárias para
atender a legislação, inserindo informações adicionais à população em geral, fazendo integração com o
Google Maps, disponibilizando de relatórios gráficos provenientes do BI relativos ao pagamento de
prestadores e auditorias realizadas.

Apresentação do Plano Anual de Capacitação - 2014 (descontinuado em face do Decreto Estadual que
suspendeu gastos com capacitações e diárias).

Iniciação do Projeto de Capacitação Interna do IPASGO, com o curso "Liderança e Gestão de Equipes e
Gerenciamento do Tempo". O projeto contempla ainda cursos de  Excelência no Atendimento ao
Cidadão; Sociabilidade e Ética; Motivação e Práticas Motivacionais, que terão continuidade prevista para
realização em 2015.

Inclusão do formulário eletrônico(Termo de resposta LAI) para responder solicitações com base na Lei de
Acesso a Informação.

Considerando os vários transtornos causados aos usuários em decorrência da carência em pediatria, foram
credenciados 3 profissionais pediatras e protocolados mais de 10 processos de credenciamento de outros
pediatras.

Implantação do Serviço Especial de Atendimento em Pediatria - SEAP, através da a
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extensão de credenciamento da Nova Clínica Ltda, para prestação de serviços em ambulatório, pronto
socorro 24 h.

LEI Nº 18.463, DE 09 DE MAIO DE 2014 que altera a Lei n° 17.477, de 25 de novembro de 2011, que
dispõe sobre o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Goiás  IPASGO.

A partir de agora, os ex-servidores públicos terão até 5 anos após o desligamento do serviço público para
retornar ou aderir ao Ipasgo Saúde. Na legislação anterior, o prazo máximo era de 180 dias. Se o retorno
for feito depois de 90 dias da exclusão, o usuário deverá cumprir novos períodos de carência. Quem
também terá um prazo maior para retornar ao Ipasgo Saúde são os usuários excluídos por atraso nas
contribuições, que passam a ter até 180 dias para regularizar a pendência.

Servidores de entidades conveniadas com o Ipasgo, a exemplo das prefeituras municipais, continuam no
Ipasgo Saúde. Para estes também vale a nova regra do prazo de retorno, mesmo na condição de ex-
servidor.

Outra alteração trazida pela lei beneficia os funcionários de OSCIPs.  Organizações da Sociedade Civil e
de Interesse Público e OSs. Organizações Sociais que têm contrato com o poder público, que poderão
optar pelo Ipasgo Saúde. Neste caso, as entidades terão que firmar um convênio com o Instituto.

As mudanças também ressaltaram o papel social do Ipasgo, ao permitir que filhos de titulares, que sejam
incapazes ou inválidos, optem pelo Ipasgo Saúde, independentemente do estado civil, já que com o
casamento, filhos e netos perdem o direito de ingressarem no plano. Nestes casos, a contribuição também
se dará pela tabela atuarial.

Além disso, com a vigência da nova lei, o titular divorciado poderá optar pela contribuição pelo cálculo
atuarial, assim como já acontecia, com os solteiros e viúvos, sem dependentes. Outro grupo de usuários
que poderá optar pela continuidade, como dependentes no plano, são os ex-conjugues e ex-companheiros
de titulares.

A nova lei vai atender ainda uma antiga reivindicação de servidores públicos usuários de outros planos de
saúde. A partir de agora, será possível fazer a portabilidade para o Ipasgo Saúde, desde que ele tenha,
comprovadamente, 2 anos de inscrição no plano atual e que o contrato tenha similaridade com o rol de
cobertura mínima e obrigatória para planos de saúde. Esta regra porém, ainda depende de regulamentação
administrativa para entrar em vigor.

Criação da equipe de inovação. A equipe está desenvolvendo aplicativos para melhorar os serviços de T.I.
disponibilizados para a população.

Implementação do módulo de rastreabilidade de faturas, permitindo que faturas hospitalares e
ambulatoriais sejam distribuídas simultaneamente para mais de um auditor e com total controle.

Os segurados atendidos pelo programa social denominado PAS podem agora solicitar os descontos a
quem tem direito através da Internet.

Retornos bancários de pagamentos realizados pelos segurados são agora recebidos de 15 em 15 minutos,
retirando a necessidade de o segurado ir a uma unidade de atendimento para comprovar pagamento.

Lançamento do "IPASGO Mobile", aplicativo para dispositivos móveis do IPASGO. O aplicativo já está
disponível na Play Store (Android), mas em breve será lançado na Windows Store e Apple Store.
Inicialmente, foram disponibilizados os serviços de consulta à rede credenciada e notícias, mas está
prevista para 2015 a disponibilização dos serviços de emissão de guias, extrato de utilização do plano,
confirmação e avaliação de atendimentos, entre outros.
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5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2327 - PROVER MATERIAIS E SERVIÇOS PARA A OPERAÇÃO DE TI/TELECOM
NO IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Implantação de metodologia ágil (SCRUM) como parte do processo de desenvolvimento e manutenção
de sistemas.

Melhoria na segurança de acesso ao banco de dados, com a implantação do SQL Server Audit no servidor
de produção.

Integração entre o sistema de agendamento de procedimentos com emissão de guias via WebServices.

Melhoria na segurança de acesso ao Portal para os prestadores e os responsáveis pelos convênios.

Desenvolvimento do Sistema de Avaliação de Desempenho Individual (SADI) para automatizar o
processo de ADI -  implantado no IPASGO por meio do decreto estadual nº 8.108/2014.

Para minimizar os custos com telefonia da sede do IPASGO, foi assinado contrato para prestação de
serviços de telefonia móvel, de forma que ligações para celulares sejam feitas através desde serviço.

Evolução no recurso de espelhamento de bases de dados entre servidores de banco de dados SQL Server,
passando do Database Mirroring para AlwaysOn, mantendo mais de um servidor disponível para
consultas em grupo de disponibilidade;
Alteração do processo de validação do Modelo Entidade Relacionamento (MER), diminuindo o tempo de
desenvolvimento de sistemas;

Criação da estrutura de tabelas de histórico com a finalidade de melhorar a busca das informações para
relatórios;

Melhoria na segurança dos servidores de bancos de dados, através de maior restrição de acesso;

Disponibilização dos relatórios de fechamento de faturas de prestadores no BI do IPASGO;
Disponibilização de indicadores para o Sistema de Gerenciamento de Programas Especiais para Clientes
Ipasgo;

Criação da busca das regionais e postos do IPASGO, bem como da rede credenciada de prestadores de
serviços integrado com o Google Maps;

Criação de WebServices para integração do Sistema Ipasgo de Controle de Mensalidades de Convênios e
outros órgãos (DPCW) com os sistemas de folha dos convênios;

Adequação do sistema de Controle de Materiais e Medicamentos para atender processos judiciais;

Execução de testes aleatórios para encontrar erros nos sistemas;

Criação da funcionalidade no sistema de auditoria autorizativa para comunicação em tempo real entre
auditores e coordenadores da auditoria.

Adoção de sistema para automação de testes de software, o que irá tornar mais rápido o testes de códigos
fontes de sistemas e diminuir a ocorrência de erros (bugs).

Execução do projeto e implantação de nova rede de cabeamento estruturado, incluindo
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equipamentos e softwares. A nova rede irá garantir maiores taxas de velocidade, estabilidade e segurança.
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5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

INSTITUCIONAL

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

1. Gestor

2. Visão Institucional

2. Ser referência nacional em gestão de regime próprio de previdência.
2.1. Promover a centralização da gestão previdenciária do Estado de Goiás, otimizando recursos,
garantindo a manutenção dos benefícios previdenciários e a dignidade de seus segurados e dependentes.

2.1 Objetivo Institucional

Leis Complementares ns.º 66/2009; 77/2010; 88/2011; 100/2012 e 102/2013.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A gestão de 2014 desenvolveu-se conforme o PPA, a LDO e a LOA, com a execução do Programa de
Gestão e Planejamento Previdenciário - 1091 o qual desenvolveu um conjunto estruturado de ações
gerenciais do Sistema Previdenciário de Goiás, propiciando garantia e dignidade aos beneficiários. A
adequação financeira e atuarial do RPPS e RPPM assegura a continuidade dos benefícios previdenciários,
de acordo com o estabelecido na Constituição Federal.
Quanto ao objetivo de centralizar a gestão do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás,
destacamos as seguintes atividades:
. Pagamento de benefícios aos inativos e pensionistas do Poder Executivo e corporações militares;
. Análise e concessão dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência dos
Servidores Públicos Estaduais - RPPS e dos Militares do Estado de Goiás - RPPM, ressalvadas as
aposentadorias, reformas e reservas remuneradas que ainda estão a cargo de cada Poder e Órgão
Autônomo;
. Estruturação de sistema de pagamento unificado;
. Operacionalização do Fundo Previdenciário, com a guarda e aplicação de recursos para suportar
benefícios previdenciários futuros de massa de segurados prevista nas Leis Complementares n.º 102/2013
e n.º 66/2009, resumindo-se estes recursos, atualmente, aos provenientes e originários do Poder Executivo
Estadual.
. Consolidação em 2014 do Vapt-Vupt da GOIASPREV, criado ao final de 2013, com capacidade de
efetuar 240 atendimentos por dia;
. Inauguração, em conjunto com o IPASGO, do arquivo da GOIASPREV, onde serão centralizadas todas
a informações funcionais e previdenciárias de todos os servidores do Poder Executivo Estadual;

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Em 2014 não houve a continuidade do Planejamento Estratégico do ciclo 2012/2013 em razão da não
renovação de contrato com empresa fornecedora de software de medição de desempenho, no entanto, foi
firmado junto ao Governo do Estado, através da Secretaria de Gestão e Planejamento, novo Acordo de
Resultados prevendo controle de gastos e qualificação da execução orçamentária, incremento de receita,
os resultados finalísticos, os projetos estruturantes e a melhoria do atendimento ao cidadão.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Sistema SIPLAN e Acordo de Resultados.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1091 - PROGRAMA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Execução das ações do "Programa de Gestão e Planejamento Previdenciário - 1091" Exercício de 2014:

. 2235 - Concessão de Aposentarias e Pensões por Meio Virtual
previsto para 2014 = 25% - Realizado 0% - O módulo de aposentadoria por meio virtual do Sistema de
Gerenciamento Previdenciário - GED foi suspenso, permanecendo esta situação até o final de 2014
previsto para 2015 = 40% - A realizar

. 1148 - Criação de Sistema de Gerenciamento Previdenciário - GPREV
Ação 100% concluída em 2013
previsto para 2014 = 0% (no exercício de 2014 iniciou-se o desenvolvimento da versão mobil)
previsto para 2015 = 0%

. 1081 - Estruturação de Junta Médica e Serviço Social
Junta Médica:
previsto para 2014 = 30% - Realizado 0%
previsto para 2015 = 40% - A realizar 85%
Serviço Social:
previsto para 2014 = 30% - Realizado 0%
previsto para 2015 = 40% - A realizar 95%

. 2099 - Formação Previdenciária Continuada
Produto 30535 - Órgão Beneficiado com Ações de Qualificação Previdenciária:
previsto para 2014 = 40 - Realizado 15
previsto para 2015 = 40 - A realizar 88
Produto 30536 - Servidor Capacitado na Área Previdenciária
previsto para 2014 = 80 - Realizado 193
previsto para 2015 = 0%

. 1107 - Gestão Digitalizada dos Processos Previdenciários
previsto para 2012 = 0 - Realizado 0
previsto para 2013 = 5.000 - Realizado 3.131 (processos incluídos no Sistema de Gerenciamento
Eletrônico de Documentos - GED)
previsto para 2014 = 5.000 - Realizado 3.296,6 (não estão sendo mais computados processos do GED
apenas processos digitalizados de arquivo)
previsto para 2015 = 8.573,4 - A realizar

. 2367 - Integração Social do Servidores Inativos e Pensionistas do Estado de Goiás
previsto para 2014 - 100 - Realizado 0%
previsto para 2015 - 200 A realizar

. 2251 - Otimização da Arrecadação com Compensação Previdenciária
previsto para 2014 - 0 - Realizado R$ 6.429.608,20
previsto para 2015 - R$ 4.911.692,60 - A realizar

. 2442 - Realização de Plano de Mídia e Campanhas Educativas Dirigidas aos Públicos Interno e Externo
do RPPS e RPPM
Apesar de não ter ocorrido despesa com planos de mídia em 2014, foram produzidas as seguintes
materiais:
. Artigo "Dia dos Aposentados" = Jornal O Popular do dia 23.01.2014 e Diário da Manhã dia 24.01.2014;
. Alíquota Previdenciária;
. "Vapt Vupt - Excelência e Referência em Atendimento Público" Diário da Manhã do dia 05.08.2014;
. "GOIASPREV Interligada à Rede de Fibras Ópticas" Diário da Manhã do dia 20.07.2014;
. "Participação da GOIASPREV NO 50º CONAPREV, Jornal O Popular do dia 04.09.2014;
. "LOA Prevê Menos Investimentos" Jornal o Popular do dia 17.09.2014;
. "Proposta Orçamentária 2015" Diário da Manhã do Dia 16.09.2014;

05/03/2015564



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

. Revista - Economia e Desenvolvimento - Edição Especial - Abril/Maio/2014: GOIASPREV Inova e
Moderniza a Gestão de Recursos Previdenciários";
. Envio de Cartões de convocação de recadastramento e Cartões de Natal a todos aposentados e
pensionistas do Poder Executivo Estadual .

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2235 - CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES POR MEIO VIRTUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

O módulo de aposentadoria por meio virtual constante do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Documento - GED foi suspenso permanecendo esta situação até o final de 2014.

OBSERVAÇÕES

O módulo de aposentadoria por meio virtual constante do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Documento - GED foi suspenso permanecendo esta situação até o final de 2014.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 1148 - CRIAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO -
GEPREV

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação 100% concluída em 2013.
Para o exercício de 2014 está sendo desenvolvida a versão mobil.

OBSERVAÇÕES

Ação 100% concluída em 2013.
Para o exercício de 2014 está sendo desenvolvida a versão mobil.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 1081 - ESTRUTURAÇÃO DE JUNTA MÉDICA E SERVIÇO SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Desenvolvimento, junto com a Gerência de Tecnologia da Informação - TI, de módulo, dentro do Sistema
GPREV, capaz de gerar notificações ao aposentados por invalidez para realizarem nova perícia médica a
fim de verificar a manutenção da condição de saúde que ensejou a concessão do benefício, possibilitando
assim fiscalizarmos se o segurado tem condições de retornar ao trabalho ou permanecer aposentado, o que
pode gerar economia a aumentar a mão-de-obra.
Negociação da Diretoria Executiva para aquisição de uma área para construção de uma sede para abrigar
a Junta Médica Previdenciária e um Centro de Reabilitação e Convivência.

OBSERVAÇÕES

Desenvolvimento, junto com a Gerência de Tecnologia da Informação - TI, de módulo, dentro do Sistema
GPREV, capaz de gerar notificações ao aposentados por invalidez para realizarem nova perícia médica a
fim de verificar a manutenção da condição de saúde que ensejou a concessão do benefício, possibilitando
assim fiscalizarmos se o segurado tem condições de retornar ao trabalho ou permanecer aposentado, o que
pode gerar economia a aumentar a mão-de-obra.
Negociação da Diretoria Executiva para aquisição de uma área para construção de uma sede para abrigar
a Junta Médica Previdenciária e um Centro de Reabilitação e Convivência.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2099 - FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTINUADA

U.O.:
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EXERCÍCIO 2014
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES

. Curso realizado pela GOIASPREV através da Escola de Governo, encerrado em 03/04/2014:
Atualização Previdenciária = 18 servidores de 8 Órgãos;
. Curso realizado pela GOIASPREV na sede do Tribunal de Contas do Estado-TCE 07 A 09/04/2014:
Atualização Previdenciária = 60 servidores de 1 Órgão;
. Palestra de Direito Previdenciário - Programa Preparação para Aposentadoria 11/06/2014 = 110
servidores e 1 Órgão (Secretaria de Cidadania e Trabalho);
. 49ª Reunião Ordinária do CONAPREV - Fortaleza-CE de 08 a 09/05/2014 = 1 servidora capacitada
(Presidente da GOIASPREV);
. 50ª Reunião Ordinária do CONAPREV - Foz do Iguaçu-PR 13/08/2014 = 2 servidores capacitados
(Presidente da GOIASPREV e a Gerente de Compensação Previdenciária);
. 51ª Reunião Ordinária do CONAPREV - Maceió - AL de 03 a 05/12/2014 = 4 servidores capacitados
(Presidente da GOIASPREV e 3 servidores)
. 3ª Reunião Conjunta com Conselho Federal de Previdência Social da República Argentina - COFEPRES
- Puerto Iguaçu - Argentina = 2 servidores capacitados (Presidente da GOIASPREV e a Gerente de
Compensação Previdenciária).

OBSERVAÇÕES

. Curso realizado pela GOIASPREV através da Escola de Governo, encerrado em 03/04/2014:
Atualização Previdenciária = 18 servidores de 8 Órgãos;
. Curso realizado pela GOIASPREV na sede do Tribunal de Contas do Estado-TCE 07 A 09/04/2014:
Atualização Previdenciária = 60 servidores de 1 Órgão;
. Palestra de Direito Previdenciário - Programa Preparação para Aposentadoria 11/06/2014 = 110
servidores e 1 Órgão (Secretaria de Cidadania e Trabalho);
. 49ª Reunião Ordinária do CONAPREV - Fortaleza-CE de 08 a 09/05/2014 = 1 servidora capacitada
(Presidente da GOIASPREV);
. 50ª Reunião Ordinária do CONAPREV - Foz do Iguaçu-PR 13/08/2014 = 2 servidores capacitados
(Presidente da GOIASPREV e a Gerente de Compensação Previdenciária);
. 51ª Reunião Ordinária do CONAPREV - Maceió - AL de 03 a 05/12/2014 = 4 servidores capacitados
(Presidente da GOIASPREV e 3 servidores)
. 3ª Reunião Conjunta com Conselho Federal de Previdência Social da República Argentina - COFEPRES
- Puerto Iguaçu - Argentina = 2 servidores capacitados (Presidente da GOIASPREV e a Gerente de
Compensação Previdenciária).

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 1107 - GESTÃO DIGITALIZADA DOS PROCESSOS PREVIDENCIÁRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No exercício de 2014 foi iniciado o processo de digitalização de documentos de processos de arquivo,
totalizando:
3.296 processos digitalizados
127.191 documentos digitalizados

OBSERVAÇÕES

No exercício de 2014 foi iniciado o processo de digitalização de documentos de processos de arquivo,
totalizando:
3.296 processos digitalizados
127.191 documentos digitalizados

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2367 - INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO
ESTADO DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No exercício de 2014 não houveram realizações nesta ação.

OBSERVAÇÕES

No exercício de 2014 não houveram realizações nesta ação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV
5750 - FUNDO FINANCEIRO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR -
FFRPPS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO:  2251  -  OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO COM COMPENSAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizado em 2014 = R$ 6.850.201,20 de receita de compensação financeira previdenciária.

OBSERVAÇÕES

Realizado em 2014 = R$ 6.850.201,20 de receita de compensação financeira previdenciária.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2442 - REALIZAÇÃO DE PLANO DE MÍDIA E CAMPANHAS EDUCATIVAS
DIRIGIDAS AOS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO DOS RPPS E RPPM

U.O.:

REALIZAÇÕES

No 1º Trimestre de 2014 não houveram realizações nem execução de ações do "Programa de Gestão e
Planejamento Previdenciário - 1091"
Apesar de não ter ocorrido despesa com planos de mídia em 2014, foram produzidas as seguintes
materiais:
. Matéria Jornalística - Artigo "Dia dos Aposentados" = Jornal O Popular do dia 23.01.2014 e Diário da
Manhã dia 24.01.2014;
. Matéria Jornalística - Alíquota Previdenciária;
. Matéria Jornalística - "Vapt Vupt - Excelência e Referência em Atendimento Público" Diário da Manhã
do dia 05.08.2014;
. Matéria Jornalística - "GOIASPREV Interligada à Rede de Fibras Ópticas" Diário da Manhã do dia
20.07.2014;
. Matéria Jornalística - "Participação da GOIASPREV no 50º CONAPREV, Jornal O Popular do dia
04.09.2014;
. Matéria Jornalística - "LOA Prevê Menos Investimentos" Jornal o Popular do dia 17.09.2014;
. Matéria Jornalística - "Proposta Orçamentária 2015" Diário da Manhã do Dia 16.09.2014;
. Revista - Economia e Desenvolvimento - Edição Especial - Abril/Maio/2014: "GOIASPREV Inova e
Moderniza a Gestão de Recursos Previdenciários";
. Envio de Cartões 55.102 de convocação de recadastramento a aposentados e pensionistas do Poder
Executivo Estadual;
. Envio de 2.500 Cartões de Natal a autoridades nacionais.

OBSERVAÇÕES

No 1º Trimestre de 2014 não houveram realizações nem execução de ações do "Programa de Gestão e
Planejamento Previdenciário - 1091"
Apesar de não ter ocorrido despesa com planos de mídia em 2014, foram produzidas as seguintes
materiais:
. Matéria Jornalística - Artigo "Dia dos Aposentados" = Jornal O Popular do dia 23.01.2014 e Diário da
Manhã dia 24.01.2014;
. Matéria Jornalística - Alíquota Previdenciária;
. Matéria Jornalística - "Vapt Vupt - Excelência e Referência em Atendimento Público" Diário da Manhã
do dia 05.08.2014;
. Matéria Jornalística - "GOIASPREV Interligada à Rede de Fibras Ópticas" Diário da Manhã do dia
20.07.2014;
. Matéria Jornalística - "Participação da GOIASPREV no 50º CONAPREV, Jornal O Popular do dia
04.09.2014;
. Matéria Jornalística - "LOA Prevê Menos Investimentos" Jornal o Popular do dia 17.09.2014;
. Matéria Jornalística - "Proposta Orçamentária 2015" Diário da Manhã do Dia 16.09.2014;
. Revista - Economia e Desenvolvimento - Edição Especial - Abril/Maio/2014: "GOIASPREV Inova e
Moderniza a Gestão de Recursos Previdenciários";
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. Envio de Cartões 55.102 de convocação de recadastramento a aposentados e pensionistas do Poder
Executivo Estadual;
. Envio de 2.500 Cartões de Natal a autoridades nacionais.

05/03/2015568



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

INSTITUCIONAL

Dra. Andréa Aurora Guedes Vecci

1. Gestor

2. Visão Institucional

a) Produção de medicamentos para o atendimento de demanda do Ministério da Saúde,Secretarias de
Saúde Estaduais e Municipais e demais instituições que atendam ou administrem o serviço de saúde
pública gratuita e/ou filantrópica;

b)produção,industrialização,comercialização,representação,importação,exportação e distribuição de
produtos químico-farmacêuticos e produtos
para a saúde.

c)proceder pesquisas técnicas e científicas destinadas ao contínuo desenvolvimento de suas atividades etc.

2.1 Objetivo Institucional

A IQUEGO é uma sociedade de Economia Mista de direito privado,criada pela Lei Estadual nº 4.207 de
06 de novembro de 1962.É jurisdicionada à Secretaria de Estado da Saúde por força do Decreto nº 457 de
05 de junho de 1976.Como toda indústria do ramo farmacêutico, a Iquego é controlada pela ANVISA,por
meio de todas as normas regulatórias vigentes,com destaque para a RDC 17/2010.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Em 19/02/2014, a Dra. Andréa Aurora Guedes Vecci assumiu a direção da Iquego, para dar continuidade
ao processo de recuperação iniciado no atual Governo,consciente da importância deste Laboratório
Oficial como grande fornecedor de medicamentos estratégicos à população goiana e brasileira,através do
Sistema Único de Saúde-SUS. A avaliação do desempenho em 2014 resulta positiva,face as mudanças
estruturais já implementadas,com foco na melhoria dos resultados.Foi elaborado um novo organograma
com a criação de setores estratégicos,como a Superintendência de P&D.Também foi realizado um
concurso interno para os servidores interessados em trabalhar na área de vendas.Estão sendo eliminados
os gargalos operacionais.Paralelamente, a Iquego segue evoluindo tanto nas negociações com várias
parcerias,no sentido de acolher Transferência de Tecnologia para novos produtos,quanto na captação de
recursos para investimento,inclusive com o Governo do Estado.
Outro avanço para este ano,foi a aquisição do Sistema Completo de Geração e Distribuição de Água
Purificada com capacidade de geração de 1.500 litros/hora.O projeto é resultado de uma reformulação do
Plano de Trabalho do Convênio 060/2006,feita em 2013,para atender as exigências requeridas pela
ANVISA.Este convênio foi firmado com o Ministério da Saúde em 2006  no valor de R$ 3.600.000,00
objetivando a "Aquisição de Equipamentos e Material Permanente" sendo adquiridos alguns
equipamentos, e o saldo restante foi remanejado para a aquisição do Sistema de Água que custou R$
3.600.000,00.
Também foi aprovado junto ao Ministério da Saúde o projeto de "Modernização e Estruturação Produtiva
com Equipamentos para o Laboratório de Controle de Qualidade".Serão adquiridos 39 equipamentos com
perspectivas de aumento da produção e inclusão de novos medicamentos no portfólio. O valor do
Convênio é de R$ 2.586.404,54 e já está em fase de licitação.
O valor dos 02 projetos aprovados e em execução é de R$ 6.186.404,54.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Planejamento e Controle da Produção (PCP)

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

. Quantidade de medicamento produzido (und)

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

. Obras e reformas realizadas (%)

. Máquinas e equipamentos adquiridos (%)

. Qualificação de equipamentos,registros de novos medicamentos e testes de bioequivalência (und)
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EXERCÍCIO 2014
5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1099 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DA
PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS
ÓRGÃO GESTOR: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

Foi previsto um investimento financeiro para as 03 ações este ano no valor de R$ 1.470.000,00 e
executado o valor de R$ 4.324.187,13, representando um alcance de 294%% da meta.
No quesito eficácia/eficiência o Programa teve vários aspectos positivos,ficando aquém do planejado no
quesito produção de medicamentos em razão do atraso na celebração do Convênio de Antirretrovirais por
parte do Ministério da Saúde.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 1084 - INOVAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO E ADMINISTRATIVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram adquiridos os seguintes itens nesta ação até o mês de dezembro de 2014:

1.1.Quarenta e dois (42) computadores com recursos próprios, ao preço de R$ 80.472,00;
1.2.Aquisição de um "Sistema completo de Distribuição de Água Purificada" com capacidade de geração
final de 1.500 litros/hora.O valor total é de R$ 3.600.000,00, tendo sido pago R$1.592.705,00 neste ano ;
1.3.Renovação da frota com aquisição de caminhão (01) truck com capacidade de carga mínima de 23
toneladas,02 veículos fechado tipo SUV e 01 veículo de passeio tipo Sedan.O valor dos veículos foi de
R$ 417.800,00 estando pagos em sua totalidade.
1.4.Sistema de Ar Condicionado para o Almoxarifado de Insumos,que continua em andamento.Este
projeto com valor original de R$ 1.500.000,00,está sendo executado com recursos próprios e foi pago de
2008 até dezembro deste ano,o valor de R$ 1.559.861,82.Foi firmado em 2014 um Termo Aditivo no
valor de R$ 274.040,34.
Para esta ação foi estimada uma meta física anual de 30%,tendo sido realizada 225%% e financeira de R$
288.000,00 e realizada R$ 2.166.488,82.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 1056 - MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA IQUEGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi concluída a reforma dos Almoxarifados de Matéria Prima,Material de Embalagem e Produto
Acabado,objeto do Convênio 728044/2009,firmado com o
Ministério da Saúde. Até dezembro foi pago o valor de R$ 1.843.218,46 estando encerrada a parte física e
financeira da obra.
A meta física estimada para este ano foi de 45% e realizada 117%.A meta financeira foi estimada em
704.000,00 e realizada R$ 1.843.218,46 .Esta reforma foi executada com êxito.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 2302 - OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS PRODUTIVOS CONFORME LEIS
REGULAMENTARES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi realizada a manutenção corretiva e preventiva nas balanças, e pago R$ 13.327,12 , bem como a
manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar de toda  Indústria por R$ 201.658,62.
Os equipamentos também foram qualificados ao preço de R$ 99.494,11.

A previsão financeira foi de R$ 478.000,00 anual para esta ação sendo executado o valor de R$
314.479,85 .
Foi estimado  para este ano:
Qualificação de equipamentos - previsto 10 unidades - realizado 20.
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Para Registros de novos Medicamentos- previsto 5 - realizado 0
Testes em medicamentos : previsto 3 - realizado 0.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 2231 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS ALOPÁTICOS E IMUNOBIOLÓGICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram produzidos até dezembro a quantidade de 42.360.500 milhões de unidades de medicamentos, e um
faturamento no valor de R$ 15.835.010,84.
Os medicamentos mais representativos continuam sendo os antirretrovirais, que são específicos para o
tratamento dos portadores de HIV.

A previsão anual de produção foi de 131.242.421 milhões de unidades ao preço de R$ 27.184.000,00.

A meta física anual alcançada foi de 32% e a financeira foi de 58%.

Estão sendo realizadas diversas parcerias para o desenvolvimento de novos medicamentos através de
transferência de tecnologia,com sinalização de compra centralizada por parte do Ministério da Saúde.
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6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

INSTITUCIONAL

Haroldo Reimer

1. Gestor

2. Visão Institucional

Consolidar a Universidade Estadual de Goiás como pública e autônoma, garantindo seu desenvolvimento
qualitativo e responsabilidade social dentro do Estado, por meio da gestão, do ensino, da pesquisa e da
extensão;

2.1 Objetivo Institucional

Lei 13.456/1999, Decreto 5.181/2000, Decreto 5.798/2003, Decreto 5.962/2004, Decreto 6.125/2005, Lei
15.631/2006, Lei 15.804/2006,Emenda Constitucional 39 de 15/12/2005; Lei 16.835/2009; Lei
16.836/2009; Lei 17.087/2010; Lei 17.098/2010; Lei 17.257/2011; Decreto 7.275/2011; Decreto
7.441/2011; Decreto 7.465/2011; Lei 17.934/2012; Decreto 7.801/2013; Decreto 7.886/2013; Lei
18.067/2013; Lei 18.079/2013.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O ano de 2014 marcou um período de avanços na gestão da Universidade Estadual de Goiás.

Uma conquista importante em 2014 foi até o final conseguirmos realizar o cumprimento da vinculação
constitucional que assegura à UEG os recursos decorrentes de 2% da receita líquida de impostos e
transferências. Já é o segundo ano consecutivo que a UEG conseguiu a agilidade e competência
necessária para a montagem dos processos a fim de realizar este cumprimento legal. A implantação de
alterações no sistema de compras, por meio da Central de Compras, possibilitou a aquisição de
equipamentos e materiais a melhores preços, possibilitando um gasto mais qualificado. A aquisição de
material de informática na ordem de quase 5 milhões possibilitou reequipar os campus com tais
equipamentos. O mesmo aconteceu com outros materiais, adquiridos em maiores quantidades e por
preços melhores, após o devido planejamento por parte do campus. Trabalhamos na expectativa de que
isso venha a se tornar prática comum durante os próximos exercícios.

A assinatura do Termo de Ajuste de Gestão (TAG), no final de 2013, possibilitou à UEG o repasse de
recursos orçamentários não realizados em 2011 e 2012, na ordem de R$ 61 milhões. A parte referente a
2014 foi repassada, sendo o repasse das demais partes previsto para 2015, 2016 e 2017. Esses recursos
adicionais possibilitam investimentos em várias áreas com deficiências acumuladas ao longo dos anos,
especialmente na recuperação e reforma da infraestrutura física da universidade. Com estes recursos
foram também adquiridos novos equipamentos móveis para a UEG, especialmente novos micro-ônibus,
um caminhão, camionetes e dois ônibus executivos, estando a entrega destes últimos marcada para o
início de 2015.

Em suas atividades finalísticas de ensino, pesquisa e extensão o ano de 2014 também foi alvissareiro.

No que tange às atividades de ensino de graduação, vários Grupos de Trabalho (GT) realizaram
importantes trabalhos ao longo do ano. O GT de Demanda e Oferta de Cursos buscou mapear e fazer uma
avaliação interna de todos os cursos da universidade, assinalando potencialidades e fragilidades, que
deverão orientar a reorganização do portfólio de cursos e a oferta de vagas em 2015. Paralelamente, o GT
de Desenvolvimento Curricular continuou a realizar importantíssimo trabalho para a reorganização da
estrutura curricular da graduação na UEG, culminando em agosto de 2014 na aprovação de Resolução por
parte do Conselho Universitário no sentido da reorganização curricular com base na semestralidade das
disciplinas e no sistema de crédito. No centro da discussão está colocado o discente como sujeito do seu
processo de aprendizagem. Na nova organização curricular serão evitadas ao máximo as aulas

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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em dia de sábado, tendo em vista que a maioria dos alunos da UEG são trabalhadores. Reforma de
currículo é um campo de tensas discussões e assim também aconteceu na UEG. O processo foi realizado
de forma democrática e participativa, com a realização de simpósio, reuniões e assessorias. O ano de
2015 começará com a implantação de nova estrutura curricular na UEG. O GT de Estágio também
apresentou seus resultados ao final do ano, devendo as conclusões convergirem para novas normas a
partir de 2015. Cabe ressaltar que a ampla maioria dos 137 cursos da UEG teve o seu processo de
reconhecimento ou renovação de reconhecimento concluído perante o Conselho Estadual de Educação.

Em termos de pesquisa e pós-graduação, a UEG seguiu avançando, implantando em 2014 mais 2
mestrados, sendo um em Anápolis e outro em Morrinhos. Com isso houve o aumento para 9 mestrados na
instituição, bem como o avanço da interiorização da pós-graduação no Estado de Goiás e a UEG vai se
perfilando cada vez melhor no cenário da pós-graduação. Durante o ano também foi realizada chamada
aberta para propostas de cursos de especialização lato sensu, sendo aprovadas 15 propostas que
começaram suas atividades no segundo semestre de 2014. Muitos egressos da UEG terão assim chance de
realizar uma pós-graduação gratuita em algum dos campus da universidade. Houve a reavaliação de curso
de especialização em gestão da segurança pública em parceria com a Secretaria de Segurança Pública. Em
junho de 2014 houve também a implantação da Bolsa de Incentivo ao Pesquisador (BIP), que contemplou
73 docentes com bolsa equivalente ao valor da bolsa de produtividade em pesquisa do CNPq, nível 2. O
valor da bolsa se estende por 24 meses, prevendo-se uma avaliação intermediária. O aumento da
produção intelectual e o melhor perfilamento dos docentes pesquisadores junto às agências de fomento de
pesquisa, fato já verificado nos últimos dois anos. Na esteira do apoio às atividades de ensino, pesquisa e
extensão foi realizada a seleção de docentes para o preenchimento de 120 vagas no Regime Tempo
Integral de Docência e Pesquisa (RTIDP), sendo a maior parte já enquadrada no novo regime no decorrer
do segundo semestre de 2014. Na mesma linha foi aprovada pelo Conselho Universitário a criação do
Programa de Auxílio a Eventos (Pro-Eventos), por meio do qual universidade possibilita auxílios
financeiros para a participação em eventos por parte de docentes e discentes da universidade.

A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis experimentou substituição na titularidade da
pasta. Com a nova condução, os bons trabalhos no programa de incubação de empresas (PROIN.UEG)
continuaram com suas atividades, sendo ladeado por investimentos em programas de ações culturais na
universidade. Ao final do ano estava em fase final a seleção de candidatos para o grupo de teatro, o coral,
bem como novos candidatos para o grupo de danças de UEG. Um espaço próprio para estas atividades foi
organizado em Anápolis, devendo ocorrer a interiorização de tais atividades em 2015 por meio do
Programa Cultural da UEG e a realização do Festival de Cultura da UEG. Em agosto, em parceria com a
Prefeitura de Pirenópolis e com o Ministério da Cultura, houve a realização do Festival Internacional de
Folclore e Artes Tradicionais (FIFAT). Várias parcerias possibilitaram a realização de eventos agregados
ao Festival.

Durante o ano foi realizado pelo Núcleo de Seleção da UEG um concurso público para o preenchimento
de 250 vagas no quadro dos docentes efetivos da instituição. Foram aprovados 173 candidatos, devendo a
chamada ser realizada no início de 2015. Da mesma forma, o Núcleo de Seleção continuou a realizar com
competência outros certames, tais como o processo seletivo para o Hugo 2, envolvendo 44 mil candidatos
nas provas. Em dezembro de 2014 houve a publicação do edital para a seleção pública de 500 servidores
técnico-administrativos, constituindo-se no primeiro concurso para esta categoria na UEG.

No campo da assistência estudantil cabe o registro do aumento do número de bolsas para discentes da
universidade, especialmente as bolsas para assegurar a permanência dos alunos que ingressam na UEG
pelo sistema de cotas e para os alunos em condições de vulnerabilidade social. Ao todo foram
implementadas 1837 bolsas em todos os campus da UEG. Espera-se com isso a diminuição do percentual
de evasão. Continua com vigência até 2018 a concessão de mais de 700 bolsas pelo Programa de
Incentivo à Docência (PIBID), da Capes-MEC, qualificando cada vez mais os cursos de licenciatura da
universidade. Registra-se também os intensos trabalhos do NAASLU, o núcleo de assistência a alunos
com dificuldades de aprendizagem, vinculado a Pró-
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Reitoria de Graduação. Foram concluídos também os trabalhos para a normalização das atividades do
Diretório Central dos Estudantes (DCE), com a eleição e posse de nova chapa. Por decisão ministerial, a
Reitoria ofereceu apoio de infraestrutura e transporte para a realização das reuniões e as eleições.

Ao longo do ano, a Reitoria manteve os esforços e trabalhos diplomáticos para assegurar boas relações
com o governo do Estado de Goiás. Houve muitas interlocuções junto às pastas do governo, junto ao
próprio governador e junto a parlamentares estaduais e federais. Durante o processo eleitoral, a UEG
participou na proporção da pluralidade de posições que constituem toda universidade, evitando qualquer
tipo de pressão. Com a reeleição do governador, buscar-se-á em 2015 fortalecer estas relações, buscando
entre outros a regulamentação da autonomia da universidade em lei ordinária estadual, buscando
assegurar os repasses da vinculação constitucional na forma financeira e em duodécimos.

De grande alegria foi a publicação do avanço de 40 posições da UEG no Ranking Universitário da Folha
de São Paulo (RUF), que situou a UEG na posição 113 em lugar da posição 153 ocupada em 2013. Vários
avanços na universidade contribuíram para esta alteração, especialmente o aumento do número de
doutores e pós-doutores, bem como o aumento no número de publicações dos docentes da UEG.

A diretriz da atual gestão da UEG está clara: dar os passos necessários, firmes e seguros, para construir a
gradativa excelência desta universidade estadual, pública e gratuita.

Planejamento e aplicação dos recursos através de gestão democrática, com a participação dos diretores
das Unidades Universitárias (UnU's) espalhadas por todo Estado, e atender a demanda de cada UnU
apresentada dentro das limitações orçamentárias para o ano civil.
Software próprio para acompanhamento e monitoramento da execução orçamentária no intuito de se fazer
os devidos remanejamentos e/ou suplementação de recursos orçamentários.
Análise de cada processo de despesa e posterior adequação da despesa pleiteada com a Ação inerente,
dentro do Programa de Desenvolvimento da UEG (finalístico).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

1) Percentual de docentes mestres e doutores - (Número de docentes com titulação de mestre e doutor /
número total de docentes) x 100;
2) Número de acervo bibliográfico disponível por aluno - Número de volumes do acervo bibliográfico
disponível / número de alunos;
3) Número de pós-graduação stricto sensu ofertadas - Somatório do número de programas de Pós-
graduação stricto sensu ofertados (mestrados e doutorados);
4) Número de grupos de pesquisa cadastrados nas agências de fomento - Somatório do número de grupos
de pesquisa cadastrados nas agências de fomento;
5) Número de produção bibliográfica de docentes no QUALIS da CAPES - Somatório do número de
produção bibliográfica do corpo docente indexada no QUALIS da CAPES;
6) Número de projetos de pesquisa aprovados com fomento externo - Somatório do número de projetos de
pesquisa aprovados com fomento externo;
7) Número de periódicos científicos no QUALIS da CAPES - Somatório do número de periódicos
científicos institucionais indexados no QUALIS da CAPES;
8) Número de programas de extensão concluídos - Somatório do número de programas de extensão que
foram aprovados e concluídos;
9) Número de bolsas concedidas - Somatório do número de bolsas concedidas em atividades de ensino,
pesquisa e extensão;
10) Índice de eficiência acadêmica - (Número de alunos concluintes / número de ingressos ocorridos por
período equivalente) x 100.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1062 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA UEG

ÓRGÃO GESTOR: 6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

Da análise dos dez Indicadores de resultado concluímos que:

Do resultado obtido em 2014 comparado com o ano anterior 2013 percebemos que em sete deles (70%)
conseguimos avanços:

- Percentual de docentes mestres e doutores (obtido através da relação entre o número total de docentes
com as referidas titulações dividido pelo número total de docente da universidade e multiplicado por 100)
- o resultado alcançado no período foi de 47,00% de docentes com titulação
 de mestre e/ou doutor. Em 2013, o resultado obtido foi de 45,42%.
- Número de pós-graduações stricto sensu ofertadas - no anterior tínhamos um número de sete cursos e ao
final de 2014 alcançamos o número de nove cursos, ou seja, um avanço de 28,57%.
- Número de grupos de pesquisa cadastrados nas agências de fomento - neste avançamos com o alcance
de 60 grupos em 2014, sendo que no ano anterior tínhamos 55. Ou seja, um acréscimo de 9,09%.
- Número de produção bibliográfica de docentes no Qualis da CAPES -  Em 2013 foram 198 produções,
já em 2014 foram 292. Um aumento de 47,47%.
- Número de projetos de pesquisa aprovados com fomento externo - houve queda em relação ao ano
anterior de 45 em 2013 para apenas 4 projetos em 2014, uma queda de  91,11%.
- Número de periódicos científicos no Qualis da CAPES - 2014 manteve o mesmo número em relação a
2013 de 16 periódicos científicos.
- Número de acervo bibliográfico por aluno - comparado ao exercício de 2013, houve uma queda de
5,26%.
- Número de bolsas concedidas - Este foi o número mais expressivo. De 1302 bolsas concedidas em 2013,
em 2014 foram concedidas 1913 bolsas. Um acréscimo de 46,92%.

No período de 2014, 51 alunos concluíram os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu e 75 alunos
concluíram os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu.

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2234 - AMPLIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE BIBLIOTECAS E LABORATÓRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Até o primeiro trimestre, 9 bibliotecas tiveram seu acervo atualizado: UnUCET e UnUCSEH (Anápolis),
Edéia, UnU Laranjeiras (Goiânia), Itumbiara, Pirenópolis, Porangatu, Posse e São Miguel do Araguaia.
No segundo trimestre, mais 27 unidades tiveram seu acervo bibliográfico atualizado: UnUEAD,
ESEFFEGO, Quirinópolis, Pires do Rio, Itaberaí, Sanclerlândia, São Luís de Montes Belos, Cidade de
Goiás, Ipameri, Crixás, Iporá, Inhumas, Aparecida de Goiânia, Jussara, Silvânia, Caldas Novas,
Itapuranga, Trindade, Formosa, Jaraguá, Uruaçu, Morrinhos, Santa Helena de Goiás, Campos Belos,
Minaçu, Jataí e Ceres.
Até o primeiro semestre, 36 unidades tiveram seu acervo bibliográfico atualizado e em 9 laboratórios
utilizados pela graduação foram realizadas compras de equipamentos e materiais.
No terceiro trimestre 11 unidades tiveram seu acervo bibliográfico atualizado: UnUCET, Ceres, Edéia,
Goiânia, Jussara, Pirenópolis, Porangatu, Posse, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos e São
Miguel do Araguaia.  Sete laboratórios utilizados pela graduação foram atendidos com materiais e
equipamentos nas cidades de: Goiânia, Goiás, Iporá, Itumbiara, Pirenópolis, São Luís de Montes Belos e
Trindade.
No quarto trimestre 25 unidades tiveram seu acervo bibliográfico atualizado: Aparecida de Goiânia,
UnUCSEH, CET, UnUEAD, Ceres, Crixás, Edeia, Formosa, Goiânia Laranjeiras, Goiás, Iporá, Itaberaí,
Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Minacu, Morrinhos, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis,
Sanclerlândia, Santa Helena de Goiás, São Miguel do Araguaia, Trindade e Uruaçu. Os laboratório
adequados no quarto trimestre foram na cidades de Goiânia Laranjeiras, Itumbiara, Pirenópolis, São Luís
de Montes Belos e Trindade.
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OBSERVAÇÕES

A periodicidade das informações é anual.
Cabe ressaltar que, ocorrem gastos com laboratórios também na ação 2128. Só que estes gastos são com
laboratórios que efetuam pesquisas.

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 1011 - EXECUÇÃO DE OBRAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nesta ação há previsão de várias obras. A grande maioria já possui processos em trâmite. Outras
encontram-se em na fase inicial,com projetos sendo elaborados e muitos já se encontram em execução.

O primeiro projeto se refere à construção de rampas metálicas p/ acessibilidade em 21 Unidades
Universitárias: Edeia, Ipameri, Quirinópolis, Minaçu, Trindade, Santa Helena de Goiás, Morrinhos, Pires
do Rio, Jussara, Iporá, Sanclerlândia, Silvânia, Luziânia, Cidade de Goiás, Itapuranga, Jaraguá,
Porangatu, Uruaçu, Goianésia, Campos Belos e Posse. Nesta unidades, haverá também a reforma e
adequação dos sanitários do térreo e do 1º pavimento. Até o momento, encontra-se em execução as obras
nas Unidades Universitárias de: Goianésia, Porangatu e Uruaçu.

Unidade Universitária de Ciências Exatas e Tecnológicas em Anápolis:
A licitação para construção do prédio do Centro de Tecnologia para atender ao Grupo de Estudos,
Pesquisa e Tecnologia Ambientalmente Sustentável (GEPTAS) foi concluída, está na fase de confecção
da minuta contratual.

Encontra-se em execução a reforma do laboratório de pesquisa e educação científica (laboratório de
ecologia).

Os processos para construção do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), Centro de Pesquisa e
Educação Científica (CEPEC) e Construção de Galpão estão em fase de atualização orçamentária. Estes
serão construídos na cidade de Anápolis.

Os processos para reforma de algumas Unidades Universitárias já foram autuados e tramitam pelos
setores da UEG. Serão reformadas as seguintes Unidades Universitárias: UnUCSEH (Anápolis), Caldas
Novas, Campos Belos, Cidade de Goiás, Formosa, Goianésia, Iporá, Itapuranga, Jaraguá, Jussara,
Porangatu, Posse, Quirinópolis, Sanclerlândia e São Luís de Montes Belos. Destes, já foi iniciada a
reforma da UnUCSEH. Ademais, o procedimento licitatório para a reforma do Laboratório de Ecologia já
foi concluído.

Foi elaborado projeto para construção de auditório na Unidade Universitária de Formosa (emenda
parlamentar). Atualmente, estão sendo construídas salas na parte administrativa desta unidade.
O procedimento licitatório para construção de uma nova Unidade Universitária na Região Noroeste de
Goiânia está na fase de atualização orçamentária.

Houve a conclusão da reforma da quadra coberta na Unidade ESEFFEGO pela AGETOP.

Em Itaberaí foi iniciada a construção de prédio padrão AGETOP. Atualmente, a obra encontra-se na fase
de colocação das vigas baldrames.

Em Palmeiras de Goiás, a construção do galpão agrícola está em processo de licitação na fase de
confecção da minuta contratual.

Em Porangatu, foi iniciada a construção de uma quadra coberta. A obra encontra-se na fase de colocação
das viga baldrame da mureta.

Em São Luís de Montes Belos, além das reformas e obras citadas acima, temos a construção de um
laboratório de Biotecnologia Aplicada à Produção Animal que encontra-se na fase de acabamento.
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Será construída no município de Valparaíso, região do entorno de Brasília, nova Unidade Universitária. O
processo da obra encontra-se na fase de atualização orçamentária.

OBSERVAÇÕES

1º, 2º, 3º e 4°  trimestre.

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2124 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão inseridas nesta ação diversos contratos visando a manutenção das Unidades Universitárias, da
Administração Central e do Programa Educando e Valorizando a Vida, dentre elas: contratos com
aluguéis, vigilância e monitoramento, fornecimento de água mineral, fornecimento de gás, manutenção de
aparelhos de ar condicionado, locação de veículos, combustível, etc. Estão ainda inseridas nesta ação as
despesas com concessionárias: energia elétrica, água, telefonia fixa e móvel, etc.
Nessa ação, são efetuados gastos que tem por objetivo melhorar a imagem da instituição como: serviços
gráficos, divulgação dos eventos acadêmicos e institucionais da Universidade, divulgação e manutenção
dos Processos Seletivos e Sistema de Avaliação Seriado. Suprir administrativamente todos os setores e
unidades com material de expediente, copa, cozinha, limpeza e manutenção.
No primeiro trimestre foram realizados 85.862 exames para obtenção de carteira de motorista;
No segundo trimestre foram realizados 220.430 exames para obtenção de carteira de motorista;
No terceiro trimestre foram realizados 370.407 exames para obtenção de carteira de motorista;
No quarto trimestre foram efetuadas aquisições de grande vulto para todas as unidades de materiais de
limpeza, higienização, copa, cozinha, material de expedientes, recarga de extintores, manutenção. Foram
locados veículos para transporte de alunos e servidores da Universidade, locação de imóveis para
funcionamento da Unidade Universitária de Ensino à distância e Espaço de Cultura da UEG.

OBSERVAÇÕES

A UEG possui atualmente 42 Unidades Universitárias, além de 02 dos prédios onde se situam a
Administração Central (Reitoria) e o Programa Educando e Valorizando a Vida em Goiânia.

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2293 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
- PDTI

U.O.:

REALIZAÇÕES

A UEG aderiu à Ata de Registro de Preço realizada pela SEGPLAN na condição de participante. Esta  ata
trata da prestação de serviços de TI na área de redes, internet e segurança da informação.
Houve neste semestre, a aquisição de peças de reposição dos equipamentos, de toners para impressoras e
workstations. Além desses bens, foram efetuados gastos com a prestação de serviços de conserto e
revisão de impressoras, de projetores e nobreak.
Houve aquisição de software para elaboração de projetos arquitetônico, elétrico, hidráulico e estrutural
para atender as demandas da Coordenação de Infraestrutura da UEG.
No terceiro trimestre houve a aquisição de computadores, licença de software para proteção anti-spam em
servidores de correio eletrônico, com garantia e suporte técnico por 36 meses, roteadores e contratação de
empresa especializada para manutenção em equipamentos de TI para atender a unidades universitárias.
No quarto trimestre houve a aquisição de equipamentos de áudio e de fornecimento de
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internet, para atender a unidade de Ceres. Aquisição de 200 microcomputadores para atender a unidades
universitárias e contratação de serviço técnico especializado na área de redes, internet e segurança da
informação para atender toda a UEG.

OBSERVAÇÕES

As aquisições são feitas pensando em todas as Unidades Universitárias. Os contratos de prestação de
serviços na área de TI também são feitos pensando-se em todas as Unidades Universitárias.

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

A Ç Ã O :  2 3 3 0  -  I M P L E M E N T A Ç Ã O  D E  P O L Í T I C A S  P R Ó P R I A S  D E
I N T E R N A C I O N A L I Z A Ç Ã O  A C A D Ê M I C A

U.O.:

REALIZAÇÕES

1º trimestre
- Convênios: Universidade do Porto (Portugal) - Convênio Geral de Cooperação, Instituto Politécnico da
Guarda (Portugal) e Universidad Católica de Ávila (Espanha).
- Intercâmbio: UnUCET (Anápolis) - 28 alunos; UnU Iporá - 1 aluno; UnU Aparecida de Goiânia - 1
aluno; ESEFFEGO - 1 aluno; UnU Ipameri - 1 aluno.
Até o 2º trimestre
- Programa "Inglês Sem Fronteiras", aplicação do TOEFL ITP com 5.000 testes gratuitos de língua
inglesa para alunos da UEG. Câmpus atendidos: UnUCET (Anápolis), Caldas Novas, Itumbiara,
Pirenópolis e São Luís de Montes Belos. Até o momento, 08 professores da UEG participaram da
capacitação oferecida pelo SESu/MEC para aplicarem o TOEFL na UEG.
- Programa Ciência Sem Fronteiras: 202 alunos da UEG atendidos até o período 2014/2. Câmpus que
encaminharam alunos para intercâmbio: UnUCET, Ceres, Jataí, ESEFFEGO, Laranjeiras, Iporá, Ipameri
e Itumbiara.
- Foram aceitos para doutorado pleno no exterior pelo Programa Ciências Sem Fronteiras 08 ex-alunos de
graduação da UEG.
- Convênio com a Universidade de Coimbra para intercâmbio: 02 alunos contemplados (Câmpus
Laranjeiras e Aparecida de Goiânia).
- Projeto de Qualificação Internacional para alunos de Turismo e Gastronomia na Espanha e Reino Unido.
- Oferta de vagas para pós-graduação em Instituições Internacionais. Evento oferecido pela QS World
Grad School do Reino Unido e Estados Unidos. Foram aceitos 02 alunos para intercâmbio nos Estados
Unidos, Câmpus UnUCSEH (Anápolis).
- Oferta de vagas para Universidade do Porto (Portugal), Universidade Católica de Ávila (Espanha) e
Universidade de Coimbra (Portugal). No momento, 04 alunos da UEG aguardando documentações para
fazer intercâmbio nas IES conveniadas.
- Recepção de 02 alunos africanos no Câmpus Caldas Novas pelo Programa de Intercâmbio PEC-G.
- Adesão ao Programa de Mobilidade Nacional da ABRUEM.
- Adesão ao Programa de Intercâmbio do Santander Universidades.
- Adesão ao Programa Erasmus Mundus em consórcios com a UNESP.
No terceiro e quarto trimestre, no período acadêmico de 2014/2 constam 38 alunos em mobilidade
internacional pelo Programa Ciência Sem Fronteiras nos EUA, Canadá, Hungria, Itália, Reino Unido,
Bélgica, Austrália, Alemanha e Japão. Os programas em execução são para alunos de graduação;
UnUCET 32 alunos, UnU Iporá 1, UnU Itumbiara 2, UnU Goiânia ESEFFEGO 2 e UnU Ipameri 1.
- Convênios: Nothern Arizona University, EUA e University of Borås, Suécia.

OBSERVAÇÕES

Capacitação em pontos focos em relações internacionais para servidores das Unidades Universitárias da
UEG em maio deste ano.
De 13 a 16 de abril, o CGRI participará da capacitação da FAUBAI (Associação de Ensino Superior
Brasileiras para Assuntos Internacionais).
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6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2339 - INVESTIMENTOS E MODERNIZAÇÃO DE MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS
E TECNOLOGIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Até o primeiro trimestre, as seguintes ações foram efetuadas: aquisição de aparelhos de ar condicionado,
telas de projeção, mesa de som, arado, aparelhos telefônicos, bebedouros, roçadeiras, purificadores,
enceradeira industrial, cadeiras plásticas, aspirador de pó, armário, roupeiro de aço, lousa digital,
televisores e detector de metal (tipo raquete).
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Na parte de manutenção foram executadas as seguintes ações: aquisição de peças para aparelho de ar
condicionado, bebedouro, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar
condicionado.
Até o terceiro trimestre foram adquiridos: aparador de grama, enceradeira industrial, lavadoras de alta
pressão, materiais de proteção e segurança, equipamentos de áudio e impressão, aparelhagem de som,
pedestal, aspirador de pó, roçadeira, notebooks (Ata de Registro de Preços n°004/2013 - SEGPLAN),
televisores, projetores e aparelhos de ar condicionado. Na parte de manutenção foram adquiridas peças
para reposição em aparelhos de TI, material de manutenção e segurança, serviços de instalação de
persianas, serviços de higienização e limpeza química nos filtros de ar condicionado para as unidades
universitárias e administração central em Anápolis.
No quarto trimestre foram adquiridos aparelhos de ar condicionados para atender a todas unidades
universitárias e Administração central da UEG através do Pregão Eletrônico 025/2014, central telefônica
para atender as unidades de Jussara e Sanclerlândia,  Caixas de som para unidade de Itumbiara, poltronas
para os auditórios de Luziânia e Morrinhos. Houve também a compra de quadros de avisos padronizados
para todas unidades universitárias, Administração Central da UEG em Anápolis, aquisição e instalação de
equipamentos de áudio para o auditório da unidade de Ciências SócioEconomicas e Humanas.

OBSERVAÇÕES

Os materiais, equipamentos e serviços adquiridos, são para atender 42 unidades universitárias, a
administração central em Anápolis e o Programa Educando e Valorizando a Vida (Goiânia).

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2127 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EXTENSÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No 1º Trimestre, foram concedidas 151 bolsas aos alunos da UEG como forma de assistência estudantil,
conforme informações obtidas através da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PrE).
Foram, ainda, ofertados 64 cursos de curta duração, 5 eventos foram realizados no período e 183 projetos
foram iniciados.

Até o 2º trimestre, foram concedidas 151 bolsas de extensão como forma de assistência estudantil. Foram
executados 233 projetos de extensão, 74 cursos de curta duração e 15 eventos de extensão distribuídas nas
41 unidades universitárias da UEG no Estado;

Até o 3º trimestre, foram concedidas 151 bolsas de extensão como forma de assistência estudantil. Foram
executados 346 projetos de extensão, 103 cursos de curta duração e 38 eventos de extensão distribuídas
nas 41 unidades universitárias da UEG no Estado;

O público beneficiado, considerando o maior valor registrado no 4º trimestre, foi de 265.614 pessoas
através de projetos de extensão, 34.289 pessoas através de cursos ministrados pela extensão e 26.678
pessoas através de eventos.
No 4º trimestre, foram executados 344 projetos de extensão, 106 cursos de curta duração e 36 eventos de
extensão.
Foram ofertadas 1.273 bolsas, sendo que 1.241 bolsas tem seus recursos orçamentários originários da
ação Promoção e Desenvolvimento de um Programa Próprio de Bolsas e 32 bolsas com seus recursos
orçamentários surgindo diretamente da ação Promoção e Desenvolvimento da Extensão contribuindo de
forma específica para alcançar as metas traçadas pelo produto Aluno da UEG atendido com assistência
estudantil.
As bolsas ofertadas com o propósito de contribuir para assistir aos estudantes, tem seus recursos
orçamentários retirados das dotações orçamentárias integrantes da ação Promoção e Desenvolvimento de
um Programa Próprio de Bolsas e são compostas por duas modalidades de bolsa, a saber: bolsa
permanência e bolsa ações extensionistas.
Os projetos, cursos e eventos são divididos em oito áreas temáticas: comunicação; cultura; direitos
humanos e justiça; educação; meio ambiente; saúde; tecnologia; e trabalho.
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A Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis, empreende diversas ações para alcançar seus
objetivos, entre eles:
* PROGRAMA DE INCUBADORAS (PROIN)
É um Programa de Incubadoras vinculado à Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis da
Universidade Estadual de Goiás, que atende empresas/projetos de base tecnológica. O Programa oferece
infraestrutura básica e um conjunto de suportes operacionais, administrativos, estratégicos e tecnológicos,
para empreendimentos/projetos a serem incubadas. Atuando como um habitat de inovação da
Universidade Estadual de Goiás, o PROIN.UEG torna-se elemento indutor para a disseminação do
empreendedorismo e inovação, sendo responsável pela interação entre a pesquisa, ensino e extensão
universitária.
* NÚCLEO DE EMPRESAS JUNIORES (NEJ)
É um Programa com caráter permanente e interdisciplinar que atua diretamente no apoio às empresas
juniores da Universidade Estadual de Goiás. Os principais objetivos do núcleo são: Potencializar as
Empresas Juniores de Alunos da UEG em prol da comunidade, ser um centro receptor de demandas,
dirigindo-as às Empresas Juniores de Alunos da UEG aptas a realizá-las; Dar a contrapartida dos
investimentos feitos pela sociedade na formação dos alunos da UEG através do incentivo à realização,
pelas Empresas Juniores, de projetos conjuntos de cunho social; promover a integração e troca de
informações efetivas entre as Empresas Juniores de Alunos da UEG possibilitando o intercâmbio de
experiências e a realização de projetos multidisciplinares estimulando a interação e troca de tecnologias.
* CENTRO DE IDIOMAS
Com a intenção de prestar assistência aos estudantes e comunidade, e prepará-los para uma melhor
qualificação foi criado o Centro de Idiomas, oferecendo um ensino de línguas acessível e de boa
qualidade. O Centro de Idiomas da Universidade Estadual de Goiás, baseado nos moldes de outras
universidades tem o corpo docente formado pelos próprios professores da Universidade e também alunos
do curso de letras com notório saber na língua específica a ser ministrada durante os cursos. O objetivo
principal do CI é capacitar a comunidade universitária e comunidade para o enfrentamento dos desafios
do mundo profissional, educacional e demais áreas que exijam conhecimentos em outras línguas. No ano
de 2014 foram atendidas mais de 1300 pessoas entre alunos, professores e servidores da UEG  e mais de
1700 pessoas da comunidade externa.
* Inclusão Digital em Aparecida de Goiânia
É um projeto que oferece inclusão digital e assessoria às pessoas acima de 40 anos de idade para pleitear
o mercado de trabalho, através da realização de curso de informática básica, palestras e assessoria, tanto
no encaminhamento pela qualificação profissional, como na entrega de currículo ao SINE e empresas da
região. Os encontros são semanais, com a duração de 4 horas. As principais contribuições desse projeto
são: a recolocação de pessoas acima de 40 anos de idade no mercado de trabalho; o ensino de Informática
Básica e treinamento para a participação de entrevistas de emprego, promovendo uma ponte entre a
atividade extensionista e o mercado de trabalho.
* UEG Mostra MODA
É um projeto que visa a integração das disciplinas da matriz curricular do curso superior de tecnologia em
design de moda, sendo desenvolvido durante todo o ano oficinas para o planejamento e desenvolvimento
de uma coleção. Dessa forma é feita a integralização com a comunidade na qual qualifica os participantes
para o mercado de trabalho,  pois são oferecidas oficinas de laboratório de criatividade, desenho,
modelagem  e costura. Ao final das atividades, os participantes serão capazes de desenvolver produtos
teóricos e práticos utilizando de todos os processos ensinados e aplicados na academia, pois as
possibilidades são inúmeras. O repasse para a comunidade é a realização final, pois o desfile, as
exposições, oficinas, mesas redondas, palestras serão mecanismos utilizados para facilitar a compreensão
do público, afim de torná-los consumidores, em potencial, destes produtos.
* Enriquecimento da Merenda Escolar
É um projeto que é um desdobramento de uma ação anterior, chamada PRODUÇÃO DE MUDAS
FLORESTAIS, que visa o plantio de mudas de mamão, maracujá e tomate nas escolas públicas de
Ipameri, com seus frutos incrementando a merenda escolar, oferecendo frutas e legumes frescos e
aproximando a comunidade externa à Universidade. Este trabalho é realizado pelos alunos recém
ingressos na Unidade de Ipameri, acompanhados de veteranos que orientam os novatos.
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* Voz Ativa: a UEG na comunidade
O presente projeto tem como objetivo geral construir um espaço permanente de comunicação entre a
Universidade Estadual de Goiás com a comunidade local e regional do município de Goiás, tendo como
reflexos a formação de acadêmicos de diferentes áreas e o diálogo com a sociedade a partir do debate de
temas relevantes para o desenvolvimento social, econômico, político e ambiental. O público alvo desta
ação está composto, basicamente, por professores, alunos e técnicos universitários da Unidade
Universitária da UEG, professores e alunos das escolas de ensino médio de Goiás e profissionais de
comunicação em Rádio e pela comunidade do município de Goiás e região, ouvintes da Rádio 13 de Maio
FM. O projeto promove um processo de formação a partir da realização do programa, assim como, a
conscientização da população de Goiás, em temas relevantes.

OBSERVAÇÕES

As bolsas de extensão contabilizadas nessa ação, têm seus recursos orçamentários vinculados a recursos
de convênios.
A modalidade de bolsa denominada bolsa permanência tem por objetivo prestar assistência aos
estudantes, porém, os recursos orçamentários não são provenientes da ação Promoção e Desenvolvimento
da Extensão, mas sim da ação Promoção e Desenvolvimento de um Programa Próprio de Bolsas. A
grande maioria das bolsas contabilizadas como assistência estudantil na ação Promoção e
Desenvolvimento da Extensão são provenientes de projetos aprovados em convênios.
Isso significa que a informação prestada nos trimestres anteriores (até o 3º trimestre) nesta descrição
analítica leva em consideração os beneficiados com a bolsa permanência. Caso tal bolsa não seja
contabilizada, teríamos um número de alunos beneficiados com assistência estudantil menor do que o
informado.
Neste ano, a UEG criou, através Lei Estadual nº 18.332 e nas Resoluções CsU nº 10/2014 e CsU nº
23/2014, o Programa de Auxílio Eventos. O programa visa dar suporte a estudantes e membros do corpo
da Universidade para participação em eventos acadêmicos, como congressos e seminários nacionais e
internacionais. O Pró-Eventos tem como objetivo estimular e divulgar a produção acadêmica e científica
da UEG, bem como aproximar Universidade e Sociedade.
Os auxílios ofertados pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PrE) aos discentes
são contabilizados no produto referente à assistência estudantil, pois permitem ao discente participar de
eventos dos quais, dependendo de sua condição financeira, sua participação não seria possível.
Todos os dados foram informados pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis.
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6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2128 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

U.O.:

REALIZAÇÕES

No primeiro trimestre foram concedidos 06 auxílios p/ participação de evento científico aos docentes.
Foram realizados 02 eventos científicos, 18 laboratórios de pesquisa foram consolidados e 93 projetos de
pesquisa foram aprovados. Além disso, houve a produção bibliográfica de 298 periódicos científicos
especializados.

No segundo trimestre foram concedidos 06 auxílios para participação de evento científicos aos docentes.
Foram realizados 10 eventos científicos, 35 laboratórios de pesquisa foram consolidados, houve a
produção bibliográfica de 124 periódicos científicos especializados e  94 projetos de pesquisa aprovados.

No terceiro trimestre foram concedidos 44 auxílios para participação em eventos científicos aos docentes
e discentes. Foram realizados 08 eventos científicos, 41 laboratórios de pesquisa foram consolidados,
houve a produção bibliográfica de 22 periódicos científicos especializados e 330 projetos de pesquisa
aprovados.

No quarto trimestre foram concedidos 43 auxílios para participação em eventos científicos aos docentes e
discentes. Foram realizados 08 eventos científicos e um de grande porte realizado na cidade de
Pirenópolis em conjunto com as Pró-Reitorias de Graduação e Extensão para a toda a comunidade
acadêmica da UEG , 41 laboratórios de pesquisa foram consolidados, houve a produção bibliográfica de
22 periódicos científicos especializados e 330 projetos de pesquisa aprovados.

OBSERVAÇÕES
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A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PrP) vem se estruturando para atuar de forma ostensiva
junto à comunidade acadêmica, na criação de uma atmosfera de pesquisa e desenvolvimento em nossa
Universidade. As ações envolvem o monitoramento de editais de pesquisa lançados pelos organismos de
fomento nos níveis Estadual, Federal e Internacional, o estimulo à formação de grupos de  pesquisa
multidisciplinares, a constituição e manutenção atualizada de um banco de informações sobre a formação
acadêmica e a competência técnica de nosso quadro docente,  bem como o desenvolvimento e apoio
pleno a projetos visando a busca de recursos para expansão e, ou, criação de infraestrutura necessária ao
desenvolvimento de programas de pesquisa e pós-graduação.
Tramita pela UEG, o processo p/ aporte financeiro no intuito de equipar os laboratórios da UEG com
equipamentos de pequeno porte e material de custeio. Há ainda, 4 projetos financiados com captação de
recurso financeiro via agência de fomento.
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6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2271 - PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UM PROGRAMA PRÓPRIO DE
BOLSAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No primeiro trimestre, 1226 alunos foram beneficiados com o programa próprio de bolsa da UEG. O
Programa Próprio de Bolsas tem a seguinte distribuição:
Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu: 20 alunos;
Bolsa de Desenvolvimento Institucional: 22 alunos;
Bolsa de Iniciação Científica e Bolsa de Iniciação Tecnológica: 230 alunos;
Bolsa de Ações Extensionistas: 954 alunos.
41 Unidades Universitárias foram atendidas com o programa.

No segundo trimestre, 1584 alunos foram beneficiados com o programa próprio de bolsa da UEG.
Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu: 40 alunos;
Bolsa de Desenvolvimento Institucional: 67 alunos;
Bolsa de Iniciação Científica e Bolsa de Iniciação Tecnológica: 220 alunos;
Bolsa de Ações Extensionistas: 1257 alunos.
41 Unidades Universitárias foram atendidas com o programa.

No terceiro trimestre, 1633 alunos/professores foram beneficiados com o programa próprio de bolsa da
UEG.
Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu: 40 alunos;
Bolsa de Desenvolvimento Institucional: 75 alunos;
Bolsa de Iniciação Científica e Bolsa de Iniciação Tecnológica: 224 alunos;
Bolsa de Ações Extensionistas: 69 alunos.
Bolsa Monitoria: 65 alunos.
Bolsa Incentivo ao Pesquisador: 69 professores.
Bolsa Permanência: 947 alunos.
Bolsa Pró-Licenciatura: 144 alunos.
42 Unidades Universitárias foram atendidas com o programa.

No quarto trimestre, 1859 alunos/professores foram beneficiados com o programa próprio de bolsa da
UEG.
Bolsa de Pós-Graduação Stricto Sensu: 40 alunos;
Bolsa de Desenvolvimento Institucional: 74 alunos;
Bolsa de Iniciação Científica e Bolsa de Iniciação Tecnológica: 230 alunos;
Bolsa de Ações Extensionistas: 68 alunos.
Bolsa Monitoria: 65 alunos.
Bolsa Incentivo ao Pesquisador: 70 professores.
Bolsa Permanência: 1168 alunos.
Bolsa Pró-Licenciatura: 144 alunos.
42 Unidades Universitárias foram atendidas com o programa.
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OBSERVAÇÕES

A periodicidade para prestação das informações, conforme consta no SIPLAM é anual.

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2107 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE GRADUAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A UEG possui atualmente 133 cursos de graduação. O curso de Administração em Caldas Novas
funciona em dois turnos e o curso de Educação Física em Goiânia-ESEFFEGO também funciona em dois
turnos. Os cursos mantidos e ofertados pela UEG neste ano coincidem. Foram contabilizados 133 cursos
mantidos e ofertados pela UEG na modalidade presencial.
Também são ofertados e mantidos pela UEG 3 cursos de graduação: Ciências Biológicas, Histórias e
Licenciatura em Computação. Estes cursos são ofertados por 14 Pólos.
Devido o movimento grevista o semestre letivo foi interrompido e finalizará em setembro 2014 em
algumas unidades universitárias.
Totais de cursos: 133 Cursos de Graduação Presenciais, sendo: 38 Cursos de Bacharelado; 76 Cursos de
Licenciatura;19 Cursos Superiores de Tecnologia. 16 Docentes beneficiados com auxílio a participação
em evento pela PrG; 5 Servidores da UEG capacitado pela PrG; 14 Unidades da UEG adaptadas para
atender alunos com deficiência, sendo: 17 Contratações de Profissionais da Rede de Apoio, aquisição de
material adaptado (Notebooks) para 06 unidades universitárias e 55 acadêmicos atendidos.
Terceiro trimestre: Foi aprovada, na reunião do Conselho Superior Universitário, a resolução que cria
vagas para o curso de Hotelaria na UEG, Pirenópolis, para o curso Superior de Tecnologia em Design de
Moda na UEG Jaraguá e para o curso de Educação Física na UEG Itumbiara. Os planos pedagógicos dos
cursos já estão prontos. Hotelaria, Educação Física e Design de Moda já serão graduações ofertadas no
próximo Processo Seletivo da UEG. Atualmente a Universidade conta com: 133 Cursos de Graduação
Presenciais: 38 Cursos de Bacharelado, 76 Cursos de Licenciatura, 19 Cursos Superiores de Tecnologia,
09 Cursos em extinção.
O número de alunos concluintes da graduação em 2014/1 totaliza 191 concluintes, distribuídos nas
seguintes cidades:
Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas em Anápolis 100 concluintes,Unidade de Goiânia
ESEFFEGO 48 concluintes, Unidade de Ipameri 20 concluintes, Unidade de Minaçu 7 concluintes,
Unidade de São Luís de Montes Belos 16 concluintes.
No quarto trimestre a UEG ofertou: 133 Cursos de Graduação Presenciais: 38 Cursos de Bacharelado, 76
Cursos de Licenciatura, 19 Cursos Superiores de Tecnologia, 09 Cursos em extinção.
O número de alunos concluintes da graduação em 2014/2 nas unidades que não houve paralisação totaliza
496 concluintes, distribuídos nas seguintes cidades: Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas em
Anápolis 104 concluintes, Goiânia - ESEFFEGO 48, Caldas Novas 2, Campos Belos 1, Ceres 8, Formosa
30, Goianésia 3, Goiás 30, Inhumas 4, Ipameri 25, Iporá 1, Jussara 3, Minaçu 26, Palmeiras de Goiás 46,
Pirenópolis 33, Pires do Rio 4, Posse 9, Quirinópolis 6, São Luís de Montes Belos 69, Trindade 41 e
Uruaçu 3, totalizando 496 alunos concluintes do curso de graduação 2014/2. Obs. As unidades que
fizeram paralisação o ano letivo encerrará em março/2015. Houve o acompanhamento da adaptação de
oito alunos portadores de necessidades especiais.
Buscando uma maior humanização das matrizes ao longo de 2014, o Grupo de Trabalho (GT) de
Desenvolvimento Curricular, coordenado pela Pró-Reitoria de Graduação (PrG), vem
sistematizando,projetos pedagógicos que coloquem o sujeito e seus contextos no centro das discussões
dos currículos da Universidade.O objetivo principal dos Grupos de Trabalho (GTs) é intercambiar,
interagir e trocar informações e conhecimentos, como também sensibilizar, mobilizar e debater sobre
temas e aspectos específicos de interesse da comunidade acadêmica que subsidiem a proposição e a
elaboração de políticas  de apoio ao desenvolvimento da Universidade Estadual de Goiás.
Dando prosseguimento ao calendário definido pelo Grupo de Trabalho (GT) de Desenvolvimento
Curricular, a Universidade Estadual de Goiás (UEG), por intermédio de
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sua Pró-Reitoria de Graduação (PrG), promoveu o ciclo de Encontros Regionais de Desenvolvimento
Curricular de Graduação. A etapa de discussões regionais teve como objetivo levantar as demandas e
percepções da comunidade acadêmica sobre a proposta elaborada pelo GTDC.

OBSERVAÇÕES

Os produtos curso de graduação da UEG mantido e curso da UEG ofertado têm periodicidade mensal
para colher as informações. Além deste, temos o produto aluno estagiário da UEG segurado que tem
periodicidade anual para que sejam colhidas as informações. O restante dos produtos tem periodicidade
semestral.
Até o primeiro trimestre, temos somente informações relativas aos produtos com periodicidade mensal.

6001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6001 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2232 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU

U.O.:

REALIZAÇÕES

Até o primeiro trimestre, com relação aos produtos, foram registrados: 9 cursos de mestrados ofertados
pela UEG distribuídos da seguinte maneira:
06 na Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas em Anápolis;
01 na Unidade de Ciências SócioEconômicas e Humanas em Anápolis;
01 na Unidade de Morrinhos;
01 na Unidade de Ipameri;
Curso de Especialização lato sensu: 1 ofertado em Goiânia.

No segundo trimestre foram registrados 9 cursos de mestrados ofertados nas seguintes unidades:
06 na Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas - Anápolis com 13 alunos
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concluintes no mês de junho;
01 na Unidade de Ciências SócioEconômicas e Humanas - Anápolis;
01 na Unidade de Morrinhos;
01 na Unidade de Ipameri;
Curso de Especialização lato sensu: 1 ofertado em Goiânia com 48 alunos concluintes no mês de junho e
27 no mês de julho.

No terceiro trimestre  foram registrados 9 cursos de mestrados ofertados nas seguintes unidades:
06 na Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas em Anápolis;
01 na Unidade de Ciências SócioEconômicas e Humanas em Anápolis;
01 na Unidade de Morrinhos;
01 na Unidade de Ipameri.

12 Cursos de Especialização lato sensu ofertados nas seguintes unidades:
01 na Unidade de Ciências SócioEconômicas e Humanas em Anápolis;
01 na Unidade de Inhumas;
01 na Unidade de Quirinópolis;
01 na Unidade de Itapuranga;
01 na Unidade de Morrinhos;
01 na Unidade de Jussara;
01 na Unidade de Uruaçu;
01 na Unidade de Goianésia;
01 na Unidade de Iporá;
01 na Unidade de São Luís de Montes Belos;
01 na Unidade de Posse;
01 na Unidade de Pires do Rio.

No quarto trimestre foram registrados 9 cursos de mestrados ofertados nas seguintes unidades:
06 na Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas em Anápolis;
01 na Unidade de Ciências SócioEconômicas e Humanas em Anápolis;
01 na Unidade de Morrinhos;
01 na Unidade de Ipameri.

14 Cursos de Especialização lato sensu ofertados nas seguintes unidades:
01 na Unidade de Ciências SócioEconômicas e Humanas em Anápolis;
01 na Unidade de Inhumas;
01 na Unidade de Quirinópolis;
01 na Unidade de Itapuranga;
01 na Unidade de Morrinhos;
01 na Unidade de Jussara;
01 na Unidade de Uruaçu;
01 na Unidade de Goianésia;
01 na Unidade de Iporá;
01 na Unidade de São Luís de Montes Belos;
01 na Unidade de Posse;
01 na Unidade de Pires do Rio;
01 na Unidade de Aparecida de Goiânia.

58905/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

INSTITUCIONAL

Maria Zaira Turchi

1. Gestor

2. Visão Institucional

Fomentar as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, visando contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico e cultural do estado de Goiás.

2.1 Objetivo Institucional

Lei de criação da FAPEG nº 15.472, de 12/12/05;
E.C. nº 39/05, de 15/12/05 (vinculação da receita estadual);
E.C. nº 43, de 12/05/09 (escalonamento da vinculação);
Lei nº 16.690, de 04/09/09 (concessão de bolsas e outros);
Lei nº 16.922, de 08/02/10  (incentivo à inovação tecnológica);
Decreto nº 7.158, de 1º/10/10  (Estatuto);
Lei nº 17.257, de 25/01/11 (organização administrativa);
Decreto nº 7.283, de 08/04/11 (estrutura organizacional);
Lei nº 18.537, de 25/06/2014 (criação de gerência).

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) atua no financiamento de projetos de
pesquisa científica e tecnológica; no incentivo à capacitação de recursos humanos em ciência e
tecnologia, por meio de bolsas de diversos níveis de formação; na fixação e consolidação de grupos de
pesquisa científica e tecnológica; na integração entre o setor produtivo e as instituições de pesquisa e
desenvolvimento; no apoio à realização e à participação de pesquisadores em eventos de ciência,
tecnologia e inovação; no estabelecimento de parcerias com órgãos federais de fomento à pesquisa
(CNPq, FINEP, CAPES, entre outros) e na indução de programas especiais de pesquisa e inovação.
Em 2014, esta Fundação manteve os programas anteriores e lançou 12 (doze) novas chamadas públicas
para difusão de ciência, tecnologia e inovação, para concessão de bolsas de mestrado e de doutorado pela
FAPEG e pela CAPES, para concessão de bolsas de iniciação científica, de pós-doutorado DOCFIX e de
pós-doutorado no país, para apoio aos programas de pós-graduação stricto sensu e para cooperação
internacional, bem como para apoio financeiro a projetos de pesquisa em qualquer área do conhecimento
(FAPEG Universal). Foram divulgadas, ainda, duas novas chamadas públicas para o desenvolvimento de
projetos em parceria com o Reino Unido e a FAPEG, relativas ao Fundo Newton.
O Fundo Newton é uma iniciativa nova que busca desenvolver o crescimento e o bem-estar social
sustentável de longo prazo da nação parceira, por meio da construção de habilidades em pesquisa e
inovação, e que faz parte do compromisso do Reino Unido com a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento
(ODA).
 Os editais divulgados nesse  período foram:
- Chamada 01/2014 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E/OU TECNOLÓGICOS
Objetivo: selecionar propostas para apoio financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos e de
inovação que visem contribuir significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do
Estado, abrangendo a realização de congressos, simpósios, workshops, seminários, ciclos de conferências
e outros eventos similares.
Recursos Financeiros: R$900.000,00 da FAPEG.
- Chamada 02/2014 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS E/OU TECNOLÓGICOS
Objetivo: apoiar a participação de doutores vinculados a  Instituições de Ensino Superior (IES) ou a
Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) em eventos científicos e/ou tecnológicos no exterior
ou no país, por meio de auxílio financeiro, para apresentação de trabalho científico e/ou tecnológico.
Recursos Financeiros: R$700.000,00 da FAPEG.
- Chamada 03/2014 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E
DOUTORADO NO ESTADO DE GOIÁS PELA FAPEG
Objetivo: fomentar a formação de recursos humanos qualificados e fortalecer os

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGSS) do Estado de Goiás.
Recursos Financeiros: R$20.660.000,00 previstos no Acordo para Cooperação Técnica e Acadêmica,
celebrado entre a FAPEG e a CAPES, para o financiamento de cerca de 280 cotas de bolsas de
mestrado/ano, no valor de R$1.350,00 por aluno/mês e de 140 cotas de bolsas de doutorado/ano, no valor
de R$2.000,00 por aluno/mês. A bolsa de mestrado terá a duração máxima de 24 meses e a de doutorado,
de 48 meses. Serão disponibilizados recursos do tesouro estadual de, aproximadamente, R$4,5 milhões
por ano até 2014.
- Chamada 04/2014 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO DOCFIX
Objetivo: conceder cotas de bolsas de pós-doutorado DOCFIX a doutores vinculados a PPGSS
(supervisor do bolsista), em qualquer área do conhecimento, visando estimular o desenvolvimento de
pesquisa científica, tecnológica e de inovação no estado de Goiás.
Recursos Financeiros: R$3.264.000,00, sendo R$1.968.000,00 da CAPES, destinados ao pagamento de
cotas de bolsas de pós-doutorado, no valor de R$4.100,00 por aluno/mês, pelo período de 24 meses, e
R$1.296.000,00 da FAPEG, destinados à concessão de auxílio pesquisa, no valor de até R$64.800,00 por
proponente.
- Chamadas 05 e 10/2014 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA PELA CAPES
Objetivo: conceder cotas de bolsas de Iniciação Científica - IC a doutores vinculados a PPGSS, em
qualquer área do conhecimento, visando estimular o desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica
e de inovação do estado de Goiás, despertar a vocação científica e tecnológica entre estudantes de
graduação; apoiar/incentivar talentos potenciais pelas atividades de pesquisa e facilitar a interação entre
docentes e estudantes interessados na carreira de pesquisador.
Recursos Financeiros: R$2.851.200,00 da CAPES, sendo R$1.440.000,00 da Chamada 05/2014 e
R$1.411.200,00 da Chamada 10/2014, destinados ao financiamento de 297 cotas de bolsas de iniciação
científica, no valor de R$400,00 por aluno/mês. A bolsa terá a duração mínima de 12 meses, podendo ser
renovada por igual período, após avaliação de desempenho do bolsista.
- Chamada 06/2014 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E
DOUTORADO PELA CAPES
Objetivo: conceder cotas de bolsas de mestrado ou doutorado, em qualquer área do conhecimento,
visando fomentar a formação de recursos humanos altamente qualificados e fortalecer os PPGSS do
estado de Goiás, recomendados pela CAPES.
Recursos Financeiros: R$1.944.000,00 da CAPES, sendo 10 cotas de bolsas de mestrado, com duração de
até 24 meses, no valor de R$1.500,00 por aluno/mês e 15 cotas de bolsas de doutorado, com duração de
até 48 meses, no valor de R$2.200,00 por aluno/mês.
- Chamada 07/2014 - FAPEG UNIVERSAL
Objetivo: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do estado de Goiás, em
qualquer área do conhecimento.
Recursos Financeiros: R$6.000.000,00 da FAPEG.
- FUNDO NEWTOW - CHAMADA DE PROJETOS DE PESQUISA EM PARCERIA: Conselho de
Pesquisa do Reino Unido (RCUK) e Conselho Nacional das Fundações de Amparo à Pesquisa
(CONFAP)
Objetivo: prover apoio flexível de curto prazo para atividades conjuntas de pesquisa de pequena escala e
de networking que sejam de natureza exploratória. O objetivo de longo prazo é estabelecer cooperações
sustentáveis entre pesquisadores do Reino Unido (UK) e do Brasil, que aumentarão a competitividade de
tais pesquisadores na obtenção de fundos para pesquisas de excelência em chamadas para financiamentos
futuros, sejam via Fundo Newton ou em outras oportunidades.
Recursos Financeiros: £100.000 (cem mil libras esterlinas), sendo £50.000 do Reino Unido e £50.000 da
FAPEG.
- FUNDO NEWTOW - BOLSAS E MOBILIDADE DE PESQUISA: Conselho Nacional das Fundações
de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e Institutos de Pesquisa do Reino Unido (UK)
Objetivo: selecionar propostas para atividades de fellowship e mobilidade de pesquisa, destinadas a
pesquisadores localizados em universidades e institutos de pesquisa do Reino Unido (UK) para
desenvolverem atividades de pesquisa no Brasil.
O financiamento de até três anos oferece uma oportunidade ao pesquisador do Reino Unido de
desenvolver as potencialidades e capacidades dos seus grupos de pesquisa, por meio de treinamentos,
colaborações e visitas recíprocas com um parceiro entre os
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melhores grupos de pesquisa do Brasil.
Recursos Financeiros:
- Para Jovens Pesquisadores: bolsa no valor mensal de R$7.000,00; passagens aéreas (ida e volta em
classe econômica) e seguro-saúde; bolsa de iniciação científica para um aluno de graduação auxiliar o
pesquisador; e apoio no valor de R$25.000,00 a cada seis meses.
- Para Pesquisador-Sênior: bolsa mensal no valor de R$10.000,00; passagens aéreas (ida e volta em classe
econômica) e seguro-saúde; bolsa de iniciação científica para um aluno de graduação auxiliar o
pesquisador; e apoio no valor de R$25.000,00 a cada seis meses.
- Chamada 08/2014 - APOIO AOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
ACADÊMICOS 4, 5 E 6
Objetivo: fortalecer os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Acadêmicos, visando estimular a
continuidade da progressão qualitativa e quantitativa de sua produção acadêmica, assim como elevar o
conceito junto a CAPES.
Recursos Financeiros: R$2.500.000,00 da CAPES, observados os seguintes critérios:
- Os coordenadores dos programas níveis 5 ou 6 poderão solicitar até R$125.000,00 e os coordenadores
dos programas de nível 4, até R$75.0000,00, em recursos de custeio, a serem repassados diretamente pela
CAPES aos coordenadores dos Programas de Pós-Graduação contemplados.
- Os recursos financeiros remanescentes, devido ao não credenciamento por parte do programa de pós-
graduação, no prazo estabelecido, serão divididos isonomicamente entre os cursos de níveis 5 e 6.
- Chamada 09/2014 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FAPEG/FAPs/ INRIA/INS2i-CNRS
Objetivo: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação de equipes principais e de
equipes orbitais, na área das ciências e tecnologias da informação e comunicação (TIC), mediante a
seleção de propostas para apoio financeiro a projetos conjuntos, a serem executados por uma equipe de
pesquisadores brasileiros (equipe principal), com colaboração eventual de outras equipes brasileiras
(equipes orbitais), e uma equipe de pesquisadores franceses do INRIA ou do INS2i-CNRS.
Recursos Financeiros: R$500.000,00 da FAPEG, a serem liberados em até duas parcelas, de acordo com a
disponibilidade orçamentária e financeira, observados os seguintes critérios de financiamento para cada
projeto:
a) até R$100.000,00/projeto, no caso de equipe principal, sem agregação de equipe orbital;
b) até R$120.000,00/projeto, no caso de equipe principal, com agregação de equipe orbital.
c) até R$40.000,00/projeto, no caso de equipe orbital.
- Chamada 11/2014 - APOIO A PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU
Objetivo: conceder recursos de custeio a PPGSS, sediados no estado de Goiás, com conceitos da CAPES
igual ou superior a 3, vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES), públicas ou privadas sem fins
lucrativos, visando promover melhorias na infraestrutura administrativo-acadêmica instalada e estimular a
continuidade da progressão qualitativa e quantitativa de sua produção acadêmica.
Recursos Financeiros: R$3.000.000,00 da CAPES.
- Chamada 12/2014 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO NO PAÍS
Objetivo: conceder bolsas de Pós-Doutorado a doutores vinculados a Instituições de Ensino Superior
(IES) ou a Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) sediadas no estado de Goiás e com
atuação em Programas de Pós-Graduação Sricto Sensu - PPGSS, para participarem de projetos de
pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e/ou de inovação em todas as áreas do conhecimento.
Recursos Financeiros: R$3.936.000,00 da CAPES.
Em todos os editais, 30% dos recursos são destinados à demanda qualificada proveniente de instituições
de educação, ciência e tecnologia sediadas no interior do Estado.

a) Plano de Aplicação Orçamentária: planejamento orçamentário das ações previstas para 2014. O
referido plano foi aprovado pelo Conselho Superior da FAPEG e foi encaminhado à Presidência para a
execução das ações do PPA/PAI no âmbito da Fundação.
Para elaboração desse documento, levou-se em consideração a estrutura

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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organizacional da Fundação; a perspectiva orçamentária constitucional da receita corrente líquida do
estado de Goiás destinada à FAPEG, bem como a captação de recursos extraorçamentários provenientes
da celebração de contratos, convênios e cooperação com agências de fomento, tais como: FINEP, CNPq,
CAPES, Ministérios e outros.
b) Planos de Ação: desenvolvidos para o detalhamento dos projetos do Plano de Ação Integrada de
Desenvolvimento do Governo do Estado de Goiás (PAI), de acordo com a metodologia 5W2H.
c) Planos de Melhoria: concebidos para propor oportunidades de melhorias a serem implementadas nos
principais processos da Fundação, de acordo com o diagnóstico organizacional realizado para a
concepção e desenvolvimento do Projeto Raio X da Gestão.
d) Relatório dos Principais Indicadores de Gestão das FAPs: utilizado no projeto Sistema de Indicadores
das Fundações de Amparo à Pesquisa do Brasil (SIFAP), que foi desenvolvido sob a coordenação do
Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e do Ministério de Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), para subsidiar estudos e análises comparativas referentes a investimentos em ciência e
tecnologia no Brasil e seus impactos sociais.

1103 . Programa de Bolsas de Pesquisa, de Formação e Tecnológicas
Ação 2446: Concessão de Bolsas de Pesquisa, Formação e Bolsas Tecnológicas (FAPEG BOLSAS)
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Doutorado/número: é o número total de alunos beneficiados com a
concessão de bolsas de doutorado em Instituições de Ensino Superior, para viabilizar a formação de
recursos humanos em CT&I no estado de Goiás.
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Iniciação Científica/número: é o número total de alunos beneficiados
com a concessão de bolsas de iniciação científica em Instituições de Ensino Superior, para estimular o
desenvolvimento da pesquisa em CT&I e para despertar a vocação científica e tecnológica entre os
estudantes de graduação.
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Mestrado/número: é o número total de alunos beneficiados com a
concessão de bolsas de mestrado em Instituições de Ensino Superior, para viabilizar a formação de
recursos humanos em CT&I no estado de Goiás.
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Pós-Doutorado nas Empresas/número: é o número total de alunos
beneficiados com a concessão de bolsas de pós-doutorado para desenvolvimento de projetos de pesquisa
em CT&I, no ambiente de empresas situadas no estado de Goiás.
- Docente Beneficiado com Bolsa de Doutorado/número: é o número total de docentes das Instituições de
Ensino Superior sediadas no estado de Goiás beneficiados com a concessão de bolsas de formação em
nível de doutorado no Brasil.
- Pesquisador Beneficiado com Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - DTI/número: é o
número total de pesquisadores beneficiados com bolsas para desenvolvimento tecnológico industrial, no
âmbito do Centro Regional para Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - CRTI.
- Pesquisador Beneficiado com Bolsa de Pós-Doutorado/número: é o número total de pesquisadores
doutores vinculados a Instituições de Ensino Superior ou a Instituições Cientificas e Tecnológicas
sediadas no estado de Goiás e com atuação em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para atuarem
em projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e/ou de inovação, em todas as áreas do
conhecimento.
- Pesquisador Beneficiado com Bolsa de Pós-Doutorado DOCFIX: é o número total de pesquisadores
doutores vinculados a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em qualquer área do conhecimento,
visando estimular o desenvolvimento da pesquisa em CT&I.
- Professor Beneficiado com Bolsa de Iniciação Científica Júnior - ICJ/número: é o número total de
professores beneficiados com a concessão de bolsas de apoio técnico para desenvolvimento de atividades
de tutoria aos alunos beneficiados com bolsas de iniciação científica júnior.
1108 . Programa de Fomento ao Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação
Ação 2400: Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FAPEG
UNIVERSAL)
- Projeto de Demanda Universal Fomentado/número: consiste no número de projetos de pesquisa
beneficiados com a concessão de apoio financeiro que visem contribuir

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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significativamente para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do estado de Goiás, em
qualquer área do conhecimento.
- Projeto de Desenvolvimento Científico Regional - DCR Fomentado/número: consiste no número de
projetos destinados à concessão de auxílios pesquisa visando estimular a atração e a fixação de
pesquisadores com experiência em CT&I no estado de Goiás.
- Projeto de Pesquisa para Fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
Fomentado/número: consiste no número de projetos de alunos dos PPGSS das Instituições de Ensino
Superior que foram selecionados para concessão de auxílio pesquisa com vistas a apoiar projetos de
dissertação ou tese, fortalecer o processo de investigação científica e contribuir para o avanço da
qualidade do curso, bem como para melhoria do desempenho relativo aos parâmetros de avaliação
adotados pela CAPES.
- Projeto de Pequisa para o SUS - PPSUS Fomentado/número: consiste no número de projetos de
pesquisa para a formação de recursos humanos qualificados e para a melhoria da qualidade de atenção à
saúde no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS) fomentados pela FAPEG em parceria com o
Ministério da Saúde e com o CNPq.
Ação 2365. Fomento à Difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação (FAPEG DIFUSÃO DE CT&I)
- Evento de Ciência, Tecnologia e Inovação Apoiado/número: consiste no número de projetos
contemplados com apoio financeiro para realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação que
visem contribuir significativamente para o desenvolvimento do Estado.
- Pesquisador Participante de Evento de Ciência, Tecnologia e Inovação Apoiado/número: consiste no
número de pesquisadores doutores, vinculados a Instituições de Ensino Superior, beneficiados com apoio
financeiro para participação em eventos científicos e/ou tecnológicos, nacionais ou internacionais.
Ação 2206. Fomento à Infraestrutura de Pesquisa (FAPEG INFRA)
- Laboratório de Ciência e Tecnologia Estruturado/número: consiste no número de laboratórios de ciência
e tecnologia estruturados por meio da aquisição de equipamentos destinados ao desenvolvimento da
pesquisa em ciência e tecnologia em Goiás.
Ação 2298. Fomento à Inovação Tecnológica no Estado de Goiás (FAPEG INOVA)
- Projeto de Apoio à Estruturação de Incubadoras de Empresas Fomentado/número: consiste no número
de projetos contemplados para fortalecer e consolidar as incubadoras de empresas de base tecnológica no
estado de Goiás.
- Projeto de Inovação a Micro e Pequenas Empresas do Estado Fomentado/número: consiste no número
de projetos de micro e pequenas empresas goianas fomentados por meio da concessão de recursos de
subvenção econômica e de sua ação transversal para o desenvolvimento de produtos e/ou processos
inovadores.
- Projeto de Núcleos de Inovação Tecnológica - NIT Fomentado/número: Consiste no número de projetos
contemplados para apoio à criação, estruturação e manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica -
NIT.
Ação 2109. Fomento à Pesquisa em Áreas Estratégicas
- Projeto de Demandas da Sociedade Fomentado/número: consiste no número de projetos fomentados
para atender demandas estratégicas da sociedade.
Ação 1057. Modernização da FAPEG (NOVA FAPEG)
- Sede da FAPEG Modernizada/percentual: consiste no percentual de ações realizadas, calculado em
relação ao número de ações previstas, com o objetivo de modernizar a sede da FAPEG.

 NOTA: Nessa relação de indicadores de desempenho foram considerados apenas os produtos
implementados pela FAPEG no exercício de 2014.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1103 - PROGRAMA DE BOLSAS DE PESQUISA, DE FORMAÇÃO E
TECNOLÓGICAS
ÓRGÃO GESTOR: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS -
FAPEG
O Programa de Bolsas de Pesquisa, de Formação e Tecnológicas abrange Instituições de Ensino Superior
(IES), docentes e alunos de universidades públicas e privadas.
De janeiro a dezembro de 2014, a FAPEG manteve os programas anteriores e, a partir do Termo de
Cooperação Técnica e Acadêmica firmado com a CAPES, lançou as seguintes chamadas públicas
relativas a este programa:
- Edital nº 03/2014: Concessão de Bolsas de Formação de Mestrado e Doutorado no Estado de Goiás pela
FAPEG;
- Edital nº 04/2014: Concessão de Bolsas de Pós-Doutorado DOCFIX pela CAPES;
- Editais nº 05 e 10/2014: Concessão de Bolsas de Iniciação Científica - IC pela CAPES;
- Edital nº 06/2014: Concessão de Bolsas de Formação de Mestrado e Doutorado pela CAPES; e
- Edital nº 12/2014: Concessão de Bolsas de Pós-Doutorado no País.
Conforme registro das liquidações no SIPLAM, foram beneficiados 641 bolsistas com recursos
orçamentários, sendo:
- 450 alunos de mestrado (R$1.350,00 por aluno/mês);
- 175 alunos de doutorado (R$2.000,00 por aluno/mês);
- 08 alunos de pós-doutorado nas empresas (R$6.800,00 por aluno/mês, sendo R$2.700,00 do orçamento
da FAPEG e R$4.100,00 da CAPES);
- 02 pesquisadores de desenvolvimento tecnológico industrial (R$4.000,00 e R$3.000,00 por aluno/mês,
nas modalidades DTI-A e DTI-B, respectivamente); e
- 06 tutores de iniciação científica júnior (R$ 300,00 por professor/mês).
Além dos recursos do Tesouro, também foram aportados recursos financeiros extraorçamentários
provenientes da CAPES, que são repassados diretamente aos 263 bolsistas beneficiados, integral ou
parcialmente, conforme estabelecido nos Editais 8; 9 e 10/2012; 8; 9 e 11/2013; 4;5 e 6/2014, sendo:
- 07 alunos de mestrado (R$1.500,00 por aluno/mês);
- 13 alunos de doutorado (R$ 2.200,00 por aluno/mês);
- 120 alunos de iniciação científica (R$400,00 por aluno/mês);
- 08 alunos de pós-doutorado nas empresas (R$6.800,00 por aluno/mês, sendo R$2.700,00 do orçamento
da FAPEG e R$4.100,00 da CAPES);
- 36 docentes beneficiados com bolsas de doutorado (R$2.200,00 por aluno/mês); e
- 15 pesquisadores beneficiados com bolsa de pós-doutorado DOCFIX (R$4.100,00 por aluno/mês);
- 64 pesquisadores beneficiados com bolsas de pós-doutorado no país (R$4.100,00 por aluno/mês).
Em 2014, houve o incremento de 191% na população beneficiada com bolsas de pesquisa, de formação e
tecnológicas, em relação ao exercício de 2010, evidenciando a eficácia deste programa, por meio das
metas físicas estabelecidas para os projetos implementados, cuja maioria dos produtos apresentou
resultados superiores aos programados.

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2446 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA, FORMAÇÃO E BOLSAS
TECNOLÓGICAS - FAPEG BOLSAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

De janeiro a dezembro de 2014, foram implementadas as metas físicas, com recursos orçamentários e
extraorçamentários, para os seguintes produtos contemplados nesta ação:
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Doutorado/nº (Editais 02 e 10/2010; 01/2012; 03/2013; 03 e 06/2014);
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Mestrado/nº (Editais 01/2012; 03/2013; 03 e 06/2014);
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Iniciação Científica - IC/nº (Edital 05/2014);
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Pós-Doutorado nas Empresas/nº (Editais 10/2012 e 08/2013);
- Docente Beneficiado com Bolsa de Doutorado/nº (Editais 08/2012 e 09/2013);
- Pesquisador Beneficiado com Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial -
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DTI/nº (Acordo de Cooperação FAPEG/UFG);
- Pesquisador Beneficiado com Bolsa de Pós-Doutorado/nº (Editais 09/2012 e 11/2013);
- Pesquisador Beneficiado com Bolsa de Pós-Doutorado DOCFIX/nº (Edital 04/2014); e
- Professor Beneficiado com Bolsa de Iniciação Científica Júnior - ICJ/nº (Edital 03/2011).

OBSERVAÇÕES

1. Os resultados das metas físicas referentes aos principais produtos implementados nesta ação estão
demonstrados em gráficos.
2. Ressalta-se que a população beneficiada com a implementação desta ação e o valor mensal pago
podem variar no decorrer do exercício, à medida que os bolsistas concluem seus cursos de pós-graduação
ou novos benefícios são concedidos.
3. Há necessidade de reavaliar a metodologia utilizada pela SEGPLAN para apuração das metas físicas
anuais dos produtos desta ação.
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PROGRAMA: 1108 - PROGRAMA DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
ÓRGÃO GESTOR: 6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS -
FAPEG
O Programa de Fomento ao Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação contempla Instituições
de Ensino Superior (IES), Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs), pesquisadores,
docentes e alunos de universidades das redes pública e privada, beneficiando todo o sistema de CT&I do
estado de Goiás.
De janeiro a dezembro de 2014, a FAPEG manteve os programas anteriores e divulgou as seguintes
chamadas públicas relativas a este programa:
- Edital nº 01/2014: Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação de abrangência
nacional ou internacional no estado de Goiás;
- Edital nº 02/2014: Apoio à Participação em Eventos Científicos e/ou Tecnológicos;
- Edital nº 07/2014: Apoio Financeiro a Projetos de Pesquisa em qualquer área do conhecimento (FAPEG
Universal);
- Edital nº 08/2014: Apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Acadêmicos, com conceitos
CAPES 4; 5 e 6;
- Edital nº 09/2014: Cooperação Internacional FAPEG/FAPs/INRIA/INS2i-CNRS;
- Edital nº 11/2014: Apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu;
- Fundo Newton: Chamada de Projetos de Pesquisa em Parceria com Instituições de Pesquisa em CT&I -
Conselho de Pesquisa do Reino Unido (RCUK) e Conselho Nacional das Fundações de Amparo à
Pesquisa (CONFAP); e
- Fundo Newton: Chamada para Mobilidade em Pesquisa - Conselho Nacional das Fundações de Amparo
à Pesquisa (CONFAP), Institutos de Pesquisa do Reino Unido (UK) e Academias Britânicas.
O Fundo Newton é uma iniciativa nova que busca desenvolver o crescimento e o bem-estar social
sustentável de longo prazo da nação parceira por meio da construção de habilidades em pesquisa e
inovação, e que faz parte do compromisso do Reino Unido com a Ajuda Oficial ao Desenvolvimento
(ODA).
No mesmo período, a FAPEG liquidou valores referentes às seguintes chamadas públicas lançadas em
2012 e 2013:
- Chamada 05/2012: Demanda Universal;
- Chamada 12/2012: Apoio a Projetos de Pesquisa para o Fortalecimento dos Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu (PPGSS);
- Chamada 14/2012: Apoio à Criação, Estruturação e Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica
(NIT);
- Chamada 15/2012: Apoio às Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica;
- Chamada 34/2012 do CNPq: Programa de Pesquisa Ecológica de Longa de Duração (PELD);
- Chamada 04/2013: Participação em Eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação;
- Chamada 05/2013: Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação;
- Chamada 07/2013: Subvenção Econômica à Inovação (TECNOVA);
- Chamada 12/2013: Programa Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS);
- Chamada 13/2013: Apoio a Projetos do Programa Redes Digitais da Cidadania; e
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- Chamada 14/2013: Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (DCR).
Em 2014, houve o incremento de 216% no número de projetos fomentados para desenvolvimento da
CT&I, em relação ao exercício de 2010, evidenciando a efetividade deste programa.

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2400 - FOMENTO À DEMANDA UNIVERSAL EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO - FAPEG UNIVERSAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram implementadas as metas físicas estabelecidas para os seguintes produtos contemplados
nesta ação:
- Projeto de Demanda Universal Fomentado/nº (Edital nº 05/2012);
- Projeto de Fortalecimento dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Fomentado/nº (Edital nº
12/2012);
- Projeto de Pesquisa para o SUS - PPSUS Fomentado/nº (Edital nº 12/2013); e
- Projeto de Desenvolvimento Científico Regional - DCR Fomento/nº (Edital nº 14/2013).

OBSERVAÇÕES

1. Os resultados das metas físicas referentes aos produtos implementados nesta ação estão demonstrados
em gráfico.
2. O produto Projeto de Demanda Universal Fomentado contempla 33 processos liquidados relativos a
diárias e taxas relacionadas às atividades finalísticas desta Fundação.

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2365 - FOMENTO À DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - FAPEG
DIFUSÃO DE CTEI

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram implementadas as metas físicas estabelecidas para os seguintes produtos contemplados
nesta ação:
- Pesquisador Participante de Evento de Ciência, Tecnologia e Inovação Apoiado/nº (Editais 04/2013 e
02/2014); e
- Evento de Ciência, Tecnologia e Inovação Apoiado/nº (Editais 05/2013 e 01/2014).

OBSERVAÇÕES

Os resultados das metas físicas referentes aos produtos implementados nesta ação estão demonstrados em
gráfico.
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6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2206 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA - FAPEG INFRA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foi implementada a meta física estabelecida para o seguinte produto contemplado nesta ação:
- Laboratório de Ciência e Tecnologia Estruturado/nº (Convênio Estruturante II/FAPEG - FINEP).

OBSERVAÇÕES

No período considerado, foram estruturados 11 laboratórios de Ciência e Tecnologia, com a aquisição de
equipamentos no valor de R$4.371.005,98.

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2298 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
INOVA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foram implementadas as metas físicas estabelecidas para os seguintes produtos contemplados
nesta ação:
- Projeto de Núcleos de Inovação Tecnológica - NIT Fomentado/nº (Edital nº 14/2012);
- Projeto de Apoio à Estruturação de Incubadoras de Empresas Fomentado/nº (Edital nº 15/2012); e
- Projeto de Inovação a Micro e Pequenas Empresas do Estado Fomentado/nº (Edital nº 07/2013).

OBSERVAÇÕES

1. Os resultados das metas físicas referentes aos produtos implementados nesta ação estão demonstrados
em gráfico.
2. Para viabilizar a implementação dos 15 projetos fomentados por meio dos editais 14 e 15/2012, foram
concedidos 29 auxílios, sendo 14 para Apoio Técnico (AT) e 15 para Desenvolvimento Técnico Industrial
(DTI), totalizando 256 parcelas liquidadas.
3. No período considerado, foram beneficiados 36 projetos com repasse da 1ª parcela do Programa de
Subvenção Econômica à Inovação - TECNOVA.
4. O produto Projeto de Inovação a Micro e Pequenas Empresas do Estado Fomentado/nº, também,
contempla 12 processos liquidados destinados à execução da ação transversal para implantação do
Programa TECNOVA (Convênio nº 01.13.0100.00), cujo objetivo é dotar a FAPEG das condições
necessárias ao atendimento e à capacitação das micro e pequenas empresas beneficiadas pela ação de
subvenção econômica. Para implementação desse produto foram investidos R$8.000.488,15 no exercício
de 2014.

59905/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2109 - FOMENTO À PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foi implementada a meta física estabelecida para o seguinte produto contemplado nesta ação:
- Projeto de Demandas da Sociedade Fomentado/nº.

OBSERVAÇÕES

1. O resultado da meta física referente ao produto implementado nesta ação está demonstrado em gráfico.
2. Nesse período, foram liquidados 191 processos relativos ao produto Projeto de Demandas da Sociedade
Fomentado/nº, sendo 01 destinado à implementação do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a
FAPEG e a CAPES, para implantação do Programa de Doutorado Rede Pró-Centro-Oeste; 01 destinado
ao pagamento da 1ª parcela para o financiamento do Projeto de Pesquisa Helicoverpa Armigera no estado
de Goiás; 177 do Programa Redes Digitais da Cidadania (Edital nº 13/2013) e 12 do Programa de
Pesquisa Ecológica de Longa Duração - PELD (Edital nº 34/2012 - CNPq), totalizando R$1.912.730,00.
3. Os produtos e as metas físicas previstas para esta ação poderão sofrer alterações no decorrer do
exercício 2015 para contemplar as demandas estratégicas estabelecidas por meio de parcerias com os
órgãos do Poder Executivo do estado de Goiás ou com a União.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

6002 - FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6002 FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 1057 - MODERNIZAÇÃO DA FAPEG - NOVA FAPEG

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2014, foi implementada a meta física estabelecida para o seguinte produto contemplado nesta ação:
- Sede da FAPEG Modernizada/percentual.

OBSERVAÇÕES

Os processos liquidados neste produto correspondem a 6,2% da sede da FAPEG modernizada com a
contratação de serviços de assistência técnica para readequação da Central Telefônica PABX, bem como
com a aquisição de móveis para suprir às demandas provenientes da admissão de novos funcionários e de
melhoria no atendimento ao público-alvo desta Fundação, no valor de R$81.219,66.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

INSTITUCIONAL

JAYME EDUARDO RINCON

1. Gestor

2. Visão Institucional

Executar as políticas e diretrizes emanadas da Secretaria de Infraestrutura, mormente obras de engenharia
rodoviária e civil de interesse do Estado;
Administrar as rodovias sob a sua jurisdição ou responsabilidade, cuidando de sua guarda, sinalização e
de seu policiamento; executar a cobrança de pedágio, taxas de utilização e de contribuição de melhoria,
sempre que a lei lhe facultar ou obrigar; realizar a permissão, a administração e a concessão do uso de
faixa de domínio entre outras.

2.1 Objetivo Institucional

A Agência Goiana de Transportes e Obras, criada pela Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1999, com
modificações posteriores, principalmente a da Lei nº 17.257/2011; é jurisdicionada à Secretaria de
Infraestrutura, é entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público interno,
com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Atualmente é regulamentada pelo decreto n.º
7588/2012.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A atual gestão busca revitalizar o sistema rodoviário do Estado, através da construção de novas rodovias e
recuperação das já existentes, conclusão das obras paralisadas (estradas, pontes, viadutos, bueiros),
implantação e conservação de aeródromos, duplicação e iluminação das rodovias estaduais que dão
acesso aos destinos turísticos estaduais, implantação e revitalização de toda sinalização horizontal e
vertical das rodovias goianas, aumentando a segurança e preservando a vida dos cidadãos goianos.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

O programa RODOVIDA RECONSTRUÇÃO, é a maior intervenção já feita na malha rodoviária
pavimentada do Estado de Goiás, priorizando as Rodovias que se encontravam em piores condições e
com maior importância social e econômica para o Estado.
O Programa RODOVIDA URBANO tem com proposta reabilitar mais de 10 milhões de metros
quadrados atendendo 124 municípios goianos.
O Programa RODOVIDA MANUTENÇÃO está sendo implantado dentro de um novo conceito para a
manutenção preventiva e corretiva de toda a malha rodoviária pavimentada e não pavimentada de Goiás,
atendendo mais de 10.000 km de rodovia.
O Programa RODOVIDA CONSTRUÇÃO interligará nossas principais regiões produtoras, com um
investimento de 1 bilhão e setecentos milhões de reais, via operação de crédito, oriundos do BNDES para
pavimentação de mais de 1700 quilômetros de rodovias em Goiás, o programa contempla a conclusão de
obras paralisadas ao longo dos anos e a construção de novas rodovias. Via operação de crédito, oriundos
do Banco do Brasil , o investimento é de 1 bilhão e 900 milhões de reais para construção de novas
rodovias, reforma, ampliação e construção de 29 aeródromos nas principais cidades do Estado

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

No âmbito da rodovias os principais indicadores são a recuperação, a manutenção e a construção da
malha rodoviária estadual medida em quilômetros.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1011 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

O Programa Aeroportuário é responsável pela  implantação de novos aeroportos, adequação e a
manutenção dos aeroportos já existentes em todo território do Estado de Goiás, todos com infraestrutura
dimensionadas para atender com segurança a aviação geral.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2381 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AEROPORTOS E
TERMINAIS DE PASSAGEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram adequados 02 (dois) aeroportos no exercício de 2014 atendendo os municípios de : Alto Paraíso e
Posse e estão sendo adequados mais 09 aeroportos nos municípios de: Anápolis, Aragarças,
Aruanã,Catalão, Ipameri, Morrinhos,Porangatu, Quirinópolis,São Miguel do Araguaia.
Em 2014 já concluímos 90% da adequação da pista de pouso e decolagem ao Aeroporto de Cargas de
Anápolis que será projetado para receber qualquer tipo de aeronave de carga.Será um terminal aéreo com
equipamentos automatizados que se unirá aos modais rodoviário e ferroviário, no escoamento da
produção industrial e de grãos, pelo Porto Seco de Anápolis, na Região Central de Goiás.
Iniciamos a implantação mais 03 três aeroportos nos municípios de : Caiapônia 80,73% da obra já
concluída, Mineiros 93,93%da obra já concluída e Nova Crixás 35,05%da obra já concluída.

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E
GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS
ÓRGÃO GESTOR: 6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

O programa é responsável por projetar, construir, reconstruir e manter obras civis públicas por meio
direto ou indireto visando ao aproveitamento administrativo, bem como à preservação da memoria
cultural e do meio ambiente.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2544 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AUTÓDROMO AYRTON SENNA

U.O.:

REALIZAÇÕES

AUTÓDROMO DE GOIÂNIA DE PORTAS ABERTAS
No ano em que completa 40 anos de história, o Autódromo de Goiânia volta a integrar o calendário
nacional do esporte a motor após ter recebido obras de reforma e modernização. Desde a sua entrega em
junho desse ano, o Autódromo foi palco de importantes corridas do automobilismo e motociclismo além
de receber treinos de ciclistas amadores e profissionais. O circuito teve a sua pista classificada pelos
pilotos como uma das melhores do país. Para deixar o Autódromo de Goiânia ainda mais completo, a
Agetop conclui o parque multiuso  aberto à comunidade com pista de skate e patinação, teatro de arena,
pista de caminhada, quadras poliesportivas, entre outras estruturas para a prática de esportes.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2543 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO CULTURAL OSCAR
NIEMEYER

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações
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6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2545 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2759 - ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO SERRA DOURADA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Há uma manutenção periódica do Estadio Serra Dourada.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

A Ç Ã O :  1 3 0 1  -  A U T Ó D R O M O  I N T E R N A C I O N A L  D E  G O I Â N I A
( C O N S T R U Ç Ã O / R E F O R M A / M A N U T E N Ç Ã O )

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1268 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NA
ÁREA DA EDUCAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No exercício de 2014 a Agetop concluiu as seguintes obras na área da educação:  Construção da Escola
Padrão Sec XXI (Colégio Estadual Ismael Silva) em Goiânia; Construção da Escola Padrão Sec XXI com
quadra de esportes coberta no Colégio Estadual Nazir Safatle em Goiânia, Reforma e Adequação do
Colégio Estadual Jornalista Sidney Basile em Aparecida de Goiânia e Reforma e Adequação do Colégio
Estadual Pedro Xavier Teixeira em Goiânia.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1269 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NA
ÁREA DA SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

No exercício de 2014  a obra de construção do HUGO 2 esta em fase de  acabamento com 80% já
concluído, a construção de 05 CREDEQ nos municípios:  Aparecida de Goiânia com 91%, Quirinópolis
com 38%, Goianesia e Caldas Novas com 24% e Morrinhos com 20% já concluídos.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1216 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS NA
ÁREA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Construção do Centro de Excelência do Esporte: Laboratório de Capacitação e Pesquisa com 88%
concluídos, o Estádio Olímpico com 70% concluídos. Manutenção, reforma e adequação do Autódromo
Internacional de Goiânia e manutenção periódica do Estadio Serra Dourada.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1157 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E GERÊNCIA DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão em execução as obras: Reforma, restauração e adequação do Palácio das Esmeraldas em
Goiânia;Construção do Centro Cultural de Palmeiras em Palmeiras de Goiás, Construção do Centro
Olímpico Gelson Costa em Ceres, Reforma do Estádio de Futebol Serra das Arraras no município de
Posse.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1139 - ESTUDOS AMBIENTAIS E LICENCIAMENTOS - PRÓPRIOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi realizado o estudo ambiental e licenciamento para obras de prédios públicos no município de Buriti
Alegre de Goiás.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1116 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - PRÓPRIOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Readequação de projeto de arquitetura do Centro e Excelência do Esporte e Cidadania de Goiânia, hangar
do Estado em Goiânia e a iluminação do Estádio Olímpico do Centro de Excelência.

PROGRAMA: 1028 - PROGRAMA GOIÁS PAVIMENTADO

ÓRGÃO GESTOR: 6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

É responsável pelos estudos de impactos ambientais, projetos de engenharia e implantação de novas
rodovias, obras de artes especiais, anéis viários, iluminação da rodovias e o laboratório de estudo do solo.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1117 - ESTUDOS AMBIENTAIS E LICENCIAMENTOS - GOIÁS PAVIMENTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizações de 15 estudos de Impactos ambientais e taxas para licenciamentos ambientais,  para a
implantação novas rodovias.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1198 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - OAE - E
COMPLEMENTARES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Serviços de manutenção da iluminação das Rodovias goianas, em fase de conclusão a construção de ponte
de concreto armado nas: GO-402 e GO-456, duplicação GO-070 Inhumas/Itauçu com extensão total do
trecho 25,7 km e Pavimentação da GO-020 Pires do Rio BR-050 -com extensão total do trecho 67,4 km.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1115 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - GOIÁS PAVIMENTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES
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6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Foram pagos 39 projetos Executivos de Engenharia para implanatação de novas rodovias

PROGRAMA: 1029 - PROGRAMA PRIMEIRO CAMINHO

ÓRGÃO GESTOR: 6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Não houve realizações.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1080 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1110 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - PRIMEIRO CAMINHO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações

PROGRAMA: 1008 - PROGRAMA RODOVIDA

ÓRGÃO GESTOR: 6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

É responsável pela implantação de novas rodovias, obras de artes especiais, anéis viários, implantação e
manutenção da iluminação, a reconstrução, manutenção, sinalização viária e a construção de praças de
pessagens.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
6550 - FUNDO DE TRANSPORTES - FT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2392 - CONSERVAÇÃO/RECUP./MANUT./CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO DAS
RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS E SUAS PONTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Implantação de 06 praças de pesagens municípios de : GO-060 Trindade/Santa Barbara; GO-010
Leopoldo de Bulhões/Silvânia; GO-206 Inaciolândia/Gouverlândia; GO-326 Anicuns/Sancrerlândia; GO-
174 Rio Verde/Montividiu; GO-180 Div GO/MS entroncamento da GO-302.
Implantação de 492,6 km de novas rodovias:GO- 410 Edéia/Porteirão , GO-219 São Miguel do Passa
Quatro/Bela Vista de Goiás,GO-504 Ouvidor/ Usina de Fosfato, GO-437 Anápolis/Gameleira/ Silvânia,
GO-080 duplicação Goiânia/Neropolis, GO-040 Goiânia/Aparecida de Goiânia(Madre Germana), GO-
324 Jussara/Jacilândia, GO-236 Mambaí Divisa GO/BA, GO-405 Paraúna/Rio Verde, GO-210
Porteirão/Venda Seca, GO-469 Trindade/Abadia, GO-206 Chapadão do Céu/Itumirim, GO-020
Goiânia/Bela Vista, GO-469 Trindade/Goianira, GO-437 BR 040 Cidade Osfaya.
Iluminação de 03 trechos concluídos GO-080 Goiânia/Nerópolis, GO-520 duplicação Novo Gama Lago
Azul, GO-040 Avenida União/Ribeirão dos Dourados.
Recuperação e pavimentação de 913,08 km de rodovias goianas.
Manutenção  de mais de 10.000 km de rodovias pavimentadas e não pavimentadas.
Construção de 02 viadutos: GO-060 e GO-070 em Goiânia.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1183 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS EM ESTRADAS ESTADUAIS NÃO
PAVIMENTADAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações
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EXERCÍCIO 2014
6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2039 - EVENTOS CULTURAIS, FESTIVIDADES E INAUGURAÇÕES DE OBRAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Festas religiosas em Trindade e  Muquen em Niquelandia

PROGRAMA: 1012 - PROGRAMA RODOVIDA URBANO

ÓRGÃO GESTOR: 6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

O Programa Rodovida Urbano tem por objetivo a pavimentação e reconstrução de vias urbanas em todos
os municípios goianos.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1029 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No municipio de Rio Verde foram pavimetados182.015 m² de via urbana.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1102 - PLANEJAMENTO, GESTÃO E PROJETO - RODOVIDA URBANO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1031 - REABILITAÇÃO DE VIAS URBANAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram reabilitados um total de 949.139,80 mil metros quadrados de pavimentos asfálticos urbanos
beneficiando os municípios de: Buriti Alegre, Caldas Novas, Campinaçu, Catalão, Firminópolis,
Formosa, Ipameri, Iporá, Itaguari, Itaguaru, Itumbiara, Padre Bernardo  Pires do Rio, Santo Rosa de
Goiás, São Luis de Montes Belos, Trindade e Vianópolis.

PROGRAMA: 1060 - PROGRAMA SEGURANÇA VIÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

O Programa de Segurança Viária garanti segurança em todas as rodovias  goiana sejam elas pavimentadas
e não pavimentada. O convenio com o Batalhão Rodoviário que fornece todas as ferramentas necessárias
para que os agentes desenvolvam um excelente trabalho de prevenção a acidentes e assistência a qualquer
eventualidade, a instalação de redutores de velocidade nos  principais pontos críticos nas rodovias goianas
e a emissão de autos de infração para os condutores desatentos que trafegam em nossas rodovias.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 1095 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DE TRÂNSITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização nessa ação.
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6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2246 - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, TRATAMENTO E POSTAGEM DE MULTAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Convênio com o Batalhão rodoviário com a manutenção de 30 postos ao longo de toda rodovia Estadual,
a locação de mais de 70 viaturas e o contrato com empresa especializada monitoramento de velocidade
com 28 faixas de radares estáticos e 46 faixas de radares fixos, tudo isso para garantir uma maior
segurança e comodidade para os usuários das rodovias goianas.Foram postadas mais de 1.930.936
infrações de transito nas rodovias goianas.

6501 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6501 AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2460 - POLICIAMENTO PREVENTIVO, REPRESSIVO, OP. ESPECIALIZADAS E
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA MALHA VIÁRIA ESTADUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Agetop até o terceiro trimestre do ano de 2014, mantém o convênio com o Batalhão rodoviário com a
manutenção de 30 postos ao longo de toda rodovia Estadual, a locação de mais de 70 viaturas e o contrato
com empresa especializada monitoramento de velocidade com 28 faixas de radares estáticos e 46 faixas
de radares fixos, tudo isso para garantir uma maior segurança e comodidade para os usuários das rodovias
goianas.
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6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

INSTITUCIONAL

JOAO FURTADO DE MENDONCA NETO

1. Gestor

2. Visão Institucional

Buscar a redução contínua e gradual das fatalidades no trânsito, através de ações preventivas e
corretivas,envolvendo
educação, engenharia e fiscalização no trânsito, buscando o máximo de satisfação dos usuários que
recorrem os
serviços do Detran/GO, oferecendo serviços com presteza, agilidade, educação, confiabilidade e conforto.

2.1 Objetivo Institucional

Lei Estadual 8.556 07/07/1980
Decreto Estadual 1.863 31/10/1980

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Considerando a complexidade que envolve a prestação de serviços pelo DETRAN/GO, as questões
localizadas dos municipios
goianos, a gestão do referido período atingiu totalmente seus objetivos programados com um resultado
plenamente satisfatório.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Sistema Elaboração Orçamentária -SEONET
Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual -SIPLAM
Previsão de Desembolso Financeiro - PDF

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Taxa Acidente p/ 10 mil veículos em Circulação;
Número de vítimas fatais por 10 veículos;
Taxa da Variação de Acidentes nas Rodovias Estaduais;
Campanhas Realizadas;
Sinalização Realizada;
Usuários Atendidos pelo Detran;
Construção Realizada m².

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1121  -  PROGRAMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E
TELECOMUNICAÇÃO

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2256 - IMPLANTAÇÃO/MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DO
DETRAN

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Início da Implantação da verificação biométrica em todas as etapas da CNH (Goiânia e Aparecida já
implantados);
- Disponibilização da solicitação da Segunda via (e definitiva) da CNH pela Internet (entrega da CNH
para estes dois casos em 3 dias);
- Soluções de mobilidade - Talonário eletrônico, Vistoria e aplicativos coorporativos (200
Smartphones/Tablets para emissão de multas eletrônicas);
- Business Inteligence (BI) (Consultas/Relatórios);
- Ampliação de 100% dos links de comunicação com as CIRETRANs;
- Integração dos sistemas com fabricante de placas;
- Integração com os fabricantes dos sistemas de simuladores;
- Aquisição de Licenças Microsoft (Windows e Office);
- Aquisição de 600 Desktops e 20 Notebooks.

PROGRAMA: 1004 - PROGRAMA DETRAN EXCELÊNCIA DE ATENDIMENTO AO
CIDADÃO
ÓRGÃO GESTOR: 6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

Está fundamentado na estratégia de busca da excelência no atendimento ao cidadão, para promoção
permanente de serviços públicos, articulados e modernos, proporcionando segurança, comodidade e
conforto para a sociedade de Goiás.

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2152 - AGILIDADE E COMODIDADE A SERVIÇO DO USUÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Contrato com a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para melhor atender os usuários com
comodidade, agilidade, rapidez e segurança, com diversos serviços de correspondência.

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2538 - APOIO ÀS UNIDADES DE ATENDIMENTO

U.O.:
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REALIZAÇÕES

Produção e Confecção Eletrônica e Impressão em talho doce ( calcografia) da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), de acordo com as especificações constantes das Resoluções n°s 192/2006, 287/2008,
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Permissão Internacional para Dirigir (PID) .

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2200 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT

U.O.:

REALIZAÇÕES

O PADRÃO VAPT VUPT DETRAN É UMA UNIDADE VOLTADA A REALIZAÇÃO DE TODOS
OS SERVIÇOS DO DETRAN, COM MAIS DE 60 SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, TANTO NA
ÁREA DE VEÍCULO COMO CNH, ATENDENDO AOS USUÁRIOS DA CAPITAL E INTERIOR.
COM UMA MÉDIA DE 2.100 ATENDIMENTOS DIA, ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE 99,67% É
UMA MÉDIA DE ESPERA DE 5 MINUTOS.

* AUMENTO NA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO COM O INCREMENTO DE 14 GUICHÊS
DE ATENDIMENTO;
* INCREMENTO DE 17 SERVIDORES, AUMENTANDO A CAPACIDADE DE ATENDIMENTO
DE 2.100/DIA PARA 2.800/DIA;
* ABSORÇÃO DO SERVIÇO DE SNG (SERVIÇO NACIONAL DE GRAVAME),QUE ERA
REALIZADO FORA DA UNIDADE, E QUE AGORA ACOMPANHA O HORÁRIO DE
ATENDIMENTO DO VAPT - VUPT, VISTO QUE ESTE SERVIÇO ERA COMPLEMENTO DE
TRANSFERÊNCIA E INCLUSÃO, O QUE OBRIGAVA O USUÁRIO A SE DESLOCAR FORA DA
UNIDADE PARA REALIZAR O REGISTRO DE CONTRATO;
* TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO PADRÃO E DE TODAS AS
UNIDADES VAPT - VUPT, INCLUSIVE ATEND+;
* AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AVALIAÇÃO PARA A RECEPÇÃO,ACABANDO COM A
IMPRESSÃO DE AVALIAÇÕES MANUAIS E GASTOS COM PAPEL E TONNERS;
* MUDANÇA DE RECEPÇÃO E AUMENTO NA CAPACIDADE DA TRIAGEM DAS
DOCUMENTAÇÕES, DIMINUINDO O TEMPO DE ESPERA EM FILA;
* RETOMADA DO ESPAÇO QUE ESTAVA CEDIDO AO SETOR DO SNG, E INCORPORADO Á
SALA DE DESCANSO MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS SERVIDORES NA HORA
DE DESCANSO E REFEIÇÕES.

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2262 - IMPLANTAÇÃO DO PADRÃO VAPT VUPT DE ATENDIMENTO -
CIRETRANS

U.O.:

REALIZAÇÕES

As realizações foram de caráter de manutenção, visando a melhoria dos serviços
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6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

prestados nas unidades do Detran (Vapt - Vupt) Interior.Nos seguintes municipios: Águas Lindas de
Goiás , Anápolis, Aparecida de Goiânia , Caldas Novas ,Catalão , Goianésia, Itaberaí , Itumbiara , Jaraguá
, Jataí , Luziânia, Mineiros , Morrinhos , Novo Gama , Porangatu , Posse, Quirinopolis, Rio Verde,
Senador Canedo , Trindade e Valparaíso de Goiás .

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 1085 - MODERNIZAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO DETRAN

U.O.:

REALIZAÇÕES

Elaboração de Projetos de arquitetura e complementares dos seguintes setores dessa Autarquia :
cozinha/refeitório, bloco II , almoxarifado, anexo bloco II, passarela central e coordenadoria de
manutenção e transportes;
execução dos serviços de reforma/ampliação/manutenção da creche do DETRAN/GO;
Serviços de pavimentação asfáltica do pátio de vistoria e estacionamento do DETRAN.

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2537 - MODERNIZAÇÃO DAS CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Reforma de Ciretrans

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 1062 - SUPORTE PARA ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Suporte para Arrecadação de Tributos tem como finalidade oferecer aos usuários, que demandam algum
tipo de prestação de serviço oferecido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Goiás  DETRAN-GO,
necessitam pagar pela contraprestação ofertada. A contraprestação dos serviços oferecidos pelo
DETRAN-GO são emitidos através do Documento Único de Arrecadação  DUA. Portando uma DUA o
usuário dirige-se ao agente bancário contratado pelo Estado de Goiás para autenticação e o mesmo
retorna ao DETRAN-GO para finalizar o seu atendimento.
No recolhimento do documento bancário, o banco arrecadador deverá efetuar o repasse para SEFAZ
(IPVA), Seguradora Líder S.A. (DPVAT) e demais entes autuadores, conforme arquivo enviado pela
Gerência de Tecnologia da Informação do DETRAN-GO, e para as devidas contas do DETRAN-GO.
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PROGRAMA: 1005 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

O programa está fundamentado na estratégia de promoção de um trânsito seguro, humanizado, ético e
cidadão, visando contribuir para que as pessoas adotem comportamentos conscientes, reduzindo contínua
e gradualmente as fatalidades no trânsito de Goiás para patamares aceitáveis em nível mundial.

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2176 - ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.:

REALIZAÇÕES

Palestras Educativas: Ação permanente para atender as demandas por palestras educativas na área de
trânsito em escolas estaduais, municipais e particulares do estado de Goiás do ensino infantil,
fundamental e médio, abarcando todas as pessoas envolvidas no trânsito como pedestres, ciclistas,
passageiros, motociciclistas e motoristas.
DETRANZINHO: Ação que contempla a unidade móvel de Educação para o Trânsito, que tem por
intuito transmitir aos alunos atendidos do ensino infantil e fundamental, a capacidade de entenderem
através de uma abordagem totalmente pedagógica, que eles são participantes ativos do trânsito como
pedestre, ciclistas e passageiros e ainda multiplicadores de conhecimento sobre motocicilistas e
motoristas. O DETRANZINHO, está pautado dentro dos nos parâmetros curriculares nacionais e nos
pilares educacionais da UNESCO e atende escolas municpais, estaduais e particulares do estado de Goiás.
Campanhas: Ação que cumpre com art. 75 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo realizadas de forma
permanente que são: Campanha de Carnaval, Semana Santa, Corpus Cristi, Divino Pai Eterno, Férias
Escolares, Semana Nacional de Trânsito, e, também campanhas de circunscrição do Estado  como a
Balada Responsável e outras que envolvem todas as pessoas envolvidas no trânsito como pedestres,
ciclistas, passageiros, motociciclista e motoristas.
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6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2110 - FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Fiscalização direcionada para redução e prevenção dos acidentes de trânsito, com vistas no maior
cumprimento das normas de circulação de trânsito, direcionando o cidadão para uma mudança de cultura,
aumentando assim sua responsabilidade no trânsito.
As ações de fiscalização alcançam todas as pessoas que utilizam as vias públicas, sendo estas, pedestres,
condutores e passageiros de veículos.
São realizadas fiscalizações e vistorias dos permissionários do DETRAN em todo o Estado de Goiás:
-CFC´S:
- DESPACHANTES;
-OFICINAS;
-FERRO - VELHO;
-CLÍNICAS MÉDICAS E PSICOLÓGICAS;
- CONTROLE DE ACESSO E SAíDA DO ÓRGÃO;
-CONTROLE DAS CNH´S RECOLHIDAS EM TODO O ESTADO;
-CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DO BLOCO DE AUTOS DE INFRAÇÕES E AUTOS E
APREENSÃO/RETENÇÃO;
-VISTORIA NOS VEÍCULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR;
-CONTROLE DE EMPREGO DOS SERVIDORES CIVIS NO APOIO OPERACIONAL NAS
OPERÇÕES " BALADA RESPONSÁVEL";
-FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NA DISTRIBUIÇÃO DOS FORMULÁRIOS EM BRANCO DE
CRV E CRLV, DO DETRAN PARA AS CIRETRANS.
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-CADASTRAMENTO DO AUTOS DE INFRAÇÃO E AUTOS DE APREENSÃO/RETENÇÃO, DE
TODO O ESTADO DE GOIÁS.

OBSERVAÇÕES

O DETRAN/GO por meio de convênio com BPMTRAN, tem possibilitado a desenvolver as operações e
disponibilizar os recursos necessários para aquisição do material a ser empregado, além de possibilitar
por meio do Banco de Horas aumentar o efetivo da PM/GO nas fiscalizações de trânsito em todo o Estado
de Goiás.
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6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2011 - GOIÁS SINALIZADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Gerência de Engenharia de Tráfego,  tem como objetivo a elaboração de Projetos de Sinalização de
Trânsito e suas respectivas implantações, de sinalização vertical e horizontal e dispositivos auxiliares de
sinalização de trânsito, cujas malhas viárias foram beneficiadas com
a pavimentação asfáltica realizada pela Agência Goiânia de Transporte e Obras de Goiás - AGETOP.
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6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2162 - PRÁTICAS DE DIREÇÃO E LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Contrato de Prestação de Serviços que tem como objeto a aplicação do exame teórico-técnico, apoio
logístico ao exame de prática de direção veicular e, ainda, a reabilitação de condutor à CNH, exigidos
pela Legislação vigente.

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2087 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O  DETRAN promove campanhas educativas contínuas de educação para o trânsito em vários veículos de
comunicação em todo o Estado de Goiás,  visando a conscientização da sociedade. Esta fundamentado na
estratégia de promoção de um trânsito seguro, humanizado, ético e cidadão, visando contribuir para que
as pessoas adotem comportamentos conscientes , reduzindo contínua e gradualmente as fatalidades no
trânsito de Goiás para patamares aceitáveis em nível mundial.

6502 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6502 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS -
DETRAN

AÇÃO: 2192 - SUPORTE AS CIRCUNSCRIÇÕES REGIONAIS DE TRÂNSITO

U.O.:
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REALIZAÇÕES

As realizações foram com contrato de locação de Imóveis  para funcionamento das Ciretrans do Estado e
com serviços de manutenção das mesmas.
Visando atender os usuários no interior do Estado, realizando a prestação de serviços , tais como: abertura
de processos, revalidação de CNH, vistorias e transferências de veículos,para melhor atender os usuários
no Interior, não necessitando de sua locomoção até a Capital para ser realizado sua procura aos serviços.
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6503 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

INSTITUCIONAL

LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS

1. Gestor

2. Visão Institucional

Objetivos Institucionais:
? Atender a todos os municípios do Estado com a construção de unidades habitacionais, equipamentos
comunitários e regularização fundiária;
? Aumentar a satisfação do cliente quanto ao atendimento da AGEHAB em suas diversas áreas
administrativas;
? Fortalecer a imagem da AGEHAB junto à sociedade, como empresa de credibilidade e resultados
efetivos;
? Garantir a correta aplicação dos recursos, conforme a legislação vigente, que evidencie a transparência e
responsabilidade

2.1 Objetivo Institucional

?  Decreto-Lei estadual nº 226, de 03 de junho de 1970;
? Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997;
? Lei Municipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dezembro de 1972;
? Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
? Lei estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999;
? Lei estadual nº 15.896, de 12 de dezembro de 2006;
? Lei estadual nº 15.083, de 28 de janeiro de 2005;
? Lei estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003;
? Lei estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999;
? Lei n° 16.559, de 2

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

     No âmbito de unidades habitacionais entregues foram beneficiadas 5.113 famílias, perfazendo um
valor de R$ 74.687.340,00 com recursos do Estado e  Federal.
Na construção e reforma de equipamentos comunitários os municípios foram beneficiados com a
construção e/ou reforma de 96 equipamentos totalizando R$ 3.170.000,00 com recursos do Estado.
Já na reforma de unidades habitacionais urbanas e rurais destaca-se 20.989 famílias beneficiadas em 169
municípios com recursos estaduais e federais no valor de R$ 61.061.600,00.
O Programa de Moradia Rural de Goiás em parceria entre a Agehab, CAIXA e Movimento Camponês
Popular ? MCP se destacou na implementação de reforma de unidades habitacionais rurais.
Já, no tocante à regularização fundiária, foram entregues 8.156 escrituras para moradores de Goiânia, e
mais 3487 escrituras para moradores do Estado de Goiás.
Marcou, também, a gestão de 2014, o início do processo de regularização fundiária de aproximadamente
24.000 mil imóveis nos municípios de Americano do Brasil, Anápolis, Anicuns, Bom Jesus de Goiás,
Edeia, Goianira, Jatai, Mineiros, Santa Rita do Araguaia, Senador Canedo, Vicentinópolis e também em
Goiânia.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

? No ano  de  2014  a  Agehab  jun tamente  com empresa  con t ra tada  es ta  em
processo de elaboração de seu Planejamento Estratégico.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

? IMUH - Índice de Municípios do Estado de Goiás atendidos com a construção
de Unidades Habitacionais.
? I M C C  -  Í n d i c e  d e  M u n i c í p i o s  d o  E s t a d o  d e  G o i á s  a t e n d i d o s  c o m
contratos/convênios para a construção de Unidades Habitacionais.
? I M R F  -  Í n d i c e  d e  M u n i c í p i o s  d o  E s t a d o  d e  G o i á s  a t e n d i d o s  c o m  a
Regularização fundiária.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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? ISC - Índice de Satisfação do Cliente quanto ao atendimento da AGEHAB.
? IME - Índice de Mídia Espontânea da AGEHAB favorável.
? NSP - Número de sanções procedentes aplicadas à AGEHAB.
? NUH - Número de Unidades Habitacionais Construídas por meio de iniciativa
própria ou parcerias.
? NEC -  Número  de  Equipamentos  Comuni tá r ios  cons t ru ídos  por  meio  de
parcer ias .
? IPP - Índice de processos da AGEHAB padronizados.
? NRF - Número de Regularizações Fundiárias efetuadas no Estado de Goiás.
? IRF - Índice de implementação do Projeto de Reestruturação Física da AGEHAB.
? IPCO - Índice de implementação do Projeto de Comunicação da AGEHAB.
? ISCO - Índice de Satisfação do Colaborador da AGEHAB
? IPTI - Índice de implementação do Projeto de Desenvolvimento e Integração da
TI da AGEHAB.
? ICPC - Índice de Cumprimento do Plano de Capacitação dos Colaboradores da
AGEHAB
.? IETI - Índice de implementação do Projeto de Infra-estrutura de TI da AGEHAB.
? VLP - Índice de Lucratividade com os Projetos Habitacionais da AGEHAB.
Esclarecemos que alguns indicadores ainda estão sendo testados.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1003 - PROGRAMA HABITAR MELHOR

6503 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6503 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

AÇÃO: 1258 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL RURAL P/ FAMÍLIAS C/
RENDA MENSAL DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM CONCLUÍDAS 239 UNIDADES HABITACIONAIS RURAIS

6503 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6503 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

AÇÃO: 1260 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL URBANA P/ FAMÍLIAS C/
RENDA MENSAL DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) SALÁRIOS MÍNIMOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

FORAM CONCLUIDAS 5.113 UNIDADES HABITACIONAIS URBANAS

6503 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6503 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

AÇÃO: 1227 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS E
SOCIAIS - CHEQUE MORADIA COMUNITÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

CONSTRUÇÃO DE 89 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS
REFORMA/AMPLIAÇÃO DE 07 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

6503 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6503 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

AÇÃO: 1253 - REFORMA DE UNID. HAB. P/ FAMÍLIAS C/ RENDA MENSAL DE 0 (ZERO) A
3 (TRÊS) SAL. MÍNIMOS - CHEQUE MORADIA REFORMA

U.O.:

REALIZAÇÕES

CHEQUE REFORMA ENTREGUE:
20.989
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6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

INSTITUCIONAL

José Taveira Rocha - Diretor Presidente

1. Gestor

2. Visão Institucional

Promover saúde, mediante a prestação de serviços em saneamento ambiental.

2.1 Objetivo Institucional

Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989 e Lei 16.107 de 24/07/2007.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

   O objetivo da companhia é obter a certificação da qualidade nas Unidades de Produção bem como de
Laboratórios de Controle de Qualidade de Água e Esgotos. Dentre os 37 maiores sistemas, 10 já foram
implementados com suas devidas certificações e 6 estão em processo de obtenção de certificações de
qualidade, baseadas na reimplementarão da NBR ISO 9001:08 e a NBR ISO 17025:05.
   A Empresa vem trabalhando nos projetos de mapeamento dos principais processos corporativos e
estabeleceu como meta a ampliação do escopo de certificação para os 37 maiores sistemas produtores até
2015/2016.
Ganhos que a Empresa tem com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade:
* Busca de Melhorias Contínuas;
* Padronização de Procedimentos implicando em redução de custo operacional;
* Investimento no Desenvolvimento e Treinamento de Pessoal;
* Agilidade das Respostas;
* Melhoria no atendimento e na Comunicação Interna;
* Melhoria na Comunicação com o Cliente;
* Atendimento às especificações do Produto;
* Melhoria do relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços;

    Para o norteamento do Programa foi estabelecida uma Política Integrada de Gestão, qual seja,
promover saúde, prestando serviços de saneamento ambiental e desenvolvendo um Sistema de Gestão
capaz de:

-    Harmonizar os interesses dos Clientes, Poder Concedente, Sociedade Empresa, Empregados e
Fornecedores;
-    Melhorar continuamente os seus processos, visando à utilização racional dos recursos naturais de
forma a cumprir os requisitos dos clientes e os legais aplicáveis; e;
-   Melhorar a qualidade de vida dos empregados, promovendo permanente capacitação, saúde e
segurança no trabalho.
-   A Política Integrada é intrinsecamente vinculada ao atendimento dos requisitos dos clientes, na medida
em que a promoção de saúde realizada  embute o fornecimento de água tratada e coleta e tratamento de
esgotos
-   A SANEAGO comunica e implementa a sua Política de Gestão mediante treinamentos, material de
divulgação, intranet, dentre outros.

     Um dos direcionadores da Empresa, conforme o planejamento estratégico 2011/2015, é a
profissionalização da gestão e,  para tanto,  foi  contratada a consultoria da empresa
Pricewhiterhousecoopers Serviços Profissionais-PWC que elaborou o diagnóstico organizacional e
definiu um novo modelo de reorganização estratégica.
    O modelo de reorganização estratégica contempla, além de uma nova estrutura organizacional, uma
proposta de Gestão de Pessoas que integra o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, a estruturação da
carreira gerencial e a estruturação da avaliação de desempenho de pessoal com foco em resultados.
    Foram implementadas neste modelo de reorganização estratégica a nova estrutura organizacional e
quanto a proposta de Gestão de Pessoas o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Planejamento e Gestão Estratégica; Procedimentos para Aplicação dos Instrumentos de Planejamento;
Estrutura Tarifária; Projeção do Equilíbrio Econômico-Financeiro; Projeção do Fluxo de Caixa;
Orçamento Programa e Plano de Investimento.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Sistema de abastecimento de água da região metropolitana de Goiânia ampliado;
- Sistema de abastecimento de água da região do entorno do Distrito federal ampliado;
- Sistema de abastecimento de água nos municípios goianos fora a região metropolitana e entorno do
Distrito Federal ampliado;
- Sistema público de esgotamento sanitário implantado/ampliado;
- Reestruturação e melhorias dos serviços de esgotamento sanitário ;
- Reestruturação e melhorias dos serviços de abastecimento de água.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REGIÃO DO
ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL

6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6504 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 1174 - ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO ENTORNO
DO DISTRITO FEDERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Podemos destacar as obras em andamento em Cidade Ocidental, Cristalina, Luziânia, Luziânia Sistema
Corumbá,  Novo Gama, Pirenópolis, Santo Antonio do Descoberto e Valparaiso de Goiás.

CIDADE OCIDENTAL PAC 2 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 2
- Contrato de Repasse: 0350.775-64/11 (R$ 22.148.683,51)
  Obras: R$ 20.722.336,70; Saldo: R$ 1.426.346,82

SITUAÇÃO ATUAL

     O prazo de execução do Contrato é de julho de 2015, e não poderá mais ser cumprido.
    A aprovação da travessia na Ferrovia Centro-Atlântica encontra-se em análise. Havia sido solicitada a
apresentação dos Planos de Contingência, Plano de Risco e Plano de Emergência, que foram elaborados
pela Construtora e apresentados à FCA para análise. Porém, foi definido que deverá ser contratada
empresa terceirizada para a elaboração dos relatórios.
Está em andamento na Gerenciadora a revisão do projeto de interligação do CR ETA, já que a locação do
reservatório no projeto atual não pôde ser executada, pois já havia sido construído outro reservatório no
local.
    O Contrato de Repasse, que se encerrava em 30/12/2014, teve sua vigência prorrogada para
30/12/2015, porém a CAIXA e o Ministério das Cidades têm cobrado de forma veemente a retomada das
obras.
   Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da multa
está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.

CRISTALINA PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0226.017-65/07 no valor de R$ 4.680.077,35

SITUAÇÃO ATUAL

    O termo aditivo que se encontrava em elaboração já foi concluído, a obra foi retomada e encontra-se
em fase de finalização.
    Em reunião de Acompanhamento do GGI  Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o Ministério das
Cidades informou que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões , caso desta obra ,
deveriam ser finalizados até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos valores
já aplicados sem funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a Construtora e
a Gerenciadora, e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
    Assim, a Construtora acelerou os serviços, e em dezembro a obra foi praticamente concluída, restando
serviços de urbanização e acabamento.
Ressalte-se que há a necessidade de substituição de algumas peças do barrilete, que foram indevidamente
aplicadas com capacidade de pressão PN-10, quando deveriam ter sido aplicadas com PN-16.

FORMOSA PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0218.016-87/07 no valor de R$ 41.512.841,18
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SITUAÇÃO ATUAL

     A obra se encontrava paralisada, aguardando a aprovação da reprogramação de quantitativos devido à
necessidade de inclusão de alguns itens de serviço, sendo que o de maior impacto era a alteração do
método de escavação em rocha.
     O Termo Aditivo ao Contrato foi assinado em 09/12/2014, e a SANEAGO agora aguarda que, após o
período de recesso do fim do ano, que a Construtora retome as obras de forma definitiva.
     O prazo de execução do Contrato se encerra em julho de 2015, prazo que, no entanto, não será
possível de ser cumprido.
     A licitação de 12 dos 24 planos ambientais correu através do Processo 12.301/13, a empresa vencedora
já foi contratada e está atualmente em plena execução dos serviços.
     Continua em andamento o levantamento dos quantitativos para a licitação dos 12 demais programas.
Quanto à liberação fundiária da área da jazida de argila, que corre através do Processo 8.635/09, o
processo judicial foi aberto e aguarda a emissão de posse por parte do juiz.
    Há ainda o Processo 17.266/07, que trata da regularização fundiária da bacia de inundação, porém este
não afeta a obra até o momento do enchimento da barragem, ao final das obras.

LUZIÂNIA CORUMBÁ PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0226.026-76/07 (R$ 117.302.882,50) inclui ainda a aquisição de
  equipamentos através de licitação direta pela SANEAGO

SITUAÇÃO ATUAL

    O Processo nº 1.591/2014 conduziu a licitação do objeto remanescente, e encontra-se na Comissão
Permanente de Licitação para homologação, já que foram abertas as propostas.
    Juntamente com os serviços remanescentes do Contrato anterior, foram contemplados no orçamento os
demais equipamentos que eram objeto de licitações complementares (Conjuntos Motor-Bomba, RHO,
Linha de Transmissão, Subestação, Instalações de Média Tensão e Estrada de Acesso.
    A licença ambiental da Linha de Transmissão está em fase de aprovação pelo IBAMA. Há ainda
pendências em relação à aprovação do IPHAN, que solicitou a execução de serviço de levantamento de
fauna, que já foi concluído e apresentado àquele órgão.
   A regularização fundiária da Linha de Transmissão, após os trabalhos de levantamento topográfico,
memoriais descritivos, buscas cartoriais e avaliação terem sido conduzidos pela SANEAGO, estão
atualmente sendo conduzidos por Comissão formada pela CELG.

LUZIÂNIA - PAC 2 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 2
- Contrato de Repasse: 0350.774-59/11 (R$ 31.603.684,34)
  Obras: R$ 30.749.000,00; Saldo: R$ 854.684,34

PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES
    O Contrato 1610/13 foi assinado em 02/09/2013, com a empresa CCB. A obra encontrava-se parada, e
a SANEAGO emitiu Notificação Extrajudicial à Construtora, exigindo a retomada imediata dos serviços.
    Esta alega problemas de projeto e orçamento, que foram revisados pela Gerenciadora. Os projetos já
foram definidos pela Gerenciadora e pela SUESP, o orçamento da reprogramação foi elaborado e enviado
à CAIXA para análise e aprovação, para posterior elaboração de termo aditivo.
O prazo para execução do contrato é de setembro de 2015.
    Além disso, o Contrato de Repasse vence sua vigência em 30/01/2015, e o Ministério das Cidades já
afirmou que somente prorrogará o prazo caso a obra esteja
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em andamento.
     Assim, a Construtora se comprometeu a iniciar os serviços de fundação do reservatório no início de
janeiro de 2015, fato que deverá ser confirmado para que não ocorra a perda dos recursos federais e a
devolução dos valores já investidos.

LUZIÂNIA - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0218.328-52/07 (R$ 15.970.872,33)

SITUAÇÃO ATUAL
     A obra foi finalizada, porém foi necessária uma reprogramação final para emissão do último BM. A
reprogramação já foi aprovada pela CAIXA, e atualmente encontra-se em fase de elaboração de Aditivo
na Prefeitura de Luziânia.
     Além disso, haverá uma última medição com serviços que estão sendo executados para a obtenção da
funcionalidade.

LUZIÂNIA EMENDAS - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0231.460-45/07 (R$ 1.608.750,00)

SITUAÇÃO ATUAL
     A obra foi finalizada, porém foi necessária uma reprogramação final para emissão do último BM. A
reprogramação já foi aprovada pela CAIXA, e atualmente encontra-se em fase de elaboração de Aditivo
na Prefeitura de Luziânia.

NOVO GAMA - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0226.015-46/07 (R$ 3.579.442,83)

SITUAÇÃO ATUAL
    O Contrato 1285/13 foi assinado em 17/07/2013, e as obras foram retomadas após um longo período de
paralisação unilateral por parte da Construtora.
     Uma reprogramação de quantitativos foi elaborada, e o orçamento foi enviado à CAIXA. Em
09/10/2014, a CAIXA liberou a análise da reprogramação e o processo de Termo Aditivo está atualmente
em andamento na SANEAGO.
     O encerramento do prazo de vigência do Contrato, após o termo aditivo de prazo, é de 17/03/2015, e a
Construtora deve acelerar as obras para que o prazo seja cumprido.
     Porém, em reunião de Acompanhamento do GGI , Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o Ministério
das Cidades informou que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões, caso desta obra ,
devem ser finalizados até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos valores já
aplicados sem funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a Construtora e a
Gerenciadora, e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
    A Construtora acelerou a obra, porém ainda não atingiu o ritmo suficiente para a finalização no prazo
determinado.
    Em consulta presencial ao Ministério das Cidades em reunião do GGI , Gabinete de Gestão Integrada ,
do PAC em dezembro, a SANEAGO foi informada que há a possibilidade de não encerramento do
Contrato de Repasse, porém não deverá haver nova prorrogação de prazo, devendo a obra encerrar-se
dentro do prazo de vigência do mesmo (30/06/2015).
    Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da
multa está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.

PIRENÓPOLIS - BNDES - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: BNDES
- Contrato de Repasse: BNDES (R$ 8.666.095,65)
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 SITUAÇÃO ATUAL
      A obra encontra-se concluída no que se refere à ETE, Interceptor e estação Elevatória, propiciando
funcionalidade ao sistema. As redes coletoras, porém, foram finalizadas com um percentual de execução
de 38%, e estas não poderão mais ser executadas neste convênio, já que o mesmo atingiu seu limite
financeiro.
     O vazamento verificado nas lagoas já foi recuperado, e as lagoas encontram-se em fase de enchimento
e testes.

PIRENÓPOLIS - PAC 2 - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 2
- Contrato de Repasse: 0350.884-88/11 (R$ 13.270.117,97)
  Obras: R$ 11.997.000,00; Saldo: R$ 1.159.438,54; Social: R$ 113.679,43.

PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES
     O Contrato 1606/13 foi assinado em 31/07/2013, com a empresa Souza Lima. A obra encontra-se em
andamento, com frentes nas Lagoas, no Reator e nos Leitos de Secagem. O prazo para execução do
contrato é de setembro de 2015.
     Está em andamento a elaboração de convênio entre UFG e a SANEAGO, visando a execução do
monitoramento arqueológico, condicionante para a execução das obras de redes coletoras e ligações. O
Processo foi analisado pelo GECONI, que solicitou o atendimento a algumas pendências, que estão sob a
responsabilidade do Gestor Max Aranha, na SUPOB.
     Esse convênio é necessário para que seja elaborado o Projeto Arqueológico para posterior aprovação
no IPHAN. Somente após a aprovação deste projeto será liberada pelo IPHAN a execução das redes
coletoras no Centro Histórico da cidade.
     A obra, após um período de paralisação, foi retomada no mês de novembro, porém ainda em ritmo
lento. Não há impeditivos técnicos para continuidade das obras na ETE.
     Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da
multa está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.

PLANALTINA - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0218.330-94/07 (R$ 6.613.692,98)

SITUAÇÃO ATUAL

        O  prazo de encerramento da execução do contrato é de julho de 2015, porém em reunião de
Acompanhamento do GGI , Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o Ministério das Cidades informou
que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões, caso desta obra , devem ser finalizados
até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos valores já aplicados sem
funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a Construtora e a Gerenciadora,
e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
     Em consulta presencial ao Ministério das Cidades em reunião do GGI , Gabinete de Gestão Integrada ,
do PAC em dezembro, a SANEAGO foi informada que há a possibilidade de não encerramento do
Contrato de Repasse, porém não deverá haver nova prorrogação de prazo, devendo a obra encerrar-se
dentro do prazo de vigência do Contrato de Empreitada.
     Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da
multa está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.
     Atualmente a obra encontra-se com frentes de serviço no reator e na EEE Imigrantes.
     Havia a previsão de conclusão das obras civis do Reator para dezembro de 2014, que não foi
cumprida, pois falta a concretagem de parte da tampa do Reator. A parte de montagem hidráulica,
equipamentos e acessórios em fibra de vidro ficou toda para 2015.

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
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DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 1
- Contrato de Repasse: 0218.019-18/07 (R$ 9.415.499,01)

SITUAÇÃO ATUAL
     A obra encontra-se com ritmo muito lento, e a SANEAGO emitiu notificação à Construtora com
previsão de multa no caso da não aceleração dos serviços. O prazo de execução do Contrato é de agosto
de 2016, porém é importante ressaltar que há um TAC - Termo de Ajuste de Conduta  firmado com o
Ministério Público, que estabelece o prazo de julho de 2015 para a conclusão das obras.
    Foi emitida nova notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da
multa está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.
    Além disso, em reunião de Acompanhamento do GGI , Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o
Ministério das Cidades informou que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões , caso
desta obra , devem ser finalizados até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos
valores já aplicados sem funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a
Construtora e a Gerenciadora, e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
   Após a notificação, a Construtora havia apresentado um incremento nas equipes, porém encontra-se
novamente em ritmo muito lento, sem previsão de cumprimento do prazo estipulado pelo MCidades.
   Em consulta presencial ao Ministério das Cidades em reunião do GGI , Gabinete de Gestão Integrada ,
do PAC em dezembro, a SANEAGO foi informada que há a possibilidade de não encerramento do
Contrato de Repasse, porém não deverá haver nova prorrogação de prazo, devendo a obra encerrar-se
dentro do prazo de vigência do mesmo (30/07/2015).
   Atualmente, a obra encontra-se praticamente paralisada, com apenas uma equipe alternando entre as
frentes de serviço, com baixo rendimento, apesar de todas as reuniões, recomendações da Gerenciadora e
determinações da SANEAGO.
   A única pendência fundiária remanescente refere-se ao CR 11, e corre através do Processo nº.
4.446/2002, na Superintendência Jurídica desde 31/10/2013, atualmente aguardando a emissão de posse.
   Em 12/12/2014, a CAIXA emitiu parecer glosando todos os materiais não aplicados que haviam sido
pagos nas medições anteriores, num valor de R$ 50.505,42. Isso ocorreu porque a SANEAGO não havia
previsto o pagamento de materiais não aplicados no Edital de contratação das obras do PAC 1 e PAC 2,
conforme determinado pelo Manual do PAC. A SANEAGO deverá devolver esse dinheiro até que os
materiais estejam aplicados e os valores sejam ressarcidos pela CAIXA.
   Salientamos que esse fato ocorrerá em todas as obras do PAC 1 e PAC 2, resultando num valor alto
(mas ainda não estimado), o que pode causar problemas de fluxo de caixa à SANEAGO.

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - PAC 2 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 2
- Contrato de Repasse: 0350.796-17/11 (R$ 5.036.027,02)
  Obras: R$ 4.429.354,52; Saldo: R$ 530.812,50; Social: R$ 75.860,00

PENDÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES
   A obra encontra-se atualmente com ritmo muito lento, e a Superintendência de Obras encaminhou
Notificação à Construtora, prevendo a aplicação de multa caso a obra não seja retomada. O prazo para
execução do contrato é de setembro de 2014, porém não será cumprido.
   Como a Construtora não se posicionou, foi nova emitida notificação extrajudicial de multa à
Construtora, e o processo referente à aplicação da multa está em andamento para análise na
Superintendência Jurídica da SANEAGO.
    É importante ressaltar que há um TAC - Termo de Ajuste de Conduta , firmado entre a SANEAGO e o
Ministério Público do Estado de Goiás, que estabelece o prazo de julho de 2015 para a conclusão das
obras.
    Em 09/12/2014, a CAIXA emitiu parecer glosando todos os materiais não aplicados que haviam sido
pagos nas medições anteriores, num valor de R$ 261.840,56. Isso ocorreu porque a SANEAGO não havia
previsto o pagamento de materiais não
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aplicados no Edital de contratação das obras do PAC 1 e PAC 2, conforme determinado pelo Manual do
PAC. A SANEAGO deverá devolver esse dinheiro até que os materiais estejam aplicados e os valores
sejam ressarcidos pela CAIXA.
    Salientamos que esse fato ocorrerá em todas as obras do PAC 1 e PAC 2, resultando num valor alto
(mas ainda não estimado), o que pode causar problemas de fluxo de caixa à SANEAGO.
    O Processo nº. 19.352/10, que trata da regularização fundiária dos CRs 12, 13 e 14 encontra-se na
SUJUR desde 14/02/14, aguardando o pagamento em juízo para que seja instaurado processo judicial
para obtenção da emissão de posse das áreas.
    Há ainda um processo junto à Transpetro - PETROBRÁS  para a autorização de passagem por faixa de
servidão de oleoduto de domínio daquele órgão, que solicitou a elaboração de um projeto para as
travessias, que será elaborado pela Gerenciadora.

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0218.331-07/07 (R$ 17.588.041,27)

SITUAÇÃO ATUAL
     A obra encontra-se completamente paralisada, e foi objeto de apontamento do Ministério das Cidades
e da CAIXA em reunião ocorrida na data de 31/07/2014, onde foi determinado à SANEAGO que
providenciasse a retomada das obras ou que tomasse as devidas medidas administrativas e legais contra a
empresa contratada. A SANEAGO emitiu notificação à Construtora, que respondeu com o compromisso
de retomada da obra ainda no mês de agosto, chegado a haver medição de material hidráulico, porém não
retomou efetivamente os serviços.
    O prazo de execução do Contrato é de julho de 2015, que é também o prazo para atendimento a TAC -
Termo de Ajuste de Conduta , firmado entre a SANEAGO e o Ministério Público do Estado de Goiás.
     Em reunião de Acompanhamento do GGI , Gabinete de Gestão Integrada do PAC , o Ministério das
Cidades apontou que o encerramento do Contrato de Repasse se dará em 30/11/2014, e que o prazo de
vigência não seria renovado caso a obra não seja retomada e não seja emitido Boletim de Medição
significativo.
    De fato, o Contrato de Repasse, que se encerrava em 30/12/2014, teve sua vigência prorrogada apenas
para 30/03/2015, e o Ministério das Cidades determinou que fossem executadas neste período todas as
obras necessárias à funcionalidade do que já foi executado, sob pena da devolução de todos os recursos
investido sem funcionalidade.
    Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da
multa está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.

VALPARAISO DE GOIÁS -  AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0218.021-51/07 (R$ 7.003.549,92)

SITUAÇÃO ATUAL
     Em reunião de Acompanhamento do GGI - Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o Ministério das
Cidades informou que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões, caso desta obra ,
devem ser finalizados até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos valores já
aplicados sem funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a Construtora e a
Gerenciadora, e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
     O ritmo dos serviços foi recuperado, e a previsão de finalização da obra deverá ocorrer em janeiro de
2015, que é o prazo de execução do contrato.
    Em consulta presencial ao Ministério das Cidades em reunião do GGI - Gabinete de Gestão Integrada ¿
do PAC em dezembro, a SANEAGO foi informada que há a possibilidade de não encerramento do
Contrato de Repasse, porém não deverá haver nova prorrogação de prazo, devendo a obra encerrar-se
dentro do prazo de vigência do mesmo (30/06/2015).
    Houve um problema com a Prefeitura Municipal de Valparaiso, pois o orçamento previu quantidade
insuficiente de recuperação asfáltica, o que levou a uma grande quantidade de trechos sem recuperação,
causando graves problemas juntos à
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população.
    Um termo aditivo está em elaboração, incluindo um acréscimo de quantitativo do referido item, e o
processo está em andamento na SANEAGO.
Haverá necessidade de uma segunda reprogramação de quantitativos para a finalização dos serviços,
especialmente porque várias redes constantes do projeto já haviam sido executadas anteriormente e não
constavam do cadastro existente.

OBSERVAÇÕES

Foto 01: Área das Lagoas - facultativa 2 e de maturação 2 - Obra esgoto Pirenópolis.

PROGRAMA:  1006  -  PROG RAMA DE  DE S E NVOL VI ME NT O DA RE GI ÃO
ME T ROPO L I T ANA DE  GO I ÂNI A

6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6504 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 1152 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA A REGIÃO METROPOLITANA DE
GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA
DE GOIÂNIA

INVESTIMENTOS EM SANEAMENTO

     O Estado de Goiás tem empenhado esforços para investir em obras destinadas a melhorar as condições
sanitárias dos habitantes do território goiano, nesse contexto destacamos as seguintes ações:

    Para garantir o abastecimento de água tratada dos habitantes de Goiânia e cidades conurbadas,
conforme sugerido no Plano Diretor de Água, a SANEAGO investiu na construção da Barragem João
Leite - obra concluída - e do Novo Sistema Produtor João Leite, em fase de execução, bem como está
captando recursos para aplicação na expansão do Sistema de Distribuição João Leite.
   O Sistema Produtor João Leite é a mais importante obra de saneamento do Estado de Goiás e a maior
em execução no Brasil. Visa garantir a produção suficiente de água tratada para 3 milhões de habitantes
de Goiânia e municípios conurbados até o ano de 2040 e, também, a universalização do acesso à água
potável. Representa um marco na ampliação do abastecimento de água de Goiânia.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA
    O Sistema de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Goiânia é integrado pelos sistemas
de produção e de distribuição de água Meia Ponte e João Leite (atual), cada um produzindo
respectivamente 2,5 m³/s e 2 m³/s.
     A implantação de uma barragem de acumulação de água proveniente do ribeirão João Leite
juntamente com a construção de um Novo Sistema Produtor, obra em fase de conclusão, aumentará a
capacidade de produção de água tratada, promovendo assim a elevação do volume de água disponível
para o abastecimento da Região
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Metropolitana de Goiânia.
    A previsão é de que o incremento na produção possibilitará um rearranjo no sistema de distribuição das
cidades da Região Metropolitana de Goiânia. Setores, atualmente abastecidos pelo Sistema Meia Ponte,
futuramente serão atendidos pelo Novo Sistema Produtor João Leite. Possibilitando que o Sistema Meia
Ponte abasteça as cidades de Goianira e Trindade.
   Concomitantemente a melhoria do Sistema de Distribuição, mediante a expansão do Sistema de
Distribuição João Leite, com a construção de redes nas regiões Sul de Goiânia e Norte de Aparecida de
Goiânia, contribuirá para ampliar ainda mais a porcentagem da cobertura dos serviços de água potável na
área metropolitana de Goiânia.

APARECIDA DE GOIÂNIA - OBRAS

     A Saneago está investindo R$ 728 milhões em Aparecida de Goiânia. São treze obras, cinco delas em
execução, que vão garantir a universalização do abastecimento de água e esgotamento sanitário nos
próximos anos.
     A população atendida com água tratada, atualmente é de 69,5 % com 1.408.900 mts de rede e 105.506
ligações. Somente o Sistema Vila Adélia (EEAT) vai elevar o atendimento da população do município
com água tratada de 61% para 75%. Já em funcionamento, o complexo vai aumentar a oferta de água de
600 para 1.000 litros por segundo, beneficiando cerca de 200 mil moradores. A crise no abastecimento
que ocorria todos os anos na Região Sudoeste de Goiânia e bairros de Aparecida no período da seca foi
superada. O custo da obra ultrapassou os R$ 26 milhões e foi financiada com recursos do governo federal,
através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 1), sendo a primeira obra concluída em Goiás.

APARECIDA DE GOIÂNIA BNDES - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: BNDES
- Contrato de Repasse: BNDES no valor de R$ 20.062.972,95

SITUAÇÃO ATUAL
   Como a licitação foi feita sem a desoneração dos impostos, deverá ser elaborado aditivo para adequação
do orçamento. O Processo nº 9.739/14, que trata do assunto, encontra-se na SUPRE desde 22/04/2014.
Caso a desoneração leve a preços menores que os licitados, poderá haver a necessidade de glosas nos
serviços já executados.
   A obra encontra-se em andamento, com atendimento ao prazo previsto no cronograma e sem
pendências financeiras, técnicas ou administrativas que impeçam o pleno andamento dos serviços.

APARECIDA DE GOIÂNIA PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 1
- Contrato de Repasse: 0226.024.57/07 no valor de R$ 29.362.779,61 (engloba ainda o
  Contrato 719/08 e a aquisição de materiais em pregões eletrônicos)

SITUAÇÃO ATUAL
   O prazo de execução do Contrato se encerra em janeiro de 2015, prazo que não poderá mais ser atingido
devido ao não cumprimento do cronograma contratual.
   A data de vigência do Contrato de Repasse é de 30/06/2015, e a Caixa e o Ministério das Cidades já
apontaram que não haverá mais novas prorrogações de prazo, devendo a obra encerrar-se nesse período.
   A obra encontra-se em andamento, em ritmo lento. A Construtora alegava que somente aceleraria os
serviços após a aprovação da reprogramação de quantitativos, cujo Termo Aditivo foi assinado em
outubro de 2014.
   Agora, a SANEAGO aguarda que a Construtora acelere as obras de forma devida. De fato, houve uma
pequena melhora nos meses de novembro e dezembro, porém ainda insuficiente para atender ao prazo de
junho de 2015.
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APARECIDA DE GOIÂNIA PAC 2 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 2
- Contrato de Repasse: 0351.738-28/11 (R$ 31.954.563,80);
  Obras: R$ 27.513.696,62; Saldo: R$ 2.267.117,56; Social: R$ 298.041,63; recurso próprio:
  R$ 1.875.707,99

SITUAÇÃO ATUAL
   A obra encontra-se em andamento, porém ainda em ritmo lento.
   A Construtora concentra as frentes de obra nos Centros de Reservação, que são as únicas unidades com
ritmo adequado de execução.
   Para retomada das obras lineares, a Construtora protocolou na SANEAGO processo solicitando o
reequilíbrio contratual (Processo 10.393/14), e o processo foi encaminhado da SUPRE para a SUJUR,
com parecer contrário à solicitação.
   Assim, é necessário que a Construtora retome imediatamente as frentes de obras lineares, para que haja
uma recuperação dos prazos do cronograma.
   Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da multa
está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.
   Quanto à regularização fundiária do CR Sousa e do CR Iracema, a SANEAGO abriu processo judicial e
aguarda a imissão de posse.
O prazo de execução do Contrato finaliza em setembro de 2015, e no ritmo atual não poderá ser
cumprido.

APARECIDA DE GOIÂNIA VILA OLIVEIRA - PRÓPRIO - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: Próprio
- Contrato de Obra: 1510/2013 (R$ 7.332.856,98);

SITUAÇÃO ATUAL

   Todas as unidades encontram-se com um grande atraso, e a Construtora não atende aos requisitos
técnicos e de segurança.

GOIÂNIA RESERVATÓRIOS PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS

- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0226.020-10/07 no valor de R$ 12.839.494,36 (engloba ainda a
  aquisição de materiais em pregões eletrônicos)

SITUAÇÃO ATUAL
   As obras encontram-se em andamento, com ritmo lento. O prazo de execução do Contrato, após o
aditivo de prazo, é de 23/07/2016.
   Apesar do ritmo das obras ter sido muito lento ao longo da execução do contrato, houve um termo
aditivo de prorrogação de prazo assinado em 01/09/2014, que prorrogou o contrato por mais 24 meses, ou
seja, definiu o encerramento da execução em 23/07/2016.
   A empresa alega que todas as frentes necessitam de reprogramação para que sejam implementadas de
forma efetiva, porém há várias frentes que poderiam estar sendo executadas, independentemente de
reprogramação.
   A reprogramação está em andamento através do Processo 651/2014. O orçamento foi enviado à
CAIXA, que já emitiu seu parecer. O processo de  Termo Aditivo encontra-se em andamento na
SANEAGO, estando na E-GOE desde 22/08/2014 para efetivação.
   É importante ressaltar que, embora o prazo do contrato tenha sido dilatado, o Ministério das Cidades
concedeu prorrogação de prazo  do Contrato de Repasse, que vencia em 30/11/2014, para apenas
30/03/2015, determinando que as obras fossem encerradas dentro desse período, sob pena de perda do
recurso federal e devolução de
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todos os valores já investidos sem funcionalidade.
Assim, é necessária uma aceleração das obras, que tecnicamente podem ser concluídas no prazo
determinado.

GOIÂNIA PARQUE AMAZÔNIA PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0226.016-51/07 no valor de R$ 6.850.000,00

SITUAÇÃO ATUAL
   Atualmente as obras encontram-se em andamento lento, apesar das diversas notificações e reuniões com
a Construtora. O CR Parque Amazônia encontra-se com a parte civil concluída e o CR Maysa já está em
carga, continuando, assim, a priorização da funcionalidade. Faltam ser executadas apenas as interligações
das Adutoras CELG/Alphaville e Finsocial/Mutirão, descarga de fundo e caixa de manobra do CR Parque
Amazônia.
   O encerramento do prazo de execução do Contrato, após o termo aditivo de prazo, é de 06/04/2014.
Em reunião de Acompanhamento do GGI ¿ Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o Ministério das
Cidades informou que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões  caso desta obra
devem ser finalizados até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos valores já
aplicados sem funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a Construtora e a
Gerenciadora, e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
   A Gerenciadora, em conjunto com a SANEAGO, elaborou um projeto alternativo para a obtenção da
funcionalidade do sistema com a utilização dos materiais já adquiridos, já que não haveria tempo
suficiente para a aquisição de novos materiais.
A Construtora, apesar das inúmeras reuniões e recomendações da Gerenciadora e determinações da
SANEAGO, não imprimiu ritmo adequado à obra, com sérias possibilidades de não cumprimento do
prazo estipulado pelo MCidades.
   Em consulta presencial ao Ministério das Cidades em reunião do GGI  Gabinete de Gestão Integrada
do PAC em dezembro, a SANEAGO foi informada que há a possibilidade de não encerramento do
Contrato de Repasse, porém não deverá haver nova prorrogação de prazo, devendo a obra encerrar-se
dentro do prazo de vigência do mesmo (30/06/2015).
   Há ainda a licitação das redes do Jardim Goiás para a utilização do saldo de recursos, que está em
andamento através do Processo 21.457/13, atualmente na CPL para elaboração de Edital desde
19/08/2014.

GOIÂNIA PAC 2 - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 2
- Contrato de Repasse: 0350.788-10/11 (R$ 99.345.004,89)
  1ª etapa: R$ 86.520.977,44; 2ª etapa: R$ 11.511.598,34; Saldo: R$ 278.674,11; Social: R$
  1.033.755,00

SITUAÇÃO ATUAL
   O ritmo das obras é bastante lento, com frentes no CR Curitiba I e II, CR Recanto, CR Paineiras e CR
Vera Cruz.
   A execução do cronograma financeiro, embora esteja sendo cumprida, refere-se em sua grande maioria
em aquisição de materiais não aplicados, portanto deve haver um incremente de frentes de serviço a fim
de equilibrar a execução financeira ao andamento físico das obras.
   Em 04/11/2014, a CAIXA emitiu parecer glosando todos os materiais não aplicados que haviam sido
pagos nas medições anteriores, num valor de R$ 19.358.917,17. Isso ocorreu porque a SANEAGO não
havia previsto o pagamento de materiais não aplicados no Edital de contratação das obras do PAC 1 e
PAC 2, conforme determinado pelo Manual do PAC. A SANEAGO deverá devolver esse dinheiro até
que os materiais estejam aplicados e os valores sejam ressarcidos pela CAIXA.
   Salientamos que esse fato ocorrerá em todas as obras do PAC 1 e PAC 2, resultando num valor alto
(mas ainda não estimado), o que pode causar problemas de fluxo de caixa à SANEAGO.
   O prazo de encerramento do Contrato é de fevereiro de 2016, e não poderá ser
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cumprido no ritmo atual.
   Está em fase de contratação a elaboração de plano de tráfego, já que há adutoras que interceptarão
avenidas de grande movimentação.
   Há uma série de pendências fundiárias, que estão sendo tratadas nos seguintes processos:
Processo nº. 12.469/2010 - Booster Liberdade . Na SUJUR desde 20/02/2014, tentando negociação
amigável;
Processo nº. 12.471/2010 - CR Solar Ville II e Adutora Booster Liberdade/CR Solar Ville II;
Processo nº. 19.659/2010 - Adutora CR Solar Ville II/CR Recanto;
Processo nº. 9.202/2011 - CR Floresta - Área do governo do Estado, SUJUR fez pedido de cessão de área
pública.
   Há ainda uma reprogramação em elaboração de forma conjunta entre a Construtora e a Gerenciadora.
   A Caixa Econômica Federal realizou glosa no contrato, referente aos materiais não-aplicados, já que
este órgão não mais aceitará a medição de materiais em estoque.
   Está em elaboração a licitação de nova obra para a utilização do saldo de recursos, através do Processo
19.584/13, que encontra-se atualmente na CPL desde 15/09/2014, e compreende o CR Floresta e a
duplicação da Adutora SENAC/Leste CELG. Esse processo deve ser acelerado, pois há a possibilidade de
perda desse saldo caso haja atraso na licitação.

TRINDADE - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0237.772-43/07 (R$ 7.504.619,40)

SITUAÇÃO ATUAL
    A obra encontra-se em andamento, com ritmo lento. Não há pendências de qualquer ordem que
impeçam o pleno andamento das obras.
    Em reunião de Acompanhamento do GGI , Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o Ministério das
Cidades informou que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões , caso desta obra ,
devem ser finalizados até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos valores já
aplicados sem funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a Construtora e a
Gerenciadora, e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
   Houve um pequeno incremento no andamento dos serviços, e em janeiro deve ser alcançada a
funcionalidade dos CRs Samarah e Cristina, fechando as obras do PAC 1, com exceção da Estação de
Tratamento de Lodo, que não foi sequer iniciada e que é uma obra que demanda em torno de 12 meses
para sua execução.
   Em consulta presencial ao Ministério das Cidades em reunião do GGI , Gabinete de Gestão Integrada ¿
do PAC em dezembro, a SANEAGO foi informada que há a possibilidade de não encerramento do
Contrato de Repasse, porém não deverá haver nova prorrogação de prazo, devendo a obra encerrar-se
dentro do prazo de vigência do mesmo (31/05/2015).
   Porém, novamente ressaltamos que esse prazo não é suficiente para a execução da Estação de
Tratamento de Lodo.
Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da multa
está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.

OBSERVAÇÕES

Foto 01: Barragem do Sistema Produtor João Leite;
Foto 02:  Montagem de Tubulação DN 400 e aviso de fissura do CR Cidade Livre - Aparecida de
Goiânia.
Foto 03: Obras da ETA Mauro Borges - Goiânia.
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PROGRAMA: 1082 - PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6504 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 1171 - IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE SISTEMA PÚBLICO DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

APARECIDA DE GOIÂNIA PAC 1 -  AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
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- Contrato de Repasse: 0218.326-33/07 no valor de R$ 20.207.411,40

SITUAÇÃO ATUAL

    Atualmente o Processo 27.519/2013, que trata da licitação dos serviços remanescentes, havia sido
paralisado devido à subdelegação, porém com a emissão da Liminar AC 3505 MC/DF, foi reativado, com
o cancelamento da revogação da licitação.
   O Contrato 2283/2014, resultante do Processo licitatório nº 27519/2013, foi assinado em 27/11/2014, e
as obras foram imediatamente iniciadas, sendo que o BM 01 já foi enviado à CAIXA, que já providenciou
a análise do licitatório e solicitou ajustes de preços, que deverão ser instituídos em termo aditivo.
   Há ainda pendências fundiárias em pontos específicos, devido à necessidade de implantação de redes
condominiais em algumas chácaras (Processo 23.820/2012), que se encontram na SUJUR para a
instalação de processo judicial solicitando a emissão na posse.
   O Termo de Recebimento das obras executadas já foi emitido pela SANEAGO, devendo agora ser
verificado o encerramento do Contrato de Empreitada anterior para envio à Caixa Econômica Federal.
Estes itens são necessários para a aprovação da prestação de contas final do contrato anterior, requisito
básico para o pagamento do primeiro BM do contrato atual.

APARECIDA DE GOIÂNIA BNDES - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: BNDES
- Contrato de Repasse: BNDES no valor de R$ 41.313.833,13

SITUAÇÃO ATUAL
   A obra foi paralisada devido ao processo de subdelegação. Os serviços remanescentes estão sendo
executados pela subdelegatária.

GOIÂNIA - NOVA ESPERANÇA- PAC 2 - 3ªchamada - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC 2 - 3ª Chamada
- Contrato de Repasse: 0408.678-27/13 (R$ 98.824.480,00)

SITUAÇÃO ATUAL
   As obras estão sendo executadas com duas frentes de serviço com escavação de rede coletora e ramais
domiciliares, no setor Nova Esperança e recuperação de pavimentos nos setores Noroeste e Marabá, que
possuem funcionalidade imediata (interligados ao Interceptor Caveirinha).
   O ritmo de execução é muito lento, e há inúmeras reclamações da comunidade, bem como da imprensa,
em relação à recomposição asfáltica, que está bastante atrasada em relação aos serviços de escavação e
reaterro de valas.
   Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da multa
está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.

GOIÂNIA CAVEIRINHA E ANICUS MARGEM ESQUERDA - PAC 1 -  SES
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC1
- CR: 0226.021-24/07 (R$ 16.794.477,32)

SITUAÇÃO ATUAL
   A obra encontra-se em andamento, com uma frente nas redes do Setor Finsocial.
   O ritmo de execução é muito lento, e há inúmeras reclamações da comunidade, bem como da imprensa,
em relação à recomposição asfáltica, que está bastante atrasada em relação aos serviços de escavação e
reaterro de valas.
   Porém, como havia sérios problemas de recebimento por parte da Construtora, a obra não foi multada.
   O recebimento dos cinco primeiros BMs ocorreu no final de novembro de 2014, e com isso espera-se
que a construtora finalmente acelere as obras de forma satisfatória.
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GOIÂNIA ANICUNS À MONTANTE DO CÓRREGO MACAMBIRA - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO
S.E.S.
- Recurso: PAC
- CR: 0226.022-38/07 (R$ 13.183.950,24) - Medidos R$ 8.503.957,00 (65%) até o BM 26 do
  Contrato Anterior e até BM 17 do contrato atual.
- Contrato anterior: 1203/08
- Contrato atual: 1077/13 (R$ 3.889.911,42)

SITUAÇÃO ATUAL
   As obras encontram-se em andamento, com ritmo bom e medições regulares, de acordo com o
cronograma vigente, e em dezembro de 2014 as obras foram concluídas, restando agora a prestação de
contas final do contrato junto à CAIXA.

GOIÂNIA MEIA PONTE NORTE - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
- Recurso: PAC
- CR: 0226.023-42/07 (R$ 16.703.885,05) - Medidos R$ 9.982.444,02 (60%) até o BM 26 do
  Contrato Anterior e até o BM 15 do contrato atual.
- Contrato anterior: 1203/08
- Contrato atual: 1228/13 (R$ 12.543.949,84)

SITUAÇÃO ATUAL
    As obras encontravam-se em andamento com ritmo bom, porém enfrentaram diminuição do ritmo
devido ao não-recebimento de diversos Boletins de Medição, cujos recebimentos estão levando em média
de 90 a 120 dias para acontecer.
   Com isso, no ritmo atual, tornou-se muito difícil o atendimento ao prazo de execução do contrato (julho
de 2015).
   Além disso, o Ministério das Cidades acenou com a possibilidade de não prorrogação do prazo de
vigência do Contrato de Repasse (30/03/2015), porém esse prazo é impossível de ser cumprido.
   Foi elaborado um orçamento de reprogramação para adequação dos quantitativos da planilha licitada,
que foi enviado à CAIXA para análise e aprovação.

GOIÂNIA INTERMEDIÁRIO MEIA PONTE - PAC 1 - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
- Recurso: PAC
- CR: 0226.025-62/07 (R$ 61.288.367,04) - Medidos R$ 16.555.169,56 (27%) até o BM 26 do
  Contrato Anterior e até o BM 07 do contrato atual.
- Contrato anterior: 1203/08
- Contrato atual: 1979/13 (R$ 45.946.541,22)

SITUAÇÃO ATUAL
    As obras foram iniciadas em março de 2014, e continuam ainda em ritmo muito lento.
Existe um TAC - Termo de Ajuste de Conduta  com o Ministério Público, que prevê a finalização das
obras da ETE Parque Atheneu (Contrato de Repasse 0226.025-62) até setembro de 2015, prazo
impossível de ser cumprido no ritmo atual.
Foi emitida notificação extrajudicial de multa à Construtora, e o processo referente à aplicação da multa
está em andamento para análise na Superintendência Jurídica da SANEAGO.
Existem algumas pendências fundiárias em fase de resolução, quais sejam:
- EEE Gameleira I e Aruanã ¿ OK. Liberadas para execução.
- EEE Gameleira II (Proc. 2.691/09), EEE Palmito (Proc. 14.683/14), 02 km de Interceptor (Proc.
14.682/14) e EEE MP-04 (Proc. 14.414/11) na SUJUR para abertura de processo judicial.
Apesar dessas pendências fundiárias, ressalte-se que todo o resto da obra encontra-se liberado para
execução, sem pendências de qualquer ordem.
Em 03/11/2014, a CAIXA emitiu parecer glosando todos os materiais não aplicados que haviam sido
pagos nas medições anteriores, num valor de R$ 122.823,43. Isso ocorreu porque a SANEAGO não havia
previsto o pagamento de materiais não aplicados no Edital de contratação das obras do PAC 1 e PAC 2,
conforme determinado pelo Manual do PAC. A SANEAGO deverá devolver esse dinheiro até que os
materiais

63705/03/2015



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

estejam aplicados e os valores sejam ressarcidos pela CAIXA.
Salientamos que esse fato ocorrerá em todas as obras do PAC 1 e PAC 2, resultando num valor alto (mas
ainda não estimado), o que pode causar problemas de fluxo de caixa à SANEAGO.

GOIÂNIA - FGTS - SES
DADOS GERAIS
- Recurso: FGTS
- Contrato de Financiamento: 2634.0296003-72/2010 (R$ 105.263.157,89)
  Medidos R$ 42.088.477,57 (40%) até o BM 17 do CT 079/13 e BM 06 referente a obra de
  administração direta
- Obras de Administração direta SANEAGO (Jardim Presidente e Setor Faiçalville)
  (Medidos R$ 1.189.083,97 (21%) até o BM 06) ¿ encerradas e aditivadas ao CT 079/2013
- Contrato Atual: Contrato 079/2013 (R$ 74.476.685,68)

SITUAÇÃO ATUAL
    As obras encontram-se em andamento, com ritmo bom, porém insuficiente para atender ao prazo de
execução previsto.
    O prazo para execução do Contrato é de janeiro de 2015, porém deverá ser aditivada, já que não é
possível o cumprimento do prazo.
    Existem ainda pendências fundiárias em trechos dos Interceptores Pinguela Preta e Caveirinha, que
estão atualmente na SUJUR, desde 20/02/2014, para elaboração de Decreto de Utilidade Pública e
posterior abertura de processo judicial (Processo 4.154/2014). Os trechos do interceptor Caveirinha estão
sendo executados com autorização dos proprietários.

ITUMBIARA - OGU - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: OGU
- Contrato de Repasse: 0244.776-27/07 (R$ 20.567.086,14)
  (Medidos R$ 19.488.326,73 (96%))
- Convênio: 556/08 (R$ 22.880.532,70)

SITUAÇÃO ATUAL
   A obra encontra-se em andamento na ETE, praticamente concluída. Com a finalização do processo de
aditivo ao convênio (Proc. nº 3.934/14), a Construtora retomou as obras, e atualmente o Reator Anaeróbio
encontra-se concluído, em fase de testes.

PORANGATU -  BNDES - AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: BNDES
- Contrato de Repasse: BNDES (R$ 14.179.232,86)
- Convênio anterior: 1557/08 (R$ 6.926.784,25)

SITUAÇÃO ATUAL
   A nova licitação das obras remanescentes para a conclusão e funcionalidade das obras ocorreu, tendo
como vencedora a empresa Albenge (Contrato 1.963/13).
   As obras encontram-se em andamento, com ritmo bom, com frentes na área da ETE, Elevatórias e
Interceptor.
   Não há pendências de qualquer ordem para o pleno andamento dos serviços.

TRINDADE -  AMPLIAÇÃO DO S.E.S.
DADOS GERAIS
- Recurso: PAC
- Contrato de Repasse: 0237.774-62/07 (R$ 6.311.956,09)

SITUAÇÃO ATUAL
   As obras foram iniciadas em agosto de 2013, e o BM 01 foi enviado à CAIXA para
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desembolso. Porém, antes mesmo da liberação, houve a determinação do Ministério das Cidades de não
aplicação de recursos federais no Contrato de Repasse, devido ao Contrato de Subdelegação dos serviços
de esgoto naquele município.
   Em janeiro de 2014, o Governo de Goiás obteve liminar junto ao Supremo Tribunal Federal que obriga
a União a manter os repasses. Diante desse fato, procedeu-se à retomada da obra e ao envio de ofício à
CAIXA solicitando o pagamento do BM 01. A Construtora aguardava o recebimento deste BM para a
retomada das obras, o que ocorreu no mês de julho, e a obra foi reiniciada no início do mês de agosto.
   Em reunião de Acompanhamento do GGI ¿ Gabinete de Gestão Integrada do PAC, o Ministério das
Cidades informou que os Contratos de Repasse com valor abaixo de R$ 10 milhões , caso desta obra ,
devem ser finalizados até dezembro de 2014, sob pena de perda dos recursos e devolução dos valores já
aplicados sem funcionalidade. A Superintendência de Obras fez então uma reunião com a Construtora e a
Gerenciadora, e solicitou a elaboração de cronograma visando o atendimento ao prazo.
   A Construtora providenciou um incremento nas frentes de serviço, porém no ritmo atual não será
possível o cumprimento do prazo determinado.
Em consulta presencial ao Ministério das Cidades em reunião do GGI - Gabinete de Gestão Integrada  do
PAC em dezembro, a SANEAGO foi informada que há a possibilidade de não encerramento do Contrato
de Repasse, porém não deverá haver nova prorrogação de prazo, devendo a obra encerrar-se dentro do
prazo de vigência do mesmo (31/05/2015).

OBSERVAÇÕES

Foto 01 - GOIÂNIA Sistema de Esgotamento Sanitário - Prédio administrativo da ETE

6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6504 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 1252 - IMPLANTAÇÃO/AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NOS MUNICÍPIOS GOIANOS FORA DA REGIÃO METROPOLITANA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Destacam-se as obras em andamento em alguns municipios como : Anápolis, Anicuns, Cachoeira
Dourada, Goianesia, Ipora, Itumbiara, Jatai, Mozarlândia, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Porangatu e
Santa Helena de Goiás;

ITUMBIARA - FGTS - AMPLIAÇÃO DO S.A.A.
DADOS GERAIS
- Recurso: FGTS
- Contrato de Financiamento: 0248.548-42/07 (R$ 12.332.323,56)
  (Medidos R$ 8.747.003,58 (72%) até o BM 17)
- Convênio: 1342/09 (R$ 11.881.958,53)

SITUAÇÃO ATUAL
A obra encontra-se parada, em fase de aquisição de materiais e reprogramação e quantitativos. A Adutora
Maeda e o CR Maeda (estrutura de concreto armado dos 02 reservatórios de 1.500m³) estão concluídos,
faltando apenas a interligação, que
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depende do RHO, que já foi encomendado. O CR Norma Gibaldi também já está concluído, faltando
interligação.

OBSERVAÇÕES

Foto 01: Obra Sistema de Abastecimento de Agua Itumbiara.

6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6504 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 1168 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram efetuadas aquisições de equipamentos, como hidrômetros, moveis de uso permanente,
equipamentos de laboratório e material para obras de melhorias, com recursos próprios, com o objetivo de
melhorar a receita da empresa, reduzir as perdas, agilizar as solicitações de serviços dos clientes, e
melhorar o desempenho do funcionamento operacional da empresa como um todo.

OBSERVAÇÕES

Foto 01: aquisição de hidrômetros.

6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6504 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 1169 - REESTRUTURAÇÃO E MELHORIAS DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram efetuadas aquisições de equipamentos, moveis de uso permanente, equipamentos de laboratório e
material para obras de melhorias, com recursos

05/03/2015640



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6504 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

próprios, com o objetivo de melhorar a receita da empresa, agilizar as solicitações de serviços dos
clientes, e melhorar o desempenho do funcionamento operacional da empresa como um todo.
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6505 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS -
GOIASPARCERIAS

6505 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS -
GOIASPARCERIAS

INSTITUCIONAL

EDEMUNDO DIAS DE OLIVEIRA FILHO

1. Gestor

2. Visão Institucional

Objetivo: Colaborar, apoiar e viabilizar a implementação de ações de fomento ao desenvolvimento
econômico e social do Estado de Goiás, através de Programas e Projetos de Parcerias Públicas Privadas.
(PPPs).

2.1 Objetivo Institucional

:  Lei 6.404/76, das Sociedades Anônimas (SA). Lei 14.910/76 . Criação da Companhia de Investimento e
Parcerias do Estado de Goiás; Lei 16.865/2009  Alteração da Lei 14.910/2004; Lei 18.366/2014
Orçamento Anual do Estado de Goiás; Lei 17.543/12,  PPA 2012/2015  Estatuto Social da
GOIÁSPARCERIAS, registrado na Junta Comercial do Estado de Goiás, sob o nº 52300010641,
publicado no Diário Oficial do Estado de Goiás.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

No exercício de 2014, o programa de trabalho da Companhia foi: A Companhia integrou o Orçamento
Geral do Estado de Goiás, Código 6505, Lei 18366/2014. Suas necessidades financeiras para ocorrer
despesas operacionais e de capitalização  foram realizadas pelo Estado de Goiás na Companhia, via
transferência financeira pelas Secretarias de Estado de Gestão e Planejamento e da Fazenda. A
Companhia no ano de 2014, focou suas ações no Programa Estadual de Investimentos e Parcerias
Públicas Privadas, onde os estudos e incursões acerca dessa visão empreendedora avançaram e
encontram-se em pleno andamento pelo Estado de Goiás, onde estão em execução pelos órgãos afins, em
parcerias com esta Companhia, através de assessoramento técnico.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Termos de Parcerias Públicas  Privadas, Concessão de uso, Protocolos, Convênios e Contratos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Dentre as parcerias públicas - privadas estabelecidas no ano de 2014, 100% foram cumpridas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

05/03/2015642



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6505 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS -
GOIASPARCERIAS

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1133 - PROGRAMA ESTADUAL DE INVESTIMENTOS E PARCERIAS

6505 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS -
GOIASPARCERIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6505 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO
DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

AÇÃO: 2351 - PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO, PRIVADO E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizações/2014

Em decorrência da sistemática adotada pela gestão estadual no tocante á estruturação dos projetos de
Parcerias Públicas  Privadas, o papel da GOIÁSPARCERIAS, junto a estes projetos tem se dado sob a
forma de assessoramento técnico, tendo em vista que a responsabilidade pelo desenvolvimento é dos
vários órgãos dos quais o assunto encontra-se afeto. Desta forma, o resultado das ações da Companhia é
contabilizado pelos diversos órgãos. Entretanto, mesmo que redundantes, os resultados são analisados, a
seguir:
PROJETO VEÍCULOS LEVES SOBRE TRILHOS - VLT
-Operacionalização do Contrato de Garantias.

PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE MUNICÍPIOS DO ENTORNO DO DISTRITO
FEDERAL.
- Desenvolvimento do Procedimento de Manifestação de Interesse para possíveis delegações;
- Desenvolvimento de Termo de Referência para Contratações de Consultoria para a conclusão do projeto
do Entorno do DF.

PROJETO DO COMPLEXO PRISIONAL ODENIR GUIMARÃES¿
- Finalização do Projeto de Parceria Pública  Privada;
- Suporte ao Processo Licitatório;

PROJETO DO PRESÍDIO DE ANÁPOLIS
- Elaboração da documentação para fins de Contratação da Gestão através de Organizações Sociais.

PROJETO DO SISTEMA VIÁRIO GOIÁS CENTRAL
- Participação da análise  e estruturação do Projeto no seu aspecto comercial e econômico ¿ financeiro;

PROJETO PARA LICITAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS
- Elaboração de alternativas econômicas  financeiras para suporte á decisão.

APORTES E INTEGRALIZAÇÕES  DE CAPITAL NAS EMPRESAS COLIGADAS DA
COMPANHIA:
METROBUS - Transporte Coletivos S.A - R$ 150.000.000,00
SANEAGO - Saneamento de Goiás S/A -   R$ 103.000.000,00
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6506 - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

6506 - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

INSTITUCIONAL

Leonardo Lins de Albuquerque

1. Gestor

2. Visão Institucional

Distribuição de Energia Elétrica, tem como missão "Prover energia elétrica, de forma sustentável, com
foco no retorno para o acionista e na qualidade  dos serviços"

2.1 Objetivo Institucional

Autorização para criação: Lei Estadual 1.087/1955, criou a Centrais Elétricas de Goiás S.A.  - Contrato de
Concessão Nº 063/2000 ANEEL.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Assinatura de acordo entre o Governo do Estado e Eletrobrás com a  interveniência da Secretaria do
Tesouro Nacional que propriciou a liberação de recursos ao estado para quitar débitos com a CELG D. E
aportar capital permitindo seu adimplemento e aplicação de reajuste tarifário. A gestão passou a ser
compartilhada entre o Estado e a Eletrobrás. Em 26/08/2014 foi celebrado a promessa de compra e venda
de 51 % das ações cedidas pelo Estado   entre a Companhia CELG de Participações e a Eletrobrás, com
interveniência do Estado de Goiás e da CELG D.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

GPLAN - Gerência de Planejamento e Orçamento
GERUSO - Sistema de Gerenciamento de Eletrificação de Propriedades Rurais
SGT - Sistema de Gestão Técnica - CELG D

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

% de propriedades eletrificadas
FEC- Frequência Equivalente de Interrupção de Energia por Unidade Consumidora
DEC- Duração Equivalente de Interrupção de Energia por Unidade Consumidora

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1002 - PROGRAMA DE GARANTIA DE ENERGIA

6506 - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6506 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

AÇÃO: 2106 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram atendidas 1.987 famílias no Projeto de Eletrificação de Propriedades Rurais no período de
janeiro/2014 a dezembro/2014 e o investimento realizado totalizou R$ 22.751.150,00.

Total de ligações realizadas: 1.987 un.

Total Investido no período de janeiro/2014 a dezembro/2014: R$ 22.751.150,00.

OBSERVAÇÕES

Nesta ação existe a parceria do Governo Estadual e Federal para levar energia às propriedades rurais
dentro da área de concessão da CELG D.
Não estão inclusos nos valores apresentados os custos de mão de obra própria.

6506 - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6506 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

AÇÃO: 2083 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA

U.O.:
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REALIZAÇÕES

A CELG Distribuição S/A investiu no período de janeiro / 2014 a dezembro/2014 o valor de R$
39.298.112,96, em ampliações e implantações de subestações de alta e média tensão para expansão do
Sistema de Energia Elétrica em todo o Estado de Goiás, visando o atendimento ao crescimento das
demandas por energia elétrica em diversas regiões do Estado de Goiás.

Realização Física - ampliações: 08 un concluídas; e  05 un em fase de execução.
Realização Física - implantações: 05 un. concluídas; e 06 un. em fase de execução.

Realização Financeira - ampliações: R$ 15.806.180,11
Realização Financeira - implantações: R$ 23.491.932,85
Total: R$ 39.298.112,96.

OBSERVAÇÕES

A CELG Distribuição S/A tem enfrentado entraves na execução das obras, tais como, negocições difíceis
para as aquisições de terreno, aquisições de materiais e equipamentos morosas, o que tem provocado
atrasos nos cronogramas executivos das obras, e conseguentemente tem-se constantes deslocamentos
destes para anos futuros, 2015/2016/2017.
Não estão inclusos nos valores apresentados dos investimentos CELG D os custos de mão de obra
própria.

6506 - CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6506 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D

AÇÃO: 1305 - MELHORIA DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO/DISTRIBUIÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A CELG Distribuição S/A investiu no período de janeiro / 2014 a dezembro/2014 o valor de R$
110.753.927,60, para expansão do Sistema de Transmissão e Distribuição dos quais 441,56 km e R$
44.908.110,99 em linhas de transmissão/distribuição; e R$ 65.845.816,61 em redes elétricas de
Distribuição de alta tensão e média tensão que representam 4.990,40 km.

Realização Física - Linhas de Transmissão:84,35 km concluídos e 134,61 km em execução. Linhas de
Distribuição: 174,5 km em execução, 48 km concluídos.

Realização Física - Redes Elétricas de Alta e Baixa Tensão: 4.990,40 km concluídos.

Realização Financeira - Linhas de Transmissão / Distribuição: R$ 44.908.110,89.
Realização Financeira - Redes Elétricas de Alta e Baixa Tensão: R$ 65.845.816,61.
Total: R$ 110.753.927,60.

OBSERVAÇÕES

As dificuldades para as negociações e liberação das faixas de servidão e a morosidade nas aquisições de
materiais e serviços, em razão do procedimento legal obrigatório à administração pública, vem
postergando os cronogramas das obras para anos futuros, 2015/2016/2017.
Os valores apresentados dos investimentos CELG D não estão inclusos os custos de mão de obra própria.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6507 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

6507 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

INSTITUCIONAL

José Fernando Navarrete Pena

1. Gestor

2. Visão Institucional

Prover soluções e serviços com sustentabilidade nas áreas de energia, buscando a satisfação dos clientes,
acionistas e colaboradores.

2.1 Objetivo Institucional

Autorizada pela Lei nº 13.537 de 15.10.1999, com redação dada pela Lei nº 15.148 de 11.04.2005.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

- Prover o estado de energia que garanta a sustentabilidade do seu crescimento sócio-econômico.
- Obediência aos preceitos de qualidade e confiabilidade do sistema elétrico.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

- Planejamento Estratégico
- Plano de Ação
- Programa anual.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- MVA - Potência Instalada de Transformação - Somatório das potências instaladas em transformações
em MVA. Tem como objetivo demonstrar a expansão da capacidade de transmissão do sistema elétrico,
que permite ampliar o abastecimento de energia na rede de distribuição para região em que a obra está
sendo realizada.

- Km - quilometro- Km de Linha de Transmissão - Extensão em Km de Linha de Transmissão.

- MW - Potência Instalada de Geração - Somatório das potências instaladas de geração em MW, pela
implantação ou ampliação de capacidade da usina.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1002 - PROGRAMA DE GARANTIA DE ENERGIA

6507 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6507 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 1067 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA - MVA

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Implantação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x75 MVA na subestação Carajás, em
Goiânia
Obra concluída em agosto de 2014. Com esta obra foi duplicada a capacidade instalada nesta subestação
possibilitando a ampliação da oferta de energia para esta região da capital, atendida por esta subestação.

2. Instalação de Banco de Capacitores de 138 kV 80 MVAr na subestação Carajás, em Goiânia
Obra em fase de elaboração de licitação das obras civis e de montagem eletromecânica. Melhoria no
controle do perfil de tensão nesta subestação, resultando no aumento da qualidade do suprimento de
energia para esta região.

3. Implantação do 3º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x33,3 MVA na subestação Anhanguera,
em Aparecida de Goiânia
Obra em fase de comissionamento com conclusão prevista para março de 2015. Com
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esta obra será ampliada a capacidade instalada nesta subestação possibilitando a ampliação da oferta de
energia para a região de Aparecida de Goiânia, atendida por esta subestação.

4. Instalação de Banco de Capacitores de 230 kV 50 MVAr na subestação Itapaci, em Itapaci de Goiás
Obra em fase de elaboração de licitação das obras civis e de montagem eletromecânica. Melhoria no
controle do perfil de tensão nesta subestação, resultando no aumento da qualidade do suprimento de
energia para esta região.

5. Implantação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x75 MVA na subestação Pirineus,
Região de Anápolis
Obra em fase de licitação das obras civis e de montagem eletromecânica. Com esta obra será duplicada a
capacidade instalada nesta subestação possibilitando a ampliação da oferta de energia para a região de
Anápolis, atendida por esta subestação.

6507 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6507 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 1037 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aportes de capital na SPE Energética Fazenda Velha, com participação de 20% do empreendimento.
A PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Fazenda Velha terá potência instalada de 16,5MW e energia
garantida de 8,9MW; a ser implantada no rio Ariranha, afluente do rio Claro está localizada a 10Km de
distância da cidade de Jataí na região sudoeste do estado de Goiás.

6507 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6507 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 1304 - EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Instalação da proteção diferencial de barras 230 kV da subestação Carajás
Obra concluída em agosto de 2014. Aumento da confiabilidade no atendimento de energia para esta
região da capital, atendida por esta subestação.

2. Adequação de Barra Dupla a Quatro Chaves do setor de 230 kV da subestação Águas Lindas, em
Águas Lindas de Goiás
Obra concluída em março de 2014. Aumento da flexibilidade operativa e da confiabilidade no
atendimento de energia para o município de Águas Lindas de Goiás.

3. Adequação de Barra Dupla a Quatro Chaves do setor de 230 kV da subestação Itapaci, em Itapaci-GO.
Obra em fase de elaboração de licitação de obras civis e de montagem eletromecanica. Aumento da
flexibilidade operativa e da confiabiidade no atendimento de energia para o municipio de Itapaci.
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6508 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

6508 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

INSTITUCIONAL

PEDRO DE MOARES JARDIM

1. Gestor

2. Visão Institucional

A Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom tem como finalidade otimizar a
utilização da infra-estrutura dos ativos da Companhia Celg de Participações - CELGPAR, por intermédio
de investimentos que propiciem atuação em serviços de telecomunicações e telecontrole, fabricação e
comercialização de equipamentos e dispositivos eletrônicos, gestão do compartilhamento da infra-
estrutura, recebimento de terceiros na fatura de energia elétrica, soluções na matriz de produtos e
serviços.

2.1 Objetivo Institucional

LEI Nº. 16.237, DE 18 DE ABRIL DE 2008.
Autoriza a Constituição da Companhia de Telecomunicações e Soluções ? CELGTelecom e dá outras
providências.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Companhia encontra-se na fase de estruturação, tendo em vista o Contrato de Cessão de uso
compartilhado da capacidade excedente da infraestrutura de Cabo Óptico, equipamentos e sistemas de
Telecomunicações da Rede de Transporte Multiserviços - RTM, celebrado entre CELG Distribuição S/A
- CELG D e Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom, sendo que em 31 de outubro
de 2013, foi celebrado um Termo de Cooperação Técnica entre a Telecomunicações Brasileiras S/A -
TELEBRAS, e a Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom, para intercâmbio de
conhecimento de espaços físicos e de infraestrutura, de capacidade e servições de telecomunicações.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Não possui outros planejamentos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Possui somente os indicadores do PPA

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1093 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

6508 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6508 COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES -
CELGTELECOM

AÇÃO: 1006 - ACESSO ÓPTICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Companhia de Telecomunicações e Soluções- CELGTelecom, encontra-se em fase de Estruturação, com
solicitação de reparo dos cabos ópticos, desde março de 2013, a cargo da CELG Distribuição.

OBSERVAÇÕES

Se encontra aguardando entrega efetiva das instalações pela CELG D, desde março de 2013, inclusive
requerimentos foram feitos solicitando o recebimento da rede por força contratual.
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6508 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6508 COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES -
CELGTELECOM

AÇÃO: 1048 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Companhia de Telecomunicações e Soluções- CELGTelecom, encontra-se em fase de Estruturação, com
solicitação de reparo dos cabos ópticos, desde março de 2013, a cargo da CELG Distribuição.

OBSERVAÇÕES

Encontra-se aguardando a entrega efetiva das instalações pela CELG D, desde março de 2013.

6508 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6508 COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES -
CELGTELECOM

AÇÃO: 1049 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RTM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Companhia de Telecomunicações e Soluções- CELGTelecom, encontra-se em fase de Estruturação, com
solicitação de reparo dos cabos ópticos, desde março de 2013, a cargo da CELG Distribuição.

OBSERVAÇÕES

Encontra-se aguardando a entrega efetiva das instalações pela CELG D, desde de março 2013.

6508 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6508 COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES -
CELGTELECOM

AÇÃO: 1016 - INTERCONEXÃO ÓPTICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Companhia em fase estruturação, com Termo de Cooperação Técnica, celebrado com a
Telecomunicações Brasileiras S/A - TELEBRAS , e a Companhia de Telecomunicações e Soluções -
CELGTelecom, para  intercâmbio da conhecimentos técnicos, troca de informações e apoio nas ações
para a cessão e ou compartilhamento de espaços físicos e de infraestrutura, de capacidade e serviços de
telecomunicações, aguardando as providências de reparo e entrega da Rede pela CELG Distribuição.

OBSERVAÇÕES

Aguardando as providências de reparo e entrega da Rede pela CELG Distribuição.
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6509 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

INSTITUCIONAL

CARLOS ALBERTO ANDRADE

1. Gestor

2. Visão Institucional

Exploração de serviços de distribuição e exploração de gás combustível canalizado, de produção própria
ou de terceiro, podendo inclusive importar, para fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de
geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos possibilitados pelos avanços tecnológicos,
podendo participar de outros empreendimentos cuja finalidade esteja relacionada com seu objetivo social,
para o que poderá constituir ou participar de outras sociedades.

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº 13.641, de 09 de junho de 2000 (Lei de Criação da Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. -
GOIASGÁS), alterada pela Lei nº 14.908, de 09 de agosto de 2004.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O Governo do Estado de Goiás sancionou, em 09/06/2000, a Lei n° 13.641, que autorizou o Poder
Executivo aconstituir a Agência Goiana de Gás Canalizado S/A, uma empresa de economia mista.
A constituição da Companhia se deu por intermédio das ações do ESTADO DE GOIÁS que, entendendo
a importância que o gás natural vinha demonstrando em todo o mundo, como variável chave na busca do
desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a indústria desse
energético na região. Esse modelo, cristalizado na GOIASGÁS, buscou conciliar o preceito
Constitucional - que estabelece como de competência dos estados membros da Federação a distribuição
de gás canalizado - com a necessidade de se promover uma gerência empresarial para a distribuição de
gás natural e com uma solução que contempla as limitações dos recursos do tesouro nos Estados.
- Ações Empresariais e Principais Desafios
As questões afeitas à logística de transporte do gás natural vem sendo avaliadas em profundidade com os
agentes do setor no país, com uma mobilização de esforços, como é sabido, que conta com a ação de
todos os sócios da GOIASGÁS, incluindo o Governo do Estado de Goiás, que tem feito gestões junto ao
Ministério de Minas e Energia
- MME no sentido de buscar apoio para a iniciativa de se construir um gasoduto de transporte a partir do
Gasoduto Bolívia Brasil - GASBOL, até o Estado de Goiás.
Pelo fato de não existir a distribuição de gás natural canalizado no Estado de Goiás, a Companhia buscou
novas alternativas para a viabilizar a distribuição do Gás Natural no Estado, citamos abaixo, a saber:
GÁS NATURAL LIQUEFEITO - GNL: por intermédio da GNL GEMINI LOGÍSTICA e
COMERCIALIZAÇÃO de GÁS LTDA, uma sociedade formada entre a WHITE MARTINS,
PETROBRAS e GASPETRO, de iniciativa pioneira no país, foi inaugurado em junho de 2006 uma planta

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

06/03/2015650



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2014
6509 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

de liquefação de gás natural em Paulínia - SP, que tem a finalidade de oferecer o Gás Natural Liquefeito -
GNL, em condição de suprimento competitivo com outros energéticos. Como conseqüência em novembro
de 2006 o Estado de Goiás, passou a contar com uma nova matriz energética, iniciando a distribuição de
Gás Natural no Estado.
PRINCIPAIS PROJETOS DE 2014
A Companhia iniciou suas operações distribuindo o Gás Natural para o segmento Veicular em 29 de
novembro de 2006. Desde então várias ações vem sendo desenvolvidas com o intuito de aumentar o
consumo desse importante energético no Estado.

A Companhia iniciou suas operações distribuindo o Gás Natural para o segmento Veicular em 29 de
novembro de 2006. Desde então várias ações vem sendo desenvolvidas com o intuito de aumentar o
consumo desse importante energético no Estado, onde podemos citar:
- Contratação de pesquisa de mercado: com as novas possibilidades de suprimento através de BIOGAS e
GNC torna-se imperativo uma pesquisa para subsidiar o desenvolvimento de um plano de negócios (visão
plurianual) e o incremento da prospecção de novos negócios. A contratação está prevista para o ano de
2015.
- Com a possibilidade de distribuição de Gás Natural Renovável (GNR), a Goiasgás juntamente com um
novo supridor de Gás visitou os clientes potenciais no Estado, no entanto, nenhum contrato ainda foi
firmado, mas existe grande perspectiva para o ano de 2015.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Expansão da rede de distribuição de gás natural canalizado para o segmento veicular;
- Aumento da comercialização do gás natural canalizado para o segmento veicular;
- Implantação da rede de distribuição de gás natural canalizado para o segmento industrial.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1002 - PROGRAMA DE GARANTIA DE ENERGIA

6509 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6509 AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

AÇÃO: 2290 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR -
GNV

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve nenhuma realização nesta ação no ano de 2014.

6509 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6509 AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIASGÁS

AÇÃO: 1165 - INTRODUÇÃO DO GÁS NATURAL CANALIZADO PARA O SEGMENTO
INDÚSTRIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Juntamente com um novo supridor, a Goiasgás visitou as maiores indústrias do Estado de Goiás
apresentando o GNR (Gás Natural Renovável). Até a presente data não foi firmando nenhum contrato,
mas existem negociações em andamento, com perspectiva de assinatura para o ano de 2015.
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6510 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

INSTITUCIONAL

MARCO ANTÔNIO FERREIRA

1. Gestor

2. Visão Institucional

Explorar a operação de serviços de transporte coletivo de passageiros, de característicos urbanos, em
municípios, aglomerados urbanos e áreas metropolitanas.

2.1 Objetivo Institucional

Lei estadual nº 13.049/1997 de 16/04/1997
Lei estadual nº 13.086/1997 de 19/06/1997
Lei estadual nº 15.047/2004 de 29/12/2004
Lei estadual n.º 15.516 de 05/01/2006
Lei estadual n.º 16.118 de 04/09/2007
Lei estadual n.º 15.346/2005 de 14/09/2005
Deliberação CDTC n.º 058/2007 de 24/07/2007
Deliberação CDTC n.º 065/2010 de 15/12/2010

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1.1. Ações impactantes previstas no Plano de Ação Integrada de Desenvolvimento

3.1.1.1. Subsídio financeiro aos usuários da linha Eixo Anhanguera da Rede Metropolitana de Transporte
Coletivo que embarcam e desembarcam nas Estações e Terminais de Integração instalados na Avenida
Anhanguera, nos termos da Lei 15.047 de 29/12/2004, modificada pela Lei 17.750 de 16/07/12.

                     Essa ação foi iniciada em 24/12/2004, primeiro governo Marconi Perillo, subsidiando, os
usuários do Eixo Anhanguera, 50% do valor da tarifa básica praticada na Rede Metropolitana de
Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia. Ao longo da sua execução o percentual do
subsídio sofreu várias alterações chegando a 75% do valor da tarifa praticada na Região Metropolitana.
Atualmente, o valor da tarifa vigente na Região Metropolitana é R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos).
Os passageiros do Eixo Anhanguera desembolsam 50% desse valor, ou R$ 1,40 (um real e quarenta
centavos). A diferença entre o valor pago pelo passageiro (R$ 1,40) e o valor correspondente à tarifa
básica (R$ 2,80) é coberto pelo Tesouro Estadual, através do Fundo PROTEGE.

            No período de 01/01/2014 a 31/12/2014 a demanda atendida pela Metrobus foi de 42.953.756
(quarenta e dois milhões, novecentos e cinqüenta e três mil e setecentos e cinqüenta e seis) passageiros.
Dos quais, 32.093.041 (trinta e dois milhões, noventa e três mil e quarenta e um) ou 74,72% foram
subsidiados por meio do fundo PROTEGE, o que gerou um repasse à Metrobus no valor de R$
42.375.687,71 (quarenta e dois milhões, trezentos e setenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e sete reais e
setenta e um centavos).

3.1.1.2. Subsídio financeiro aos usuários das linhas semiurbanas da Rede Metropolitana de Transporte
Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia que atendem aos usuários residentes em municípios do
entorno da capital, nos termos da Lei 15.047 de 29/12/2004, modificada pela Lei 17.750 de 16/07/12.

            No período de 01/01/2014 a 31/12/2014 a demanda subsidiada pela Metrobus foi de 3.587.518
(três milhões, quinhentos e oitenta e sete mil e quinhentos e dezoito  passageiros, o que gerou um repasse
da Metrobus a favor das empresas privadas no valor de R$ 5.951.056,50 (cinco milhões novecentos e
cinqüenta e um mil cinqüenta e seis reais e cinqüenta centavos). Desse total, R$ 5.759.615,60 (cinco
milhões, setecentos e cinqüenta e nove  seiscentos e quinze mil e sessenta centavos) retornaram à
Metrobus através do Fundo PROTEGE.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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3.1.2. Ações de Melhorias no Eixo Anhanguera

3.1.2.1. Manutenção preventiva / corretiva dos Terminais de integração e Estações de
embarque/desembarque do Eixo Anhanguera

? Terminal Pe. Pelágio

Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Limpeza e recuperação das valas de esgoto;
d) Pintura do túnel de acesso às plataformas de embarque por meio das rampas;
e) Revisão nas instalações e troca de lâmpadas elétricas do terminal;
f) Reforma do refeitório;
g) Construção da sala de descanso dos funcionários com mobiliário;
h) Construção da sala de armários com mobiliário;
 i) Construção de banheiros para os funcionários;
j) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
k) Irrigação das plantas e jardins;
l) Colocação de cerca de arame farpado ao longo das valas de esgoto;
m) Pintura em torno de todo o terminal;
n) Troca de calhas danificadas;

? Terminal Dergo

a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura das paredes e implantação de sinalização horizontal;
d) Reparos nos banheiros;
e) Manutenção de bebedouros;
f) Substituição de telhas quebradas e revisão de calhas;
g) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
h)  Manutenção e  conservação da es t rutura  de segregação da pis ta  exclusiva e  do
pavimento ;
i) Construção de banheiros para os funcionários;
j) Reforma do DML;
k) Reforma e ampliação do refeitório;
l) Construção da sala de armários;
m) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
n) Irrigação das plantas e jardins;
o) Manutenção de bebedouros;

01 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS
? Terminal da Praça A

a) Construção de um bloco de sanitários para pessoas do sexo masculino e feminino;
b)  Construção de sala  para  instalação de armários  para  uso dos funcionários  que
trabalham no terminal;
c) Construção de sala para instalação do DML (depósito de material de limpeza);
d) Construção de sala para instalação de refeitório para funcionários que trabalham no
terminal  e  refei tór io para motoris tas  das l inhas al imentadoras,  com troca de piso,
instalação de bancada de pia,  colocação de revest imento de parede e  pintura em
gera l ;
e) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
f) Manutenção e conservação dos gramados;
g) Pintura de grades metálicas;
h) Reparo e pintura em banheiros;
i) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
j) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
k) Irrigação das plantas e jardins;

? Terminal Praça da Bíblia
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a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura da grade metálica e paredes;
d) Pintura de sinalização horizontal;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Construção de banheiros para os funcionários;
g) Construção de refeitório;
h) Construção da sala de armários;
i) Construção do DML;
j) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
k) Irrigação das plantas e jardins;
l) Abertura de pista paralela para melhor fluidez do transito de veículos do transporte
coletivo;

? Terminal Novo Mundo

a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Reforma em sala para instalação de refeitório, sala para instalação de armários para
uso  dos  funcionár ios  que  t rabalham no te rminal  e  sa la  para  ins ta lação  do  DML
(depós i to  de  mater ia l  de  l impeza) :  t roca  de  p iso ,  ins ta lação  de  bancada  de  p ia ,
colocação de revestimento de parede, pintura geral;
d) Pintura de parede e grades metálicas;
e) Reparos em banheiros;
f) Pintura de sinalização horizontal;
g) Revisão nas instalações elétrica e hidrossanitárias;
h) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
i) Irrigação das plantas e jardins;

? Estações de Embarque / Desembarque

a) Serviço de limpeza e conservação das estações
b) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
c) Substituição de forros PVC e metálico;
d) Retoque de pintura;
e) Substituição de piso danificado;

3.1.2.2. Manutenção da Estrutura de Segregação do Eixo Anhanguera

a) Pintura de meios-fios;
b) Substituição/reparos de tubos e suportes danificados da estrutura de segregação;
c) Lavagem dos tubos e suportes de concreto da estrutura de segregação ao longo do
e ixo ;
d) Pintura de gradil de segregação;
e) Pintura da base (zebrado) de sustentação do gradil;

3.1.2.3. Manutenção do Pavimento Asfáltico

a) Realização de operação tapa-buraco com massa asfáltica (CBUQ+Emulsão) ao longo
do eixo e nos terminais;

3.1.3. Expansão do Corredor e Terminais do Eixo Anhanguera

                  A Metrobus concluiu a primeira etapa do processo de expansão do Eixo
Anhanguera.  Nessa etapa,  por  força de acordo operacional  entre  a  Metrobus e  as
empresas  pr ivadas   a  empresa  assumiu as  l inhas  que l igam a  capi ta l  à  sede dos
municípios de Goianira,  Trindade e Senador Canedo. Os usuários passaram a contar
com os seguintes serviços:
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Terminal Goianira / Praça ?A?
Terminal Trindade / Praça da Bíblia
Terminal Senador Canedo / Terminal da Bíblia

Com o prolongamento do Eixo Anhanguera, o corredor de transporte
operado pela Metrobus passou de 14 para 70 km de extensão. Para a segunda etapa
do projeto  es tá  previs to  a  construção de 04 terminais  e  04 es tações  de conexão,
requalificação de 150 pontos de parada de ônibus e sinalização nas vias.

3.1.4.  Aquisição de Frota

           A fim de suprir as necessidades da operação já foram foram adquiridos 50
ônibus articulados com elevadores para usuários cadeirantes e portas dos dois lados.

 Extensões:

? Trindade/Padre Pelágio (Extensão aproximada de 19 Km)
? Goianira/Padre Pelágio (Extensão aproximada de 22 Km)
? Senador Canedo/Novo Mundo (Extensão aproximada de 15 Km)

Além do PPA/LOA a entidade utiliza ainda os seguintes instrumentos de Planejamento:

      - Plano de Trabalho Apresentado à Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo da Região
Metropolitana de Goiânia no mês de Abril do ano 2011;

      - Contrato de Concessão de Serviços de Transporte firmado entre a Metrobus e a Companhia
Metropolitana de Transporte Coletivo, onde consta ações a serem desenvolvidas pela entidade com os
respectivos prazos de realização;

      - Metas aprovadas pela Diretoria Executiva

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

I . N ú m e r o / m ê s  d e  e q u i p a m e n t o s  d e  a c e s s i b i l i d a d e  i m p l a n t a d o s  n o  E i x o
Anhangüera
I I
.

Número/mês  de  manutenção de  terminais  e  es tações  do Eixo Anhanguera
real izada
III
.

Metros /mês de manutenção da estrutura de segregação realizada
I V
.

Km/mês de manutenção e conservação do pavimento do Eixo Anhanguera
V
.

Passageiros Transportados/Mês:
V I
.

Índice de Passageiros por Quilômetro ? IPK:
VII
.

Índice de Passageiros Equivalente por Quilômetro ? IPK_
VIII
.

Percurso Médio Mensal ? PMM

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1009 - PROGRAMA DE TRANSPORTE E MOBILIDADE DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

6510 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6510 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

AÇÃO: 2472 - AÇÕES DE MELHORIA DO EIXO ANHANGUERA

U.O.:

REALIZAÇÕES

           No período de 01/01/2014 a 31/12/2014 foram gastos na melhoria do Eixo Anhanguera, R$
10.392.696,73 (Dez milhões, trezentos e noventa e dois mil seiscentos e noventa e seis reais e setenta e
três centavos), distribuídos da seguinte forma:

Equipamento de acessibilidade implantado nas Estações de Embarque/ Desembarque do Eixo
Anhanguera. (Número)

-       Meta Física realizada: 0
-       Financeiro: R$ 0,00

Manutenção e conservação dos Terminais de integração de passageiros e Estações do Eixo Anhanguera
realizada. (Número)

-        Meta Física realizada: 24
-        Financeiro: R$ R$ 10.308.907,09

Manutenção / conservação da estrutura de segregação do Eixo Anhanguera. (Metro)

-        Meta Física realizada: 14.000
-        Financeiro: R$ 33.933,95

Manutenção / conservação do pavimento do Eixo Anhanguera. (Km)

-        Meta Física realizada: 14
-        Financeiro: R$ 49.795,70

OBSERVAÇÕES

Observações:

 Em face do projeto de implantação de Veículos Leves sobre Trilhos na operação da linha Eixo
Anhanguera, a reforma das 19 estações e dos 05 terminais instalados no corredor, bem como a
reconstrução do pavimento em diversos trechos da via não está sendo executada de acordo com a previsão
do Plano de Trabalho apresentado pela METROBUS à Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos -
CDTC, no mês de abril do ano 2011. Estão sendo executados serviços inadiáveis, de menor proporção,
uma vez que com a implantação do projeto VLT tanto as estações e terminais quanto o pavimento do
Eixo serão totalmente reconstruídos.
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6510 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6510 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

AÇÃO: 1196 - AQUISIÇÃO DE FROTA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Meta física realizada: 50
Financeiro: R$ 44.140.800,00

OBSERVAÇÕES

A Metrobus homologou em julho de 2014 o Pregão Eletrônico 005/14, para aquisição de 40 veículos tipo
BRT (bus rapid transit) para o incremento da frota operacional da empresaMetrobus, para o início das
operações nas extensões do Eixo Anhanguera, até os municípios de Trindade, Goianira e Senador
Canedo.

Posteriormente foi assinado Termo Aditivo ao Contrato para aquisição de mais 10 ônibus, uma vez que
foi constatado aumento da demanda em função da melhoria do serviço de transporte executado pela
Metrobus nos três prolongamentos

A frota da Metrobus que era de 90 passou para 140 ônibus,

Os Veículos foram adquiridos com recursos oriundos de integralização realizada pelo Acionista
majoritário, Goiás Parcerias, que agora detém mais de 99% das ações da empresa
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6510 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6510 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

AÇÃO: 1197 - EXPANSÃO DO CORREDOR E TERMINAIS DO EIXO ANHANGUERA

U.O.:

REALIZAÇÕES

¿  Meta física realizada: 16 km
¿        Financeiro: R$ 19.466,67

OBSERVAÇÕES

Resgatando um dos compromissos apresentados pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Goiás durante a campanha eleitoral de 2010, a Metrobus iniciou com sucesso as operações do Eixo
Anhanguera, até os municípios de Trindade, Goianira e Senador Canedo, beneficiando milhares de
cidadãos que residem nesses municípios.

O início da operação nos prolongamentos do corredor Anhanguera ocorreu nas seguintes datas:

- 20/09/2014 - Para o Município de Trindade
- 27/09/2014 - para os Municípios de Goianira e Senador Canedo
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