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APRES ENTAÇÃO 

 

Este volume (II B) é part e integrante da “Consolidação das A ções e Programas dos Órgãos e Ent idades”, 

referente ao exercício de 2011, a qual é constituída p elos volumes I, II A e II B. Em cumprimento às 

determinações contidas no inciso I, parágrafo 4º do art igo 174 do Regimento Int erno do Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás, esta obra apresent a uma descrição analítica das atividades desenvolvidas p elos órgãos e entidades 

do Poder Execut ivo na execução dos programas e ações incluídos no orçamento anual.  

No conteúdo dest e volume, constam a identificação da unidade, sua visão inst itucional, a aut o-avaliação 

da gest ão e a descrição das atividades desenvolvidas nos programas e respect ivas ações. No que diz resp eit o à 

visão institucional, destaca–se o objet ivo, o eixo governament al/macro-objet ivo de at uação e a legis lação 

pertinente a cada órgão/entidade. Por sua vez, a auto-avaliação p ermite conhecer a gestão de cada unidade em seus 

aspectos  gerais, os  instrumentos de planejamento utiliz ados, além do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 

Orçament árias e da Lei Orçament ária Anual, bem como os principais indicadores de desempenho dos programas e 

ações. 

Destaca-se que todas essas informações foram disponibiliz adas p elos órgãos e ent idades em at endimento 

ao Ofício C ircular nº 51/2011 da Controladoria-Geral do Estado e compiladas  nest e relat ório. 

Portanto, este trabalho visa contribuir para a consolidação da transparência da gest ão pública, na medida 

em que proporciona uma visão sistêmica e int egrada das atividades desenvolvidas no âmbito do Poder Executivo 

do Estado de Goiás . 
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2901 – GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚB LICA E 

JUS TIÇA 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 2900 - Secret aria da Segurança Pública e Justiça 

 

GESTOR:  

 João Furtado de Mendonça Neto 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Estabelecer p olíticas estaduais de segurança p ública, visando à 

preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do 

patrimônio, bem como executar as atividades voltadas para a 

proteção dos direit os humanos e do consumidor, de defesa do meio 

ambient e, de segurança do trânsito urbano ou em rodovias, ferrovias 

e aquavias estaduais, de perícias oficiais, de identificação civil, de 

administração prisional e, por intermédio dos órgãos a ela 

subordinados, a execução das seguint es funções: pela Polícia C ivil: 

atividades de polícia judiciária e apuração das infrações penais, 

excet o as militares; pela Polícia Militar: policiamento ost ensivo e 

preservação da ordem pública; pelo Corpo de Bombeiros Militar 

atividades de defesa civil e exercício do poder de polícia sobre as  

instalações, visando à proteção contra incêndio e pânico; 

observando os  princípios fundament ais do estado democrático de 

direit o, os direitos humanos e trabalhando em sinergia com as  

demais inst ituições públicas e privadas, visando à efetiva segurança 

da população do Est ado de Goiás . 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás  

Estado da Qualidade de Vi da):  

 A Secretaria da Segurança Pública e Justiça est á inserida no Eixo 

Governament al “Goiás Cidadania e Bem-Estar Social”. 

 

 Legisl ação:  

 Lei nº. 13.456 de 16/04/1999 (recriação da SSPJ); 

 Regulamentação: Decreto nº. 5.512, de 20/11/2001, e Decreto nº. 

6.161, de 03/06/06; 

 Alteração da Est rut ura Organiz acional da SSPJ: Lei nº. 14.383 de 

31/12/2002; 
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 Criação de unidades administrativas comp lement ares na SSPJ: Lei 

Delegada nº 08, de 15/10/2003 – anexo XX (e alt erações); 

 Aprovação do R egimento Interno pela Portaria nº. 017/2006/SSPJ, 

publicada no D.O.E. de 27/01/2006; 

 Separação entre Secretaria de Segurança Pública e Secretaria de 

Estado da Justiça: Lei nº. 15.724, de 29/06/2006. 

 Reforma da estrut ura organizacional da SSPJ: Lei nº. 16.272, de 

30/05/2008 – Reforma Administrat iva. 

 Reforma da estrut ura organizacional da SSPJ: Lei nº. 17.257, de 

25/01/2011 – Reforma Administrat iva. 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

 A Secret aria da Segurança Pública e Just iça tem empreendido 

esforços na prevenção e repressão à criminalidade, trabalhando em 

conformidade com as diretriz es do Governo Estadual visando 

at ender ao eixo estrat égico “Goiás Cidadania e Bem-estar Social”, 

com ênfase na garantia da qualidade de vida do cidadão. Assim 

sendo, foi mantido e reforçado o foco na redução da criminalidade, 

efet ivando-se a est ratégia de segurança comunit ária proporcionada 

pela incorp oração da setorização do policiamento ostensivo, vis itas  

comunit árias, vis it as solidárias e reuniões  comunitárias de segurança 

pública, ressaltando o important e papel da participação das  

comunidades p or meio dos C onselhos Comunitários de Segurança e 

Direit os Humanos – CONSEGS. 

 Ainda na área de prevenção, a SSPJ int ensificou as ações do 

Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência 

(PRO ERD) que faz um trabalho de prevenção ao uso e abuso de 

drogas, atingindo crianças de 9 a 12 anos do ensino fundamental 

(em 2011 o número de crianças que receberam a formação do 

programa foi de 60.433) e do Programa de Prevenção Escola Sem 

Drogas, que minist ra palestras educativas em escolas p úblicas e 

privadas , univers idades, empresas públicas e privadas , entidades  

religiosas, governament ais e não-governamentais orient ando sobre 

técnicas de resist ência e prevenção às drogas (em 2011 foram 

beneficiados 228.589 ouvintes , ent re crianças , adolescentes e 

adultos). 

 A avaliação posit iva do uso de veículos locados, visando maior 

agilidade das forças policiais, redução de custos  administrat ivos e 

otimiz ação do uso dos bens, levou à consolidação desta prática com 

a manut enção do contrat o de locação p ara 1.839 veículos, 

viabilizando o incremento necessário às ações em t odos os  

municípios goianos. A SSPJ também investiu no reaparelhamento 

das unidades com aquisição de veículos, armas, equip amentos  
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operacionais e de segurança pessoal, melhorando, ass im, as 

condições  de trabalho dos  agent es de segurança. 

 As três aeronaves adquiridas por meio de convênio com a União 

começaram a ser utilizadas para ações da Polícia Milit ar, Polícia 

Civil e Corpo de Bombeiros Militar. São aeronaves de segurança 

equipadas  para o combate à criminalidade, incêndios florestais e 

salvament o de vítimas. 

 Seguindo t endências mundiais e nacionais, a SSPJ vem investindo 

na qualificação profissional de seus servidores. Assim sendo, a 

Superint endência da Academia Est adual de Segurança Pública – 

SAESP promove, por meio de suas Gerências, capacit ação e 

treinament o para os agentes  de segurança. Em 2011 foram 

capacit ados e treinados 26.356 servidores pelas Gerências de Ensino 

da SAESP. Para est ender o ensino a uma quantidade maior de 

servidores, foram inst alados os Centros de Ensino à Dist ância – 

T ELEC ENTROS em p arceria com a Secret aria Nacional de 

Segurança Pública – SENASP, sendo um na capit al e 14 no int erior. 

Em 2011, foram cap acitados 10.960 servidores. 

 Visando à melhoria dos serviços prest ados foram realiz ados 

concursos  em 2010 com 1.045 vagas para a PM (oficiais e praças), 

222 para a SPT C (peritos, auxiliares de autópsia, médico legista e 

papiloscop ista) e 1.200 vagas para o C orp o de Bombeiros Milit ar 

(oficiais e praças). Em 2011, houve a convocação dos aprovados e 

início dos cursos de formação. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Com a meta de vencer dificuldades e superar obst áculos, a SSPJ 

iniciou em 2011 a elaboração do Planejament o Estrat égico da 

Segurança Pública que at ende objetivos de modernização e 

desenvolvimento, em busca de melhor qualidade nos serviços de 

segurança prest ados ao cidadão. A eficiência administrat iva 

int egrada, focada em resultados, paut ada por contratos de gestão, 

será fielmente perseguida pela Secretaria de Segurança Pública e 

Justiça, visando ao cumpriment o das propost as do Plano de 

Governo, refletidas no Plano Plurianual 2012-2015. Este 

Planejament o implementará o aproveit ament o de cenários posit ivos  

e ainda p ermit irá reduzir, ao mínimo, reflexos de sit uações  

negat ivas , promovendo mudanças que levem ao aproveitamento 

int egral dos recursos humanos, mat eriais, financeiros e tecnológicos. 

O Planejament o Estrat égico da SSPJ permitirá redução dos gastos  

correntes e a melhoria dos índices de Segurança Pública. 

 Paralelamente, manteve-se o uso dos instrumentos da Polít ica 

Nacional de Segurança Pública que, p or meio de projetos  

esp ecíficos , destina recursos do Fundo Nacional de Segurança 

Pública (FN SP) e do Programa Nacional de Segurança Pública com 
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Cidadania (PRONASCI) para o atendimento das necess idades do 

Estado. No ano de 2011, a SSPJ conseguiu R$ 1.129.042,10 (um 

milhão, cent o e vint e e nove mil, quarent a e dois reais  e dez 

centavos) em convênios, número que caiu em relação aos anos 

anteriores, o que se justifica pelo contingenciament o de gastos pelo 

Governo Federal no início do novo Governo, e demonstra o risco de 

dependência de t ais  recursos  que não são cont ínuos.  

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem pe nho dos 

Programas e  das Ações:  

 1853 - PROGRAMA DE EXCELÊNCIA NO AT ENDIMENTO 

AO CIDADÃO 

Impl antar Padrão Vapt-Vupt nos Órgãos do Estado 

Unidade Implantada  

 

 1877 - PROGRAMA DE INT EGRAÇ ÃO E CONTROLE DAS 

AÇÕES DE SEGURANÇA 

Ouvi dori a, Corregedori a e Inteligência - Instrumentos de 

Integração e Controle 

Índice de Atendimento de Ouvidoria - IAO (número de 

ocorrências  atendidas  / número de ocorrências registradas) X 100  

Índice de Solução de Denúncias (número de denúncias  

solucionadas / número de processos inst aurados) X 100  

Inte gração da Gestão e do Atendimento 

Índice de Reuniões do GGI (número de reuniões ocorridas / 

número de reuniões  planejadas) X 100 

Ação C riada 

Pre venção ao C rime, à Violênci a e à Inse gurança 

Pessoa Atendida 

 

 1888 - PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA S EGURANÇA 

PÚBLIC A INTEGRAL 

Aparelhame nto e Estruturação para Prom oção da Segurança 

Pública Inte gral 

Unidade Atendida 

Construção, Ampliação e Reforma de  Uni dades da Segurança 

Pública 

Unidade Atendida 

Provimento de  Materi ais e Servi ços de Uso Ope raci onal no 

Âmbito da S ecretaria da S egurança Pública 

Unidade Atendida 
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Qualificação dos Profissionais de Segurança Pública 

Certificado Exp edido 

Socialização Inte rinstitucional e Moti vação dos Profissionais 

de  Segurança Pública 

Event o realizado 

Segurança Integral para o Mei o Rural 

Município Atendido 

 

 1899 - PROGRAMA D E PERÍCIAS  OFIC IAIS E 

IDENT IFICAÇÃO - SPTC 

Mode rnização Te cnológica das Unidades da S PTC 

Unidade Moderniz ada 

Otimização dos Proce dime ntos Pe rici ais e de Ide ntificação 

Civil e C riminal   

Procedimento Otimizado 

Provime nto de  Mate ri ais e S erviços para S PTC 

Unidade Atendida 

 

 1914 - PROGRAMA ES TADUAL DE ASSISTÊNCIA E 

PROTEÇÃO A CO LABORADORES DA JUS TIÇA EM 

SITUAÇÃO DE RISCO OU GRAVE AMEAÇA 

Proteção As Ví timas e Testem unhas Ameaçadas (Provita-GO)  

Pessoa Atendida 

Proteção a Réus-Col aboradores e Abrigamento Provisório aos  

Demais Colaboradores da Justiça 

Pessoa Atendida 

Mapeame nto e Estudo da Violênci a 

Ação R ealizada 

 

 3008 – PROGRAMA D E MODERN IZAÇ ÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

Prover Suporte Té cni co a Sistemas, Programas e  

Equi pamentos de TI/Telecom em Uso na Adm Pública 

Estadual 

Necessidade Atendida 

Prover Materiais e S erviços para Operações de Re des e  

Equi pamentos de TI/Telecom em Uso na Adm Pública 

Estadual 
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Necessidade Atendida 

Prove r S oluções  em S istemas, Programas e Equi pamentos de 

TI/Telecom em Uso na Adm Públi ca Estadual  

Necessidade Atendida 

 

 3010 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E GES TÃO DE 

REC URS OS  HUMANOS   

Desenvol vimento de Ações de Promoção, Pre venção e Controle 

da Saúde  do S ervidor - PPCSS 

Ação Imp lantada 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA D E EXCELÊNCIA NO 

ATEND IMENTO AO C IDADÃO – VAPT-VUPT  

 

 Ação 2553 - Implantar padrão VAPT-VUPT nos órgãos do Estado.  

Realizações:  

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação. 

Obse rvações: 

A SSPJ está present e nos VAPT-VUPTs, oferecendo serviços como 

registro de B olet im de Ocorrência pela Polícia Civil, abertura de processos de 

vistoria pelo Corpo de Bombeiros  Militar, confecção de carteiras de identidade e 

solicitação de atestados p elo Institut o de Identificação e atendiment o do 

PROCON. Em 2011, não houve implantação de postos  de atendiment o em Vapt-

Vupt pelas  unidades  da SSPJ.  

 

PROGRAMA 1868 - PROGRAMA JUSTIÇA A S ERVIÇO DA CIDADAN IA 

 

 Ação 2666 Prom oção, Defesa e Reparação de  Direitos Humanos 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

2011. 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1877 - PROGRAMA D E INTEGRAÇÃO E CONTROLE DAS 

AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Índi ce de Solução de Denúncias da Corre ge doria-Ge ral da SSPJ de  20111: 

Unidade Processo Instaurado/Autuado Processo Concluído ISD (%) 

SSP 69 59 85,51% 

CB M 83 55 66,27% 

PC 261 180 68,97% 

ISD GERAL 413 294 73,58% 

 

Comunicações  recebi das pel a Ouvi doria-Ge ral em 2011 

Natureza 
Forma 

Anônim a Identificada Sigilosa 
C onsulta 28 2 22 3 
Denúncia 178 79 73 26 
Elogio 15 - 13 2 
Reclamações 75 29 37 9 
Sugestões 5 - 4 1 

Total 301 301 

                     
1 Além dos processos acima, foram concluídos pela Corregedoria-Geral da SSPJ out ros 307 

processos de anos anteriores. 

 

Origens das comunicações rece bi das pela Ouvi doria-Ge ral em  2011 

 
Origem 

Jornal Ofício E-
mail Pessoal Tel.  181 Site C arta 

- - 19 - - 1 8 - 
4 4 57 2 - 88 22 1 
- - 6 - - 9 - - 
- - 24 - - 44 7 - 
- - 3 - - - 2 - 

301 

 

 

Número de atendime ntos realizados pelo Centro Inte grado de Ate ndimento a 

Eme rgências  - CIAE 

Unidade Número de atendimentos 

Corpo de Bombeiros Militar 432.000 

Polícia Militar  846.855 

Total Geral 1278.855 

Obs. : Os dados da Polícia Civil não foram computados. 
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Número de  Eventos e Ouvintes do Programa Escol a S em Drogas  

Palestras Eventos  Horas/ 
Aula Escolas Outras 

Instituições Cidades 

2.547 65 2.876 336 156 155 
Totalização 

Ouvintes de Palestras Público em Eventos Alunos de Curso de 
Multiplicador 

97.474 129.108 2.007 
Total Geral (Ouvintes/Público e Alunos) 228.589 

 

A Corregedoria-G eral da SSPJ concluiu 294 dos 413 processos 

instaurados em 2011, ou seja, o índice de solução de denúncias  foi de 73,58%, 

est ando o restante em andamento. 

Important e destacar que além dos processos aut uados no ano de 2011, a 

Corregedoria-Geral da SSPJ concluiu outros 307 processos que haviam sido 

instaurados em anos ant eriores. 

Em 2011, a Ouvidoria-Geral da SSP recebeu 301 comunicações entre 

reclamações, consultas, elogios, sugestões e denúncias. Est as informações são 

encaminhadas para as  unidades responsáveis para o at endimento das solicit ações. 

A Superintendência de Inteligência atua de forma s igilosa na invest igação 

e elucidação de crimes, bem como no trabalho preventivo. 

A SSPJ, por meio da Gerência de Integração Polícia-Comunidade, realiza 

o gerenciamento dos 16 (dezesseis) Centros Integrados de Operações de 

Segurança (CIOPS) do Estado, bem como o Centro Integrado de Atendimento a 

Emergências (CIAE). 

Nos Centros Integrados de Operações de Segurança (CIOPS), os  

trabalhos são realizados de forma int egrada entre as Polícias C ivil e Milit ar e o 

Corpo de Bombeiros Militar facilitando o acesso da comunidade, agilizando os  

at endimentos e ot imizando os recursos.  

Em agosto de 2011 foi assinado Protocolo de Intenções com a G uarda 

M unicipal de Goiânia e inst alado no CIAE o Centro de Atendiment o da Guarda 

M unicipal, ot imizando, ass im, a parceria e a integração da segurança pública 

municip al com a est adual.  

A Gerência de Int egração Polícia-Comunidade, por intermédio das  

corporações, desenvolveu projetos e ações visando à p revenção da violência em 

todo o Est ado. Foram distribuídas cartilhas e outros mat eriais educativos de 

orient ação e prevenção. 

No que concerne ao policiament o comunit ário, em 2011 foram 

capacit ados 450 (quatrocent as e cinquent a) Agent es de Segurança Comunit ária 

através de Seminários de Segurança C omunitária realiz ados nas cidades de Itap aci, 

Itaberaí, C idade de Goiás , Alto Horizont e, Paumeúna, Campinort e, Valp araíso, 

Luziânia e Porteirão (março a novembro de 2011). 

Foi realiz ado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em parceria com o Instituto Pointman da Bolívia, 
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com cap acit ação de 180 (cento e oitent a) p essoas como multiplicadores 

internacionais de lideranças. 

No ano de 2011 foi, ainda, ent abulado convênio com a FACLION S para 

capacit ação regionaliz ada dos  servidores em Gestão de Segurança Pública, sendo 

fixados 31 (trint a e um) p ólos de cap acitação. 

Conforme noticiado no sítio eletrônico do Corp o de B ombeiros Milit ar2, 

em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo de capacitar os operadores de 

segurança pública em nível superior e consequentement e melhorar a prest ação de 

serviços à sociedade goiana”. 

Foram realiz adas 39 reuniões p ara orientações sobre a at uação dos 

Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social (CONSEGs), sendo 16 

(dez esseis) reuniões na cap ital e 23 (vinte e três) reuniões ocorridas no interior. 

São 332 CONSEGs, distribuídos nos 246 municípios do est ado que contam com a 

particip ação de 3.320 líderes que se dispõem voluntariamente a colaborar com a 

comunidade e a polícia local. 

 Os CONSEGs participaram de diversos eventos comunitários no ano de 

2011, dos quais  destacamos: 

 “Operação Goiânia mais Segura” (Prefeitura de Goiânia); 

 “Parceiros da Paz” (Ministério Público – Senador Canedo); 

 Seminário de Segurança Comunit ária da Região Noroeste; 

                     
2http://www.bombeiros.go.gov.br /index.php /mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  

 Audiência Pública no CRA S do Jd. Curit iba; 

 Participação no GGIM de Goiânia e Aparecida de Goiânia; 

 Audiência Pública em Iporá; 

 Reunião Comunitária da 28ª CIPM (Goiânia); 

 Audiência Pública em C ampo Alegre; 

 Camp anha “R ompendo o Silêncio” (Superint endência de Direitos  

Humanos da SSPJ); 

 “Caminhada p ela Paz ” (São Patrício); 

 Seminário Int ernacional de Lideranças; 

 Audiência Pública do GGIM na região Noroest e de Goiânia. 

 Palestra sobre Segurança Comunitária no Rot ary C lube; 

 Sobre Segurança nas Escolas  no município de Cachoeira Dourada. 

No decorrer do ano de 2011 outras ações foram realiz adas visando o 

fortaleciment o dos CONSEGs, como a seguir dest acado: 

 Sugestão de Projeto de Lei para Criação do “Dia dos CONSEGS” e 

“M edalha CONSEG S – Legião de Idealistas” - na Assembléia 

Legislat iva; 
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 Reunião com B atista Cust ódio, edit or do Diário da Manhã, que 

resultou na disponibilização de espaço para divulgação das ações 

dos CONSEG S e de cult ura de segurança; 

 Inserção dos CONSEGS no PPA/2012-2015, do Programa C idadão 

Seguro do Governo Est adual. 

 Reuniões para p arcerias com Ministério Público, AMT, SECT EC, 

Secretaria Municip al de Defesa Social, GGIMS, etc. 

Como result ados  dest e Programa, podemos dest acar o número de crianças 

formadas pelo Programa Educacional de R esistência às Drogas e à Violência 

(PROERD) conduzido pela Polícia M ilit ar do Estado de Goiás e o Programa 

Escola Sem Drogas (PESD) de responsabilidade da Polícia Civil do Estado de 

Goiás. 

O Programa Educacional de R esist ência às Drogas e à Violência 

(PROERD) trabalha a prevenção ao uso e abuso de drogas e atinge crianças de 9 a 

12 anos do ensino fundamental, que foi de 60.433. 

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 t rabalha a relação do uso de substâncias 

psicoativas com o relacionamento int erp essoal no ambient e de trabalho e o próprio 

acidente. Realiz a-se há alguns anos trabalho educativo, em p arceria com OVG, 

com menores e adolescent es grávidas sobre os problemas relacionados ao uso de 

drogas durant e a gest ação.  

O número de ouvint es das p alestras educat ivas  do Programa Escola Sem 

Drogas, realiz adas em escolas públicas e privadas, universidades, empresas e 

entidades religiosas, orient ando sobre técnicas de resistência e prevenção às  

drogas foi de 228.589 em 2011. 

 

 Ação 2697 - Ouvi dori a, Correge doria e Inteligência – Instrumentos 

de  Integração e Controle 

Realizações:  

Descrição Dest. Aquisição Valor 
Real. 

Outros Serv. De 
T erceiros P/ 

Inteligência E 
Contra Inteligência 

Intelig.  

Destina-se a cobrir despesas com a 
prorrogação por mais 12 (doze) meses de 

contrato de prestação de serv iços 
especializados de manutenção de software 
celebrado entre a Secretaria da Segurança 
Pública e a empresa Federal Tecnologia 
Desenvolv imento de Software LT DA. 

9.826,88 

Outros Serv. De 
T erceiros P/ 

Inteligência E 
Contra Inteligência 

Intelig.  

Destina-se a cobrir despesas c contrato de 
prestação de serviços especializados de 

manutenção de soft ware celebrado entre a 
Secretaria da Segurança P ública e a 

empresa Federal Tecnologia 
Desenvolv imento de Software LT DA.  

Referente a Dezembro de 2010  

10.529,00 

Outros Serv. De 
T erceiros P/ 

Inteligência E 
Contra Inteligência 

Intelig.  
Contrato de manutenção e suporte técnico 

das soluções "I2", ferramentas para  
análise e investigação.  

26.949,42 
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Descrição Dest. Aquisição Valor 
Real. 

Outros Serv. De 
Terceiros P/ 

Inteligência E 
Contra Inteligência 

Intelig.  

Termo aditivo ao contrato celebrado entre o 
Estado de Goiás, por intermédio desta 

Pasta, e a empresa acima citada, visando a 
manutenção do sistema de interceptação 
das comunicações telefôn icas, por um 

período de 12 (doze) meses.  

95.463,12 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ 
Ouvidoria 

Ouvidoria 

Destina-se a cobr ir despesas com a 
contratação de atendentes portadores de 

necessidades especiais para operar o 
sistema de Disque Ouvidoria - 181.  

65.743,64 

TO TAL DA AÇÃO 208.512,06 

 

As realizações da ação 2697 foram, em resumo, para a manutenção dos 

trabalhos desenvolvidos nas mesmas. 

Observações: 

A Corregedoria-G eral da SSPJ concluiu 294 dos 413 processos 

instaurados em 2011, ou seja, o índice de solução de denúncias  foi de 73,58%, 

est ando o restante em andamento. 

Important e destacar que além dos processos aut uados no ano de 2011, a 

Corregedoria-Geral da SSPJ concluiu outros 307 processos que haviam sido 

instaurados em anos ant eriores. 

Em 2011, a Ouvidoria-Geral da SSP recebeu 301 comunicações entre 

reclamações, consultas, elogios, sugestões e denúncias. Est as informações são 

encaminhadas para as  unidades responsáveis para o at endimento das solicit ações. 

A Superintendência de Int eligência atua de forma sigilosa na invest igação 

e elucidação de crimes, bem como no trabalho preventivo. 

Índice de  S olução de Denúncias  da Corregedoria-Geral da SS PJ de  20113: 

Unidade Processo Instaurado/Autuado Processo Concluído ISD (%) 

SSP 69 59 85,51% 

CBM 83 55 66,27% 

PC 261 180 68,97% 

ISD GERA L 413 294 73,58% 

 

Comuni cações rece bi das pel a Ouvi dori a-Ge ral em 2011 

Natureza 
Forma 

Anônima Identificada Sigilosa 
Consulta 28 2 22 3 
Denúncia 178 79 73 26 

Elogio 15 - 13 2 
Reclam ações 75 29 37 9 
Sugestões 5 - 4 1 
Total  301 301 

 

                     
3 Além dos processos acima, foram concluídos pela Corregedoria-Geral da SSPJ outros 

307 processos de anos anteriores. 
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Origens das comunicações re cebidas pela Ouvi doria-Geral em 2011 

O rigem 

Jornal Ofício E-
mail Pessoal Tel.  181 Site Carta 

- - 19 - - 1 8 - 
4 4 57 2 - 88 22 1 
- - 6 - - 9 - - 
- - 24 - - 44 7 - 
- - 3 - - - 2 - 

301 

 

  Ação 2698 - Integração da Gestão e do Atendime nto 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação. Foram 

execut adas na unidade orçamentária 2950. 

Observações: 

A SSPJ, por meio da Gerência de Integração Polícia-C omunidade, realiz a 

o gerenciamento dos 16 (dez esseis) Centros Int egrados de Operações de 

Segurança (CIOPS) do Est ado, bem como o Centro Int egrado de Atendimento a 

Emergências (CIAE). 

Nos Centros Int egrados de Operações de Segurança (CIOPS), os 

trabalhos são realizados de forma integrada entre as Polícias Civil e Militar e o 

Corpo de Bombeiros  Militar facilitando o acesso da comunidade, agilizando os 

atendimentos e otimiz ando os recursos.  

Em agosto de 2011 foi assinado Protocolo de Intenções com a G uarda 

M unicipal de Goiânia e inst alado no CIAE o Centro de Atendiment o da Guarda 

M unicipal, ot imizando, ass im, a parceria e a integração da segurança pública 

municip al com a est adual.  

A Gerência de Int egração Polícia-Comunidade, por intermédio das  

corporações, desenvolveu projetos e ações visando à p revenção da violência em 

todo o Est ado. Foram distribuídas cartilhas e outros mat eriais educativos de 

orient ação e prevenção. 

No que concerne ao policiament o comunit ário, em 2011 foram 

capacit ados 450 (quatrocent as e cinquent a) Agent es de Segurança Comunit ária 

através de Seminários de Segurança C omunitária realiz ados nas cidades de Itap aci, 

Itaberaí, C idade de Goiás , Alto Horizont e, Paumeúna, Campinort e, Valp araíso, 

Luziânia e Porteirão (março a novembro de 2011). 

Foi realiz ado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em parceria com o Instituto Pointman da Bolívia, 

com capacit ação de 180 (cento e oitent a) pessoas como multip licadores  

int ernacionais de lideranças. 

No ano de 2011 foi, ainda, ent abulado convênio com a FACLIONS para 

capacit ação regionaliz ada dos servidores em Gest ão de Segurança Pública, sendo 

fixados 31 (trint a e um) p ólos  de capacitação. 
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Conforme noticiado no sítio eletrônico do Corp o de B ombeiros Milit ar4, 

em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo de capacitar os operadores de 

segurança pública em nível superior e consequentement e melhorar a prest ação de 

serviços à sociedade goiana”. 

Foram realiz adas 39 reuniões p ara orientações sobre a at uação dos 

Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social (CONSEGs), sendo 16 

(dez esseis) reuniões na cap ital e 23 (vinte e três) reuniões ocorridas no interior. 

São 332 CONSEGs, distribuídos nos 246 municípios do est ado que contam com a 

particip ação de 3.320 líderes que se dispõem voluntariamente a colaborar com a 

comunidade e a polícia local. 

 Os CONSEG’s participaram de diversos eventos comunit ários no ano de 

2011, dos quais  destacamos: 

 “Operação Goiânia mais Segura” (Prefeitura de Goiânia); 

 “Parceiros da Paz” (Ministério Público – Senador Canedo); 

 Seminário de Segurança Comunit ária da Região Noroeste; 

 Audiência Pública no CRAS do Jd. Curit iba; 

 Participação no GGIM de Goiânia e Aparecida de Goiânia; 

 Audiência Pública em Iporá; 

 Reunião Comunitária da 28ª CIPM  (Goiânia); 

                     
4http://www.bombeiros.go.gov.br /index.php /mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  

 Audiência Pública em C ampo Alegre; 

 Camp anha “R ompendo o Silêncio” (Superint endência de Direitos  

Humanos da SSPJ); 

 “Caminhada p ela Paz ” (São Patrício); 

 Seminário Int ernacional de Lideranças; 

 Audiência Pública do GGIM na região Noroest e de Goiânia. 

 Palestra sobre Segurança Comunitária no Rot ary C lube; 

 Sobre Segurança nas Escolas  no município de Cachoeira Dourada. 

No decorrer do ano de 2011 outras ações foram realiz adas visando o 

fortaleciment o dos CONSEG’s, como a seguir destacado: 

 Sugestão de Projeto de Lei para Criação do “Dia dos CONSEGS” e 

“M edalha CONSEG S – Legião de Idealistas” - na Assembléia 

Legislat iva; 

 Reunião com Batist a Custódio, edit or do Diário da Manhã, que 

resultou na disponibiliz ação de espaço para divulgação das ações  

dos CONSEGS e de cult ura de segurança; 

 Inserção dos CONSEGS no PPA/2012-2015, do Programa Cidadão 

Seguro do Governo Est adual. 

 Reuniões p ara parcerias com M inistério Público, AMT , SECTEC, 

Secretaria Municipal de Defesa Social, GGIMS, etc. 
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Número de  atendime ntos realizados pelo Centro Integrado de Ate ndimento a 

Emergências - CIAE 

Unidade Número de atendimentos 

Corpo de Bom beiros Militar 432.000 

Polícia Militar  846.855 

Total Geral 1278.855 

Obs. : Os dados da Polícia Civil não foram computados.  

 

  Ação 2699 - Prevenção ao Crime, à Violênci a e à Insegurança 

Realizações: 

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. 

Observações: 

Como result ados dest a ação, podemos dest acar o número de crianças 

formadas pelo Programa Educacional de R esistência às Drogas e à Violência 

(PROERD) conduzido pela Polícia M ilit ar do Estado de Goiás e o Programa 

Escola Sem Drogas (PESD) de responsabilidade da Polícia Civil do Estado de 

Goiás. 

O Programa Educacional de R esist ência às Drogas e à Violência 

(PROERD) trabalha a prevenção ao uso e abuso de drogas e atinge crianças de 9 a 

12 anos do ensino fundamental, que foi de 60.433. 

O Programa Escola Sem Drogas (PESD), além de suas ações normais de 

prevenção no ambiente escolar, atua junt o a empresas e ent idades de classe 

ministrando palestras educativas sobre o uso de drogas , visando à diminuição de 

acidentes de trabalho. O PESD t rabalha a relação do uso de subst âncias  

psicoativas  com o relacionamento int erp essoal no ambient e de trabalho e o próprio 

acidente. R ealiz a-se há alguns anos t rabalho educativo, em parceria com OVG, 

com menores e adolescentes grávidas  sobre os  problemas relacionados ao uso de 

drogas durant e a gestação.  

O número de ouvint es das p alestras educat ivas  do Programa Escola Sem 

Drogas, realiz adas em escolas públicas e privadas, universidades, empresas e 

entidades religiosas, orient ando sobre técnicas de resistência e prevenção às  

drogas foi de 228.589 em 2011. 

Número de Eve ntos e Ouvintes do Programa Escol a Sem Drogas 

Palestras Eventos Horas/ 
Aula Escolas Outras 

Instituições Cidades 

2.547 65 2.876 336 156 155 

Totalização 

Ouvintes de 
Palestras Público em Eventos Alunos de Curso de 

Multiplicador 

97.474 129.108 2.007 

Total Geral (Ouvintes/Público e Alunos) 228.589 
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PROGRAMA 1888 - PROGRAMA ES TRATÉGICO PARA SEGURANÇA 

PÚBLICA INT EGRAL 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Nome do 
Indicador  Descrição 

Unidade 
de 

Medida 
Prev. Real.  

Índice de 
criminalidade 
Goiás/Brasil 

Média aritmética das razões 
específicas entre os índices 

decrime/100.000 hab de Go iás e do 
Brasil, para 09 tipos de cr imes: 

[atentado violento ao pudor] 
[estupro] [extorçãomediante 
sequestro] [furto] [homicídio 

doloso] [tentativa dehomicídio] 
[lesão corporal] [roubo] [drogas 

% 138,0 * 

* As nove tipificações de crimes de alt a prioridade que comp õe o indicador são 

divergent es dos  filtros disp oníveis no Projeto Delfos da SSP/GO, softw are de 

Business Intelligence que faz a leitura no banco de dados alimentado pela PC /GO 

e PM/GO, impossibilitando a mensuração dos índices correspondent es. Por outro 

lado, em 2009, houve a alteração no Código Penal bras ileiro que unificou o tipo 

penal de atentado violento ao pudor com o estupro. 

Por fim, imp ort a esclarecer que a medição de índices criminais bras ileiros em 

comparação com os do Estado de G oiás não p ode ser realiz ada de maneira 

confiável, ante a inexistência de base de dados confiáveis que reúnam as 

informações necessárias e de forma consistent e, além de as bases exist ent es se 

apresentarem defasadas . Necessária a adequação dest e indicador por ocasião da 

elaboração do próximo PPA. 

Visando à segurança integral da pop ulação do est ado e à redução dos  

índices de criminalidade, a SSPJ, por meio do Programa 1888, promoveu o 

ap arelhament o e estrut uração dos órgãos de segurança, reforma e manut enção de 

suas unidades , proviment o de mat eriais e serviços p ara a realização das atividades  

operacionais, qualificação e mot ivação de seu quadro profiss ional, além da 

ampliar o alcance dos Bombeiros, PM e PC com a at ivação de três helicópteros, 

um para cada corporação. São aeronaves de segurança equipadas para o combat e à 

criminalidade, incêndios florestais  e salvament o de vítimas.  

Em 2011, a Secretaria de Segurança Pública e Justiça investiu na Polícia 

M ilit ar, Civil, T écnico-C ient ífica e Bombeiros. As forças de segurança ficaram 

mais present es nas ruas, treinadas em doutrina cidadã e com novos e modernos 

equip amentos de combat e ao crime. 

Foram adquiridos móveis , equipamentos, veículos para o Policiamento 

M ilit ar Esp ecializado e C orpo de Bombeiros Militar, identificadores aut omáticos  

de veículos e câmeras de monitoramento, dentre out ros , ass im como locados 

veículos , p ela unidade 2950, para execução dos trabalhos de promoção da 

segurança pública integral. 

Os equipamentos e mat eriais adquiridos melhoraram as condições de 

trabalho dos agentes de segurança e, consequentement e, os  serviços  prestados à 

população em todo o Estado.  

A Polícia T écnico-C ientífica também recebeu atenção especial do Estado. 

O Instit uto Médico Legal (IML) de G oiânia está em fase final de reforma e foram 

adquiridos vários equipamentos . Além disso, est ão em andamento os projet os de 
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construção, reforma e ampliação dos N úcleos  Regionais de Polícia T écnico-

Científica do Entorno do Distrito Federal e nas p rincipais cidades goianas . 

Foi criado o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança do Entorno para 

trat ar dos problemas na área, sendo firmada parceria com o Governo Federal para 

o uso da Força N acional no Ent orno como auxílio aos trabalhos das unidades 

est aduais de segurança. Houve intensificação no policiament o preventivo e 

ostensivo com o ret orno do trabalho policial ext rarremunerado. 

Foi firmado um acordo com o Governo do Distrito Federal e a União para 

implant ação do PAC do Entorno, envolvendo ações nas áreas estrat égicas como 

Segurança, Educação, Saúde, T ransp ort e e Infraest rutura. 

A Segurança Pública t em investido em ações conjunt as. Exemp lo disso é 

a B alada R esponsável, uma parceria entre PM, DETRAN, AMT e Polícia 

Rodoviária Federal. No primeiro mês do projeto (outubro) foi registrada a redução 

de 21,13% de acidentes provocados por embriaguez em Goiânia. Foram 627 

acidentes a menos do que o mesmo período de 2010, sendo 20 acident es e 6 

vítimas a menos por dia neste primeiro mês. 

Em julho de 2011, Goiás aderiu ao Programa Nacional de Desarmamento, 

o termo firmando a p arceria foi ass inado pelo Ministro da Justiça Luiz Eduardo 

Cardozo, Governador Marconi Perillo, Secretária Nacional de Segurança Regina 

Miki e Secretário de Segurança Pública e Justiça João Furtado de Mendonça Net o, 

durant e a solenidade de transferência da Capit al para a Cidade de G oiás.  

Conforme esclareceu o coordenador da Camp anha do Desarmamento em 

Goiás, T en. Cel. Wellington de Urz êda M ot a, em declaração disponível no s ítio 

eletrônico da SSPJ5, “a retirada de uma arma das mãos de p essoas não qualificadas  

e autorizada a port á-las, é a certeza de maior segurança a pop ulação”, 

acrescentando que “sabemos que o cidadão armado é p ass ivo de cometer um 

crime, a idéia central e faz er com que as pessoas se conscientiz em e abracem 

conosco essa campanha, sinaliz ando que a p az deve prevalecer”. 

Na seara de profiss ionalização e qualificação dos profissionais de 

segurança pública, foram capacitados e treinados 26.356 servidores pela 

Superint endência da Academia Estadual de Segurança Pública (SAESP), incluindo 

10.960 profiss ionais  que tiveram acesso aos cursos por meio dos 15 (quinze) 

Cent ros  de Ensino à Dist ância (TELECENT RO) inst alados na capital e no interior, 

est endendo, assim, o ensino a uma quant idade maior de servidores. 

No que concerne a segurança comunit ária, em 2011 foram cap acitados  

450 (quat rocentas e cinquenta) A gentes de Segurança Comunitária através de 

Seminários de Segurança Comunitária realizados nas cidades  de It ap aci, It aberaí, 

Cidade de Goiás, Alto Horiz onte, Paumeúna, Camp inorte, Valp araíso, Luz iânia e 

Porteirão (março a novembro de 2011). 

Foi realiz ado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em parceria com o Instituto Pointman da Bolívia, 

com capacit ação de 180 (cento e oitent a) pessoas como multip licadores  

int ernacionais de lideranças. 

                     
5 http://www.sspj.go.gov.br /noticias,27,07,2011,2536.htm  
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No ano de 2011 foi, ainda, ent abulado convênio com a FACLION S para 

capacit ação regionaliz ada dos  servidores em Gestão de Segurança Pública, sendo 

fixados 31 (trint a e um) p ólos de cap acitação. 

Conforme noticiado no sítio eletrônico do Corp o de B ombeiros Milit ar6, 

em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo de capacitar os operadores de 

segurança pública em nível superior e consequentement e melhorar a prest ação de 

serviços à sociedade goiana”. 

Foram realiz adas, em set embro e dezembro de 2011, a I e II Edição da 

Semana de Qualidade de Vida no Centro Integrado de Atendimento a Emergências 

– CIAE, visando à valorização dos  servidores  da unidade. 

No final de 2011, a SSPJ realizou confrat ernização de final de ano como 

forma de integrar todos os seus  servidores, na oportunidade, os  participantes foram 

convidados a doar pacot es de fraldas infantil ou geriátricas que foram destinadas à 

Associação dos Deficientes Fís icos do Est ado de Goiás. 

No ano de 2011, também, a Secretaria de Segurança Pública e Justiça 

completou 50 anos de existência. Em celebração a data foi criada logomarca 

alusiva ao cinquentenário e definido calendário de eventos que inclui entrega de 

medalhas e diplomas aos servidores da Pasta e das Inst ituições que a compõe, bem 

como entrega de D iplomas e M edalhas de Mérito.   

                     
6http://www.bombeiros.go.gov.br /index.php /mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  

A atuação do patrulhamento rural, por sua vez , que atende 27 municíp ios , 

trouxe como resultados a prisões de ladrões de gado e faz endas, bem como 

apreensão de diversos objetos roubados. 

A eficiência administrativa integrada, focada em resultados, pautada por 

contrat os de gestão, será fielmente p erseguida pela Secretaria de Segurança 

Pública e Just iça, visando ao cumpriment o das propostas do Plano de Governo, 

reflet idas no Plano Plurianual 2012-2015, para tal, a Secretaria da Segurança 

Pública e Justiça e os Órgãos que a comp õem, trabalham na elaboração do 

Planejamento Estratégico da SSPJ. Planejamento que implementará o 

aproveit amento de cenários p osit ivos e ainda permitirá reduzir, ao mínimo, 

reflexos de sit uações negativas, promovendo mudanças que levem ao 

aproveit amento integral dos  recursos humanos, materiais, financeiros e 

tecnológicos. O Planejamento Estrat égico da SSPJ permit irá redução dos gast os  

corrent es e a melhoria dos índices de Segurança Pública. 

Em dez embro de 2011, ocorreu o Lançamento do Planejamento 

Estrat égico, denominado INT EGRASEG, e a 1ª Reunião do Comit ê de 

Planejamento uma das etapas de treinament o do processo de elaboração do Plano 

Estrat égico com foco na melhoria de processos nas áreas meio e finalíst ica, 

visando à excelência no at endimento ao cidadão. 

Os Servidores da SSPJ, CBM, PC, PM e SPT C est ão desde outubro de 

2011 em treinamento intensivo com a Consult oria do Planejamento Estrat égico. 

Foi iniciado, em 2011, o Projeto do Observatório da Segurança Pública 

com a finalidade de racionalizar o fluxo de informações, padroniz ar a divulgação 
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de dados, ot imizar a análise e estat ística, melhorar a gestão do conheciment o e 

aperfeiçoar o capital humano da SSPJ. 

 

  Ação 2738 - Aparelhame nto e Estruturação Admi nistrativa para 

Promoção da S egurança Pública Inte gral 

Realizações: 

Descrição Destino Aquisição Valor 

Armamentos para 
Segurança Prisional SU SEPE 

30 - 
Espingardas 
CBC, tipo 

PUMP, calibre 
12  208 - 

Pistolas .40 

444.008,00 

Computadores Para Sup. De 
Proteção aos Direitos do 

Consumidor  
Procon 13- Notebook 

para o Procon 6.444,00 

Computadores Para 
Segurança Pública AIT 

32 - 
Computadores 
para Segurança 

Pública 
80.160,00 

Equip. E Material 
Permanente P/ 
Criminalística  

SPT C 
02 - Moinhos 
para triturar 

ossos 
7.818,90 

Equip. E Material 
Permanente P/ 
Criminalística  

SPT C 

Adequação da 
linha de gases 

especiais p / 
instalação de 

equipamentos - 
SPT C 

15.091,00 

Equip. E Material 
Permanente P/ 
Criminalística  

SPT C 
Venoscópio 

transiluminador 
cutâneo de veias 

2.470,00 

Descrição Destino Aquisição Valor 

Equip. E Material 
Permanente P/ Informação 

E Proces. De Dados 
GAB 

17- Nobreaks       
03 - HD 
Externo                                    

05 - Projetores 
de v ídeo 

18.323,20 

Equip. E Material 
Permanente P/ Informação 

E Proces. De Dados 
GAB 10 modem 3G 7.500,00 

Equip. E Material 
Permanente P/ Informação 

E Proces. De Dados 
GAB 

40 Fontes de 
alimentação                        

40 - disco r ígido 
5.348,80 

Equipamento E Material 
Permanente P/  

Policiamento Militar 
Especializado 

PM 02 - Caminhões 
para PM 332.000,00 

Equipamento E Material 
Permanente P/  

Policiamento Militar 
Especializado 

PM 

Aquisição de 02 
unidades 

abastecedoras 
TA, com 

capacidade de 
8.000 litros para 

transporte de 
querosene de 
aviação para 

polícia militar 

346.000,00 

Equipamento e Material 
Permanente para Polícia 

Militar 
PM 

53 - 
identificador 
automático de 

veículos 

1.451.307,70 

Equipamento e Material 
Permanente para Polícia 

Militar 
PM 

Contra partida 
dos 

identificadores 
de Veículos 

15.120,00 

Equipamentos E Material 
Permanente P/ Segurança 

Pública 
GAB 04 - ar 

condicionado  4.560,00 
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Descrição Destino Aquisição Valor 

Equipamentos E Material 
Permanente P/ Segurança 

Pública 
Procon 

03-Projetor 
multimidia.. 
03-Tela de 

projeção com 
tripé              

32- Nobreak 
para o 

PROCON - 
Conv:  

034/2010 

18.482,68 

Equipamentos E Material 
Permanente P/ Segurança 

Pública 
GAB 

Aquisição de 
sistema de 
alarme p/ 
atender 

dependências 
do GDP e da 
Comissão de 
Leilão - SSPJ 

(Central de 
alarme, 

Baterias, sirene 
e sensor)  

1.337,24 

Material de Proteção e 
Segurança p/ Corpo de 

Bombeiro Militar 
Cbm 

77 - Calça e 144 
botasde 

aproximação e 
combate a 
incêndios - 

Contrapartida 
4.290,91 

171.632,23 

Mobiliário Em Geral P/ 
Segurança Pública GAB 06 - Mesas 4.464,00 

Mobiliário Em Geral P/ 
Segurança Pública GAB 

04 - Armários, 
07 cadeiras e 03 

mesas 
2.985,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Informação E 

Proces. De Dados 
GAB 

Manutenção e 
suporte para 

prod. Oracle - 
Empenho 2010 

258.000,00 

Descrição Destino Aquisição Valor 

Outros Serviços De 
T erceiros P/ Informação E 

Proces. De Dados 
GAB 

Serviços De 
Captura, 

Transmissão E 
Armazenamento 

De Sinais De 
Video, Por 

Meio De 37 
(Trinta E Sete) 

Cameras, 
Instaladas Na 

Região Centrao 
Da Capital - 
Referente a 

2010 

51.344,92 

Outros Serviços De 
T erceiros P/ Informação E 

Proces. De Dados 
GAB 

Serviços De 
Captura, 

Transmissão E 
Armazenamento 

De Sinais De 
Video, Por 

Meio De 37 
(Trinta E Sete) 

Cameras, 
Instaladas Na 

Região Centrao 
Da Capital - 
Referente a 

2011 

154.274,23 

Outros Serviços De 
T erceiros P/ Policiamento 

Militar Especializado 
PM Seguro de 

Aeronave 277.486,16 

Material Elétrico Eletrônico 
p/ Segurança Pública GAB Cabo de força 

para informática 450,00 
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Descrição Destino Aquisição Valor 

Outros Serviços de 
Terceiros para Segurança 

Pública 
GAB 

Instalação de 
alarme gdp e 

Leilão 
585,00 

Outros Serviços De 
T erceiros Para Polícia Civil PC Seguro de 

Aeronave 199.756,92 

Outros Serviços De 
T erceiros Para Polícia 

Militar 
PM Seguro de 

Aeronave 199.756,92 

Restituição Para 
Concedente De Convênio GAB 

Restituição Para 
Concedente De 

Convênio  
201.458,69 

Veículos p/ Corpo de 
Bombeiros Militar Cbm 

01- Pick-up 
frontier                                

01 - ABT - 
Viat ura 

combate a 
incêndio  

707.500,00 

TO TAL DA AÇÃO   4.985.665,59 

 

Observações: 

A SSPJ prima pela prevenção e repressão ao crime e a qualquer forma de 

violência, e para que estas ações possam se concretizar faz-se necessário o 

adequado ap arelhamento e estruturação das  unidades do s ist ema de segurança 

pública estadual. 

A ação 2738 possibilitou aparelhamento das unidades da SSP, assim  

como a estrut uração administrativa destas. 

Em 2011, foram adquiridos móveis, equipament os, veículos para o 

Policiamento M ilitar Esp ecializ ado e Corpo de B ombeiros Militar, 53 

identificadores  aut omáticos de veículos e 37 câmeras de monitoramento, dentre 

outros, no valor t otal de R $ 4.985.665,59. 

Na unidade 2950 foram adquiridos equipamentos de processamento de 

dados, de telecomunicações e de prot eção individual, serviços e material 

permanente, mobiliário e veículos, e, ainda, locação de veículos para execução dos  

trabalhos de promoção da segurança pública int egral no valor de R$ 

47.353.084,50. 

O proviment o de equip ament os e materiais aliado ao emprego de 

tecnologia no combate à criminalidade possibilit am melhores condições de 

trabalho aos agent es de segurança, o que, consequentement e, result a em 

ap erfeiçoamento dos serviços prest ados à população em todo o Estado. 
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  Ação 2739 - Construção, Ampli ação e Reforma de Uni dades de 

Segurança Pública 

Realizações: 

  

Em 2011 foi iniciada a reforma do 15º Distrito Policial de Goiânia e dado 

cont inuidade a out ras 03 (três) obras, com previsão de conclusão p ara o ano de 

2012, a seguir dest acadas:  

 Reforma e adequação do IML – Goiânia; 

 Sist ema de ar condicionado/exaust ão do IML – G oiânia; e 

 Construção da A cademia da Polícia Civil. 

Encontra-se em andament o, também, a elaboração do projeto elétrico 

para o IML/IC de Goiânia. 

 Ação 2740 - Provimento de Materi ais e S erviços de Uso Ope racional  

no Âmbito da S ecretari a da Segurança Públi ca 

Realizações: 

Descrição Dest. Aquisição Valor 

Aquis. De Licença De 
Programa De Comp. P/ 

Segurança P ública 
GAB 

Despesas com o contrato a 
ser celebrado entre o Estado 
de Goiás por intermédio da 

Secretaria da Segurança 
Pública e a empresa Abrantes 

Martins e Melgaço Ltda, 
visando a concessão de 

direito de uso da licença do 
soft ware SYSCO RE. 

270.000,00 

Combustíveis E/Ou 
Lubrificantes P/ 

Policiamento Militar 
PM 

Destina-se a despesa com 
aquisição de combustível 
para aviação, do tipo que-  

rosene para motores a reação, 
Jet-A1, a fim de manter em 
funcionamento a aeronave 
esquilo prefixo PP-EHO. 

Atender o Final do contrato 

259.380,00 

Diária / Ajuda De Custo P/ 
Policiamento Militar 

Prevent./Ost. 
PM Diárias para Polícia Militar  1.309.479,00 

Diária / Ajuda de Custo 
para o Corpo de Bombeiro 

Militar 
CBM Diárias 115.800,00 

Equip. E Material 
Permanente P/ Corpo De 

Bombeiro Militar 
CBM 

01- Conjunto Filtrante 
Jacuzzi  

01- Bomba Jacuzzi Modelo 
3B.  

3.574,00 

Equip. E Material 
Permanente P/ Pericias 
Oficiais E Identificação  

IML 

Equipamentos diversos para 
sala de necropsia (qtde 21), 

02 elevadores hidráulico para 
bandeja de cadáver e 07 
mesas para necropsia. 

417.798,93 

Descrição Dest. Aquisição Valor 
Material e Serv. de 

Manutenção de Bens 
Imóveis p/Pericias 

Oficiais e 
Identificação.  

SPT C Materiais de construção para 
manutenção de bens imóveis 8.155,00 

Reforma Para 
Segurança Prisional SUSEPE 

Obra da A gência Prisional será 
paga pela SSPJ somente a medição 

até dezembro, o restante foi 
empenhado pela Agência do 
Sistema de Execução Penal 

(unidade 5901) - R$1.807.582,05 
até 18/03/2011 

214.316,29 

TO TA L DA AÇÃO   222.471,29 
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Descrição Dest. Aquisição Valor 

Equip. E Material 
Permanente P/ Pericias 
Oficiais E Identificação  

IML 

7 - Suporte para balança 
acoplável para a mesa de 

necropsia.  
7 - Suporte para apo io de 

cabeça em procedimento de 
necropsia com opção para 

acoplar na mesa.  
17 - Carro de serviço auxiliar 
modelo 853, marca thermo 

fisher scientific.  
52 - Bandeja para 

armazenagem de corpos 
modelo 82619.  

13 - Bandeja para 
armazenagem de corpos 

obesos  
5 - Mesa para autópsia 

transportável .  
2 - Mesa para autópsia 

transportável para obeso, .  
2 - Mesa para autópsia 

transportável para raio s-X, .  
1- Câmara fr ia para 3 corpos 

obesos  
1 - Rack móvel para 

armazenagem de 3 corpos 
obesos em câmara fria .  
1 - Câmara fr ia para 48 
corpos ( 40 normais e 8 

obesos).  
2 - Rack fixo para 

armazenagem de 20 corpos 
normais e 4 obesos em 

câmara fria .  
2 - Estativa macrospópica, 

tipo estação de trabalho para 
procedimentos histológicos 

modelo 

1.055.404,74 

Descrição Dest. Aquisição Valor 

Equip. E Material 
Permanente P/ Pericias 
Oficiais E Identificação  

IML 
08- Serras oscilatória de alta 

velocidade  
    08 - Balança analógica 

54.736,84 

Locação De Imóvel P/ 
Perícias Oficiais E 

Identificação  
SPT C 

Despesas com o aluguel de 
uma casa na cidade de Goiás, 
para que possa ser reinstalado 
o Núcleo Regional de Polícia 
Técnico Científica de Goiás. 

9.415,68 

Locação De Imóvel P/ 
Perícias Oficiais E 

Identificação  
SPT C Locação de Imóvel 24.359,88 

Locação De Meios De 
Transporte / Translados P/ 

Policiamento Prev./Ost. 
PM Locação de 30 ônibus para 

polícia militar 112.410,46 

Material De Consumo P/ 
Atividade De Bombeiro  CBM Material de Consumo 25.204,53 

Material De Proteção E 
Segurança P/ Atividade De 

Bombeiro Militar 
CBM 280 - Capas de Chuva                

280 - Coletes Ref letivos 31.360,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Administração GAB Aquisição de banner's e 

faixas.  624,96 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Corpo De 

Bombeiros Militar  
CBM 

Instalação de filtro de água 
da piscina do 1 º Batalhão 

BM. 
250,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Corpo De 

Bombeiros Militar  
CBM Operação Férias Aruanã 62.347,01 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Perícias 

Oficiais E Identificação  
SPT C 

Despesa Na Contratação De 
Empresa Prestadora De 
Serviços De Impressão 

Color ida Via Rede 
6.927,30 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Perícias 

Oficiais E Identificação  
SPT C 

Despesa Na Contratação De 
Empresa Prestadora De 
Serviços De Impressão 

Color ida Via Rede 

18.539,34 
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Descrição Dest. Aquisição Valor 

Restituição De Fundo 
Rotativo P/ Policiamento 
Militar Preventivo/Ost. 

PM Fundo Rotativo - PM 505.734,88 

TO TAL DA AÇÃO   4.283.347,55 

 

Observações: 

Para que as atividades-fim possam ser bem desempenhadas é necessário 

que as unidades est ejam bem equipadas. Pensando nisso, em 2011 foi realizado o 

proviment o de materiais e serviços de uso operacional p ara as unidades da SSPJ 

visando melhorar os serviços prestados à população. 

Destacamos, dentre as realiz ações de 2011, na ação 2740, a aquisição de 

equipamentos p ara o Instituto de Medicina Legal, no total de R$1.527.940,51. 

Na unidade 2950 foram empregados R$ 3.385.148,50 na aquis ição de 

equipamentos p ermanent e e material de proteção, dentre outros. 

 

  Ação 2741 - Qualificação dos Profissionais de Segurança Pública 

Realizações: 

 Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Outros Serviços De 
Terceiros P/ 

Qualificação E 
Capacitação  

PM Treinamento para comandantes de 
aeronaves 48.500,00 

 Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Outros Serviços De 
T erceiros P/ 

Qualificação E 
Capacitação  

CBM / 
PM 

Curso de emergência de vôo e pane 
em sistemas de helicóptero, em a 

tendimento a Policia Civil e Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de 

Goiás - 12 horas 

189.150,00 

Material De 
Consumo P/ 

Qualificação E 
Capacitação  

Q/C Material de consumo 14.129,80 

TO TAL DA AÇÃO     251.779,80 

 

Obse rvações:  

Visando à profiss ionalização e qualificação dos profissionais de 

segurança pública, foram capacitados e treinados 26.356 servidores pela 

Superint endência da Academia Estadual de Segurança Pública (SAESP), incluindo 

10.960 profiss ionais  que tiveram acesso aos cursos por meio dos 15 (quinze) 

Cent ros  de Ensino à Dist ância (TELECENT RO) inst alados na capital e no interior, 

est endendo, assim, o ensino a uma quant idade maior de servidores. 

No que concerne ao policiament o comunit ário, em 2011 foram 

capacit ados 450 (quatrocent as e cinquent a) Agent es de Segurança Comunit ária 

através de Seminários de Segurança C omunitária realiz ados nas cidades de Itap aci, 

Itaberaí, C idade de Goiás , Alto Horizont e, Paumeúna, Campinort e, Valp araíso, 

Luziânia e Porteirão (março a novembro de 2011). 

Foi realiz ado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em parceria com o Instituto Pointman da Bolívia, 
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com cap acit ação de 180 (cento e oitent a) p essoas como multiplicadores 

internacionais de lideranças. 

No ano de 2011 foi, ainda, ent abulado convênio com a FACLION S para 

capacit ação regionaliz ada dos  servidores em Gestão de Segurança Pública, sendo 

fixados 31 (trint a e um) p ólos de cap acitação. 

Conforme noticiado no sítio eletrônico do Corp o de B ombeiros Milit ar7, 

em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo de capacitar os operadores de 

segurança pública em nível superior e consequentement e melhorar a prest ação de 

serviços à sociedade goiana”. 

Em dezembro de 2011 ocorreu o Lançamento do Planejament o 

Estrat égico, denominado INTEGRASEG, e a 1ª Reunião do Comitê de 

Planejament o uma das etap as de treinamento do processo de elaboração do Plano 

Estrat égico com foco na melhoria de processos nas áreas meio e finalíst ica, 

visando à excelência no atendimento ao cidadão. 

Os Servidores da SSPJ, CBM, PC, PM  e SPTC estão desde outubro de 

2011 em treinamento int ensivo com a C onsult oria do Planejamento Estratégico. 

Foi iniciado, em 2011, o Projeto do Observatório da Segurança Pública 

com a finalidade de racionalizar o fluxo de informações , padroniz ar a divulgação 

de dados, ot imizar a análise e estat ística, melhorar a gestão do conheciment o e 

aperfeiçoar o capital humano da SSPJ. 

                     
7http://www.bombeiros.go.gov.br /index.php /mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  

 Ação 2742 - Socialização Inte rinsti tucional e Moti vação dos 

Profissi onais de  Segurança Pública 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação. 

Obse rvações: 

A SSPJ se preocupa com a socialização int erinstitucional e a mot ivação 

dos profissionais de segurança pública, sendo que para promover a int egração dos  

servidores da Pasta realizou, em meados de dez embro de 2011, confrat ernização 

de final de ano. 

Na oportunidade, os servidores  participant es foram convidados a doar 

pacot es de fraldas infantil ou geriátricas que foram, por sua vez, dest inadas à 

Associação dos Deficientes Fís icos do Estado de Goiás. 

No ano de 2011, também, a Secretaria de Segurança Pública e Just iça 

complet ou 50 anos de existência. 

Em celebração a data foi criada logomarca alusiva ao cinquent enário e 

definido calendário de eventos que inclui entrega de medalhas e diplomas aos  

servidores da Pasta e das Inst ituições que a compõe.  

Foram realizadas, em set embro e dez embro de 2011, a I e II Edição da 

Semana de Qualidade de Vida no C entro Int egrado de Atendimento a Emergências  

– CIAE, visando à valoriz ação dos  servidores da unidade. 
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  Ação 2743 - Segurança Integral para o Mei o Rural 

Realizações: 

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. 

Observações: 

A intensificação do policiamento nos grandes centros urbanos resulta, 

muitas vezes , no deslocamento da criminalidade para as áreas rurais, porém a 

Polícia Militar ut iliz ando ações estrat égicas, fundament adas em estudos e 

pesquisas, reforçou o patrulhamento nas  fazendas , s ítios e chácaras. 

Os Result ados do aumento no patrulhamento em área rural foram prisões 

de ladrões de gado e faz endas, bem como a apreensão de diversos objet os 

roubados. São atendidos 27 municípios . 

 

PROGRAMA 1899 - PROGRAMA DE PERÍCIAS  OFIC IAIS  E 

IDENTIFIC AÇÃO 

Nome do 
Indicador  Descrição 

Unidade 
de 

Medida 
Prev. Real.  

Índice de tempo 
para entrega de 
identidade 

(tempo de entrega de cada carteira de 
identidade emitida 1ªe 2ª via / quantidade 
de carteiras de identidade 1ª e 2ª via 
emitidas no período de apuração)O bs. : 
representa o tempo médio para entrega de 
carteiras de identidade 

dia 40,0  37 

Nome do 
Indicador Descrição  

Unidade 
de 

Medida 
Prev. Real.  

Índice de tempo 
para entrega de 
laudo  

T empo de entrega de cada laudo emitido 
(nº de dias entre a data da ocorrência e a 
data da entrega do laudo) /quantidade de 
laudos de qualquer natureza emitidos no 
período de apuração O bs.: representa o 
tempo médio para entrega de laudos 

dia 25,0 
 

135 
 

 

A seguir, apresentamos a est atística dos trabalhos  realiz ados pela área de 

Criminalíst ica, Medicina Legal e Instituto de Identificação, no ano de 2010, na 

Capit al e no Interior do Estado (Núcleos Regionais): 

a) Instituto de Criminalística: 

PER ÍC IAS REA LIZADAS NOS NÚC LEOS REGIONAIS 

Perícias Externas 6.402 
Perícias Internas 8.560 
TO TAL DE PERICIAS 14.962 

 

SERVIÇO DE APO IO  ÀS PER ÍCIAS QUANTIDAD E 

Retrato Falado 86 
C roquis 539 
C ópias/ampliações e im pressões fotográficas 41.869 
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Instituto de Criminalística de Goiâni a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Medi cina Legal: 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA LEONARDO RODRIGUES 

PERÍCIAS EXTERNAS (LOCAIS DE CRIME) – 
CAPITAL –  SAÍDAS 

Acidentes de t rânsito 403 
Engenharia legal  51 

Crimes contra o patrimônio 1.194 

Crimes contra a vida 463 
TOTAL PERÍCIAS EXTERNAS 2148 

PERÍCIAS INTERNAS (LABORATORIAIS) - 
CAPITAL SAÍDAS 

Análise instrumental  1.332 
Tóxico Entorpecente 8.797 

Toxicologia 524 
Biologia 670 
DNA 70 
Documentoscopia 444 

Balística 2.289 

Papiloscopia 832 
Evidências diversas 616 

Informática/ 374 
Áudio e Vídeo 166 

Identi ficação veicular 2.865 
Meio ambiente 124 
TOTAL PERÍCIAS INTERNAS 19.103 
TOTAL DE PERÍCIAS 21.251 
TOTAL GERAL PERÍCIAS REALIZADAS.............21.251 

PERÍC IAS REA LIZADAS - CAPITA L (IML) 

NECROPSIAS 
Mortes por homicídio  841 
Mortes por suicídio 122 
Mortes acidentais 1012 
Mortes naturais 451 
Outros Exames 51 
TO TAL D E NECROPSIAS 2.477 

EXAMES REALIZADOS NO VIVO E N EC ROPSIA NO IML DE GOIÂNIA 
Lesões corporais 20.737 
Exames diversos  1.810 
TO TAL D E EXAMES  22.547 
TO TAL D E NECROPSIAS  2.477 
TO TAL G ERAL (N EC ROPSIAS E EXAMES) ...... ................25. 024 
 
 
 

PER ÍC IAS REA LIZADAS - NÚCLEO S REGIONAIS 
EXA MES REALIZADOS EM VIVOS 16.203 
EXA MES REALIZADOS EM C ADÁVERES  3.084 
TO TAL G ERAL (N EC ROPSIAS E EXAMES) ...... ................19. 287 
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c) Instituto de Identificação: 

INS TITUTO DE ID EN TIFIC AÇ ÃO 

DIVISÃO  DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 
Documento Quant. 

Carteira de Identidade – 1ª via 139.747 
Carteira de Identidade – 2ª via 165.480 
Atestado de bons antecedentes 11.847 

 

DIVISÃO  DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 
Procedimento Quant. 

Cadastro criminal 1.740 
Folhas de antecedentes emitidas 16.776 
Pesquisa e inclusão de latentes no AFIS-PF 611 
Inclusão de pessoas no AFIS – PF 2.088 
Inclusão de cr iminosos no SINIC Federal 3.256 
Pesquisa criminosos no AFIS 313 
Retrato falado  122 
Laudo Prosopográf ico 12 
Reconstituições faciais 01 
Projetos de envelhecimento/rejuvenescimento - 

 

EXA MES PAPILOSCÓPICOS 
Procedimento Quant. 

Confrontos Positivos 289 
Confrontos Negativos 16 
Informação T écnica 608 

 

Observações: 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica conta atualment e com 

17 (dezessete ) uni dades , sendo 14 (quatorze) Núcleos Regionais localizados nos 

municípios  de Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás , Formosa, Morrinhos, Rio 

Verde, Ceres, Uruaçu, Catalão, Iporá, Anápolis , Jat aí, It umbiara, Quirinópolis e 

Luziânia e 03 (três) unidade s em Goiânia: Instit uto de Ident ificação, Instituto de 

M edicina Legal e Instit uto de Criminalística. 

As realiz ações financeiras da Ação 2772 foram dest inadas à aquisição de 

equip amentos permanent es para suprir as necessidades da Superint endência de 

Polícia Técnico-Científica. 

O serviço de Criminalística, que abrange a realização das perícias em 

locais de crime e laboratoriais em objetos e substâncias, é disponibilizado, no 

Estado de Goiás, em Goiânia, no Inst ituto de Criminalística e em 12 Núcleos  

Regionais, quais sejam: Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, Ceres, Uruaçu, 

Catalão, Iporá, A náp olis, Jat aí, Itumbiara e Luz iânia.  

A atividade é realiz ada pelos perit os criminais, auxiliados pelos  

fotógrafos criminalísticos, desenhistas criminalíst icos e auxiliares de laboratório 

criminal. 

Em 2011, até dezembro, foram realiz ados no Instituto ce Criminalística 

de Goiânia, um tot al de 2.148 perícias em locais de crimes (ext ernas) e 19.103 

periciais laborat oriais (int ernas), sendo que os núcleos regionais foram 

responsáveis pela realização de 6.402 perícias int ernas e 8.560 perícias externas, 

totalizando 36.213 perícias oficiais na área de Criminalística, um aument o em 

torno de 17,605% a mais de perícias realiz adas e concluídas em relação ao 

exercício anterior. 
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 Foram realiz ados, ainda, 86 retrat os falados, 539 croquis e 41.869 

cópias/am pli ações  e impressões fotográfi cas.  

 O trabalho desenvolvido pela área de Criminalística da Sup erintendência 

de Polícia T écnico-C ientífica é crucial na elucidação de delit os ocorridos em 

nosso Estado, quer sejam contra o patrimônio, quer sejam contra a vida, pois tem 

início no local do crime, com a coleta de vestígios e evidências e se desenvolve 

nos laboratórios forenses, com a análise e int erpret ação dest es vest ígios, visando à 

identificação cient ífica dos  aut ores dos crimes, em um trabalho conjunto com a 

Polícia Civil.  

O serviço de M edicina Legal prestado pela Superint endência de Polícia 

T écnico-C ientífica abrange a realização dos exames médico-legais em cadáveres 

(necropsias) e em pessoas vivas (lesões corporais, conjunção carnal, atent ado 

violent o ao pudor etc.) e também os exames odont o-legais que, dentre outras 

finalidades jurídicas, são usados para a realiz ação da identificação humana através 

da comparação odont ológica. 

 O mesmo é disponibilizado em Goiânia no Instituto Médico-Legal, em 13 

(treze) Núcleos Regionais, quais sejam: G oiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, 

Ceres, Uruaçu, Cat alão, Iporá, Anáp olis , Jataí, Itumbiara, Quirinópolis e Luz iânia 

e também nos municíp ios de Goianésia, Caldas Novas, Porangatu e Aragarças.  

A atividade é realizada pelos médicos-legistas, auxiliados pelos  auxiliares 

de autópsia. 

 Analisando a estatística anual (até o mês de dezembro) dos serviços 

prestados pela área de M edicina Legal, verificamos que foram realiz adas no IML 

da C apit al um total de 2.477 necropsias. Quanto aos exames nas  pessoas  vivas, 

foram realizados 22.547 exames diversos . Os Núcleos Regionais realizaram 3.084 

necropsias e 16.203 exames diversos em pessoas vivas. Assim , no ano de 2011 

(at é o mês de dezembro), foram realiz ados um total de 44.311 perícias oficiais na 

área de Medicina Legal, cerca de 40,961% a mais  que no exercício anterior. 

O trabalho desenvolvido pela área de Medicina Legal da 

Superint endência de Polícia Técnico-Cient ífica é crucial na elucidação de delit os  

ocorridos em nosso Est ado.  

O serviço de Identificação, que abrange a confecção do documento de 

identidade para o cidadão, bem como o trabalho de ident ificação criminal, em 

apoio às at ividades de repressão da Polícia Civil, é disponibiliz ado, em Goiânia, 

no Instituto de Ident ificação e nas 07 unidades Vapt-Vupt dos exist entes na 

Capit al (Araguaia Shopping,Buriti Shopping, C ampinas , Shopping Construart, 

Shopping Buena Vist a, Banana Shopping e Praça da Bíblia) e, no interior do 

Estado, em outros  14 postos dos Vapt-Vupt, nos  13 Núcleos  R egionais  dest a 

Superint endência e também em outros 29 municíp ios goianos. U nidades Vapt-

Vupt implant adas no interior, como por exemplo, nos municípios de Aparecida de 

Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Morrinhos, Jat aí, Rio Verde, Águas Lindas, 

T rindade, Valparaíso, Senador Canedo, Goianésia, Itaberaí, Mineiros  e Jaraguá, 

somando-se a estes os implant ados em Luziânia e no DETRAN da C apital, onde 

est ão previstos o at endimento dest es t rabalhos .  

 Segundo estatíst icas anuais de prestação de serviços , na área civil foram 

confeccionadas um tot al de 305.227 carteiras  de identidade e exp edidos 11.847 
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atestados de bons ant ecedentes, em um at endimento direto ao cidadão. C om um 

percentual de crescimento na emissão de C art eiras de Identidade em torno de 

33,996% em relação ao ano anterior. 

Na área criminal, foram realizados 1.740 cadast ros criminais e emitidas 

16.776 folhas de antecedent es, em at endimento às requisições legais. 

 No ano de 2011 foram execut adas de forma sat isfatória todas as 

atividades de Ident ificação, não ocorrendo qualquer espécie de p rejuízo ao cidadão 

ou à Just iça em virtude de falta dos mat eriais necessários para a realização do 

serviço. O Governo do Estado atendeu prontament e a todas  as requisições de 

despesas. 

Neste ano, o Instituto de Identificação realizou 313 pesquisas de 

criminosos no AFIS (Autom oted Fingerprint Identification System). Este s istema, 

da marca SAGEM  MORPHO, um dos melhores do mundo, foi adquirido pela 

Polícia Federal, que disponibilizou o compartilhamento do banco de dados 

nacional de pessoas com p assagem pela polícia para todos os Estados da 

Federação, at ravés  do confronto informatiz ado das impressões digit ais. 

 Na área de recursos humanos, com o proviment o de vagas  foi possível 

dar um melhor atendimento e celeridade às at ividades desempenhadas pela SPTC, 

através de seus três Institutos e pelos  Núcleos  Regionais.  

 

 

No ano de 2011, foram modernizadas 18 (dez oito) uni dades da S PTC, 

conforme a seguir exposto: 

a) Instituto de Criminalística 

1. Aquis ição de comput adores para t odas as seções. 

2. C olocação de piso especial na Seção de Balíst ica. 

3. Ampliação do Laboratório de DNA Forense. 

4. Ampliação de equip amentos para o Laborat ório de Análise 

Instrumental e Toxicologia. 

5. Aquisição de mais máquinas fotográficas digitais e maletas para 

coletas de impressões latentes em locais de crime. 

b) Insti tuto Mé di co-Le gal  

Reforma do bloco administrat ivo concluída, que p ossibilitou maior 

comodidade, conforto e humaniz ação, não só no at endimento ao 

público, como aos servidores ali lotados. Reinício das obras de reforma 

do necrot ério que estavam paralisadas a quase 1 ano. 

c) Instituto de Ide ntificação 

1. Aquis ição de comput adores. 

2. Aquis ição de máquinas fot ográficas digit ais  para o serviço de 

identificação criminal. 
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3. Reforma e manutenção das mesas datiloscópicas eletrônicas  para o 

serviço de identificação civil, em andament o. 

d) Núcleos Regi onais 

2º NRPTC – Goi ás; 4º NRPTC – Morrinhos; 5º NRPTC – Rio 

Verde; 6º NRPTC – Cere s; 7º NRPTC – Uruaçu; 8º NRPTC – 

Catal ão; 9º NRPTC – Iporá; 10º NRPTC – Anápolis; 11º NRPTC – 

Jataí ; 12º NRPTC – Itum bi ara; 13º NRPTC – Quirinópolis; 3º 

NRPTC – Formosa e 14º NRPTC – Luziânia : 

Todos moderniz ados com comput adores para todos os N úcleos, 

máquinas fotográficas  digit ais em número suficiente para todos os 

peritos e com instrumentais p ara realiz ação de necropsias. 

Nas áreas de perícias oficiais criminais e de identificação civil e criminal 

tivemos as seguintes otimiz ações dos procedimentos: 

1. C om a aquis ição de mais máquinas fotográficas digitais, o trabalho de 

document ação das  evidências, tant o nos locais de crime quanto nos 

laborat órios e nos serviços de necropsia, melhorou sensivelmente, em 

virtude da própria tecnologia presente nos equipamentos , e também na 

facilidade de impressão, permitindo uma melhor apresent ação dos laudos 

periciais, tornando-os mais int eligíveis para nosso público alvo, que são 

os delegados de polícia, promotores e juízes. A melhoria alcançou 

também o serviço de ident ificação criminal realiz ado p elo Inst ituto de 

Identificação. 

2. A reformulação do parque de informática levado a efeit o em todas  as  

unidades  da SPT C, com a subst ituição de comput adores já ultrapassados 

em t ecnologia por comput adores de última geração, deu ao trabalho 

pericial mais agilidade, tanto na confecção dos laudos, quant o no serviço 

administrat ivo. Da mesma forma, o trabalho de identificação civil e 

criminal também sofreu um incremento no sentido de agilizar a entrega  

de carteiras de ident idade, bem como a identificação criminal. 

3. A aquisição do s ist ema informatiz ado de comparação balística EVO  

FINDER , um dos melhores exist entes no mundo, tem dado à Seção de 

Balíst ica do Instit uto de Criminalística, além da p ossibilidade de agilizar 

o trabalho de comparação de projéteis e estojos encontrados em locais de 

crime e retirados dos corpos das vítimas com as armas suspeitas, com 

maior agilidade e cert ez a, a p ossibilidade de se montar um banco de 

dados das caract eríst icas físicas dos elementos de munição acima cit ados , 

o que permitirá, no fut uro, a identificação da arma usada em determinado 

crime contra a vida, auxiliando a investigação criminal na solução destes  

crimes. 

4. A implant ação e ampliação do Laboratório de DNA Forense no 

Instituto de Criminalíst ica finalmente colocou a Polícia Técnico-

Cient ífica de Goiás no mesmo p atamar de modernidade das p olícias  

técnicas dos outros Estados da Federação que já cont avam com est a 

ferramenta de investigação. Atualment e, pode-se diz er que não exist e 

invest igação criminal sem o uso desta tecnologia. 
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5. Os demais equipamentos adquiridos para os diversos  laboratórios do 

Inst ituto de Criminalística, como os de Biologia e T oxicologia, trouxeram 

a todos eles um grande incremento tecnológico, o que tem tornando o 

trabalho p ericial aí realiz ado mais ágil e confiável no que diz respeito às 

conclusões emitidas p elos laudos periciais . 

6. O invest imento em novos softwares de retrat o falado, tanto para a 

Capital quant o para os N úcleos de Uruaçu, Luziânia e Formosa, permitiu 

uma apresentação visual mais fidedigna dos suspeitos, em auxílio à 

invest igação criminal e, no caso da disponibilização para o int erior do 

Est ado, descentralizou o serviço, facilit ando a vida dos usuários das 

regiões onde as  dit as ferrament as foram implantadas. 

7. A imp lant ação do Laboratório de Anatomia Patológica no IML de 

Goiânia t rata-se do início de uma nova forma de se faz er perícia 

necroscóp ica, já que através do trabalho realizado pelos especialistas em 

patologia deste laboratório, a investigação a respeit o das causas e das 

circunstâncias das mortes  poderá ser mais bem esclarecida. 

8. O import ante trabalho realizado pela p erícia odonto-legal, cuja seção 

faz part e do IM L da Capit al, que foi increment ado com a aquisição de 

novos equipamentos, t em permitido que os t écnicos exerçam sua função 

da forma exigida por esta ciência, especialmente no que diz resp eit o 

àqueles casos em que a ident ificação de uma pessoa pode ser feita pela 

comparação da arcada dent ária. 

9. T ant o a aquisição de novos instrument ais para a realiz ação de 

necropsias para o IML da Capit al e também para todos os Núcleos, foi de 

suma importância no sentido de dotar esses procediment os de técnicas  

mais  modernas e precisas . Em conjunt o, a aquis ição dos  equipament os  

necessários para o serviço de est erilização dest es instrumentais após a 

realiz ação do serviço, trouxe mais segurança aos servidores que 

desemp enham estas  funções, evitando-se assim cont ágios que p oderiam 

muitas vez es traz er consequências sérias  para a saúde destes servidores.  

10. D a mesma forma, os equip amentos adquiridos para a realização de 

exames em pessoas vivas, tais como bafômetros e out ros, melhorou, em 

termos técnicos, a prest ação do serviço pelos médicos-legistas. 

11. Ainda na área de medicina legal, a compra de aparelhos de Raio-X  

para o IML da C apital e para os Núcleos de Luziânia e Formosa foi de 

grande imp ort ância devido à imprescindibilidades dest a tecnologia para a 

prest ação de um bom serviço de necropsia. 

12. Com relação ao serviço de identificação civil, o invest imento feito na 

reforma das mesas dat iloscópicas eletrônicas do Instituto de Identificação 

trará mais agilidade ao trabalho de arquivo das fichas dat iloscópicas que 

faz em p art e do acervo do Est ado. 

Ressalte-se ainda o fat o de que não faltaram mat eriais de consumo para a 

realiz ação das p erícias, t anto na área de Criminalíst ica, quant o de Medicina e 

Odontologia Legais , na Capit al, e no interior do Est ado, quer sejam reagentes  

químicos p ara os  diversos  laboratórios , mat eriais de prot eção individual (EPIS) em 
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número suficiente para serem disponibiliz ados para todos os servidores, materiais 

para as confecções dos document os de identidade requeridos pelos cidadãos, 

mat eriais para revelação e coleta de impressões digit ais, bem como materiais 

gráficos e materiais  de expediente.  

No ano de 2011, foram modernizados 18 (dezoito) unidades da SPTC. 

De acordo com a est atíst ica anual dos trabalhos realiz ados p elas áreas de 

atuação da p erícia oficial da Sup erint endência de Polícia T écnico-C ientífica, no 

ano de 2011, foram feitas 87.572 perícias, sendo 43.261 da área de C riminalística 

e 44.311 da área de M edicina Legal. 

Pela área de Ident ificação foram confeccionadas 305.227 carteiras de 

identidade e 11.847 atest ados de bons antecedentes , e realizados 1.740 cadastros 

criminais e emitidas 16.776 folhas de antecedent es. Também foram incluídas e 

pesquisadas 313 impressões digit ais  lat entes no AFIS-PF. 

Quanto aos serviços de apoio à p erícia oficial, foram realizados 86 

retratos falados e copiadas 41.869 fotografias . 

Na Capit al, o serviço de C riminalística é ofert ado no Institut o de 

Criminalística Leonardo Rodrigues e o de Medicina Legal no Inst itut o Médico-

Legal Aristoclides  Teixeira.  

No interior do Est ado, os serviços de C riminalística encontram-se 

presentes em 12 municípios, mais precisamente nos  Núcleos  Regionais. Já os 

serviços de Medicina Legal at endem 13 municípios sede dos Núcleos Regionais : 

Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, C eres, Iporá, Anápolis, Jat aí, Itumbiara, 

Quirinópolis, Cat alão e Luz iânia e, também, os municípios de Goianésia, Caldas  

Novas, Porangat u e Aragarças. 

 

 Ação 2772 - Mode rnização Te cnológica D as Unidade s Da Sptc 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação.  

Obse rvações: 

A Superint endência de Polícia Técnico-Científica cont a at ualment e com 

17 (dezessete ) unidades, sendo 14 (quatorze) Núcleos Re gionais localizados nos  

municípios  de Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás , Formosa, Morrinhos, Rio 

Verde, Ceres, Uruaçu, Catalão, Iporá, Anápolis , Jat aí, It umbiara, Quirinópolis e 

Luziânia e 03 (três) unidade s em Goiânia: Instit uto de Ident ificação, Instituto de 

M edicina Legal e Instit uto de Criminalística. 

1.Criminalísti ca: 

O serviço de Criminalística, que abrange a realização das perícias em 

locais de crime e laboratoriais em objetos e substâncias, é disponibilizado, no 

Estado de Goiás, em Goiânia, no Inst ituto de Criminalística e em 12 Núcleos  

Regionais, quais sejam: Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, Ceres, Uruaçu, 

Catalão, Iporá, A náp olis, Jat aí, Itumbiara e Luz iânia.  
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A atividade é realizada pelos p erit os criminais, auxiliados  pelos 

fotógrafos criminalísticos, desenhistas  criminalíst icos  e auxiliares de laboratório 

criminal. 

Em 2011, at é 29 de dez embro, foram registrados 28.381 requisições de 

exames p ericiais  no Institut o de Criminalística, sendo 4.650 na Coordenadoria de 

Perícias Ext ernas (locais de crime) e 23.731 na Coordenadoria de Perícias Int ernas 

(laboratórios). Foram realiz ados e entregues no Instituto um total de 2.148 Laudos 

Periciais, de perícias relacionadas à locais de crimes (externas) e 19.103 Laudos 

Periciais relacionados a exames periciais laboratoriais (internas), somando-se um 

total de 21.251 Laudos Periciais concluídos e entregues aos solicit antes . Os 

núcleos regionais foram responsáveis pela realiz ação de 8.560 perícias internas e 

6.402 perícias ext ernas, tot aliz ando 43.261 perícias oficiais at endidas na área de 

Criminalística. 

 Foram realiz ados, ainda, 86 retrat os falados, 539 croquis e 41.869 

cópias /ampliações e impressões fotográficas. O trabalho desenvolvido pela área de 

Criminalística da Superint endência de Polícia T écnico-Cient ífica é crucial na 

elucidação de delitos ocorridos em nosso Estado, quer sejam contra o p atrimônio, 

quer sejam contra a vida, pois tem início no local do crime, com a coleta de 

vestígios e evidências e se desenvolve nos laborat órios forenses, com a análise e 

interpretação destes vestígios , visando à identificação científica dos  autores dos 

crimes, em um trabalho conjunto com a Polícia C ivil.  

 

 

2. Me di cina Legal: 

O serviço de Medicina Legal prestado p ela Superintendência de Polícia 

T écnico-Científica abrange a realização dos exames médico-legais em cadáveres  

(necropsias) e em pessoas vivas (lesões corporais, conjunção carnal, atent ado 

violent o 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 mesmo é disponibilizado em Goiânia no Institut o Médico-Legal, em 13 

(treze) Núcleos Regionais, quais sejam: Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, 

Ceres , Uruaçu, C at alão, Iporá, Anápolis , Jataí, Itumbiara, Quirinóp olis e Luziânia 

e t ambém nos municíp ios de Goianésia, Caldas  Novas, Porangatu.  

A atividade é realizada pelos médicos-legist as, auxiliados p elos auxiliares  

de autópsia. 

 Analisando a est atística anual (at é o mês de novembro) dos serviços  

prest ados p ela área de Medicina Legal, verificamos que foram realizadas em t odo 

Estado, um total de 5.561 necropsias, sendo 2.477 na C apital e 3.087 nos Núcleos  

Regionais. Quant o aos exames nas pessoas vivas , foram realizados 38.750 exames 

diversos , sendo 22.547 no IM L e 16.203 nos  Núcleos  R egionais. Assim, no ano de 

2011 (até o mês de dez embro), foram realiz ados nos IM Ls do Estado de Goiás um 

total de 44.311 p erícias  oficiais na área de Medicina Legal. 

O trabalho desenvolvido pela área de Medicina Legal da 

Superint endência de Polícia Técnico-Cient ífica é crucial na elucidação de delit os  

ocorridos em nosso Est ado.  
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3. Identifi cação: 

O serviço de Identificação, que abrange a confecção do document o de 

identidade para o cidadão, bem como o trabalho de ident ificação criminal, em 

apoio às atividades de repressão da Polícia Civil, é disponibilizado, em Goiânia, 

no Instituto de Identificação e em 07 unidades Vapt-Vupt dos  exist ent es  na Capital 

(Araguaia Shopping, Burit i Shopping, Camp inas , Shopping Construart, Shopping 

Buena Vista, B anana Shopping e Praça da Bíblia) e, no interior do Est ado, em 

outros  14 postos dos Vapt-Vupt, nos  13 Núcleos  Regionais dest a Sup erintendência 

e também em outros 29 municípios goianos. Unidades Vapt-Vupt implant adas  no 

interior, como por exemplo, nos municíp ios de Aparecida de Goiânia, Anápolis, 

Itumbiara, Morrinhos, Jataí, Rio Verde, Á guas Lindas , Trindade, Valp araíso, 

Senador Canedo, Goianésia, Itaberaí, Mineiros e Jaraguá, somando-se a est es os 

implant ados em Luziânia e no DETRAN da Capit al, onde estão previstos o 

atendimento destes trabalhos.  

 Segundo est atíst icas anuais de prestação de serviços , na área civil, foram 

confeccionadas  um total de 305.227 cart eiras de identidade e expedidos 11.847 

atestados de bons ant ecedentes, em um atendimento direto ao cidadão. 

Na área criminal, foram realizados 1.740 cadast ros criminais e emitidas 

16.776 folhas de antecedent es, em at endimento às requisições legais. 

 No ano de 2011 foram execut adas de forma sat isfatória todas as 

atividades de Ident ificação, não ocorrendo qualquer espécie de p rejuízo ao cidadão 

ou à Just iça em virtude de falta dos mat eriais necessários para a realização do 

serviço. O Governo do Estado atendeu a todas as requis ições de despesas . 

Neste ano, o Institut o de Ident ificação realiz ou 313 pesquisas de 

criminosos no AFIS (A utomot ed Fingerprint Identification System). Est e sistema, 

da marca SAGEM MORPHO, um dos melhores do mundo, foi adquirido pela 

Polícia Federal, que disponibilizou o comp artilhamento do banco de dados 

nacional de pessoas com passagem pela p olícia p ara todos os Estados da 

Federação, at ravés do confronto informatizado das  impressões digit ais. 

 Na área de recursos humanos, com a realiz ação do concurso em 2010 foi 

possível dar maior celeridade aos trabalhos desenvolvidos na SPTC no ano de 

2011. 

 Pela unidade 2950, por meio de Convênios, foram adquiridos diversos  

equip amentos que possibilit aram o aparelhament o do Instit uto de Criminalística 

(R$1.507.053,14), do Instit uto Médico Legal (R $1.797.681,23), das Bibliotecas  

dos Núcleos R egionais  (R $692.748,47), da Gerência de Ensino da SPTC 

(R$55.583,05) e dos Núcleos Regionais (R$15.480,00), tot alizando 

R$4.068.544,89 de investimento, em decorrência, ocorreu a modernização e 

otimização de 18 (dezoito) uni dades da SPTC , conforme a seguir exp osto: 

a) Instituto de C riminalística 

1. Aquis ição de comput adores para t odas as seções. 

2. C olocação de piso especial na Seção de Balíst ica. 

3. Ampliação do Laboratório de DNA Forense. 

4. Ampliação de equip amentos para o Laborat ório de Análise 

Instrumental e Toxicologia. 
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5. Aquisição de mais máquinas fotográficas digit ais e maletas para 

colet as de impressões latentes em locais de crime. 

b) Insti tuto Mé di co-Legal  

Reforma do bloco administrat ivo concluída, que possibilitou maior 

comodidade, conforto e humaniz ação, não só no atendimento ao 

público, como aos servidores ali lotados. Reinício das obras de reforma 

do necrotério que estavam paralisadas a quase 1 ano. 

c)Instituto de Identificação 

1. Aquis ição  de computadores. 

2. A quisição de máquinas fot ográficas digitais  para o serviço de 

identificação criminal. 

3. Reforma e manutenção das mesas datiloscópicas eletrônicas  para o 

serviço de identificação civil, em andament o. 

d) Núcleos Regi onais  

2º NRPTC – Goi ás; 4º NRPTC – Morrinhos; 5º NRPTC – Rio 

Verde; 6º NRPTC – Cere s; 7º NRPTC – Uruaçu; 8º NRPTC – 

Catal ão; 9º NRPTC – Iporá; 10º NRPTC – Anápolis; 11º NRPTC – 

Jataí ; 12º NRPTC – Itum bi ara; 13º NRPTC – Quirinópolis; 3º 

NRPTC – Formosa e 14º NRPTC – Luziânia : 

Todos moderniz ados com computadores para todos os Núcleos, 

máquinas  fotográficas digitais em número suficiente para todos os  

peritos  e com instrumentais para realiz ação de necropsias . 

A seguir, apresentamos a est atística dos trabalhos  realiz ados pela área de 

Criminalíst ica, Medicina Legal e Instituto de Identificação, no ano de 2011, na 

Capit al e no Interior do Estado (Núcleos Regionais): 

 

a) Área de Criminalísti ca - Núcleos Re gionais- Servi ços de apoi o à 

Peri cia - Instituto de Criminalística:  

 

 

S ERVIÇO D E APOIO ÀS PERÍCIAS QUANT. 

Retrato falado 86 

Croqui 539 

cópias /ampliações e imp ressões fotográficas 41.869 

PERÍC IAS REA LIZADAS NOS NÚC LEOS REGIONAIS 

Perícias Externas 6.402 
Perícias Internas 8.560 
TO TAL D E PERIC IAS 14.962 
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Instituto de Criminalísti ca - Goiânia  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Medi cina Legal: 

 

 

 

 

 

PERÍCIAS EXTERNAS (LOCAIS DE CRIME) – 
CAPITAL –  SAÍDAS 

Acidentes de t rânsito 403 
Engenharia legal  51 

Crimes contra o patrimônio 1.194 

Crimes contra a vida 463 
TOTAL PERÍCIAS EXTERNAS 2.148 

PERÍCIAS INTERNAS (LABORATORIAIS) - 
CAPITAL  SAÍDAS 

Análise instrumental 1.332 
Tóxico Entorpecente 8.797 

Toxicologia 524 
Biologia 670 
DNA 70 
Documentoscopia 444 

Balística 2.289 

Papiloscopia 832 
Evidências diversas 616 

Informática/  374 
Áudio e Vídeo 166 

Identificação veicular 2.865 
Meio ambiente 124 
TOTAL PERÍCIAS INTERNAS 19.103 
TOTAL DE PERÍCIAS 21.251 
TOTAL GERAL PERÍCIAS REALIZADAS.............21.251 

EXA MES REALIZADOS NO  VIVO – IML D E GO IÂNIA 
Lesões corporais 20.737 
Exames diversos  1.810 
TO TAL D E EXAMES  22.547 
TO TAL D E NECROPSIAS  2.477 
TO TAL G ERAL (N EC ROPSIAS E EXA MES) ...... ................25. 024 

 
 

PERÍCIAS REALIZADAS - CAPITAL (IML) 

N EC RO PSIAS 
Mortes por homicídio  841 
Mortes por suicídio  122 
Mortes acidentais 1012 
Mortes naturais 451 
Outros Exames 51 
TO TAL DE NECRO PSIAS 2.477 

 

PERÍCIAS REALIZADAS - NÚC LEOS REGIONAIS 
EXAMES REALIZADOS EM VIVOS 16.203 
EXAMES REALIZADOS EM C ADÁVERES  3.084 
TO TAL G ERAL (N EC ROPSIAS E EXA MES) ...... ................19. 287 
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c) Instituto de Ide ntificação: 

INS TITUTO DE ID EN TIFIC AÇ ÃO 

DIVISÃO  DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 
Documento Quant. 

Carteira de Identidade – 1ª via 139.747 
Carteira de Identidade – 2ª via 165.480 
Atestado de bons antecedentes 11.847 

 
 
 
 
 

DIVISÃO  DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 
Procedimento Quant. 

Cadastro criminal 1.740 
Folhas de antecedentes emitidas 16.776 
Pesquisa e inclusão de latentes no AFIS-PF 611 
Inclusão de pessoas no AFIS – PF 2.088 
Inclusão de cr iminosos no SINIC Federal 3.256 
Pesquisa criminosos no AFIS 313 
Retrato falado  122 
Laudo Prosopográf ico 12 
Reconstituições faciais 01 
Projetos de envelhecimento/rejuvenescimento - 

 
 
 

EXA MES PAPILOSCÓPICOS 
Procedimento Quant. 

Confrontos Positivos 289 
Confrontos Negativos 16 
Informação T écnica 608 

 

 

 Ação 2773 - Otimização Dos Proce dimentos Pe riciais E De  

Identificação Ci vil E Criminal 

Realizações: 

Descrição Destino Aquisição Valor 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Medicina 

Legal  
 

IML 

Manutenção em 
câmaras de 

refrigeração de 
cadáveres, mesas de 

autópsia e 
condicionadores  

de ar.  
 

      
91.847,18  

 

TO TA L DA AÇÃO     91.847,18  
 

 

Obse rvações: 

Por meio de Convênios, pela unidade 2950, foram adquiridos diversos  

equip amentos que possibilit aram o aparelhament o do Instit uto de Criminalística 

(R$1.507.053,14), do Instit uto Médico Legal (R $1.797.681,23), das Bibliotecas  

dos Núcleos R egionais  (R $692.748,47), da Gerência de Ensino da SPTC 

(R$55.583,05) e dos Núcleos Regionais (R$15.480,00), tot alizando 

R$4.068.544,89 de investiment o, que somados a recursos próprios result aram na 

otimização de procediment os nas áreas de perícias oficiais criminais e de 

identificação civil e criminal como a seguir demonstrado: 

1. Com a aquis ição de máquinas fotográficas digitais, o t rabalho de 

documentação das evidências, tanto nos locais  de crime quant o nos  
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laborat órios e nos serviços de necropsia, melhorou sensivelmente, em 

virtude da própria tecnologia present e nos equipamentos adquiridos 

anteriorment e, e também na facilidade de impressão, permitindo uma 

melhor apresent ação dos laudos periciais , tornando-os mais inteligíveis 

para nosso p úblico alvo, que são os delegados de polícia, promotores e 

juíz es. A melhoria alcançou t ambém o serviço de identificação criminal 

realizado pelo Instit uto de Identificação. 

2. A  reformulação do parque de informát ica levado a efeit o em todas as 

unidades da SPTC, com a substituição de computadores já ultrap assados 

em tecnologia por comput adores de últ ima geração, deu ao trabalho 

pericial mais agilidade, t anto na confecção dos laudos, quant o no serviço 

administrativo. Da mesma forma, o trabalho de identificação civil e 

criminal t ambém sofreu um incremento no sentido de agilizar a entrega 

de cart eiras de identidade, bem como a identificação criminal. 

3. Ressalt e-se que com a aquis ição do sistema informatiz ado de 

comparação balística EVO FINDER, um dos melhores existentes no 

mundo e com a inst alação de piso vinílico no subsolo da Seção de 

Balística, deu a est a Seção do Instit uto de Criminalística, deu melhores 

condições  de trabalhos p ara os  Perit os, além da possibilidade de agiliz ar o 

trabalho de comparação de projét eis e estojos encont rados em locais de 

crime e retirados dos corpos das vítimas com as armas suspeit as, com 

maior agilidade e certez a, a possibilidade de se mont ar um banco de 

dados das caract erísticas fís icas dos elementos de munição acima cit ados , 

o que permit irá, no fut uro, a identificação da arma usada em determinado 

crime contra a vida, auxiliando a investigação criminal na solução destes  

crimes. 

4. A implantação do Laborat ório de DNA Forense no Instit uto de 

Criminalíst ica e com nomeação de novos Peritos que foram lotados nest e 

laboratório proporcionou maior produtividade nos exames e colocou, de 

fat o, a Polícia Técnico-Cient ífica de Goiás no mesmo pat amar de 

modernidade das polícias t écnicas dos outros Estados da Federação que já 

cont avam com est a ferrament a de investigação. Atualmente, pode-se 

diz er que não existe investigação criminal sem o uso desta tecnologia. 

5. Os demais equip amentos adquiridos para os diversos laboratórios do 

Instituto de Criminalíst ica, como os  de Biologia e Toxicologia, trouxeram 

a todos eles um grande incremento t ecnológico, tornando o trabalho 

pericial aí realiz ado mais ágil e confiável no que diz respeito às  

conclusões emitidas pelos laudos p ericiais. 

6. O invest imento em novos softwares de retrat o falado, tanto para a 

Capit al quant o para os Núcleos de Uruaçu, Luziânia e Formosa, permitiu 

uma apresent ação visual mais fidedigna dos susp eit os, em auxílio à 

invest igação criminal e, no caso da disponibiliz ação para o int erior do 

Estado, descentralizou o serviço, facilitando a vida dos usuários das  

regiões onde as ditas ferrament as foram implantadas. 

7. A implant ação do Laboratório de A natomia Patológica no IML de 

Goiânia t rata-se do início de uma nova forma de se fazer p erícia 

necroscópica, já que através do trabalho realiz ado p elos especialist as em 
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patologia deste laboratório, a investigação a respeit o das causas e das 

circunstâncias das mortes  poderão ser melhor esclarecidas . 

8. O import ante trabalho realizado pela p erícia odonto-legal, cuja seção 

faz part e do IML da Capital, foi increment ado com a aquis ição de novos 

equipamentos, p ermit indo que os técnicos exerçam sua função da forma 

exigida por est a ciência, especialmente no que diz respeit o àqueles casos 

em que a identificação de uma pessoa pode ser feit a p ela comparação da 

arcada dentária. 

9. Tanto a aquis ição de novos instrumentais para a realização de 

necropsias p ara o IML da C apit al e também para todos os Núcleos, foi de 

suma importância no sentido de dotar esses procedimentos de técnicas 

mais  modernas  e precisas. Em conjunt o, a aquisição dos equipament os 

necessários para o serviço de est eriliz ação dest es instrument ais ap ós a 

realização do serviço, trouxe mais segurança aos servidores que 

desemp enham estas funções, evitando-se ass im cont ágios que poderiam 

muitas vezes trazer consequências sérias para a saúde dest es servidores . 

Acrescente-se a ist o, o trabalho de manutenção constante das câmaras 

frias, destinadas à conservação de cadáveres, imprescindível nos 

trabalhos desenvolvidos em todos os IMLs do Est ado.  

10. Da mesma forma, os equipamentos adquiridos p ara a realização de 

exames em pessoas vivas, tais como bafômetros e out ros, melhorou, em 

termos técnicos , a prestação do serviço pelos médicos-legist as. 

11. Ainda na área de medicina legal, com part e da reforma concluída, 

proporcionou ao usuário e aos profiss ionais ali lotados, maior confort o e 

humaniz ação do ambiente de trabalho e atendimento.  

12. Com relação ao serviço de identificação civil, o invest imento feito na 

reforma das mesas dat iloscópicas eletrônicas do Instituto de Identificação 

trouxe mais agilidade ao trabalho de arquivo das fichas dat iloscópicas que 

faz em p art e do acervo do Est ado e possibilitando mais  celeridade na 

confecção de carteiras de identidade.  

 

 Ação 2774 - Provimento De Materi ais E S erviços Para S ptc 

Realizações:  

Descrição Dest. Aquisição Valor 
Material De Consumo P/ 

Identificação  II Material de Consumo 2.572,00 

Equipamento E Material 
Permanente P/ 
Identificação  

II 05 - Swith                                                    
10- multimentro 1.880,00 

Material De 
Processamento de Dados 

p/ o  Instituto de 
Criminalística 

IC 

35-HD 500 GB para notebook  
35-Gaveta para HD externo                                                                            

10-HD de 1 T B                                                                               
10-Gaveta para HD Externo / 

3.5" 

7.988,80 

Material De Consumo P/ 
Pericias Oficiais E 

Identificação  
SPT C Material de Expediente 5.515,00 

Material De Consumo P/ 
Pericias Oficiais E 

Identificação  
SPT C Material para laboratório  12.259,74 

Material De Consumo P/ 
Pericias Oficiais E SPT C Material de Consumo 366.685,27 
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Descrição Dest. Aquisição Valor 
Identificação  

Material De Consumo P/ 
Pericias Oficiais E 

Identificação  
SPTC Material de Consumo 223.157,12 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Pericias 

Oficiais 
SPTC Blocos para protocolo e 

identificação 5.495,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Pericias 

Oficiais 
SPTC Aquisição de pasta e envelopes 1.690,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Pericias 

Oficiais 
SPTC Manutenção de Maca do IML 3.200,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Pericias 

Oficiais 
GI Confecção de Bancada 4.200,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Pericias 

Oficiais 
SPTC Conserto de máquinas 

fotográficas 2.580,00 

Outros Serviços De 
Terceiros P/ Pericias 

Oficiais 
SPTC 

Despesas com contratação de 
empresa especializada em 
manutenção preventiva e 
corretiva de elevadores.  

1.904,55 

Material De Proteção E 
Segurança P/ Perícias 

Oficiais E Identificação  
SPTC 450 - Macacão de proteção 

contra riscos bio lógicos 7.200,00 

TO TA L DA AÇÃO   646.327,48 

 

Observações: 

As realizações da Ação 2774 foram destinadas à aquisição de materiais 

de consumo diversos, contratos de prest ação de serviços e aquisição de 

equipamentos de processament o de dados, sendo que foram empregados 

R$60.899,98 na unidade 2950 e R $646.327,48 na unidade 2901. 

 Ainda, pela unidade 2950, por meio de Convênios, foram adquiridos  

diversos  equipamentos que possibilitaram o aparelhamento do Instituto de 

Criminalíst ica (R$1.507.053,14), do Instituto Médico Legal (R$1.797.681,23), das  

Bibliot ecas dos Núcleos Regionais (R$692.748,47), da Gerência de Ensino da 

SPTC (R$55.583,05) e dos Núcleos R egionais (R$15.480,00), tot alizando 

R$4.068.544,89 de investiment o. 

Ressalte-se ainda que os materiais de consumo foram suficientes para 

realiz ação das p erícias, t anto na área de Criminalíst ica, quant o de Medicina e 

Odontologia Legais , na Capit al, e no interior do Est ado, quer sejam reagentes  

químicos p ara os  diversos  laboratórios , mat eriais de prot eção individual (EPIS) em 

número suficient e p ara serem disponibilizados para todos os servidores, mat eriais  

para as confecções dos documentos de identidade requeridos pelos cidadãos, 

materiais para revelação e coleta de impressões digit ais , bem como mat eriais  

gráficos e materiais  de exp ediente. 
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PROGRAMA 1914 - PROGRAMA ES TADUAL DE ASSIS TÊNCIA E 

PROT EÇÃO A CO LABORADORES DA JUS TIÇA EM S ITUAÇÃO DE 

RIS CO OU GRAVE AMEAÇA 

Descrição do Indi cador de  Resultado: 

Nome do 
Indicador Descrição 

Unidade 
de 
Medida 

Prev. Real.  

Nº de pessoas 
beneficiadas com 
proteção 

Somatório do número de pessoas 
beneficiadas com proteção e 
assistência pelo programa.  

Pessoas 32  21 

Observações: 

No ano de 2011 foram atendidas 32 pessoas, sendo que dessas , 21 foram 

beneficiadas com proteção no Programa de Assist ência e Proteção a Vítimas e 

Colaboradores da Justiça. Foram adquiridos equipamentos e mobiliários em geral 

para a efetiva proteção das vít imas/colaboradores pelo Serviço Estadual de 

Proteção ao Dep oent e – SEPDE. 

A Sup erintendência de Direit os Humanos da SSPJ/GO foi criada em 

fevereiro de 2011. Além da busca pela organiz ação de sua infraestrutura fís ica e 

em recursos humanos, teve como principais  atividades: 

 Acompanhar a Operação 6º M andamento, como represent ant e do 

Secretário de Segurança Pública e Justiça; 

 Coordenar a COMISSÃO EM DEFESA DA CIDADANIA, criada 

pelo Governador do Estado para acompanhar os casos de pessoas 

desaparecidas  ap ós abordagens policiais em Goiás , quant ificou e 

analisou os casos de 37 p essoas desap arecidas, em que há indícios  

de crime relacionado à violência policial, apresent ando, em três  

meses, minucioso R elatório, no qual const am todas as medidas a 

serem t omadas quanto a cada caso individualizado, bem como de 

forma geral, a fim de que os crimes sejam esclarecidos, e esta 

violência seja evitada; 

 Visit a, entrevista e at endimentos diversos  às famílias  de pessoas  

desaparecidas; 

 Organiz ação do primeiro BANCO DE DNA do Estado de Goiás, em 

parceria com a Polícia T écnica; 

 Acompanhament o de cada um dos casos de p essoas desaparecidas  

junto à Polícia Civil, Corregedoria da Polícia Milit ar e Polícia 

Federal; 

 Diagnóst ico aprofundado da sit uação referente à investigação de 

denúncias de pessoas desaparecidas no Estado, com proposições  

práticas para sua otimiz ação; 

 Participação de Audiência Pública no Congresso Nacional, p ara 

relato do trabalho realizado após a Operação 6º Mandament o, e 

solicit ação para continuidade da investigação por parte da Polícia 

Federal; 
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 Participação de Seminário sobre Crimes de Homofobia na Secretaria 

Nacional de Direit os Humanos, com elaboração de protocolo de 

ações a serem implementadas em todo o País; 

 Reestruturação e ot imiz ação do SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO 

DEPOENT E ESPECIAL e est abelecimento de ação integrada com 

PPCAM para at endimento de crianças  e adolescentes  em situação de 

ameaça de morte; 

 Realização do projeto “ROM PENDO O SILÊNCIO”, 

conscientiz ação da comunidade sobre a violência contra crianças e 

adolescentes, como evitá-la e combat ê-la; 

 Participação em Conselhos da Sociedade Civil, relacionados aos 

direit os da criança e do adolescente, idosos , mulheres , Gabinete de 

Gestão Integrada, Comit ê interdisciplinar de combat e ao crack e 

outros, como interlocutor entre a sociedade e o setor de segurança 

pública; 

 M obiliz ação p ela segurança nas escolas do Est ado; 

 Investigação de denúncias de maus-tratos e tortura em unidades 

pris ionais, com vistorias realizadas pessoalmente pelo 

Superint endente e equipe; 

 Encaminhamento de denúncias de violação de direit os aos órgãos 

competentes, e seu acompanhamento; 

 Coordenação dos  Conselhos Comunitários de Segurança em todo o 

Est ado; 

 Elaboração e apresentação de projetos na área de Direitos Humanos 

à Secret aria Nacional de D ireitos  Humanos. 

 

 Ação 2935 - Prote ção às Vítim as E Testemunhas Ameaçadas 

(Provita-Go) 

Realizações:  

Não houve realiz ação financeira cadastrada para est a ação nesta unidade 

orçamentária (2901). Foram execut adas na unidade orçamentária 2950. 

Obse rvações:  

A Ação de Proteção a Vít imas e Testemunhas Ameaçadas desenvolve um 

conjunt o de at ividades que visam à prot eção e assist ência de vítimas e 

testemunhas ameaçadas ou em sit uação de risco grave, em razão de colaborarem 

em invest igações ou p rocessos criminais, bem como proteção de réus-

colaboradores por meio de ações estratégicas junt o ao Sist ema de Execução Penal 

com vistas a preservar a prova test emunhal, assegurando em ambos os casos a 

int egridade física, psicológica e a reinserção social, quando for o caso. 

Esta Ação t ambém oferece apoio biopsicossocial às vítimas da violência, 

visando minimiz ar suas consequências . 
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No ano de 2011, foram beneficiadas 29 pessoas dentro da ação 2935, 

entre vítimas e testemunhas. 

 

  Ação 2936 - Proteção A Réus-Col aboradores E Abrigamento 

Provisório Aos Demais Col aboradores  Da Justiça 

Realizações:  

Cod. Descrição Aquisição  Valor 
Real.  

23177 

Concessão de 
Adiantamentos p/ 
Defesa dos Direitos 
Humanos  

Concessão de Adiantamentos 76.000,00 

 

Observações: 

Est a ação é dest inada aos at endimentos do Serviço Estadual de Proteção 

ao Depoente Especial – SEPD E. Em 2011, foram beneficiadas 03 pessoas (réus-

colaboradores. 

 

  Ação 2937 - Mapeamento e Estudo da Violênci a 

Realizações:  

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. 

 

Obse rvações:  

Ainda encontram-se em planejament o as atividades de mapeamento e 

estudo da violência, com vist as a subsidiar as ações do Sist ema de Segurança 

Pública e de outras p olíticas correlatas. 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

T ECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

 Ação 1237 - Promover suporte técnico a sistemas, programas e  

equi pamentos de T I/Telecom em uso na ADM. Públi ca Estadual. 

Realizações: 

Não houve realização financeira cadastrada p ara esta ação, sendo 

executadas nos Programas 1877 e 1888. 

Obse rvações:  

Para o cumprimento desta Ação, a Gerência de Informát ica e 

T elecomunicações conta com 08 (oito) profiss ionais, que at uam em 03 (três) 

níveis de at endimento. 

Diariament e, são at endidos cerca de 200 chamados, provenientes  de todas  

as unidades que compõem a SSPJ. São realizadas t arefas básicas, mas 
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imprescindíveis , como a criação de contas de usuário e instalação de 

equipamentos.  

No entanto, também são at endidas demandas represent ativas, t ais como a 

manutenção do Sistema de Monit orament o Urbano da Capital, dos equipament os 

de T I que provêem suporte para os Sistemas Int egrados de Segurança Pública e a 

manutenção de links para a conexão de todas as unidades da PM, PC, BM, ST PC, 

PROCON e SSPJ.  

Em 2011, foram adquiridos equipamentos de informática, bem como 

contrat ado sup ort e técnico, no entanto, as realizações financeiras foram 

cadastradas no Programa 1888. 

Foram efetuadas aquisições de equipamentos por meio de Convênios 

(fonte 80) na unidade 2901, na Ação 2738 do Programa 1888 no valor de R$ 

1.466.427,70. 

A Gerência de Informática e Telecomunicações desenvolveu, durant e o 

ano de 2011, as seguintes at ividades: 

 Implantação de 53 rast readores  móveis; 

 Inst alação de GPS nas viaturas  do CHOQUE e ROT AM; 

 Implantação DO CIAE em outras  cidades do Est ado, totalizando 32 

Cent ros  de Operações Online, que cobrem cerca de 85% das 

ocorrências  do Estado; 

 M elhorias nos s ist emas de Procedimentos Policiais utilizado pela 

Polícia Civil; 

 Aquisição de 200 computadores para modernização do p arque 

computacional da SSPJ; 

 Contratação de empresa para manut enção do Grupo Gerador da 

SSPJ; 

 Termo de Cooperação Técnica entre SSPJ e o Ministério Público 

para troca de informações; 

 Termo de Cooperação Técnica entre SSPJ e SSP da Paraíba para 

troca de informações; 

 Desenvolvimento do módulo de requis ições do SAPLIC (Sist ema da 

Criminalíst ica). 

 

 Ação 1238 - Prover materiais e servi ços para ope ração de re des e  

equi p. de TI/Te com em uso na adm. Pública Estadual. 

Realizações: 

C ód. Descrição Valor Real. Aquisição 

24912 Equip. e Material Permanente p/ 
Segurança Pública                   3.323,00  01 Switch 

27710 Material de Proc. de Dados p/ 
Segurança Pública                   3.575,00  Materiais diversos 

TO TAL DA AÇÃO                   6.898,00    
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Observações: 

Periodicamente, são apresent adas requisições de Equip amentos de T I, 

para apoio às atividades de Segurança Pública. Neste sentido, a Gerência de 

Informática e T elecomunicação tem atuado como requisitant e e disponibiliz ado 

técnicos especializ ados para o dimensionamento de soluções  robust as, confiáveis e 

estritamente adequadas ao propósito das ações que apóiam. 

Além dos mat eriais e equipamentos adquiridos  nesta ação, foram 

efet uadas  aquis ições  de equipamentos p or meio de Convênios (font e 80) na 

unidade 2901, na Ação 2738 do Programa 1888 no valor de R$ 1.466.427,70. 

A Gerência de Informática e Telecomunicações desenvolveu, durant e o 

ano de 2011, as seguintes at ividades: 

 Implantação de 53 rast readores  móveis; 

 Inst alação de GPS nas viaturas  do CHOQUE e ROT AM; 

 Implantação DO CIAE em outras  cidades do Est ado, totalizando 32 

Cent ros  de Operações Online, que cobrem cerca de 85% das 

ocorrências  do Estado; 

 M elhorias nos s ist emas de Procedimentos Policiais utilizado pela 

Polícia Civil; 

 Aquisição de 200 comput adores p ara moderniz ação do parque 

comput acional da SSPJ; 

 Contratação de empresa para manut enção do Grupo Gerador da 

SSPJ; 

 Termo de Cooperação Técnica entre SSPJ e o Ministério Público 

para troca de informações; 

 Termo de Cooperação Técnica entre SSPJ e SSP da Paraíba para 

troca de informações; 

 Desenvolvimento do módulo de requis ições do SAPLIC (Sist ema da 

Criminalíst ica). 

 

 Ação 2856 - Prove r soluções em sistem as, programas e equipamentos 

de  T I/Tele com para uso na adm. Pública Estadual. 

Realizações:  

Cód. Descrição Valor 
Real. Aquisição 

27747 Equip. e Material Permanente p/ 
Segurança P ública 3.870,00  Switch e Estabilizadores 

27746 Material de Proc. de Dados p/ 
Segurança P ública 429,60 Materiais diversos 

TO TA L DA AÇÃO 4.299,60   

Obse rvações: 

Além dos mat eriais e equipament os adquiridos nesta Ação, foram 

efetuadas aquis ições de equipament os por meio de Convênios (font e 80) na 

unidade 2901, na Ação 2738 do Programa 1888 no valor de R$ 1.466.427,70. 
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A Gerência de Informática e Telecomunicações desenvolveu, durant e o 

ano de 2011, as seguintes at ividades: 

 Implantação de 53 rast readores  móveis; 

 Inst alação de GPS nas viaturas  do CHOQUE e ROT AM; 

 Implantação DO CIAE em outras  cidades do Est ado, totalizando 32 

Cent ros  de Operações Online, que cobrem cerca de 85% das 

ocorrências  do Estado; 

 M elhorias nos s ist emas de Procedimentos Policiais utilizado pela 

Polícia Civil; 

 Aquisição de 200 comput adores p ara moderniz ação do parque 

comput acional da SSPJ; 

 Contrat ação de empresa para manut enção do Grupo G erador da 

SSPJ; 

 T ermo de Cooperação T écnica entre SSPJ e o Ministério Público 

para troca de informações; 

 T ermo de Coop eração T écnica entre SSPJ e SSP da Paraíba para 

troca de informações; 

 Desenvolvimento do módulo de requisições do SAPLIC (Sist ema da 

Criminalíst ica). 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvolvime nto de ações de  promoção, pre venção e  

controle da saúde do servidor - PPCSS 

Realizações: 

Não houve realização financeira cadastrada para est a ação, p orém, foram 

efetuadas aquis ições de equipament os por meio de Convênios (font e 80) na 

unidade 2901, Programa 1888 e A ção 2741 no valor de R$ 13.229,20. Também 

houve – no mesmo Programa/Ação/Unidade Orçament ária, contrat ação de 

empresa especializada para realização de Curso de Treinament o de Emergência 

para Comandant es de aeronaves (helicóptero) no valor de R $ 48.500,00 (recurso 

próprio). 

Obse rvações: Visando à promoção da saúde do servidor, em 2011, foram 

realiz adas diversas atividades p elo SESM T, conforme tabelas a seguir: 

 

INSTITUTO MÉDICO LEGAL ARISTOCLID ES  TEIXEIRA 
N.o AÇÃO STATUS  

01 ASSESSORAMENT O À CIPA GEST ÃO ABR DE 2010 A ABR 
2012 (Relatórios, reuniões, etc.)  CONCLUÍDO 

02 

REALIZAÇÃO DA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENTES (SIPAT /2011) – 27, 28 e 29 de setembro 

(PALESTRAS, COFFE BREAK, BRINDES, REALIZAÇÃO DE 
EXAME OFT ALMOLÓGICO) 

CONCLUÍDO. 
 

03 CAMPANHAS SEGU RANÇA E SAÚDE NO T RABALHO CONCLUÍDO 
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N.o AÇÃO S TA TUS 

04 CONCLUSÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO (POP-IML) 

CONCLUÍDO 
(HABITUAL) 

05 DIVULGA ÇÃO DO POP AOS SERVIDORES E GESTORES DA 
SSP J.  CONCLUÍDO 

06 
INSPEÇÕES DE SEGURAN ÇA DO T RABALHO EM 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENT OS, VEÍCULOS E 
MOBILIÁRIOS 

CONCLUÍDO 

07 
ACOMPANHAMENTO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA DO 

TRABALHO NA OBRA DE REFO RMA DO IML 
ARISTOCLIDES T EIXEIRA  

CONCLUÍDO 

08 ELABORAÇÃO DE LTCAT  - LAUDOS T ÉCNICO S DE 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO CONCLUÍDO 

09 REVISÃO DO PPRA IML CONCLUÍDO 

10 REALIZAÇÃO/ASSESSORAMENTO EM CAMPANHAS DE 
VA CINA ÇÃO PARA SERVIDORES CONCLUÍDO 

11 
ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES 

T ÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DE EPI.  CONCLUÍDO 

12 IMPLANTAÇÃO DE ORDENS DE SERVIDO GERAL (OS) IML.  CONCLUÍDO 
 
 
 

INS TITUTO D E CRIMIN ALÍS TICA LEONARDO RODRIGUES 
N.o AÇÃO S TA TUS 
01 ASSESSORAMENTO DA CIPA GESTÃO 2010/2012. CONCLUÍDO 

02 
REALIZAÇÃO DA SEMANA INTERNA DE PREVEN ÇÃO DE 

ACIDENTES (SIPAT /2011) – 28, 29/set. e 30/out. 2011 
(PALESTRAS, COFFE BREAK, BRINDES).  

CONCLUÍDO. 

03 

SOLICIT AÇÃO DE VIST ORIA DO CORPO DE BOMBEIRO S 
PARA LEVANT AMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

COMBATE A INCÊNDIO (CERT IFICADO DE 
CONFO RMIDADE – CERCON). 

CONCLUÍDO 

04 REVISÃO DO PPRA. CONCLUÍDO 

05 CAMPANHA DE SEGURANÇA E SAÚDE CONCLUÍDO 

N.o AÇÃO STATUS  

06 REALIZAÇÃO/ASSESSO RAMENT O EM CAMPANHAS DE 
VACINAÇÃO PARA SERVIDORES CONCLUÍDO 

07 ELABORAÇÃO DE LAUDOS T ÉCNICOS DE CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT 

CONFO RME 
DEMANDA 

08 IMPLANTAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO GERAL (O S)  CONCLUÍDO 

09 ELABO RA ÇÃO DO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICA S PARA AQUISIÇÃO DE EPI.  CONCLUÍDO 

10 
INSPEÇÃO DE SEGU RANÇA PARA SINALIZAÇÃO DOS 

PAINÉIS ELETRICOS CONCLUÍDO 

11 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MÓVEL DE COMBATE A 
INCÊNDIO. (EXTINTORES)  CONCLUÍDO 

 
 
 
 

INS TITUTO D E IDENTIFICAÇÃO 
N.o AÇ ÃO STATUS  

01 ASSESSO RAMENTO DA CIPA GEST ÃO 2010/2012 CONCLUÍDO 

02 
REALIZAÇÃO DA SEMANA INT ERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENT ES DO TRABALHO (SIPAT/2011 DIAS 04, 05 E 06 
DE OUTUBRO) – (PALEST RAS, CO FFE BREAK, BRINDES)  

CONCLUÍDO 
Divulgado com 

cartazes e 
program ação 

em murais 
internos 

03 INSPEÇÃO DO CBM NO DIA 18/02/2011 – EMITIDO 
RELATÓRIO CONCLUÍDO 

04 
ORIENT AÇÕES E ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PADRONIZADOS DO SESMT PARA REGISTRO DE 
ACIDENTES DO T RABALHO AOS MEMBRO S DA CIPA 

CONCLUIDO 

05 

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 
PARA LEVANTAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

COMBAT E A INCÊNDIO (CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE – CERCON). 

CONCLUÍDO 

06 CAMPANHA DE SEGU RANÇA E SAÚDE CONCLUÍDO 
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N.o AÇÃO S TATUS  
07 ELABORAÇÃO DO PPRA CONCLUÍDO 

08 ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DE EPI.  CONCLUÍDO 

09 ELABO RA ÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO - O S EM 
ANDAMENTO 

 
SECRET ARIA D E SEGURANÇA PÚB LICA - SEDE 

N.o AÇÃO S TATUS  

01 DESENOLVIMENT O DE ATIVIDADE BU ROCRÁTAS. HABITUAL 

02 ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LTCA. HABITUAL 

03 ELABO RA ÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. CONCLUIDO 

04 ASSESSORAMENT O NA APLICAÇÃO DA ORDEM DE 
SERVIÇO. 

EM 
ANDAMENTO 

05 
INSPEÇÕES DE SEGURAN ÇA DO T RABALHO EM 
AMBIENTES,  INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIOS.  
HABITUAL 

06 EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICO S NA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). HABITUAL 

07 DESEN VOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO LINK SESMT 
NA PÁGINA DA  SSPJ. 

CONCLUIDO 

08 CAMPANHAS  DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. HABITUAL 

09 ELABO RA ÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS - PPRA 

CONCLUIDO 

10 ASSESSO RAMENTO NA IMPLANTAÇÃO DO PPRA. CONCLUIDO 

11 ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DO PPRA. HABITUAL 

12 ASSESSORAMENT O NO PROCESSO DE ELEIÇÃO DA CIPA 
GEST ÃO. 

EM 
ANDAMENTO 

13 CONT ROLE DOS EQUIPAMENTOS DE COMBAT E A 
INCÊNDIO. 

HABITUAL 

14 ASSESSORAMENT O NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO, 
MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXT INTORES. HABITUAL 

N.o AÇ ÃO STATUS  

15 SO LICIT AÇÃO DE LIMPEZA DAS CAIXA S D'Á GUA E 
ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. CONCLUIDO 

16 DISPONABILIDADE DE PROFISSIONAL DO SESMT  AO 
"PROGRAMA SINDICO DENGUEIRO. CONCLUIDO 

17 
FORAM DESENVOLVIDAS OUT RA S AÇÕES EM 

CUMPRIMENT O AO PLANO DE AÇÕES DO PPRA 
(RECOMENDAÇÕES  DO SESMT) VIDE PPRA. 

CONCLUIDO 

 
 

ES TATÍSTICA DE ACIDENT ES  

N.o total de acidentes 
dentro do órgão 

N.o de acidentes c/ 
afastamento 

N.o de 
acidentes s/ 
afastamento 

N.o de 
acidentes 

com  
empresas 

terceirizadas 

N.o de 
CATs 

emitidas 

IML 13 4 9 2 13 

IC 0    0 

II 0    0 

SEDE 2 2 0 0 2 

TOTAL 15 6 9 2 15 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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2902 – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 2900 – SECR ET ARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

GESTOR:  

 CEL QOPM ED SON COST A ARAÚJO - COMANDANTE GERAL 

DA PM GO 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

ES TADO  DE GOIÁS 

POPULAÇÃO 6.080.716 

RELAÇÃO EFETIVO/POPULAÇÃO 1 

IDEAL 24.323 

EXISTENTE 12.576 

DEFASAGEM 11.747 

1 Policial Milit ar p ara 250 cidadãos  (ONU) 
                     
 
 
 

 

POPULAÇÃO DO EST ADO DE GOIÁS 

2010 

(censo 2010) 

2011 

(Estimativa) 

6.003.788 6.080.716 

*Fonte IBGE 

* Obs.: No ano de 2010 foi realizado o censo, portanto a população relatada 

é real. 

 

 

* O efetivo diminuiu em 302 Policiais Militares, tendo como referencia os  

anos de 2010 e 2011, mesmo diante da inclusão de 79 cadet es e 135 alunos 

do curso de formação de praças. A redução se deu por motivo de reformas 

por temp o de serviço, aposent adorias precoces por motivos de saúde, 

exclusões a bem da disciplina, óbit os e p edidos de baixa. Realiz ando um 

EF ETIVO DA PMGO 

2008 2009 2010 2011 COMPARATIVO  

2010 e 2011 

12.494 12.169 12.878 12.576 Re dução de  

302 PPMM (2.40%) 
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comp arativo entre os anos de 2008 e 2011 const ata-se que houve um 

aumento de 82 (oitent a e dois) Policiais Milit ares. 

CAPIT AL 

MUNICIPIO 

POPULAÇÃO EST IM ADA 

2008 2009 2010 

(censo) 

2011 

GOIÂNIA 1.265.394 1.281.975 1.302.001 1.318.149 

REGIÃO METROPOLIT ANA 

MUNICIPIO 
2008 2009 2010 2011 

Abadia de Goiás  6.182 6.301 6.876 7.023 

Ap de Goiânia 494.919 510.770 455.657 465.093 

Aragoiânia 7.589 7.702 8.365 8.514 

Bela Vista 21.466 21.679 24.554 24.965 

Bonfinópolis  7.157 7.336 7.536 7.704 

Braz abrantes  3.294 3.345 3.232 3.268 

Caldazinha 3.299 3.341 3.325 3.361 

Caturaí 4.639 4.667 4.686 4.714 

Goianápolis 11.580 11.663 10.695 10.697 

Goianira 25.647 26.336 34.060 34.852 

Guap o 13.974 13.973 13.976 13.985 

Hidrolândia 14.577 14.718 17.398 17.729 

Inhumas 46.555 46.786 48.246 48.580 

Nerópolis 20.120 20.260 24.210 24.643 

Nova Venez a 7.168 7.240 8.129 8.261 

St. Antônio 4.129 4.230 4.703 4.826 

Senad. C anedo 75.297 77.511 84.443 86.849 

Terez ópolis  5.875 5.951 6.561 6.675 

Trindade 102.870 104.979 104.488 106.256 

TOTAL 876.337 898.788 871.140 887.995 

*Fonte IBGE 

 

 Obje tivo Institucional:  

 Execut ar as atividades de Polícia Ostensiva de natureza 

prevent iva e, eventualmente, repress iva com vistas à preservação 

da ordem pública; 

 Exercer a compet ência de polícia judiciária milit ar, nos termos da 

lei federal; e garantir o exercício do poder de polícia, dos p oderes  

e órgãos públicos estaduais; 

 Atender a convocação, inclusive mobiliz ação, do Governo 

Federal em caso de guerra externa ou para prevenir ou reprimir 

grave p erturbação da ordem ou ameaça de sua erupção.  
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 Eixo(s) Gove rnamental (ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás 

Estado da Qualidade  de Vi da): 

 Eixo 1 - Goiás Cidadania e B em-Estar Social / Segurança Pública 

Int egral. 

 

 Legislação: 

 Const ituição Federal, de 05/10/88; 

 Decreto Federal nº. 667 de 02/12/1969 (R eorganiza as Polícias 

Milit ares); 

 Decreto Federal nº. 88777 de 30/09/1983 (Regula as Polícias e 

Bombeiros Militares); 

 Const ituição Est adual de 05/10/89; 

 Lei nº 8.033 de 02/12/1975 (Est atut o da PMGO); 

 Lei nº 8.125 de 18/07/1976 (Organização Básica da PMGO); 

 Lei Delegada nº 08, de 15/10/2003 (Altera a Estrut ura do Poder 

Executivo); 

 Lei Est adual nº 17.126 de 12/08/2010 (D ispõe sobre as  diret rizes 

orçament árias para o exercício de 2011 e dá outras  providências); 

 Lei Estadual nº 17.266, de 26/01/2011 (Orça a receit a e fixa a 

despesa do Estado p ara o exercício de 2011). 

 Decreto Est adual nº 7.208, de 26/01/2011 (Estabelece normas 

complement ares  de programação e execução orçament ária e 

financeira para o exercício de 2011). 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

Tendo a responsabilidade pela execução de Policia Ostensiva, a Polícia 

M ilit ar do Estado de Goiás, desenvolveu grande esforço durante o ano de 2011, 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 realiz ou de forma racional e responsável a 

adequação dos diversos mecanismos e instrument os organiz acionais , visando 

adequar a C orporação às Diretrizes Governamentais, como PPA/LOA e às  

melhores práticas gerenciais para o set or de Segurança Pública, com ênfase na 

cont inuidade do POP (Procedimento Operacional Padrão). 

Foram desenvolvidas ações no sentido de incrementar a prestação do 

serviço de Policia Ostensiva, com a m anutenção e amp liação do p oliciamento 

extra remunerado, t endo investiment os mensais na média de R$ 1.747.035,11 (um 

milhão, setecentos e quarenta e sete mil e trint a e cinco reais e onz e cent avos) 

totalizando um investimento de R$ 20.964.421,33 (vint e milhões, novecentos e 

sessent a e quatro mil e quatrocent os e vinte e um reais e trint a e três cent avos), 
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sendo est es valores provenient es na ordem de R$ 19.654.942,33 (dezenove 

milhões, seiscentos e cinqüenta e quatro mil e novecentos e quarenta e dois reais e 

trinta e três cent avos) provenient es da AC-4 – Serviço extraordinário via folha de 

pessoal – Órgão: 2902 – fonte 00 e R$ 1.309.479,00 (um milhão trez entos e nove 

mil e quatrocentos e setenta e nove reais) provenient es da AC-4 – Serviço 

ext raordinário – “Ajuda de Cust o” – via FUNESP - Órgão: 2950 - fonte 20. A 

otimiz ação do efetivo da Polícia Militar proporcionou a melhoria da prest ação de 

serviço junt o à comunidade, contribuindo ainda com o aumento na renda do 

Policial M ilit ar, agradando consideravelment e o público interno.  

Medidas int eligent es e coerentes ampliaram a aproximação com a 

população. D ent re muit as, dest acamos: a renovação e aumento da frota através da 

cont inuidade do sistema de locação, perfazendo o total de 1536 viat uras locadas, 

cont emplando com ist o t odos os municípios do Estado; aquis ição de equipament os 

de emprego direto; reciclagem de pessoal, priorizando os Policiais que at uam 

diretament e nas ruas; valoriz ação do p úblico interno com condecorações de 

diplomas e medalhas; redistribuição e criação de unidades Policiais que 

conferiram maior efetividade às ações da PMGO. 

Além dessas p odemos cit ar ainda o maior nível de int egração e 

interat ividade com outras instituições Policiais e afins.      

Após análise das informações prestadas pelo Centro Tecnológico de 

Gestão Informacional (CT GI), o relatório traz com exatidão indicadores de 

criminalidade de 2011. É preciso aferir a criminalidade com o crescimento 

populacional. Diversos fatores podem contribuir p ara com a criminalidade, como 

por exemplo: a migração interna, o aumento da população da região 

metropolitana, ou seja, circundant e à Goiânia, houve um aument o populacional 

est imado de 33.003. A População do ano de 2011 foi calculada por estimat iva e a 

população do ano de 2010 foi ap ont ada através de censo do IBGE. 

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, o “modus 

operandi” policial em conformidade com o POP (Procedimento Operacional 

Padrão), que trouxe a Polícia Milit ar um avanço técnico profissional; A reativação 

do RAS – Rede de Apoio a Segurança que busca desenvolver a p art icipação da 

comunidade em contribuir com informações a Polícia Milit ar; A manut enção do 

número 198 pelo COPOM de Goiânia o qual disponibiliz a junto aos Policiais  

M ilit ares em serviço, informações rápidas sobre ant ecedentes criminais de 

susp eit os, bem como ha existência de prisão prevent iva e outros  dados de interesse 

nas abordagens p oliciais. 

Em relação aos recursos orçamentários e financeiros disponibiliz ados, 

est es se mostram insuficient es. 

Os convênios  com o Governo federal foram todos firmados através da 

Secretaria de Segurança Pública. 
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 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

Em cumprimento aos objet ivos  e met as estabelecidas no PPA, o 

Comando da PMGO, deu continuidade à estratégia de prioriz ação das atividades 

operacionais  (finalísticas) da Corporação.   

As diretrizes do Comando Geral orientaram as diversas ações no sentido 

de aument ar os índices da prevenção e combate à criminalidade, p rop iciando uma 

maior interação com a sociedade. 

Nesse sent ido foram elaborados planos de p oliciamentos que 

cont emplaram situações de apoio direto à comunidade e aos cidadãos, bem como, 

ao aperfeiçoament o dos processos e métodos utilizados pela corporação, a saber:  

 SIGEPLAN/SYSCORE – regulado internamente pela Diretriz n° 

001/07 – PM3 (Indicadores da PMGO); 

 Diretriz de Comando; 

 Tabela de Ocorrências  no Est ado de Goiás e Map a Mensal de Controle 

de Ocorrências ; 

 Plano de Combat e e Redução da Criminalidade. 

A partir dos instrumentos acima descrit os 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 C omandantes, Chefes e Diretores de unidades Policiais 

Militares objetivando implement ar ajust es no planejament o inicial do ano de 2011. 

Em decorrência dessa sistemát ica foram elaborados e difundidos  

documentos orient adores das ações Policiais milit ares t ais como Diretriz es de 

cunho t ático, Planos de Operações , Ordens de Atendiment o e Ordens de Serviço, 

semp re enfat izando a natureza preventiva, bem como outras medidas de 

engajamento da estrutura administrativa conhecida como ações de recobrimento e 

apoio. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

PROGRAMA 1019 – PROGRAMA D E CONS TRUÇÃO, AMPLIAÇ ÃO, 
REFORMA E GERÊNCIA D E PRÓPRIOS  PÚB LICOS 

AÇÃO INDICADOR DE D ES EMPENHO 

2924 Const rução realiz ada / metro quadrado 

 

PROGRAMA 1850 – PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E 
REPRESSÃO AO CRIME 

AÇÃO INDICADOR DE D ES EMPENHO  

2475 Guarnição empregada / Unidade 

2476 Bem adquirido / Unidade 

2478 Inst alação construída / Ampliada / R eformada / Unidade  
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PROGRAMA 1888 – PROGRAMA ESTRAT ÉGICO PARA A 
SEGURANÇA PÚB LICA INTEGRAL 

AÇÃO INDICADOR D E DES EMPENHO  

2932 Município atendido / N úmero 

 

PROGRAMA 3008 – PROGRAMA DE MOD ERNIZAÇÃO DO US O DA 
TECNOLOGIA DA IN FORMAÇÃO  

AÇÃO INDICADOR DE D ES EMPENHO  

1237 Necessidade at endida/Percent ual 

1238 Necessidade at endida/Percent ual 

2856 Necessidade at endida/Percent ual 

 

PROGRAMA 3010 – PROGRAMA DE GESTÃO DE PESS OAS 

AÇÃO INDICADOR DE D ES EMPENHO  

2859 Unidade implantada / Unidade 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO AD MIN ISTRATIVO 

AÇÃO INDICADOR D E DES EMPENHO  

4001 Apoio prest ado / Percentual 

 SYSCORE: 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇ ÃO E REPRESSÃO AO 
CRIME 

Equip amentos  de prot eção individual 

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇ ÃO E REPRESSÃO AO 
CRIME 

N° de guarnições empregadas  

 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇ ÃO E REPRESSÃO AO 
CRIME 

Nº de ocorrências atendidas  

 

 PM/2 - ESTAT ÍS TICA 

IND ICADORES D E DES EMPENHO 

Tabela de Ocorrênci as 
no Estado de Goiás . 

Vias de fat o, ameaça, lesão corporal, agressão, 
embriaguês, disparo de arma de fogo, individuo 
susp eit o, roubo, furto, apreensão de menor, estupro, 
at ent ado violento ao p udor e homicídio. 

Mapa Me nsal de 
Ocorrências. 

Vias de fat o, ameaça, lesão corporal, agressão, 
embriaguês, disparo de arma de fogo, individuo 
susp eit o, roubo, furto, apreensão de menor, estupro, 
at ent ado violento ao p udor e homicídio.  
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 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 
 

MAPA GERAL DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS-2011 
 

 

OCORRÊNCIAS 2011 
 

CONTRAVENÇÕES 
 

ANIMAL EM VIA PÚB LICA 526 
ARRUAÇA 1.600 
CRUELDADE CONT RA OS ANIMAIS 37 
EMBRIAGUEZ 485 
EXERCÍC IO ILEGAL D E PROFISSÃO OU AT IVIDADE 7 
JOGO DE AZAR 40 
PERTURBAÇÃO DO T RABALHO /SOSSEGO ALH EIO 6.001 
PORTE DE ARMA BRANCA 220 
VIA S DE FATO 38.958 

 
LEGIS LAÇÃO ES PECIAL 

 
APREENSÃO D E MENOR 295 
ATOS INFRACIOANAIS 478 
CRIMES CONT RA O MEIO AMBIENT E 50 
CRIMES ELEIT ORAL 1 
ENCAMINHAM ENTO DE MENOR 467 
PORTE DE ENT ORPECENTES 527 
PORTE ILEGAL D E ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO 1.085 
POSSE DE ENT ORPECENTES 961 
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO OU MUNIÇÃO 358 
RACISMO, PRECONCEITO E DISCRIMINAÇÃO 24 
T RÁFICO DE ENT ORPECENTES 1.276 
USO DE ENT ORPECENTES 1.271 

 
CRIMES CONTRA PES SOA SEM MORTE 

 
ABANDONO DE INCAPAZ  121 
AMEAÇA 14.656 
CALÚNIA 33 
CONST RANGIMENTO ILEGAL 66 
DIFAMAÇÃO 17 
EXPOSIÇÃO OU ABANDONO DE RECEM-NASCIDO 1 
INJURIA 130 
LESÃO CORPORAL 5.115 
MAUS TRATOS 203 
RIXA 23 
SEQUEST RO E CÁRCERE PR IVADO 58 
T ENTATIVA DE HOMICÍDIO 1.696 
T ORTURA 8 
VIOLAÇÃO DE DOM ICILIO 2.937 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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CRIMES CONTRA PES SOA COM MORT E 
 

ABORTO 15 
FET O ENCONTRADO 7 
HOMICÍDIO 1.216 
INDUZ IMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXILIO A SU ÍCIDIO 1 
INFANTICIDIO 1 
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE M ORTE 13 
MORT E A ESC LARECER 593 
MORT E A ESC LARECER(SUIC ÍDIO) 139 
   

CRIMES  CONTRA O PATRIMÔNIO 
 

APROPRIAÇÃO INDÉBIT A 232 
DANO 6.820 
ESBULHO POSSESSÓR IO 13 
EST ELIONATO E OUT RAS FRAUDES 456 
EXT ORSÃO 14 
EXT ORSÃO MEDIANT E SEQUESTRO 7 
FURTO A T RANSEUNTE 983 
FURTO DE CARGA 13 
FURTO DE VEÍCULOS 4.165 
FURTO EM COMÉRCIO 5.122 
FURTO EM RESIDÊNCIA  12.445 
FURTO EM ZONA RURAL 234 
OUTROS FURTOS 7.783 
OUTROS ROUBOS 630 
REC EPTAÇÃO 518 
ROUBO A EST ABELECIMENT O COMERCIAL 4.877 
ROUBO A FARMÁCIA 298 
ROUBO A INSTIT UIÇÃO FINANCEIRA  45 

ROUBO A LOT ÉRICA 88 
ROUBO A POSTO DE COMBUSTÍVEL 803 
ROUBO A TRANSEUNT E 9.818 
ROUBO A TRANSPORT E DE VALOR ES 11 
ROUBO COM RESTRIÇÃO DA LIB ERDADE 47 
ROUBO DE CARGA 12 
ROUBO DE VEÍCULOS 5.252 
ROUBO EM PROPRIEDADE RURAL 65 
ROUBO EM RESIDÊNCIA 815 
ROUBO EM TRANSPORTE COLET IVO 74 
ROUBO SEGUIDO DE MORT E/LATROCÍNIO 23 
T ENTATIVA DE FURTO 2.083 
T ENTATIVA DE ROUBO 1.179 
SON EGAÇÃO DE DÉBITO 526 
  

CRIMES  CONTRA A DIGN IDADE SEXUAL 
 

ASSÉDIO SEXUAL 28 
ATO OBSCENO 374 
CORRUPÇÃO DE MENORES 43 
CRIMES CONT RA A DIGNIDADE SEXUAL 13 
ESTUPRO 313 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL 131 
FAVOREC IM ENT O DE PROSTITUIÇÃO 4 

 
CRIMES CONTRA A FAMÍLIA  

 
ABANDONO INTELECT UAL 1 
ABANDONO MAT ERIA L 12 
ENT REGA DE FILHO M ENOR A PESSOA INIDÔNEA 7 
SUBTRAÇÃO DE INCAPAZ 13 
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CRIMES  CONTRA A FÉ PÚB LICA  

ADULTERAÇÃO DE SINAL/ VEÍCULO AUT OMOTOR 45 
CRIMES ASSIMILADO S AO DE M OEDA FALSA 4 
FALSIDADE IDEOLÓGICA 39 
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO  12 
FALSIFICAÇÃO DE SELO  OU SINAL PÚB LICO 1 
MOEDA FALSA 80 
MOEDA FALSA T ENT AT IVA 9 
OUTRAS FA LSIDADES 13 
USO D E DOCUMENTO FALSO  63 

CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA  
AMEAÇA A BOMBA 7 
ARTEFATO EXPLOSIVO ENCONTRADO 29 
ATENTADO CONTRA A SEGURANÇA DE SERVIÇO DE 
UTILIDADE PÚBLICA 

2 

DISPARO DE ARMA DE FOGO 1.057 
EXPLOSÃO  9 
USO D E CERO L 289 

CRIMES  CONTRA A AD MINISTRAÇÃO PÚB LICA  
COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU 
CONT RAVENÇÃO 

37 

CONCUSSÃO 2 
CORRUPÇÃO AT IVA 23 
CORRUPÇÃO PASSIVA 1 
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA 2 
DESACATO 970 
DESOBEDIÊNCIA 516 
EXERCÍC IO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIA S RAZÕES 66 
FUGA DE PRESO  63 
RESIST ÊNCIA 149 
USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA 3 

 
CRIMES CONTRA A PAZ PÚB LICA 

 
APOLOGIA AO CRIME OU CRIMINOSO 1 
FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO 18 

OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO  

ACIDENT E DE OUTROS MEIOS DE T RANSPORTE 3 
ACIDENT E DE TRÂNSITO COM VÍT IMA FATAL 774 
ACIDENT E DE TRÂNSITO COM VÍT IMA NÃO FATAL 19.893 
ACIDENT E DE TRÂNSITO SEM VÍTIMA 15.957 
APREENSÃO D E VEICULO 3.929 
DIREÇÃO PERIGOSA 1.174 
DIRIGIR EMBRIAGADO 614 
DISPUT A AUTOMOBILIST ICA 2 
INFRAÇÕES DE T RÂNSIT O 294 
OMISSÃO DE SOCORRO 44 

OCORRÊNCIAS  POLIC IAL MILIT AR 

ADMINISTRAT IVA 41 
AERONAVE 4 
APOIO (AT, AE, APA, ATC, AG) 34 
APREENSÃO D E MATERIAIS 1203 
CONDUÇÃO DE PESSOA EM  ATITUDE SU SPEITA 756 
CONDUÇÃO DE PRESO  174 
DISPARO DE ALARME 785 

TOTAL GERAL 197.297 
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PRODUTIVIDADE 
 

ABORDAGEM POLICIAL 44.781 
APOIO POLICIAL 12.248 
AVERIGUAÇÃO 26.365 
FORAGIDO RECAPTURADO 2.741 
MONITORAMENTO 248 
OPERAÇÕES POLICIAIS 2.887 
PAT RULHAMENTO 140.037 
PESSOA ENCONTRADA 22 
REUNIAO COMUNITÁRIA 176 
VEICU LO ABANDONADO 3.942 
VEICU LO R ECUPERADO 3.218 
VISITA A ESCOLA 12.632 
VISITA COMUNITÁRIA 46.086 
VISITA SOLIDÁRIA 5.041 

TOTAL GERAL 300.424 

   Fonte:  CTGI – SYSCORE / SYSCORE 
 

 

PRINCIPAIS  MEDID AS ESTRATÉGIC AS  E TÁTICAS 

DESENCADEADAS : 

 Diretriz 001/11 – Cam panha de Donativos, dat ada de 17/01/2011 – 

Regular e estabelecer normas e procedimentos a serem execut ados na 

Campanha de Coleta de Donativos p ara as vítimas de desastres 

climáticos. 

 Diretriz 002/11 – Carnaval, datada de 28/02/2011 – Estabelecer normas 

para o p lanejamento e execução do Carnaval/2011; 

 Diretriz 003/11 – Polici amento Comunitário, dat ada de 21/03/2011 – 

Direcionar a evolução do policiamento PMGO para o Policiamento 

Comunit ário; 

 Diretriz 004/11 – Palestras Vocacionais, datada de 07/04/2011 – 

Orienta realiz ação de palestra de cunho mot ivacional na tropa; 

 Diretriz 005/11 – Orienta estabelece normas para COPOMS, datada 

de 28/04/2011 – Direcionar a adequação, instalação e manut enção de 

Cent ros de Operações nos Comandos R egionais p ara aplicação do 

Serviço Operacional da Polícia Militar do Estado de Goiás; 

 Diretriz 006/11 – Cri ação Rede de Apoio a Segurança – RAS, datada 

de 06/05/2011 – Ampliar a capacidade operacional da Polícia M ilitar, 

através de uma p arceria p lanejada com diversos segmentos  da Sociedade 

Goiana motivando o cidadão à ser um promotor de segurança pública, 

repassando informações aos comandos setoriz ados, sobre fat os e p essoas  

que comprometam ou aparent em comprometer a segurança pública e a 

qualidade de vida daquela comunidade; 

 Diretriz 007/11 – Anive rsário 153 PMGO, datada de 15/07/2011 – 

Regular as at ividades a serem desenvolvidas  pela PM GO, por ocasião das  

festividades alusivas ao 153º aniversário da Corporação; 
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 Diretriz 008/11 – 15º CRPM - Poli ciamento de Divisas, dat ada de 

18/07/2011 – R egular as at ividades a serem desenvolvidas por ocasião da 

particip ação da Polícia Milit ar do Estado de Goiás, no evento cívico-

milit ar em Goiânia-GO, no dia 07 de setembro de 2010, em 

comemoração ao Dia da Independência do Brasil, det erminando 

providências a serem tomadas pelos diversos setores da Corporação 

diretament e envolvidos; 

 Diretriz 009/11 – Dia da Independênci a do Brasil em Goiânia-GO, 

datada de 24/08/2011 – Regular as atividades a serem desenvolvidas por 

ocasião da participação da Polícia M ilitar do Estado de G oiás, no evento 

cívico-militar em Goiânia-GO, no dia 07 de set embro de 2010, em 

comemoração ao Dia da Independência do Brasil, det erminando 

providências a serem tomadas pelos diversos setores da Corporação 

diretament e envolvidos; 

 Diretriz 010/11 – Re tificação - Dia da Independê nci a do Brasil em 

Goiânia-GO, dat ada de 05/09/2011 – Regular as atividades a serem 

desenvolvidas por ocasião da p articip ação da Polícia M ilit ar do Est ado de 

Goiás, no evento cívico-militar em Goiânia-GO, no dia 07 de set embro 

de 2010, em comemoração ao Dia da Indep endência do Brasil, 

determinando p rovidências a serem tomadas p elos diversos set ores da 

Corporação diretamente envolvidos; 

 Diretriz 011/11 – Desfile de 24 de Outubro de 2011, dat ada de 

14/10/2011 – R egular as at ividades a serem desenvolvidas por ocasião da 

particip ação da Polícia Militar do Est ado de Goiás no event o cívico-

milit ar em Goiânia-GO, no dia 24 de out ubro de 2011, em comemoração 

ao 78º Aniversário da capital de Goiás ; 

 Diretriz 012/11 – Passeio Ciclísti co comemorativo ao ani ve rsário 

CPMG 2011,  datada de 03/11/2011 – Regular as at ividades  a serem 

desenvolvidas por ocasião do passeio ciclístico promovido pelos  Colégios  

da Polícia Militar do Estado de Goiás, sediados na capit al; 

 Diretriz 013/11 – PMGO – T roca do Comandante  Ge ral, datada de 

25/11/2011 – Regular as atividades  a serem desenvolvidas pela PMGO na 

Solenidade Militar de T roca de Comandant e Geral. 

 Ordem de Operação 001/11 – Operação Fronteira - CPE CPA e 1º ao 

14º CRPM,  dat ado de 27/01/2011 – Subsidiar o Governo Est adual, 

através de operação conjunt a entre a Polícia Militar e a Polícia 

Rodoviária Federal nos limites do Estado com as outras Unidades da 

Federação brasileira sob o fito de potencializar as ações prevent ivas às  

ações criminosas e prestar informações quanto aos gastos  devidos  no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 002/11 – 13º C RPM - Fazenda Rai nha da Serra 

ou dos Netos - Municipi o de São Domingos, datado de 06/01/2011 – 

Regular as atividades da PMGO quando da execução de Determinação 

Judicial de Reintegração de Posse a ser cumprido pelo Oficial de Justiça 

da Comarca de São Domingos, com apoio do 13º CRPM ;  
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 Ordem de O peração 003/11 – 1º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de O peração 004/11 – 2º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de O peração 005/11 – 3º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de O peração 006/11 – 5º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de O peração 007/11 – 6º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de O peração 008/11 – 8º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06. 

 Ordem de Operação 009/11 – 9º CRPM Reforço Ope racional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06. 

 Ordem de Ope ração 010/11 – 10º CRPM Re forço Ope racional  

janeiro 11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06. 

 Ordem de Ope ração 011/11 – 11º CRPM Re forço Ope racional  

janeiro 11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06. 

 Ordem de  Operação 012/11 – BAPM Reforço O pe racional janei ro 11,  

datado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06. 

 Ordem de Operação 013/11 – Fisco Reforço O pe racional janei ro 11,  

datado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06. 
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 Ordem de Ope ração 014/11 – IML Reforço Ope racional janei ro 11, 

datado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos  gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de O peração 015/11 – 4º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de O peração 016/11 – 7º CRPM Re forço Operacional janeiro 

11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06. 

 Ordem de Operação 017/11 – 12º CRPM Reforço Operacional 

janeiro 11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06. 

 Ordem de Operação 018/11 – 13º CRPM Reforço Operacional 

janeiro 11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06. 

 Ordem de Operação 019/11 – 14º CRPM Reforço Operacional 

janeiro 11, dat ado de 11/01/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06. 

 Ordem de  Operação 020/11 – 1º e 2º CRPM Jogo T rindade x Goiás ,  

datado de 12/01/2011 – R egular as ações de policiamento ost ensivo a ser 

realiz ado p ela Polícia Milit ar, durante o jogo entre Trindade A. C. x 

Goiás E. C., válida pelo Campeonato Goiano 1ª Divisão, no município de 

T rindade;  

 Ordem de O peração 021/11 – Coleta de Donativos Estádi o Hailé  

Pinheiro,  dat ado de 18/01/2011 – R egular e estabelecer normas e 

procedimentos a serem executados pela Polícia Milit ar do Estado de 

Goiás, na Campanha de C oleta de Donativos para as vítimas de desastres  

climáticos, a ser execut ada no Estádio Hailé Pinheiro (Est ádio da 

Serrinha), Goiânia; 

 Ordem de Ope ração 022/11 – Concurso Públi co da Secretaria de  

Educação de Apareci da de Goiânia, datado de 20/01/2011 – R egular as  

ações policiais milit ares durant e o concurso da Secretaria M unicipal de 

Educação de aparecida de Goiânia-GO; 

 Ordem de Ope ração 023/11 – Fisco Reforço feve rei ro 11, dat ado de 

31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 024/11 – IML Reforço feve rei ro 11, datado de 

31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 
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reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 025/11 – 1º CRPM Reforço fe ve reiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 026/11 – 2º CRPM Reforço fe ve reiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 027/11 – 3º CRPM Reforço fe ve reiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 028/11 – 4º CRPM Reforço fe ve reiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 029/11 – 5º CRPM Reforço fe ve reiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 030/11 – 6º CRPM Reforço fevereiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 031/11 – 7º CRPM Reforço fevereiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 032/11 – 8º CRPM Reforço fevereiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 033/11 – 9º CRPM Reforço fevereiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 034/11 – 10º CRPM Reforço fe vereiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06;  

 Ordem de Operação 035/11 – 11º CRPM Reforço fe vereiro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 
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reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 036/11 – 12º CRPM Reforço fe ve rei ro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 037/11 – 13º CRPM Reforço fe ve rei ro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 038/11 – 14º CRPM Reforço fe ve rei ro 11, datado 

de 31/01/2011 – Subsidia com informações quanto aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 039/11 – B APM Re forço fe ve rei ro 11, dat ado de 

31/01/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 040/11 – Ope ração - di vi sa de estados - 1º ao 14º 

CRPM, PM-2 e C EPM, datado de 08/02/2011 – Intensificar as ações de 

policiament o ostensivo/prevent ivo no Estado; 

 Ordem de Operação 041/11 – Operação Ações  Coordenadas PM.PRF 

Fe ve reiro 2011,  dat ado de 16/02/2011 – Intensificar as  ações de polícia 

ostensiva e preventiva nas rodovias estaduais, em sincronia com a Polícia 

Rodoviária Federal; 

 Ordem de O pe ração 042/11 – Operação - S aturação - 1º ao 14º 

CRPM, CAF, CAL, CEPM, 1ª BASE ADM, CS e PM5, datado de 

21/02/2011 – Int ensificar as ações de policiamento ostensivo/prevent ivo 

nas áreas urbanas  do Estado; 

 Ordem de O pe ração 043/11 – Imóveis Caixa Econômica Federal - 

Formosa-GO, datado de 28/02/2011 – Regular as atividades da PMGO 

quando da execução de D eterminação Judicial de R eint egração de Posse 

a ser cumprido pelo Oficial de Justiça da Comarca de Formosa-GO, com 

apoio do 11º CRPM; 

 Ordem de Ope ração 044/11 – Fisco Reforço março 11, datado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 045/11 – IML Re forço m arço 11, datado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 
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 Ordem de Operação 046/11 – PGE Reforço março 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 047/11 – Operação Intensifi cação - 1º ao 14º 

CRPM, CPA e  CPE, datado de 02/03/2011 – Int ensificar as ações de 

policiament o ostensivo/prevent ivo no Estado; 

 Ordem de Ope ração 048/11 – Ope ração Bandeira 3 - Táxi e Mototaxi 

- 1º ao 14º C RPM, C PA e CPE,  datado de 02/03/2011 – Intensificar as 

ações de policiament o preventivo aos profiss ionais  e passageiros  de táxi 

no Est ado; 

 Ordem de Operação 049/11 – Ope ração Terça Ilicita, datado de 

14/03/2011 – Apoiar o trabalho de inspeção da Secretaria de Inspeção do 

T rabalho da Superint endência Regional do T rabalho e Emprego em 

Goiás (Ministério do Trabalho e Emprego); 

 Ordem de O pe ração 050/11 – O peração TURISMO LEGAL - 1º AO 

14 CRPM e CPE, dat ado de 18/03/2011 – Apoiar o trabalho de inspeção 

do Sindicato dos Guias de Turismo do Estado de Goiás para aferição do 

cumprimento p or p arte das  empresas de t urismo quant o ao cumprimento 

de Lei 8.623/93 que trat a da atividade de Guia de Turismo; 

 Ordem de Ope ração 051/11 – Saturação - 1º ao 14º CRPM, CAF, 

CAL, CEPM, 1ª BAS E AD M, CS e PM, datado de 22/03/2011 – 

Int ensificar as ações de policiamento ostensivo/prevent ivo nas áreas  

urbanas  do Estado; 

 Ordem de Operação 052/11 – Operação - Saturação 5º CRPM, datado 

de 24/03/2011 – Int ensificar as ações de policiamento 

ostensivo/prevent ivo na área 5º CRPM ;  

 Ordem de Ope ração 053/11 – 1º CRPM Re forço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 054/11 – 2º CRPM Re forço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 055/11 – 3º CRPM Re forço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 056/11 – 4º CRPM Re forço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 
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 Ordem de Ope ração 057/11 – 5º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 058/11 – 6º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 059/11 – 7º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 060/11 – 8º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 061/11 – 9º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 062/11 – 10º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 063/11 – 11º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 064/11 – 12º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 065/11 – 13º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 066/11 – 14º CRPM Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 067/11 – BAPM Reforço abril 11, datado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06;  
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 Ordem de Operação 068/11 – C PA Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 069/11 – Saturação - 1º ao 14º CRPM, CAF, 

CAL, CEPM, 1ª BAS E AD M, CS e PM, datado de 30/03/2011 – 

Int ensificar as ações de policiamento ostensivo/preventivo nas áreas 

urbanas  do Estado; 

 Ordem de Operação 070/11 – Fisco Reforço abril 11, datado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 071/11 – IML Reforço abril 11, dat ado de 

01/03/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 072/11 – Ani versário Senador Cane do - 27º 

BPM, PM-5 e C EPM, datado de 17/05/2011 – Desfile da trop a da 

PMGO em evento cívico-milit ar em Senador Canedo - GO, no dia 01 de 

junho de 2011, em comemoração ao Aniversário da Cidade; 

 Ordem de Operação 073/11 – O pe ração S aturação em Goi anira, 

datado de 07/04/2011 – Cumprir a Ordem de Operações nº 069/11 

(Operação Sat uração) e int ensificar ações de p oliciamento 

ostensivo/prevent ivo na cidade de Goianira, especialmente no 

Residencial T riunfo e Cora C oralina; 

 Ordem de Operação 074/11 – Operação - Entorno - 5º CRPM, datado 

de 07/04/2011 – Int ensificar as ações de policiamento 

ostensivo/prevent ivo nas áreas urbanas do Est ado; 

 Ordem de Operação 075/11 – Visita Ministro do TSE - Dr. Ri cardo 

Lewandovisk, dat ado de 14/04/2011 – Int ensificar as ações de polícia 

ostensiva prevent iva durant e a visit a do Minist ro do Tribunal Superior 

Eleit oral; 

 Ordem de O pe ração 076/11 – Altera a O pe ração - Entorno - 5º 

CRPM, datado de 15/04/2011 – Int ensificar as ações de policiamento 

ostensivo/prevent ivo nas áreas urbanas do Est ado; 

 Ordem de Operação 077/11 – Paróquia Nossa S enhora Apare cida e  

S ta Edwi ges, datado de 15/04/2011 – Intensificar as ações de polícia 

ostensiva durante a realização das procissões durant e a Semana Santa, no 

setor Jardim América, Goiânia-Go; 

 Ordem de Ope ração 078/11 – Encontro de Motociclista do Centro 

Oeste - Morrinhos-Go, dat ado de 18/04/2011 – Int ensificar as  ações de 

polícia ost ensiva durante a realização de “ Encontros de Motociclistícos  

do Centro Oeste, na Cidade de Morrinhos-Go; 
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 Ordem de O pe ração 079/11 – Reforço S emana S anta - Cal das Novas 

- 6º CRPM, dat ado de 19/04/2011 – Int ensificar as ações de policiamento 

ostensivo/preventivo no Município de Caldas Novas durante a semana 

santa; 

 Ordem de Operação 080/11 – O pe ração - Saturação 1º CRPM - 

Ope ração 72, datado de 26/04/2011 – Int ensificar as ações de 

policiament o ostensivo/preventivo na Região Circunscricional dos 1º 

CRPM e 2º CRPM; 

 Ordem de Operação 081/11 – 1º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 082/11 – 2º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 083/11 – 3º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 084/11 – 4º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 085/11 – 5º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 086/11 – 6º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 087/11 – 7º CRPM Reforço março 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 088/11 – 8º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 089/11 – 9º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 
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 Ordem de  Ope ração 090/11 – 10º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06;  

 Ordem de  Ope ração 091/11 – 11º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 092/11 – 12º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 093/11 – 13º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 094/11 – 14º CRPM Reforço maio 11, dat ado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 095/11 – BAPM Re forço maio 11, datado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 096/11 – CAP Reforço mai o 11, datado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 097/11 – PGE Reforço mai o 11, datado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 098/11 – IML Reforço mai o 11, datado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06;  

 Ordem de O pe ração 099/11 – Fisco Reforço mai o 11, datado de 

02/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 100/11 – Operação - S aturação - 1º ao 14º 

CRPM, CAF, CAL, CEPM, 1ª BASE ADM, CS e PM5, datado de 

02/05/2011 – Regula as at ividades da Polícia Militar durante a realização 

da XXXVIII Assembléia Geral Ordinária da Confederação da M açonaria 

Simbólica do Brasil; 
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 Ordem de Operação 101/11 – CPC - Estádi o Serra Dourada e 

Goiânia Are na, datado de 04/05/2011 – Orientar a atuação da PM GO no 

Est ádio Serra Dourada e Goiânia Arena; 

 Ordem de Ope ração 102/11 – C PC - Jogo Goi ás & Atlético, dat ado de 

04/05/2011 – Orient ar a atuação da PMGO no policiament o da partida 

fut ebolística entre Goiás  E.C. e Atlético C.G; 

 Ordem de Ope ração 103/11 – 66ª EXPOS IÇÃO AGROPECUÁRIA 

(GOIÂNIA) E 26ª INTERNACIONAL DE ANIMAIS , dat ado de 

09/05/2011 – Orientar a atuação da PMGO na Exposição Agropecuária 

de Goiânia, no Parque de Exp osições da Nova Vila, no mês de maio de 

2011; 

 Ordem de Operação 104/11 – S tand do TRE - Pe cuári a 2011 - 

Recadastramento Biométrico,  dat ado de 10/05/2011 – Apoiar os 

esforços do T ribunal Regional Eleitoral do Estado de Goiás no 

cadastramento biométrico de eleitores a ser realização na 66ª Exp osição 

Agrop ecuária de Goiânia, no setor Nova Vila; 

 Ordem de Ope ração 105/11 – CPC - FINAL Jogo Goiás & Atlético, 

datado de 12/05/2011 – Orientar a at uação da PMGO no Policiament o da 

partida futebolística no final do campeonato Goiano – partida Goiás E. C. 

e Atlét ico C. G.; 

 Ordem de Operação 106/11 – CPC - Patrulhamento - Ministéri o 

Público,  dat ado de 13/05/2011 – Intensificar as ações de policiamento 

ostensivo/prevent ivo nas proximidades da sede do Minist ério Público 

Estadual do Estado de Goiás; 

 Ordem de Operação 107/11 – Campanha contra a Dengue, dat ado de 

13/05/2011 – Op eração em conjunto com a Sup erint endência de 

Vigilância em Saúde na prevenção contra a Dengue em várias regiões de 

Goiânia; 

 Ordem de  Operação 108/11 – Operação Carango - 1º ao 14º CRPM, 

CPE, C PA, PM-2 e PM-5, dat ado de 20/05/2011 – Intensificar as ações  

de policiament o ostensivo/prevent ivo nas  áreas urbanas do Est ado; 

 Ordem de Operação 109/11 – CPC - Recadastramento Biométrico – 

T ER, datado de 16/05/2011 – Apoiar os esforços do Tribunal Regional 

Eleit oral do Est ado de Goiás no cadastramento biométrico de eleitores a 

ser realizado em diferentes  locais da C apital; 

 Ordem de Operação 110/11 – Stand da OVG - GO-060 - Centro de  

Apoio aos Romeiros de Trindade, dat ado de 25/05/2011 – Apoiar o 

Governo do Estado de Goiás e a Organização das Volunt árias de Goiás  

(OVG) a efetivar o Centro de Apoio aos  Romeiros de T rindade, durant e o 

período da Festa do Divino Pai Et erno, pelo 12º ano consecutivo, com o 

imprescindível apoio aos vários segmentos da nossa sociedade que faz em 

uso daquele serviço; 

 Ordem de O pe ração 111/11 – PGE Re forço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 
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reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 112/11 – IML Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06;  

 Ordem de Operação 113/11 – Fisco Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 114/11 – Loja Maçôni ca, datado de 26/05/2011 – 

Int ensificar as ações de polícia ostensiva durante a realização do V 

Encontro das Grandes Lojas M açônicas do Centro Oeste, a comemoração 

dos 60 anos de sua fundação e a posse do novo Grão-Mestrado, no set or 

Jaó, Goiânia-Go;  

 Ordem de  O peração 115/11 – 1º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  O peração 116/11 – 2º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 117/11 – 3º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 118/11 – 4º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 119/11 – 5º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 120/11 – 6º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 121/11 – 7º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Operação 122/11 – 8º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 
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reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  O peração 123/11 – 9º CRPM Reforço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 124/11 – 10º CRPM Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 125/11 – 11º CRPM Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 126/11 – 12º CRPM Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 127/11 – 13º CRPM Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 128/11 – 14º CRPM Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 129/11 – CPA Re forço junho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 130/11 – B APM Reforço junho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 131/11 – CPE e 6º CRPM - 8ª Volta ciclísti ca de  

Goiás - Caldas Novas, datado de 31/05/2011 – Int ensificar as ações de 

polícia ost ensiva durante a realização das provas  de ciclismo, em Caldas  

Novas-Go; 

 Ordem de  Ope ração 132/11 – CPC - B rasil VS  Holanda (Estádio 

Serra Dourada), datado de 03/06/2011 – Orient ar a atuação da PMGO 

no Estádio Serra Dourada durant e a partida fut ebolística entre Brasil e 

Holanda; 

 Ordem de Ope ração 133/11 – Romari a de T rindade, datado de 

06/06/2011 – Regular as atividades a serem desenvolvidas pela Polícia 
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Militar do Estado de G oiás durante a realização da tradicional fest a 

religiosa da cidade de Trindade/GO; 

 Ordem de Operação 134/11 – Ani ve rsário Palmei ras, datado de 

21/06/2011 – Orient ar o desfile de tropa da PMGO em evento cívico-

milit ar em Palmeiras - GO, no dia 06 de julho de 2011, em comemoração 

ao Aniversário da Cidade; 

 Ordem de Operação 135/11 – Fisco Re forço julho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06;  

 Ordem de Operação 136/11 – PGE Reforço julho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 137/11 – IML Reforço julho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 138/11 – 1º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 139/11 – 2º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 140/11 – 3º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 141/11 – 4º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 142/11 – 5º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 143/11 – 6º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 144/11 – 7º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 
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reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 145/11 – 8º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06;  

 Ordem de Ope ração 146/11 – 9º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 147/11 – 10º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 148/11 – 11º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 149/11 – 12º CRPM Reforço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 150/11 – 13º CRPM Re forço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 151/11 – 14º CRPM Re forço julho 11, dat ado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 152/11 – CPA Reforço julho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  O peração 153/11 – BAPM Reforço julho 11, datado de 

30/05/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 154/11 – Desfile da PMGO, dat ado de 27/06/2011 

– Realiz ar o desfile cívico-militar alus ivo ao aniversário dos 153 anos da 

PMGO; 

 Ordem de Ope ração 155/11 – O pe ração Fé rias 2011, datado de 

20/06/2011 – Regular as ações  de policiament o realizado pela Polícia 

M ilit ar durante o período das Férias nas cidades t urísticas goianas;  
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 Ordem de Ope ração 156/11 – CPE - Operação Féri as Rodoviári o 

2011, dat ado de 29/06/2011 – Reforçar o efet ivo especializado durante as 

férias do mês de julho nas rodovias estaduais ; 

 Ordem de Operação 157/11 – CPA - Operação Fé rias Ambiental 

2011, dat ado de 20/06/2011 – Reforçar o efet ivo especializado durante as 

férias do mês de julho nas cidades  turíst icas; 

 Ordem de Operação 158/11 – 4º CRPM - 6º BPM-Aruanã e 19ª 

CIPM-Britânia e Itacaiú - Operação Fé ri as 2011, dat ado de 

30/06/2011 – Subsidiar o Governo Estadual, através  da Secret aria de 

Segurança Pública, com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiamento ostensivo na área do 4º CRPM, durante as férias 

de julho, utilizando recursos previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 159/11 – 7º CRPM - 4ª CIPM - O peração Fé ri as 

Aragarças 2011, dat ado de 30/06/2011 – Subsidiar o Governo Estadual, 

através da Secretaria de Segurança Pública, com informações quanto aos 

gastos devidos no reforço de policiamento ostensivo na área do 7º 

CRPM, durant e as  férias  de julho, utilizando recursos previst os na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 160/11 – 12º CRPM - 13ª C IPM - Operação 

Férias São Miguel do Araguaia 2011, datado de 30/06/2011 – Subsidiar 

o Governo Estadual, através da Secretaria de Segurança Pública, com 

informações quanto aos gastos devidos no reforço de policiamento 

ostensivo na área do 7º CRPM, durant e as férias de julho, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 161/11 – 6º CRPM - 26º B PM - Operação Féri as  

Caldas Novas 2011, datado de 30/06/2011 – Subsidiar o Governo 

Estadual, através da Secret aria de Segurança Pública, com informações  

quanto aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo na área 

do 7º CRPM, durante as férias de julho, utiliz ando recursos previst os na 

Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 162/11 – 9º BPM - Expote c UFG 10 a 15 Julho, 

datado de 01/07/2011 – Regular as ações de policiamento ostensivo/ 

prevent ivo a ser realiz ado pela Polícia Militar na 63ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira p ara o Progresso da Ciência – SBPC; 

 Ordem de Ope ração 163/11 – 8º CRPM - 12ª CIPM - O pe ração 

Fé rias São S imão 2011, datado de 30/06/2011 – Subsidiar o Governo 

Estadual, através da Secret aria de Segurança Pública, com informações  

quanto aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo na área 

do 7º CRPM, durante as férias de julho, utiliz ando recursos previst os na 

Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 164/11 – 3º CRPM - 18ª CIPM - O pe ração 

Fé rias Pirenópolis 2011, datado de 30/06/2011 – Subsidiar o Governo 

Estadual, através da Secret aria de Segurança Pública, com informações  

quanto aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo na área 
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do 7º CRPM, durant e as férias de julho, utilizando recursos previstos na 

Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 165/11 – 9º CRPM - 18º BPM - O pe ração Fé ri as 

Três Ranchos 2011, dat ado de 30/06/2011 – Subsidiar o G overno 

Est adual, at ravés da Secret aria de Segurança Pública, com informações 

quanto aos gast os devidos no reforço de policiament o ostensivo na área 

do 7º CRPM, durant e as férias de julho, utilizando recursos previstos na 

Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 166/11 – 6º CRP e 1º CRPM - RPMon - 35ª 

Exposição Agrope cuári a Pontalina, datado de 07/07/2011 – Intensificar 

as ações de polícia ostensiva durante a realiz ação a realiz ação da 35ª 

Exp osição A gropecuária, na Cidade de Pontalina-Go; 

 Ordem de Ope ração 167/11 – TRT – Arraiá, datado de 08/07/2011 – 

Int ensificar as ações de polícia ostensiva durant e a realização do Arraiá 

do T RT 18, Set or Bueno, Goiânia-Go; 

 Ordem de O pe ração 168/11 – C PE, 3º C RPM e 9º CRPM - Carre ata 

de Anápolis a Le pol do de Bulhões datado de 11/07/2011 – Intensificar 

as ações de polícia ost ensiva durante a realização de uma carreata de 

Anápolis  até a cidade de Leopoldo de B ulhões-G o; 

 Ordem de  O peração 169/11 – O pe ração - Fé rias T ranquilas - datado 

de 12/07/2011 – Int ensificar as ações de policiamento 

ostensivo/preventivo nas  áreas urbanas do Est ado; 

 Ordem de Operação 170/11 – 1º CRPM - Apoio ao Recadastrame nto 

Biométrico – T ER, datado de 13/07/2011 – Apoiar os esforços  do 

T ribunal Regional Eleit oral do Est ado de Goiás no cadastramento 

biométrico de eleitores ; 

 Ordem de Ope ração 171/11 – 15º CRPM - Apoio Poli ciame nto 

Rodoviári o à Pe cuária de Formosa, datado de 18/07/2011 – Apoiar o 

policiament o ostensivo-preventivo da 61ª Exposição Agropecuária de 

Formosa/GO;  

 Ordem de Ope ração 172/11 – T ransferênci a Provisória da Capital, 

datado de 18/07/2011 – R egular as at ividades da Polícia M ilitar durante a 

instalação provisória do Governo Estadual na Cidade de Goiás  (Lei nº 

9.314, dat ada de 21/06/83) e também do Gabinet e do Comandante Geral 

da PMGO, em consonância com o Ofício nº 761/11-GM /SA; 

 Ordem de  Ope ração 173/11 – Rally dos Sertões 2011, datado de 

21/07/2011 – Regular as atividades a serem desenvolvidas pela Polícia 

M ilit ar, por ocasião da realiz ação do Rall y dos Sertões em Goiás; 

 Ordem de Ope ração 174/11 – Fisco Re forço agosto 11, datado de 

30/07/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O peração 175/11 – PGE Reforço agosto 11, datado de 

30/07/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 
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reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 176/11 – IML Reforço agosto 11, dat ado de 

30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  O peração 177/11 – 1º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  O peração 178/11 – 2º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  O peração 179/11 – 3º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  O peração 180/11 – 4º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  Operação 181/11 – 5º CRPM Reforço Operacional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  Operação 182/11 – 6º CRPM Reforço Operacional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  Operação 183/11 – 7º CRPM Reforço Operacional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  Operação 184/11 – 8º CRPM Reforço Operacional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  Operação 185/11 – 9º CRPM Reforço Operacional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 186/11 – 10º CRPM Re forço Operacional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os  
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devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 187/11 – 11º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 188/11 – 12º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 189/11 – 13º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 190/11 – 14º CRPM Reforço Ope racional agosto 

11, dat ado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 191/11 – 16º CRPM – Ambie ntal - Reforço 

Ope racional agosto 11, datado de 30/07/2011 – Subsidia com 

informações quanto aos gastos devidos no reforço de policiamento 

ostensivo, utilizando recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 192/11 – BAPM Reforço Ope racional agosto 11, 

datado de 30/07/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 193/11 – CPC Rotary Clube, datado de 

08/08/2011 – Orientar a participação da PM GO no XXXIV Instit uto 

Rotary de Goiânia; 

 Ordem de Ope ração 194/11 – 11º CRPM - Jogos Abe rtos em 

Formosa-GO, datado de 15/08/2011 – Orient ar a at uação da PMGO no 

policiament o do evento “M icroregional dos Jogos Abertos  em 

Goiás/2011”, na cidade de Formosa/GO; 

 Ordem de Ope ração 195/11 – Fisco Reforço setembro 11, dat ado de 

23/08/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 196/11 – PGE Reforço setembro 11, dat ado de 

23/08/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  Ope ração 197/11 – IML Reforço setembro 11, datado de 

23/08/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 
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reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 198/11 – 1º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 199/11 – 2º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 200/11 – 3º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 201/11 – 4º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 202/11 – 5º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 203/11 – 6º CRPM Re forço O pe racional  

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 204/11 – 7º CRPM Re forço O pe racional  

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 205/11 – 8º CRPM Re forço O pe racional  

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 206/11 – 9º CRPM Re forço O pe racional  

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 207/11 – 10º CRPM Re forço Ope racional  

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 208/11 – 11º CRPM Re forço Ope racional  

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações quanto 
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aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 209/11 – 12º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 210/11 – 13º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 211/11 – 14º CRPM Reforço Operacional 

setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com informações  quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 212/11 – 16º CRPM – Ambie ntal - Reforço 

Ope racional setembro 11, datado de 23/08/2011 – Subsidia com 

informações quanto aos gastos devidos no reforço de policiamento 

ostensivo, utilizando recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de  O peração 213/11 – B APM Re forço O pe racional se tem bro 

11, dat ado de 23/08/2011 – Subsidia com informações quant o aos gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 214/11 – Semana da Pátria, dat ado de 22/08/2011 

– Regular as atividades a serem desenvolvidas pela Polícia Militar 

quando da solenidade de hast eamento dos Pavilhões Nacional, Estadual e 

M unicipal, em comemoração a Semana da Pátria na Praça Pedro 

Ludovico T eixeira, Goiânia/GO; 

 Ordem de  Operação 215/11 – Apoio ao Entorno - 5º CRPM, datado de 

25/08/2011 – Int ensificar as ações de policiamento ostensivo/prevent ivo 

na região do 5º CRPM; 

 Ordem de Operação 216/11 – Rally Be rohokã, dat ado de 02/09/2011 – 

Regular as atividades a serem desenvolvidas  pela Polícia Milit ar, por 

ocasião da realiz ação do 3º Rally B erohokã e 2º T aça Brasil 

Berohokã/CBA; 

 Ordem de Operação 217/11 – Acordo de Coope ração Tecnica Detran 

- SS P, datado de 22/09/2011 – Regular as atividades a serem 

desenvolvidas pela Polícia M ilit ar quando da solenidade de assinatura do 

Acordo de C oop eração Técnica entre o DET RAN/GO e a 

SSP/PM GO/BPMT ran; 

 Ordem de Operação 218/11 – Operação - 1º ao 14º CRPM e PM-5 - 

BPMTRAN, datado de 06/09/2011 – Intensificar as ações de 

policiament o ost ensivo/p reventivo em todo o Est ado de Goiás, com 

ênfase na fiscalização de trânsito, com vistas a coibir a circulação de 

veículos  irregulares ou conduzidos por condutores inabilitados ou sob 

efeito de substâncias etílicas ou entorpecentes, os  quais, segundo 
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est atíst icas, têm s ido os  grandes responsáveis p elos  altos índices de 

mort alidade, lesões corp orais e danos mat eriais; 

 Ordem de O pe ração 219/11 – Escolta - Al vorada do N orte, dat ado de 

08/09/2011 – R egular as  atividades da PMGO quando da execução de 

escolt a de p oliciais militares cust odiados para audiência na Comarca de 

Alvorada do Norte; 

 Ordem de  O peração 220/11 – Apoio ao Entorno - 5º CRPM, datado de 

15/09/2011 – Intensificar as ações de policiamento ostensivo/preventivo 

na região do 5º CR PM ; 

 Ordem de Operação 221/11 – 1º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 222/11 – 2º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 223/11 – 3º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 224/11 – 4º CRPM Re forço O pe racional  

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 225/11 – 5º CRPM Re forço O pe racional  

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 226/11 – 6º CRPM Re forço O pe racional  

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 227/11 – 7º CRPM Re forço O pe racional  

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 228/11 – 8º CRPM Re forço O pe racional  

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 229/11 – 9º CRPM Re forço O pe racional  

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 
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aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 230/11 – 10º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 231/11 – 11º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 232/11 – 12º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 233/11 – 13º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 234/11 – 14º CRPM Reforço Operacional 

outubro 11, dat ado de 26/09/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O peração 235/11 – 16º CRPM – Ambiental - Re forço 

Ope raci onal outubro 11, datado de 26/09/2011 – Subsidia com 

informações quanto aos gastos devidos no reforço de p oliciamento 

ostensivo, utilizando recursos  previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 236/11 – BAPM Reforço outubro 11, dat ado de 

26/09/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 237/11 – Fisco Reforço outubro 11, dat ado de 

26/09/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 238/11 – PGE Reforço outubro 11, dat ado de 

26/09/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 239/11 – IML Reforço outubro 11, dat ado de 

26/09/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 
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 Ordem de O pe ração 240/11 – C PC - 7ª  e 8ª e tapa de  Formula k200, 

datado de 28/09/2011 – Int ensificar as ações de polícia ostensiva durant e 

a realiz ação da 7ª e 8ª et apa do Campeonat o Goiano de Fórmula K200; 

 Ordem de Operação 241/11 – Todo Estado - Operação Pel a 

Pre venção, dat ado de 28/09/2011 – Promover intensificação operacional 

no policiamento milit ar em t odo o Estado de Goiás; 

 Ordem de Operação 242/11 – 3º, 15º e  16º CRPM - Gove rno 

Itinerante em Goi anira, dat ado de 11/10/2011 – Orient ar a atuação do 

efet ivo da PMGO empregado no evento do Governo Itinerante na Cidade 

de Goianira, nos dias 14 e 15/10/2011; 

 Ordem de Ope ração 243/11 – EN EM 2011, datado de 12/10/2011 – 

Apoiar o Minist ério da Educação e C ult ura durante o Exame Nacional de 

Ensino Médio; 

 Ordem de Ope ração 244/11 – Desfile em Cal das Novas, dat ado de 

17/10/2011 – R egular as at ividades a serem desenvolvidas por ocasião da 

particip ação da Polícia Milit ar do Estado de Goiás, no evento cívico-

milit ar em Caldas  Novas-GO, no dia 21 de out ubro de 2011, em 

comemoração ao Aniversário da cidade, determinando providências a 

serem tomadas pelos diversos  setores da Corporação diretament e 

envolvidos; 

 Ordem de Operação 245/11 – Operação Pela Pre venção II, dat ado de 

18/10/2011 – Promover intensificação operacional no p oliciamento 

milit ar em todo o Estado de Goiás ; 

 Ordem de Ope ração 246/11 – 11º Operação - Saturação - 1º ao 16º 

CRPM, CGF, CAL, CEPM, 1ª BASE ADM, CS e PM5, datado de 

18/10/2011 – Int ensificar as ações de policiamento ostensivo/prevent ivo 

nas áreas urbanas  do Estado; 

 Ordem de Operação 247/11 – 1º CRPM Re forço O pe racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 248/11 – 2º CRPM Re forço O pe racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 249/11 – 3º CRPM Re forço O pe racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 250/11 – 4º CRPM Re forço O pe racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 
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aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 251/11 – 5º CRPM Reforço Operacional 

novem bro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 252/11 – 6º CRPM Reforço Operacional 

novem bro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 253/11 – 7º CRPM Reforço Operacional 

novem bro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 254/11 – 8º CRPM Reforço Operacional 

novem bro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 255/11 – 9º CRPM Reforço Operacional 

novem bro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 256/11 – 10º CRPM Re forço Ope racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 257/11 – 11º CRPM Re forço Ope racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 258/11 – 12º CRPM Re forço Ope racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 259/11 – 13º CRPM Re forço Ope racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 260/11 – 14º CRPM Re forço Ope racional  

novembro 11, datado de 26/10/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O peração 261/11 – 16º CRPM – Ambiental - Re forço 

Ope raci onal novembro 11, dat ado de 26/10/2011 – Subsidia com 
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informações quanto aos gastos devidos no reforço de policiamento 

ostensivo, utilizando recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 262/11 – BAPM Re forço novembro 11, datado de 

26/10/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 263/11 – Fisco Reforço novem bro 11, datado de 

26/10/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 264/11 – PGE Reforço novem bro 11, dat ado de 

26/10/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 265/11 – IML Reforço novem bro 11, dat ado de 

26/10/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de  O pe ração 266/11 – 1º e 2º CRPM - 2ª Caval gada da Selaria 

Burro no Pre to e S ementes Agrosol,  dat ado de 27/10/2011 – 

Int ensificar as ações de polícia ostensiva durante a realização da 2ª 

Cavalgada da Selaria Burro no Preto e Sement es Agrosol; 

 Ordem de Operação 267/11 – 1º e  2º CRPM - 1º Passeio Ci clístico S er 

Li vre, datado de 27/10/2011 – Intensificar as ações de polícia ost ensiva 

durante o 1º Passeio Ciclístico Ser Livre, em Goiânia e Aparecida de 

Goiânia-Go; 

 Ordem de Ope ração 268/11 – 5º CRPM - Operação Preve nção no 

Entorno, dat ado de 03/11/2011 – Int ensificar as ações de p oliciamento 

ostensivo/prevent ivo nas áreas urbanas do Est ado; 

 Ordem de O pe ração 269/11 – Centro de Instrução - II Congresso 

Naci onal Instrução de Tiro PM, datado de 04/11/2011 – Orientar as  

ações a serem desenvolvida pela PMGO para a realiz ação do II 

Congresso Nacional de Instrut ores de Tiro das Polícias Milit ares e IV 

Simpósio Nacional de Oficiais de Mat erial Bélico das Polícias M ilit ares e 

o I Open de T iro da Sociedade Brasileira de Tiro Policial nos  dias 21 a 26 

de novembro de 2011; 

 Ordem de O pe ração 270/11 – Vestibular UFG - 1ª fase , dat ado de 

04/11/2011 – Regular as ações policiais militares durante o vest ibular da 

UFG/2011; 

 Ordem de Operação 271/11 – APM - Formatura CEP AD ES G-2011,  

datado de 04/11/2011 – Regular as ações policiais milit ares durante a 

cerimônia de formatura do Curso de Estudos de Política e 

Estrat égia/2011, da AD ESG-GO; 
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 Ordem de Operação 272/11 – Reforço Uni dade s S ocioe ducati vas 

novem bro 11, dat ado de 04/11/2011 – Orientar a atuação da PMGO no 

reforço de policiament o ext erno do C entro de Atendimento Sócio 

Educat ivo - CASE em Goiânia, Luz iânia e Formosa, do Centro de 

Recepção Infrat or – CRAI, em It umbiara, utilizando recursos  previst os na 

Lei 15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 273/11 – EN AD -2011,  dat ado de 04/11/2011 – 

Orient ar a atuação da PMGO durante a execução do Exame Nacional de 

Desempenho de Estudant es – ENADE, realiz ado p elo Minist ério da 

Educação e C ultura; 

 Ordem de Ope ração 274/11 – Cal das Country Show - 2011, dat ado de 

09/11/2011 – R egular as atividades desenvolvidas durant e as festividades 

do “Caldas C ountry Show 2011”; 

 Ordem de Operação 275/11 – 1º CRPM - B PMT rân - Corrida 21 

anos T RT - Goiás - 18º Região,  datado de 27/10/2011 – Intensificar as 

ações de polícia ostensiva durante a corrida em comemoração aos 21 

anos do T RT  Goiás/ 18ª  Região; 

 Ordem de Operação 276/11 – ENEM 2011 - Presi dios, dat ado de 

24/11/2011 – Apoiar o M inistério da Educação e Cultura durante o 

Exame Nacional de Ensino Médio nos pres ídios; 

 Ordem de Operação 277/11 – ENTORNO DF - Operação Bigorna e  

Martelo, datado de 28/11/2011 – Promover a intensificação da at uação 

policial na região lindeira entre o Est ado de Goiás e o D istrito Federal; 

 Ordem de O pe ração 278/11 – Vestibular UFG - 2ª fase , dat ado de 

23/11/2011 – Regular as ações policiais militares durante o vest ibular da 

UFG/2011 – 2ª Fase; 

 Ordem de Operação 279/11 – 15º CRPM - Apoi o à AGR, dat ado de 

24/11/2011 – Apoiar a A gência Goiana de Regulação Controle e 

Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) em op eração de fiscaliz ação a 

transporte irregular de passageiros; 

 Ordem de Operação 280/11 – 1º CRPM - Operação Boas Festas  2011,  

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 281/11 – 2º CRPM - Operação Boas Festas  2011,  

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 282/11 – 3º CRPM - Operação Boas Festas  2011,  

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os  

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 
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 Ordem de O pe ração 283/11 – 4º CRPM - O peração Boas Festas  2011, 

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 284/11 – 5º CRPM - O peração Boas Festas  2011, 

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 285/11 – 6º CRPM - O peração Boas Festas  2011, 

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 286/11 – 7º CRPM - O peração Boas Festas  2011, 

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 287/11 – 8º CRPM - O peração Boas Festas  2011, 

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  gast os 

devidos no reforço de policiamento ost ensivo, utilizando recursos 

previstos  na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 288/11 – 9º CRPM - O peração Boas Festas  2011, 

datado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  gast os 

devidos no reforço de policiamento ostensivo, ut iliz ando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 289/11 – 10º CRPM - Operação Boas Festas  

2011, dat ado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  

gastos devidos no reforço de policiamento ostensivo, utilizando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 290/11 – 11º CRPM - Operação Boas Festas  

2011, dat ado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  

gastos devidos no reforço de policiamento ostensivo, utilizando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 291/11 – 12º CRPM - Operação Boas Festas  

2011, dat ado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  

gastos devidos no reforço de policiamento ostensivo, utilizando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 292/11 – 13º CRPM - Operação Boas Festas  

2011, dat ado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  

gastos devidos no reforço de policiamento ostensivo, utilizando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O pe ração 293/11 – 14º CRPM - Operação Boas Festas  

2011, dat ado de 25/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos  

gastos devidos no reforço de policiamento ostensivo, utilizando recursos  

previstos na Lei 15.949/06; 
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 Ordem de Ope ração 294/11 – Fisco Re forço dezem bro 11, datado de 

28/11/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 295/11 – PGE Reforço dezem bro 11, dat ado de 

28/11/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 296/11 – IML Reforço dezem bro 11, dat ado de 

28/11/2011 – Subsidia com informações quant o aos gastos devidos no 

reforço de policiamento ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Operação 297/11 – 1º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 298/11 – 2º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 299/11 – 3º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 300/11 – 4º CRPM Re forço O pe racional  

dezembro 11, datado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 301/11 – 5º CRPM Re forço O pe racional  

dezembro 11, datado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 302/11 – 6º CRPM Re forço O pe racional  

dezembro 11, datado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 303/11 – 7º CRPM Re forço O pe racional  

dezembro 11, datado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 304/11 – 8º CRPM Re forço O pe racional  

dezembro 11, datado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 
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 Ordem de Operação 305/11 – 9º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 306/11 – 10º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 307/11 – 11º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 308/11 – 12º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 309/11 – 13º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiamento ost ensivo, ut iliz ando 

recursos previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 310/11 – 14º CRPM Reforço Operacional 

dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com informações quanto 

aos gast os devidos no reforço de policiament o ost ensivo, utilizando 

recursos  previstos na Lei 15.949/06; 

 Ordem de O peração 311/11 – 16º CRPM – Ambiental - Re forço 

Ope raci onal dezembro 11, dat ado de 28/11/2011 – Subsidia com 

informações quanto aos gastos devidos no reforço de p oliciamento 

ostensivo, utilizando recursos  previst os na Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 312/11 – BAPM Reforço dezembro 11, dat ado de 

28/11/2011 – Subsidia com informações quanto aos gast os devidos no 

reforço de policiament o ost ensivo, ut ilizando recursos previstos na Lei 

15.949/06; 

 Ordem de Ope ração 313/11 – Re forço Uni dades S ocioeducati vas  

dezembro 11, datado de 28/11/2011 – Orientar a atuação da PMGO no 

reforço de policiamento externo do Centro de Atendiment o Sócio 

Educat ivo - CA SE em Goiânia, Luziânia e Formosa, do Centro de 

Recepção Infrat or – CRAI, em Itumbiara, utiliz ando recursos  previst os na 

Lei 15.949/06; 

 Ordem de Operação 314/11 – FTO - Força Tare fa Operaci onal - 1º 

CRPM, datado de 29/11/2011 – Int ensificar o policiament o ost ensivo 

prevent ivo e repress ivo na região metropolit ana de Goiânia; 

 Ordem de Operação 315/11 – Operação Ci dadania, datado de 

01/12/2011 – Intensificar o policiamento ostensivo prevent ivo e 

repressivo nas regiões do 1º e 2º Comandos Regionais; 



2902 –POLÍCIA MILITAR 

98 

 Ordem de Ope ração 316/11 – Entrega de Brinquedos - SSPJGO - 14º 

CRPM, dat ado de 08/12/2011 – Orient ar a atuação do efet ivo da PM GO 

no evento de entregas de brinquedos por p art e de autoridades políticas do 

Est ado de Goiás em localidades do 14º CR PM ; 

 Ordem de Operação 317/11 – CPC - Ope ração Holos – Re gião 

Noroeste - Conjunta com a Polícia Civil, datado de 08/12/2011 – 

Orient ar a at uação do efetivo da PMGO durante a operação conjunta com 

a Polícia Civil na Região Noroest e de Goiânia; 

 Ordem de  O peração 318/11 – 1º & 2º CRPM - Re de da Construção, 

datado de 20/12/2011 – Int ensificar o p oliciament o ostensivo preventivo 

e repressivo nas  regiões do 1º e 2º Comandos Regionais; 

 Ordem de Operação 319/11 – 23º B PM - Folia de Reis - São 

Francisco de Goiás, datado de 22/12/2011 – Int ensificar as ações de 

polícia ostensiva durant e a realiz ação das tradicionais Folias de Sant os 

Reis; 

 Ordem de O pe ração 320/11 – O pe ração Ponto Facultati vo, dat ado de 

29/12/2011 – Intensificar as ações de policiamento ostensivo/preventivo 

na C apital. 

 

 

 

PROGRAMA 1019 - PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, 

REFORMA E GERÊNC IA DE PRÓPRIOS  PÚBLICOS 

 

 Ação 2924 - Ampliação E Reforma De Vilas Militares 

Realizações: 

Não houve realiz ações nessa ação no exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 1850 - PROGRAMA ESTRAT ÉGICO DE PREV ENÇÃO E 

REPRESS ÃO AO CRIME 

 

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

Descrição Previ sto Realizado 

Nº de Ocorrências atendi das * 34.000 497.721 

Nº de e qui pamento de proteção indi vi dual  9.975 0 

Nº de guarni çõe s empre gadas 437.233 396.392 

* Ocorrências reati va: 197.297; 

* Ocorrências Proati vas (produti vi dade): 300.424.  
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A Policia Militar do Est ado de Goiás quando da execução do exercício 

financeiro de 2011, no tocant e ao Programa 1850, teve previsão orçament ária na 

ordem de R$ 23.002.277,47 (vinte e três milhões , dois mil reais e duz entos e 

set ent a e set e reais e quarenta e sete centavos) e findou o exercício tendo realiz ado 

despesas na ordem de R$ 22.395.950,60 (vinte e dois milhões, trezentos e novent a 

e cinco mil e novecentos e cinqüent a reais e sessent a cent avos). R $ 19.232.613,90 

(dez enove milhões, duzent os e trinta e dois mil e seiscent os e trez e reais e novent a 

centavos) foram despesas com aquis ição de Combustíveis e lubrificant es ; R$ 

2.572.171,09 (dois milhões , quinhentos e setent a e dois mil e cento e setent a e um 

reais e nove centavos) com aquis ição de peças, pneus, serviços e acessórios para 

todos os tip os de veículos  da frota própria; R $ 8.386,50 (oito mil trez ent os e 

oitenta e seis reais e cinqüenta centavos) com aquisição de peças p ara manutenção 

de equipamentos de comunicação e R$ 113.568,26 (cento e trez e mil e quinhent os 

e sessent a e oito reais e vint e e seis centavos) com aquisição de ração e 

medicament os p ara semoventes. 

T oda pop ulação goiana, algo em torno de 6.080.716 (seis milhões, oitent a 

mil e set ecentos e dezesseis) habit ant es distribuída 246 municípios , é o público 

alvo do referido Programa. 

Est e público tem se mostrado, em média, sat isfeito com a prestação de 

serviços pela Policia Militar que t em ap esar de t ant os fat ores sociais, econômicos 

e cult urais adversos; tem mantido os níveis de sensação de Segurança Pública 

dentro de padrões normais . A cada dia temos colocado em média mais de 1.080 

(mil e oit ent a) viaturas a serviço da sociedade goiana; fazendo-se presente e 

prevent ivamente, em t odos grandes event os, e obt eve um índice altíssimo de 

produtividade conforme quadro abaixo: 

PRODUT IVID AD E 

ABORDAGEM POLICIA L 44.781 
APOIO POLICIAL 12.248 
AVERIGUAÇÃO 26.365 
FORAGIDO RECAPT URADO 2.741 
MONITORAMENTO 248 
OPERAÇÕES POLICIAIS 2.887 
PAT RULHAMENT O 140.037 
PESSOA ENCONT RADA 22 
REUNIAO COMUNITÁRIA 176 
VEICULO ABANDONADO 3.942 
VEICULO RECUPERADO 3.218 
VISITA A ESCO LA 12.632 
VISITA COM UNIT ÁRIA 46.086 
VISITA SOLIDÁRIA 5.041 

TOTAL GERAL 300.424 

 

 Ação 2475 - Inte nsifi cação e  Capacitação do Polici amento Terrestre e  

Aére o 

Realizações: 

Foram realizadas na ação despesas na ordem de R$ 22.092.856,42 (vint e 

e dois milhões noventa e dois mil e oit ocent os e cinqüenta e seis reais e quarent a e 

dois  centavos). As princip ais foram: Aquisição de 7.830.292 litro de combustíveis, 

lubrificantes e outro relacionados totalizando o valor de R$ 19.232.613,90 
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(dez enove milhões, duzent os e trinta e dois mil e seiscent os e trez e reais e novent a 

centavos); Aquisição de p eças, pneus, serviços e acessórios  para frota própria 

totaliz ando o valor de R$ 2.572.171,09 (dois milhões , quinhentos  e setent a e dois 

mil e cento e set enta e um reais e nove centavos); Aquisição de peças para 

manutenção de equip amentos de comunicação no valor de R$ 8.386,50 (oito mil 

trez entos e oitent a e seis reais e cinqüenta centavos)  e Aquis ição de ração e 

medicament os para semoventes no valor de 113.568,26 (cento e treze mil e 

quinhentos e sessenta e oito reais e vint e e seis cent avos). 
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 Ação 2476 - Reaparelhamento das Uni dades Operaci onais da PMGO 

Realizações: 

Foram realizadas  na ação 2476 despesas com: Aquisição de móveis para 

a PM /6, CAL, 9ª CIPM  e Base Administrativa tot alizando o valor de R$ 72.350,00 

(setenta e dois mil e trez entos e cinqüenta reais); Aquisição de bebedouros p ara 

BPMTRAN e Corregedoria tot aliz ando o valor de R$ 980,00 (novecent os e oit ent a 

reais); Aquisição de ap arelho de ar condicionado para B ase Administrativa e PM/5 

totalizando o valor de 19.905,00 (dez enove mil e novecent os e cinco reais); 

Aquisição de equipamento para o DMB no valor de 4.551,30 (quatro mil 

quinhentos e cinqüent a e um reais e trint a centavos). 

 

 Ação 2478 - Construção e Reforma das Uni dades da PMGO 

Realizações 

Foram realizadas na ação 2478 despesas com: Elaboração de projeto para 

o centro administrat ivo da PMGO no valor de 149.000,00 (cento e quarenta e nove 

mil reais); Aquisição de forro PVC para o GRAER no valor de R$ 22.134,00 

(vint e e dois mil e cent o e trinta e quatro reais); Aquis ição de material de 

const rução para Cent ro de Int eligência no valor de 6.174,88 (seis mil cento e 

set ent a e quatro reais e oitenta e oito centavos); Aquis ição de mat erial de 

const rução para o GRAER no valor de 23.410,00 (vint e e três mil e quatrocentos e 

dez reais); Aquis ição de material elétrico para B ase Administrativa no valor de 

4.589,00 (quatro mil quinhentos e oitenta e nove reais). 
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PROGRAMA 1888 - PROGRAMA ES TRATÉGICO PARA A 

S EGURANÇA PÚBLICA INTEGRAL 

 

 Ação 2932 - Patrulha Rural 

Realizações: 

Não houve realizações nessa ação no exercício de 2011. 

 
PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

 Ação 1237 - Promove r suporte té cni co a sistem as, programas e 

equi pamentos de TI/Telecom em uso na ADM. Pública Estadual. 

Realizações: 

Não houve realizações nessa ação no exercício de 2011. 

 

 Ação 1238 - Prover mate ri ais e serviços para ope ração de redes e 

equi p. de TI/Te com em uso na adm . Pública Estadual. 

Realizações: 

Foram quitadas 9 contas de t elefonia fixa e 9 cont as de telefonia móvel 

totaliz ando o valor de R$ 1.431.318,78 (um milhão, quat rocentos e trint a e um mil 

e trezentos  e dezoito reais e set enta e oit o centavos). 

 Ação 2856 - Prove r soluções em sistem as, programas e equipamentos 

de  T I/Tele com para uso na adm. Pública Estadual. 

Realizações:  

Não houve realiz ações nessa ação no exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvolvime nto de ações de  promoção, pre venção e  

controle da saúde do servidor - PPCSS 

Realizações: 

Não houve realiz ações nessa ação no exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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2903 – CORPO D E BOMBEIROS  MILITAR 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria Da Segurança Pública 

 

GESTOR:  

 Carlos Helbingen Junior – C EL BM 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Proteger a vida, o p atrimônio e o meio ambient e p ara o bem-est ar da 

sociedade. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental (ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás 

Estado da Qualidade  de Vi da): 

 DESEN VOLVIMENT O HUMANO E SOCIAL – “GOIÁS 

CIDADANIA E BEM-ESTAR SOCIAL”. 

 

 Legisl ação:  

 Const ituição Federal 05/10/88; 

 Const ituição Estadual 05/10/89; 

 Lei 11.175 11/04/90; 

 Lei 11.383 28/12/90; 

 Lei 11.416 05/02/91; 

 Lei 15.658 17/05/06; 

 Lei 15.668 01/06/06; 

 Lei 15.704 20/06/06; 

 Lei 15.802 11/09/06; 

 Decreto 04.681 24/09/96; 

 Decreto 06.161 03/06/05; 

 Decreto 07.005 30/09/09. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Os Corpos de Bombeiros Milit ares, a partir da promulgação da 

Const ituição Federal de 1988, em seu art . 144, ganharam a 
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oport unidade de ser um órgão autônomo dentro da estrut ura da 

Segurança Pública Estadual. 

 O Corpo de Bombeiros Milit ar do Estado de Goiás pertencia à 

estrutura organiz acional da polícia milit ar goiana e naquela ép oca 

não existia a cultura prevencionist a contra incêndio, acidentes e 

pânicos como nos dias atuais e, ainda, os recursos eram basicamente 

volt ados p ara aquis ição de equipamentos das viaturas destinadas ao 

combate ao crime. 

 A emancipação do CBMGO trouxe inúmeros benefícios 

administrat ivos e operacionais para a corporação. Naquela época a 

instituição possuía um efetivo de pouco mais de quinhent os homens, 

dezoito viaturas  entre caminhões de combat e a incêndio e carros 

leves , material e equipament o sucateado. Somente quatro cidades do 

Estado contavam com os serviços preventivos e de emergência, 

sendo as cidades de Goiânia, Anáp olis , It umbiara e R io Verde. 

 Atualmente a corporação cont a com um efetivo exist ent e de 2.500 

bombeiros e previsto para 4.200 bombeiros milit ares . Possui 402 

viat uras entre leves e pesadas, 01 helicóptero e está present e em 

quase todas as  cidades do Est ado com mais de 20 mil habitant es. 

 No ano de 2011 p assos importantes foram dados pelo Corp o de 

Bombeiros M ilitar do Est ado de G oiás, rumo ao fortalecimento das 

ações desenvolvidas junto à sociedade. O foco principal foi 

aumentar sua presença em todo território goiano, p ara garantir 

respostas rápidas e de qualidade às solicitações de socorro. 

 Três grandes conquist as que ocorreram no ano passado traz um 

novo momento, uma nova história para o CBM GO. Uma dessas  

importantes conquistas foi a criação, por meio da Lei 17.480 de 08 

de dezembro de 2011, do Fundo Especial de R eaparelhamento e 

Modernização do Corpo de B ombeiros M ilit ar do Est ado de Goiás –

FUNEBOM , que possibilitará fortes  investiment os na corporação. 

 A implant ação do serviço aéreo e os ciclos realizados para 

elaboração do Planejamento Estrat égico do CBMGO são 

demonst rativos de que a prestação dos serviços preventivos e de 

socorro a urgências e emergência no Estado de Goiás está sendo 

aprimorado de forma consist ente e promissora. 

 Novas unidades foram at ivadas nos municípios de Quirinópolis, 

Itaberaí e G oiatuba por meio das Portarias do Comando Geral do 

CBMGO de nº 88, 110 e 111, respect ivamente, mantendo os  

esforços  de ampliar a rede de prest ação de serviços. 

 Para minimizar os efeit os da ausência de unidades operacionais em 

todos os 246 municípios goianos foi criado o 4º Comando Regional, 

responsável pelo Entorno do Distrito Federal, e também houve uma 

reorganiz ação e redistribuição das áreas de atuação de cada quartel 

já implantados, cobrindo ass im todo t erritório do Estado de Goiás, 

feit a através da Portaria nº 117/2011-CG. 
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 Desenvolver at ividades de defesa civil em Goiás também é 

atribuição do Corpo de Bombeiros Milit ar. Como forma de melhor 

organiz ar e reforçar o sistema em nível est adual foi expedido a 

Portaria nº 19/2011-CG que institui as Regionais de D efesa Civil – 

RED EC, órgãos responsáveis pela articulação e coordenação das 

ações de Defesa Civil.  

 Houve também criação ou atualiz ações de Normas Administrat ivas 

Internas e de Normas Operacionais que p adroniz am os 

procedimentos das  atividades fim e meio da corp oração, facilit am a 

formação de uma só doutrina p ara as inst ruções e dá clarez a e 

regularidade aos processos da inst ituição. São 17 normas 

publicadas. As list adas abaixo foram as criadas ou atualizadas em 

2011. 

- Emprego de Helicópt ero; 

- Dos Serviços de Superior de Dia, De Coordenador de 

Operações  e de Comandante de Área; 

- Do Serviço de Busca, R esgat e e Salvamento com Cães; 

- Do Treinament o Fís ico Militar e do Test e de Aptidão Fís ica; 

- Dos Afastamentos Legais ; 

- Da Guarda de Honra Especial; 

- Das Despesas  Ext raordinárias ; 

- Da C oncessão de Diárias , de Transporte e Indeniz ação de 

Transporte; 

- Das Honras Nupciais. 

 Outra atualização de suma importância para as atividades de socorro 

e de ensino do CBM GO foi feia ao Protocolo de Suporte B ásico de 

Vida. Doutrina que padroniza os atendiment os de resgat e, que 

rep ercut e na minimização dos erros e na garantia de que o melhor 

será sempre feito para garantir a vida e a int egridade das  pessoas  

at endidas . 

 Políticas internas  voltadas para os recursos humanos t ambém t eve 

not oriedade em 2011. Foi criado já no início do ano o INFORBOM, 

um informativo p eriódico que fortaleceu a comunicação dentro do 

órgão. A preocupação com a segurança no ambiente do trabalho 

também ganhou esp aço com a edição da 3ª Semana Interna de 

Prevenção de Acidentes do T rabalho-SIPAT e o funcionamento de 

onz e Comissões Internas de Prevenção de Acident es-CIPA. 

 Na área de qualificação profiss ional foram realiz adas 2.176 

certificações  de bombeiros  militares  ent re esp ecialização e 

requalificação profissional, onde aproximadamente 300 

certificações  foram p ara Corpo de Bombeiros pert encentes a outras  

Unidades  Federativas  do B rasil. 

 Dois programas que tiveram influência diret a na qualidade de vida 

do bombeiro milit ar foram a Avaliação Médica Periódica, onde no 
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mês de aniversário o bombeiro p assa por um check-up médico, e 

também o Programa de Saúde Bucal Preventiva e It inerant e que leva 

o serviço odont ológico às  unidades do int erior do Est ado. Em 2011 

o Comando de Saúde prestou 6.021 atendimentos médicos e 11.639 

at endimentos odont ológicos aos  bombeiros e seus  dependentes. 

 Outra atit ude que valoriza o servidor é o Programa lançado no ano 

passado que visa preparar o B ombeiro Militar para a reserva 

remunerada, conservando a qualidade de vida e motivando-o para 

novos projetos pessoais e familiares, intit ulado PROGRAMA IN-

ATIVIDADE, que teve 45 aderent es ao p rograma em 2011 . 

 Resultado relevante que t ambém merece dest aque neste relato é o 

Programa Bombeiro Mirim que há alguns anos vem sendo 

desenvolvido de forma a prest ar apoio social, prevenir acidentes e 

aproximar a corporação do dia-a-dia das p essoas, inclusive as mais 

carentes. Em 2011 foram 1.131 crianças  atendidas . 

 Além dos atendimentos habituais, que t otalizaram 209.602 em 2011, 

o Corpo de Bombeiros  M ilit ar planejou e execut ou com êxit o doze 

Grandes  Operações: Camp anha de Prevenção de Acidentes no 

Ambiente Doméstico, Operação Pecuária de Goiânia, Transferência 

da Capital, Jogo da Seleção Brasileira no Estádio Serra Dourada, 

Operação Romaria do Divino Pai Eterno em T rindade, Op eração 

Férias, Semana Santa, Carnaval, Maratoninha dos Bombeiros , Rally 

dos Sertões, C errado Vivo (Estiagem) e Romaria do Muquém. 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Planejament o Estrat égico 2011-2014; 

 Calendário de Grandes  Eventos Previs íveis; 

 Diretrizes; 

 Planos de Operações. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 Atualização T écnica da Tropa: Índice de at ualização t écnica do 

efetivo ativo. Número de tot al de concluintes em cursos de 

ap erfeiçoamento, formação e especializ ação p elo número total do 

efetivo at ivo da instit uição. 

 Índice de custeio e investimento por habitante: Indicador 

represent ado em unidade monet ária nacional que traduz o valor total 

financeiro (custeio e investiment o) destinado ao CBM GO, em 

relação ao número de habit ante do Estado. O valor total deve 

contemp lar inclusive o custeio do pessoal. 

 Nº de habitant es por bombeiro milit ar: Número de habitante do 

Est ado pelo número de bombeiros ativos do Estado. 

 Recursos cust eados: Indicador que traduz quanto efet ivamente foi 

custeado na instit uição, por ano, em relação às reais necess idades de 



2903 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

106 

manutenção do órgão, em at ividades finalísticas, não considerando 

para este indicador as despesas administrativas e com p essoal, no 

período de 12 (doze) meses. 

 T empo-resposta do at endimento de resgat e: Somatório dos tempos 

de atendimento de cada ocorrência de resgat e pelo número de 

ocorrências  de resgate no mês. 

 T empo-resposta salvamento/combat e a incêndio urbano: somat ório 

dos tempos de at endimento de cada ocorrência de salvamento e 

combate à incêndio urbano pelo número de ocorrências  de 

salvament o e combate a incêndio no mês. 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1873 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A 

INCÊNDIO, SALVAMENTO, RES GATE E DEF ES A CIVIL 

 

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

 Atualização T écnica da Tropa: Índice de at ualização t écnica do 

efetivo ativo. Número de tot al de concluintes em cursos de 

ap erfeiçoamento, formação e especializ ação p elo número total do 

efetivo at ivo da instituição. A met a para 31/12/2011 era de 80%. A 

leit ura no encerramento do exercício de 2011 foi de 87%. 

 Índice de custeio e investimento por habitante: Indicador 

represent ado em unidade monet ária nacional que traduz o valor total 

financeiro (custeio e investiment o) destinado ao CBM GO, em 

relação ao número de habit ante do Estado. O valor total deve 

contemp lar inclusive o custeio do p essoal. A met a p ara 31/12/2011 

era de 17,59. A leitura no encerramento do exercício de 2011 foi de 

R$ 24,98. 

 Nº de habitant es por bombeiro milit ar: Número de habitante do 

Est ado pelo número de bombeiros at ivos do Est ado. A met a para 

31/12/2011 era de 1.445/1. A leitura no encerrament o do exercício 

de 2011 foi de 2.432/1. 

 Recursos cust eados: Indicador que traduz quanto efet ivamente foi 

custeado na instit uição, por ano, em relação às reais necess idades de 

 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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manutenção do órgão, em at ividades finalísticas, não considerando 

para este indicador as despesas administrativas e com p essoal, no 

período de 12 (doz e) meses . A met a para 31/12/2011 era de 95%. A 

leitura no encerrament o do exercício de 2011 foi de 82%% . 

 T empo-resposta do at endimento de resgat e: Somatório dos tempos 

de atendimento de cada ocorrência de resgat e pelo número de 

ocorrências  de resgate no mês. A met a p ara 31/12/2011 era de 8min. 

A leitura no encerrament o do exercício de 2011 foi de 11,54min. 

 T empo-resposta salvamento/combat e a incêndio urbano: somat ório 

dos tempos de at endimento de cada ocorrência de salvamento e 

combate à incêndio urbano pelo número de ocorrências  de 

salvament o e combat e a incêndio no mês. A meta para 31/12/2011 

era de 10min. A leit ura no encerramento do exercício de 2011 foi de 

23,56min. 

OPERAÇÕES  ES PECIAIS 
EVENTO DESCRIÇÃO 

CAMPANHA DE 
PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES NO AMBIENT E 
DOMÉST ICO 

Realizada no período de 27/06 a 01/07 em 
todas as unidades do CBMGO por meio de 
palestras e exposição de materiais  em creches e 
escolas, orientando a pop ulação quant o à 
prevenção de acidentes com crianças  no 
ambient e doméstico. 

OPERAÇÃO PECUÁRIA 

Entre os dias 13/05 e 29/05 o CBMGO esteve 
presente no Parque de Exposições 
Agropecuário de Goiânia, durant e a realização 
da 66ª Exposição Agropecuária do Estado de 
Goiás, a fim de garantir a segurança no int erior 
e mediações do parque, através de ações 

OPERAÇÕES ESPECIAIS  
EVENTO D ES CRIÇÃO 

prevent ivas  com realização de inspeções das  
instalações e estruturas mont adas, atendimento 
de primeiros socorros, prevenção e combat e a 
incêndio. 
Foram empregados 138 bombeiros militares  
durant e os 17 dias de evento com atuações  
diversas que totalizaram 42 atendiment os. 

T RANSFER ÊNCIA DA 
CAPITAL 

 

Est a operação especial foi desenvolvida nos  
dias 26 e 27 de julho para reforço op eracional 
da 8ª Comp anhia Independent e Bombeiro 
Milit ar durante a transferência da C apit al do 
Est ado para a Cidade de Goiás. Houve o 
emprego adicional de 86 bombeiros milit ares e 
5 viaturas de ap oio. Não foi anotadas  
ocorrências  durante os  dois dias de operação, 
somente atividades preventivas. 

JOGO SELEÇÃO 
BRASILEIRA – ESTÁDIO 

SERRA DOURADA 
 

O evento esportivo de grande vult o ocorreu no 
dia 04 de junho. O CBM GO esteve present e 
com efetivo de 100 bombeiros milit ares e o 
emprego de 12 viaturas onde foram 
desenvolvidas at ividades de prevenção e de 
socorro, com registro de 12 ocorrências. 

OPERAÇÃO ROMARIA 
 

Como tradição no Estado de G oiás ocorre 
anualmente no município de Trindade a Fest a 
do Divino Pai Et erno. O maior evento religioso 
do C ent ro-Oest e e considerado o segundo 
maior do Brasil. Est ima-se que os dias de 
maior fluxo o número de pessoas chegam a 
450.000. 
Est e import ant e event o para o Estado cont a 
todos os anos com o apoio do CBM GO que 
desenvolve ações para minimiz ação de risco e 
at endimentos às  diversas  ocorrências como 
primeiros socorros e combat e a incêndios, por 
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OPERAÇÕES  ES PECIAIS 
EVENTO DESCRIÇÃO 

exemplo, que t otalizaram 410, sendo 195 de 
salvament o em emergência. 
Durant e os 11 dias de fest ividade, de 23/06 a 
03/07, foram empregados uma média de 60 
bombeiros  milit ares  e 13 viaturas diariamente. 

OPERAÇÃO FÉRIAS 
 

No ano de 2011 ocorreu a 37ª Edição da 
Operação Férias , realizada no período de 01 a 
31 de julho. Durant e um mês os principais 
pontos turíst icos do Est ado puderam cont ar 
com equip es do Corpo de Bombeiros pront as 
para atuarem na preservação dos t uristas e seus 
bens . 
Foram realiz adas 60.774 ações prevent ivas e 
at endidas 244 ocorrências de resgat e, 13 de 
combate a incêndio e 174 de busca e 
salvament o. Para tanto estiveram empregados 
nesta op eração 276 bombeiros. 
Juntament e com a Operação Férias foi 
desenvolvido o Projeto Anjos do Araguaia com 
cert a de 210 crianças recrut adas pelas 
prefeituras locais, com base na nota escolar, 
que passaram durante todo o p eríodo de férias 
tendo atividades educat ivas. 

OPERAÇÃO CARNAVAL 
 

A Operação Carnaval 2011 foi execut ada no 
âmbito do Estado de G oiás do dia 4 ao dia 9 do 
mês de março. No período houve um reforço 
de 121 bombeiros aos 370 já lot ados nas 
unidades op eracionais próximas aos pontos 
turísticos cont emplados p ela op eração. 
Além das  viaturas já exist ent es nas regiões, 
mais  25 foram encaminhadas para reforçarem 
os trabalhos de prevenção e socorros. O t otal 
de atendiment os realiz ados foram 14.651. 

SEMANA SANTA Devido o grande número de pessoas que 

OPERAÇÕES ESPECIAIS  
EVENTO D ES CRIÇÃO 

deslocam para os pontos turísticos mais  
badalados do Estado, é inevit ável que o Corpo 
de Bombeiros Milit ar t ambém esteja present e 
para garantir uma maior segurança e 
tranquilidade aos frequent adores. 
No ano de 2011 a operação ocorreu do dia 
20/04 a 25/04 com o emprego de 51 bombeiros  
milit ares que prestaram 3.766 at endimentos, 
sendo 2.702 orient ações com material 
educativo. 

MARATONINHA DOS 
BOM BEIROS 

 

A Maratoninha dos Bombeiros, já em sua 8ª  
edição, é um entret enimento às famílias e um 
incentivo à iniciação esport iva às crianças . O 
event o foi realizado no dia 03/07/11 no 
Est acionamento do Est ádio Serra Dourada e 
contou com 760 inscritos, com cerca de 5 
horas. 

OPERAÇÃO RALLY DO S 
SERT ÕES 

 

O Rally Internacional dos Sert ões configura 
mais um imp ort ante evento de rep ercussão 
nacional que t em et apa de sua realiz ação no 
Est ado de Goiás. Sua 19ª Edição esteve do dia 
08 a 12 de agosto de 2011 em território goiano 
e o Corpo de Bombeiros  Militar esteve 
presente prop orcionando segurança tanto da 
população presente. 
As guarnições do CBM GO acomp anharam 
todo o trajeto do rally dentro do Estado por 
meio de posto de atendimento espalhados ao 
longo da trilha. Para isso foram empregado 143 
bombeiros militares  e 29 viaturas. 

OPERAÇÃO CERRADO 
VIVO 

 

Durante t odo o período de est iagem o CBMGO 
desenvolve sua operação de maior 
envolvimento de toda corporação. A operação 
Cerrado Vivo, também conhecida como 
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OPERAÇÕES  ES PECIAIS 
EVENTO DESCRIÇÃO 

operação estiagem, t eve início no dia 
30/05/2011 e término no dia 31/10/2011. 
Foram realizadas at ividades  de prevenção 
contra queimadas, campanhas de 
conscientiz ação, treinamentos , combates a 
incêndio em veget ação dentro das cidades e na 
zona rural, e preservação de unidades de 
conservação ambient al, t otaliz ando 3.602 
at endimentos. 
Para desenvolvimento desta operação, além do 
reforço de pessoal e viaturas, exige-se t ambém 
o incremento de materiais  específicos. Para que 
não ocorresse comprometimentos dos trabalhos 
de combate a incêndio p or falta de mat eriais a 
própria corporação criou na ocasião oficinas de 
Confecção e Manutenção de Equip amentos. 

ROMARIA DO MUQUEM 
 

Bombeiros da 16ª CIBM - Niquelândia 
encerraram em 17 de agosto a Operação 
Romaria Nossa Senhora D´Abadia de 
M uquém, que acont eceu ent re 5 e 17 de 
agost o. A Operação contou com um tot al de 39 
milit ares que garantiram durant e todo o evento 
a segurança dos romeiros. No período, foram 
at endidas 135 ocorrências. Destaque para o 
at endimento a um parto de emergência. 

 

CURSOS DE FORMAÇÃO 
Curso de Formação de Praças - CFP 266 
Curso de Formação de Oficiais - CFO 35 

TOTAL 301 

 

QUALIFICAÇÃO E RECAPACITAÇÃO 2011 
CURSO FORMANDOS 

Estágio de Adapt ação à graduação de Cabo - EAC  46 
Curso de Aperfeiçoament o de Sargentos - CAS 70 
Curso de Aperfeiçoament o de Oficiais  - CAO 25 
Curso de H abilit ação de Oficiais de A dministração - CHOA 26 
Curso Sup erior B ombeiro Milit ar - CSBM 1 
Curso de especializ ação em condução e operação de viaturas - 
CECOV 

276 

Curso de resgate 185 
Curso de at endimento a emergências químicas - CAEQ 100 
Curso de s ist ema de comando de incidentes - SCI 437 
Curso de inspeção em edificações e áreas de risco - CIEAR  151 
Curso de desenvolvimento de sistemas p ara a SSPJ 14 
Curso de guarda vidas - GV 53 
Curso de especializ ação em combate a incêndio urbano - 
CECIU 

96 

Curso de administração e planejamento para redução de 
desastres - APRD  

29 

Curso operacional de defesa civil - CODC 187 
Curso básico de instrutores - CBI 70 
Curso de análise de projetos  de edificações e áreas de risco - 
CAPEAR 

19 

Curso de mergulho aut ônomo nível II - CMAUT II 16 
Curso de mergulho aut ônomo - CM AUT 12 
Curso de salvamento em altura - CSALT  25 
Curso de prevenção e combat e a incêndio florestal - CPCIF 26 
Curso de guarda de honra especial - GHE 37 
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QUALIFICAÇÃO E RECAPAC ITAÇ ÃO 2011 
CURS O FORMANDOS 

Curso de salvamento t errestre - CST ER  23 
Curso de avaliação de danos - CADAN 22 
Comportament o canino, comunicação básica para 
adestramento e faro 

2 

Curso esp ecial p ara tripulação de embarcações  de Estado no 
serviço público (ETSP) 

21 

Curso de tripulante op eracional - CT OP 2 
Curso esp ecial p ara tripulação de embarcações  de Estado no 
serviço público (ETSP) 

30 

Curso esp ecial p ara tripulação de embarcações  de Estado no 
serviço público (ETSP) 

91 

Curso esp ecial p ara tripulação de embarcações  de Estado no 
serviço público (ETSP) 

16 

Curso de operação e manut enção de motosserras  22 
Curso de operação e manut enção de motosserras  18 
Curso de formação de instrutores de prevenção e combat e a 
incêndios florestais  

2 

Curso de navegação de GPS (básico) 3 
Curso de navegação de GPS (avançado) 10 
Curso de cinofilia e operações  K-9 1 
Curso de emergência aeronáut ica em aeródromos 6 
Curso de busca e resgate em estruturas colapsadas (BR EC) 
nível básico 

1 

Curso de busca, resgat e e salvamento com cães 3 
Curso de mecânica de aeronaves p ara forças auxiliares  2 

TOTAL 2176 

 

 
Cart ilha Educativa – Operação Cerrado Vivo 
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Est e programa tem objet ivo de aument ar a presença do Corpo de 

Bombeiros Milit ar no Est ado de Goiás, qualificando ainda mais suas respostas nos 

casos de emergências, visando a proteção da vida, do p atrimônio e do meio 

ambiente(PPA/LOA). 

O Programa de Prevenção e C ombat e a Incêndio, Salvamento, Resgate e 

Defesa C ivil desenvolveu um conjunto integrado de ações direcionadas para a 

proteção da vida, do p atrimônio e do meio ambiente, combatendo incêndio e 

pânico, realiz ando salvamento e resgate. 

As medidas prevent ivas  ou recuperat ivas de defesa civil execut aram 

trabalhos de planejamento, prevenção, preparação e resposta imediat a para evit ar 

desastres naturais e antropogênicos ou minimizar suas consequências, realiz ando 

obras, serviços ou transferências de meios  mat eriais. 

T rês diretrizes atribuídas à Segurança Pública dent ro do PPA 2008-2011 

est ão diret ament e ligadas ao objetivo dest e programa: 

 Promoção da salvaguarda de vidas , de bens  patrimoniais  e do meio 

ambient e, mediant e ações qualificadas do Corpo de Bombeiros 

M ilit ar do Est ado de Goiás. 

 Ampliação da presença do Corpo de B ombeiros M ilitar no Est ado 

de Goiás, reduzindo o t empo-resposta médio de atendimento nos 

casos de emergências. 

 Adequação das missões da Corporação de B ombeiros às reais 

necessidades de segurança da comunidade goiana. 

O Programa de Prevenção e Combat e a Incêndio, Salvamento, R esgat e e 

Defesa Civil é compost o de três ações de cunho finalístico: 

 2685: Implantação, Ampliação e Reforma de Unidades de 

Bombeiros Milit ares, onde são apropriadas despesas com obras nas  

edificações do CBMGO, inclusive de rep aro; 

 2686: Prevenção e Atendimento a Sinistros e Emergências, na qual 

comporta as aquis ições de combust íveis para toda frota, pagamento 

de diárias  e de ajuda de custo; 

 2687: M anutenção, Reaparelhamento e Modernização da Gest ão 

Administrativa e Operacional, em que os custos com aquis ição e 

manutenção de viaturas, equipament os e mobiliário são alocados. 

Os indicadores de t emp o respost a tiveram resultados bem aquém da met a 

prevista para 2011. Vários fat ores crít icos foram imp edimentos do alcance das  

metas, que só são passiveis  de melhoria se houver pesados invest imentos em 

infraestrutura e pessoal que permita estabelecer guarnições permanent es em locais  

estrat égicos (post os avançados). 

Hoje, essa realidade t ão sonhada est á mais próxima de ser concretiz ada 

através do Fundo Esp ecial de Reap arelhamento e Modernização do Corpo de 

Bombeiros Militar do Est ado de Goiás que, com arrecadação própria e autonomia 

de execução financeira, permitirá alavancar os investimentos e focar os esforços  

na redução do tempo de chegada das equipes aos locais  de atendimento. 
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No jornal O Popular do dia 8 de janeiro de 2012, foi publicado uma 

report agem que apontou o C orp o de Bombeiros M ilit ar do Estado de Goiás 

(CBMGO) como o órgão mais confiável perante os olhos da pop ulação de 

Goiânia. A informação foi confirmada por uma pesquisa realizada pelo Instituto 

Grupom que ouviu 570 pessoas em 158 bairros da cidade. O índice de aprovação 

chega a 75,4%. "Ap enas o Corpo de Bombeiros conta efetivament e com a 

confiança da população. Estão sempre presentes , salvam vidas e não se cost uma 

ver bombeiro envolvido em casos de corrupção", cit a Mário Rodrigues Filho, do 

Inst ituto Grupom na reportagem ass inada por Deire Assis. 

T reinar muit o, aprimorar-se sempre e ajudar as pessoas. É assim o perfil 

dos 2.500 mil profiss ionais que int egram o CBMGO em 34 municíp ios. 

Caract erísticas que são fundament ais para realizar um trabalho digno da confiança 

da população e a missão de prot eger a vida, o p atrimônio e meio ambiente para o 

bem-estar da sociedade. O resultado da pesquisa reforça o compromisso dos 

bombeiros  de sua visão institucional que é mant er-se como uma instituição pública 

reconhecida pela excelência dos atendimentos prest ados 

No ano de 2011 o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás 

ultrapassou pela primeira vez em sua hist ória a marca dos 200 mil atendiment os 

em 12 meses. 

Para dar cont inuidade ao alcance dos objetivos do p rograma e da diretriz 

da Segurança Pública, de aumentar ou ampliar o atendimento pelo Corpo de 

Bombeiros Milit ar no território goiano, três novas unidades foram implant adas no 

ano passado. Projetos  de novas imp lantações  já estão em est ado avançado de 

estudos e trabalhos. 

 

 Ação 2685 - Impl antação, Ampliação e Reforma de Uni dades de  

Bombei ros Militares 

Realizações:  

Esta ação, apesar da grande imp ort ância a qual ela foi criada, teve pouca 

expressão durant e do PPA 2008-2011 devido a grande parte dos recursos serem 

destinados à manutenção e abastecimento de viaturas, p agamento de diárias e 

demais gastos  da corporação. 

As obras de ampliação ou reforma que ocorreram em 2011 só foram 

possíveis com recursos oriundos de parcerias com prefeituras, da A gência G oiana 

de Transporte e Obras e do Fundo Est adual da Segurança Pública. 

As cidades beneficiadas com obras concluídas no ano passado foram 

Goiânia, C aldas Novas, Cidade de Goiás, Luziânia, Planalt ina, T rindade e Jaraguá. 

Em Goiânia o 1º e o 2º Batalhão de Bombeiros M ilitar, a 2ª Companhia do Jardim 

Curitiba e o Comando de Apoio Logíst ico foram as unidades beneficiadas com 

melhorias na estrutura fís ica. 
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  Ação 2686 – Prevenção e Ate ndimento a Sinistros  e Emergê ncias 

Realizações: 

A maior parte dos recursos do orçamento destinado a est a unidade 

orçament ária fica alocado nesta ação. Cerca de 38% de todo volume empenhado 

ficou apropriado para abast ecimento da frota e pagamento de diárias op eracionais, 

que são as duas despesas pagas  com est a dotação. 

Podemos diz er que esta ação é a que mais caract eriza o programa 

finalíst ico do Corpo de B ombeiros Militar, pois t odos seus gastos são diretament e 

relacionados para levar o socorro até as  vítimas, por meio de viaturas e pessoal. 

DESPESA  VALOR R $ 
Combust ível 1.954.016,00 
Diárias Operacionais  801.445,00 
TOTAL 2.755.461,00 

 
ATENDIM ENTOS  2009 2010 2011 

Atividades Técnicas  
106.202 90.111 116.305 

Ações Preventivas 13.907 24.117 16.121 
Ações de Resgat e 60.358 56.747 61.396 
Ações Operacionais e de Planejamento 
Executadas pela Defesa C ivil 1.327 453 699 

Ocorrência de Combat e a Incêndio 4.341 7.174 6.799 
Ocorrência de Busca e Salvamento 7.432 7.550 8.082 
Participação em Cursos, Est ágios e 
Treinamentos  

655 642 2.176 

TOTAL 194.222 186.794 211.578 

 

 

 Ação 2687 - Manutenção, Re aparelhame nto e Modernização da 

Gestão Administrativa e Operaci onal 

Realizações:  

Esta ação é a única na estrutura orçament ária do CBMGO que tem 

dotação para realiz ação de investimento. Porém, por ter que suport ar a aquisição 
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de peças e serviços p ara manut enção de viat uras , só foi possível investir 5,4% do 

total emp enhado. 

Compra e manutenção de equipament os, compra de materiais 

operacionais  e de aquartelament o são também outro exemplo de despesas que 

foram empenhas em 2011 na ação para Manut enção, Reaparelhament o e 

Moderniz ação da Gest ão Administrat iva e Operacional, conforme demonstrada na 

T abela 2. 

As despesas de capital de grande mont a feitas a favor do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Goiás têm s ido execut adas por meio de 

Convênios e recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública-FUNESP. Mas são 

verbas que não são geridas p elo CBM GO e seus  resultados devem ap arecer no 

Relatório de Gestão das p ast as correspondent es. 

Tabela 01 

RELAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRAT IVAS E OPERACIONAIS 
ATENDIDAS PELA AÇÃO 2687, SUPERANDO A META DO PPA PARA 

2010 
 

NO UNIDADE 
1 Gabinete do Comandante Geral - GCG/Estado Maior Geral - EM G 
2 Comando de Saúde - CSAU 
3 Comando de Defesa Civil - CODEC 
4 Comando de Ensino - CEBM 
5 Academia Bombeiro Militar - ABM 
6 Gerência de Correção e Discip lina - GCD BM 
7 Centro de Manutenção do Material de Motomecanização - CMMAN 
8 Seções do Estado Maior Geral 
9 Comando de Operações de Bombeiros – COB 
10 Comando de Gestão e Finanças - CGF  

11 Comando de Apoio Logístico - CAL 
12 Companhia de Operações Aéreas e Segurança Aeroportuária - COASA 
13 1º Comando Regional Bombeiro Militar - 1º CRBM 
14 2º Comando Regional Bombeiro Militar - 2º CRBM 
15 3º Comando Regional Bombeiro Militar - 3º CRBM 
16 1º Batalhão Bombeiro Militar - 1º BBM - Goiânia 
17 2º Batalhão Bombeiro Militar - 2º BBM - Goiânia 
18 3º Batalhão Bombeiro Militar - 3º BBM - Anápo lis 
19 4º Batalhão Bombeiro Militar - 4º BBM - Rio Verde 
20 5º Batalhão Bombeiro Militar - 5º BBM - Luziânia 
21 6º Batalhão Bombeiro Militar - 6º BBM - Itumbiara 
22 7º Batalhão Bombeiro Militar - 7º BBM - Aparecida de Goiân ia 
23 8º Batalhão Bombeiro Militar - 8º BBM - Parque Amazônia - Goiân ia 
24 Batalhão de Salvamento em Emergência - BSE - Go iânia 
25 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 1ª CIBM - Trindade 
26 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 2ª CIBM - Senador Canedo  
27 3ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 3ª CIBM - Jataí 
28 4ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 4ª CIBM - Caldas Novas 
29 5ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 5ª CIBM - Catalão 
30 6ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 6ª CIBM - Mineiros 
31 7ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 7ª CIBM - Formosa 
32 8ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 8ª CIBM - Cidade de Goiás 
33 9ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 9ª CIBM - Inhumas 
34 10ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 10ª CIBM - Planaltina 
35 11ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 11ª CIBM - Pirenópolis 
36 12ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 12ª CIBM - Santa Helena de Go iás 
37 13ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 13ª CIBM - Go ianésia 
38 14ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 14ª CIBM - Porangatu 
39 15ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 15ª CIBM - Palmeiras de Goiás 
40 16ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 16ª CIBM - Niquelândia 
41 17ª Companhia Independente Bombeiro Militar - 17ª CIBM - Jaraguá 
42 1º Pelotão Bombeiro Militar - 1 º PBM - Uruaçu 
43 2º Pelotão Bombeiro Militar - 2 º PBM -  Cristalina 
44 3º Pelotão Bombeiro Militar - 3 º PBM -  Posse 
45 6º Pelotão Bombeiro Militar - 6 º PBM - Morrinhos 
46 7º Pelotão Bombeiro Militar - 7 º PBM - Iporá 
47 10º Pelotão Bombeiro Militar - 10º PBM - Minaçu 
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Tabela 02 

DESPESA VALOR R$ 
Manut enção de Viaturas  1.757.665,57 
Material Operacional 122.902,67 
Fundo Rot ativo 12.960,00 
Material de Infor. e Comum. 1.160,00 
Manut enção de Equip amento 9.580,00 
Fardament o 149.208,33 
EPI 26.618,00 
Equipamento de Informát ica 2.799,70 
Encarroçamento 87.970,00 
T OTAL 2.170.864,27 

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvolvime nto de ações de  promoção, pre venção e  

controle da saúde do servidor - Ppcss. 

Realizações: 

O Corpo de Bombeiros Milit ar do Estado de Goiás além de cont ar com 

profissionais médicos em seus quadros de pessoal, possui e apoia o Serviço 

Especializ ado em Medicina e Segurança do Trabalho, instalado no Bat alhão de 

Salvamento e Emergência. Também incentivou a qualificação de militares e a 

criação de Comissão Interna de Prevenção a Acident es-CIPA. 

A tabela e o gráfico foram extraídos do Relatório Anual do Serviço 

Especializ ado em Segurança e Medicina do Trabalho do CBM GO. 

São int egrantes do SESMT /CBMGO a Drz. T erez a Yoshie Ikemai – 

M édica do T rabalho, O CAP G ilmar Fernandes de Almeida, Engenheiro de 

Segurança do T rabalho e a Sra. Ana Paula de Souza Lop es – Técnica em 

Segurança do Trabalho.  

Obse rvações: 

Mesmo que não houve execução orçament ária e financeira nesta ação, 

utiliz ando a estrutura já exist ente, foi possível realiz ar várias atividades volt adas à 

promoção, prevenção e controle da saúde dos bombeiros  milit ares. 
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Ações realizadas: 

 Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambient ais do 1º 

Batalhão de Bombeiros Milit ar, do 2º Bat alhão de Bombeiros Militar 

e da C ompanhia de Operações  Aéreas e Segurança Aeroportuária; 

 Elaboração do Programa de C ontrole Médico de Saúde Ocupacional 

da Companhia de Operações A éreas  e Segurança Aeroportuária; 

 Renovação das Comissões Int ernas de Prevenção de Acidentes , 

Gestão 2011/2013; 

 Curso de para int egrant es das Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes ; 

 Palestras  feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia de 

Segurança e em Medicina do T rabalho; 

 Levant amentos  de risco do 1º Batalhão de B ombeiros M ilitar e do 2º 

Batalhão de Bombeiros Militar; 

 Realiz ação da 3ª Edição da Semana Int erna de Prevenção de 

Acidentes  do T rabalho do CBMGO; 

 Insp eções de segurança do trabalho na Banda de Música, no Comando 

de Saúde, no 1º C omando Regional e no Batalhão de Salvament o e 

Emergência; 

 Emissão de relatórios e de p areceres técnicos orient at ivos; 

 Emissão de 30 Atestados de Origem. 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 AÇÃO 4001 – Apoi o Administrativo 
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2904 – POLÍCIA CIVIL 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria da Segurança Pública e Just iça 

 

GESTORA:  

 Adriana Saut hier Accors i 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

“Ser um referencial de excelência na prestação da at ividade de Polícia 

Judiciária em defesa da incolumidade das pessoas, do patrimônio e do meio 

ambiente”. 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 T endo como atribuição constitucional precípua apurar infrações 

penais, excet o as  milit ares e as  da compet ência 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 Const ituição Federal e art. 123, da Constituição do 

Estado de Goiás. 

 Eixo(s) Gove rname ntal(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade  de Vi da):  

 Eixo 1 - Goiás  Cidadania e Bem-Est ar Social. 

 

 Legisl ação:  

 A Polícia C ivil foi criada p ela 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 dezembro de 2002 e com alterações  

sofridas pela Lei Delegada n° 08, de 15 de out ubro de 2003, Lei n° 

14.857, de 22 de julho de 2004, Lei nº 16.272, de 30 de maio de 

2008, e pela Lei nº 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe 

sobre a Lei Orgânica da Polícia Civil do Est ado de Goiás. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Atuando de forma racional e motivacional, t ant o na parte 

administrat iva como na operacional, a Polícia C ivil procura cumprir 

suas atribuições const itucionais, que consist e na prest ação da 

atividade de Polícia Judiciária, a quem comp ete investigar as  

infrações penais, no escopo de garantir a ordem pública e a 
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segurança dos cidadãos goianos. Suas ações são desenvolvidas 

através de operações rot ineiras ou emergenciais, separadamente ou 

em conjunto com outros órgãos integrant es da segurança pública, 

estadual ou federal, na prevenção e repressão ao crime. Como 

resultado de suas ações, foram alcançados bons índices na redução 

da criminalidade de uma forma geral, a exemp lo dos  crimes contra o 

patrimônio, apuração e esclareciment o dos crimes de homicídio 

doloso, com bom desempenho também alcançado na apreensão de 

maconha, cocaína e crack. Imp ort ant e ressalt ar que a diminuição na 

apreensão de merla, segundo observações feitas p or profissionais da 

área, foi em consequência do aumento no consumo das outras 

drogas como crack, cocaína e maconha. Foram apreendidos no ano 

de 2011 cinco toneladas, novecentos e set enta e três quilos e 

oitocent os e set enta e dois gramas de maconha (5.973.872), trinta e 

seis quilos e seiscentos e setent a e um gramas de cocaína (36.671) e 

duzentos e oit enta e dois quilos e seiscentos e vinte e um gramas de 

crack (282.621). 

 As ações implementadas pela Polícia Civil ao longo do ano 2011, 

paut aram pelas diretrizes traçadas pela Secret aria da Segurança 

Pública, com o envolvimento da sociedade, via conselhos 

comunit ários de segurança, Poder Judiciário, Ministério Público e 

outros, imbuídos no objet ivo único de proporcionar segurança com 

qualidade ao cidadão.  

 Como nos anos anteriores , os servidores da Polícia Civil mereceram 

esp ecial trat amento, a exemplo da participação em cursos diversos  

ministrados p ela Gerência do Ensino Policial C ivil e por outras  

instituições das U nidades Federat ivas. 

 O número de Inquéritos Policiais Instaurados e Concluídos e os  

registros de T ermos Circunstanciados de Ocorrências - T CO ś, 

sofreram acréscimos no ano 2011, em comp aração com os  anos 

anteriores. Foram instaurados 43.057 Inquéritos Policiais e 

remetidos 38.917 ao Poder Judiciário, além de 41.181 T CO´s 

também encaminhados ao judiciário. 

 Inauguração do Disque-Denúncia 197, com funcionament o 24 

horas. O Disk Denúncia 197 sempre funcionou em horário 

comercial e apenas com dois atendent es. A demanda aument ou 

bastante e por conta disso foi reorganiz ado e agora est á funcionando 

24 horas. Ele passou a contar com 10 at endent es por turno de seis  

horas.    

 Instalação da 2ª Delegacia Especializ ada no Atendimento a Mulher 

– DEAM  de Goiânia, no Jardim Curitiba II, para atender a demanda 

de toda região noroeste e adjacências. 

 Restruturação das Centrais de Flagrant e da 1ª Delegacia Distrital de 

Polícia de Goiânia e 4ª Delegacia Distrit al de Polícia de Aparecida 

de Goiânia. E implementação da C ent ral de Flagrant e na Delegacia 

Municipal de Senador C anedo. 
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 Resp eit ante aos sistemas de informação houve um aumento na 

largura de banda de diversas delegacias do Est ado de Goiás . 

 Na área de desenvolviment o de sistemas foi implantado o módulo 

Sist ema de Controle de Vítimas de H omicídios – SVH, para a 

Delegacia Estadual de Invest igações de Homicídios - DIH. E o 

módulo Sistema de Veículos Recuperados da Delegacia Estadual de 

Repressão a Furtos e R oubos de Veículos Aut omotores.   

 Outro sistema desenvolvido diz respeito a imp lementação do 

Sist ema de Meritocracia que faz a avaliação do servidor com o 

intuit o de verificar o mérito na promoção funcional. 

 Cont inua em desenvolvimento o SICAD – Sist ema de Emissão de 

Portaria e Recursos Humanos da Polícia Civil. 

 Atinent e a construção e reforma foi concluída a reforma do prédio 

da 4ª, 8ª e 13ª Delegacias Distritais de Polícia de Goiânia, bem 

como da D elegacia de Polícia de Bom Jardim de Goiás, int egrant e, 

da 7ª Delegacia Regional de Polícia de Iporá. E foi iniciada a 

reforma da 15ª Delegacia Distrital de Polícia de Goiânia. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

 No início de cada ano é elaborado um plano com as principais 

operações a serem desenvolvidas no período, com previsão de 

custos, local e prazo de execução, emprego de efet ivo, meios 

logísticos necessários, nelas incluindo os eventos tradicionais, a 

exemplo do carnaval, semana santa, exp osição agropecuária de 

Goiânia, festa de T rindade, eleições , temporada de férias no Rio 

Araguaia e outros . No entanto, devido à dinâmica da criminalidade, 

no decorrer do ano foram realiz adas várias ações emergenciais p ara 

a manutenção da ordem e da t ranquilidade do cidadão, enfocando 

também a redução da criminalidade.  

 Assim, de uma forma geral, observamos que a atuação da Polícia 

Civil em 2011 foi sat isfatória, considerando que suas at ividades  

foram desenvolvidas mesmo com a escassez de recursos mat eriais e 

humanos, que estão aquém dos necessários. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

Indicadores Syscore 

1 - % de homicídios  elucidados em Goiânia (Total de homicídios  

elucidados/ Tot al de homicídios registrados) X 100  

2 - % de inquéritos remet idos ao Poder Judiciário (Tot al de 

Inquéritos remetidos / T ot al inquéritos  iniciados) X 100 

3 - % de T CO´s remetidos ao Poder Judiciário (T ot al de T CO´s 

remetidos / Total TCO´s iniciados) X 100 
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4 - % veículos e motociclet as recuperados (T otal de veículos e 

motocicletas recuperados/ T otal de veículos e motocicletas furt ados 

e roubados) X 100 

5 - Variação anual na apreensão de cocaína (Tot al de apreensão de 

cocaína no ano / tot al  de apreensão de cocaína no ano anterior – 1) 

X 100  

6 - Variação anual na apreensão de maconha (Tot al de apreensão de 

maconha no ano / tot al de apreensão de maconha no ano anterior – 

1) X 100  

7 - Variação anual na apreensão de merla/grama (Tot al de apreensão 

de merla no ano / total de apreensão de merla no ano anterior – 1) X 

100  

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1878 - PROGRAMA D E POLICIAMENTO REPRESSIVO E 

INVESTIGATIVO 

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

Indicadores  Syscore 

1 - % de homicídios elucidados em G oiânia (Tot al de homicídios  

elucidados/ T ot al de homicídios registrados) X 100  

2 - % de inquérit os remet idos ao Poder Judiciário (T otal de Inquérit os  

remetidos / T otal inquérit os iniciados) X 100 

3 - % de TCO´s remetidos ao Poder Judiciário (Total de T CO´s 

remetidos / T otal TCO´s iniciados) X 100 

4 - % veículos e motocicletas recup erados (Total de veículos e 

motocicletas recuperados/ T otal de veículos e motociclet as furtados e 

roubados) X 100 

5 - Variação anual na apreensão de cocaína (Total  de apreensão de 

cocaína no ano / tot al  de apreensão de cocaína no ano ant erior – 1) X  

100  

6 - Variação anual na apreensão de maconha (T ot al de apreensão de 

maconha no ano / total  de apreensão de maconha no ano ant erior – 1) 

X 100  

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    



2904 – POLÍCIA CIVIL 
 

121 

7 - Variação anual na apreensão de merla/grama (Total de apreensão 

de merla no ano / tot al  de apreensão de merla no ano anterior – 1) X 

100 

Nr Discriminação 2010 2011 

1 Inquéritos Policiais  Instaurados 40.261 43.057 

2 
Inquéritos 
Concluídos/R emetidos ao Poder 
Judiciário 

35.094 38.917 

3 Ocorrências Policiais 
Regist radas 152.477 187.741 

4 T CO' S - Remetidos ao Poder 
Judiciário 37.779 41.181 

5 Prisões em flagrant e delit o 25.089 27.097 

6 Prisões em virt ude de mandado 6.515 7.425 

7 Apreensão de M aconha 
(miligramas) 2.110.727.338 5.973.872.245 

8 Apreensão de C ocaína 
(miligramas) 20.429.014 36.671.427 

9 Apreensão de M erla 
(miligramas) 9.280.620 787.714 

10 Veículos recuperados (tip os 
diversos) 3.965 5.561 

 

O Programa de Policiamento Repressivo e Investigat ivo objetiva 

assegurar o exercício dos  direitos à segurança e à justiça, estabelecendo à Polícia 

Civil a compet ência para as funções de polícia judiciária do Estado e a apuração 

das infrações p enais , exceto as militares. Para o cumprimento do desiderato, a 

Polícia Civil desenvolveu o programa, apurando os crimes cometidos no território 

goiano, através de ações efetivas, em harmonia com as políticas públicas, a fim de 

contribuir ativament e com o progresso do Est ado, bem como p ara a melhoria da 

qualidade de vida do cidadão.  

Destacam-se as ações em combat e às drogas, efetivadas pela D elegacia 

Especializ ada de R epressão a Narcóticos – DENARC e p elos 13 Grupos de 

Repressão a Narcóticos - GENARC, inst alados nas Delegacias R egionais  do 

Estado que vem inibindo esta modalidade criminosa e evitando que Goiás  se 

destaque como grande consumidor de drogas ou se transforme em rot a de tráfico. 

Important e ressalt ar que, a diminuição na apreensão de merla, segundo 

observações feitas por profissionais da área, foi em consequência do aumento no 

consumo das outras drogas, como crack, cocaína e maconha. Foram apreendidos  

no ano de 2011 cinco toneladas, novecentos e set enta e três  quilos  e oit ocent os e 

set ent a e dois gramas de maconha (5.973.872), trint a e seis quilos e seiscentos e 

set ent a e um gramas de cocaína (36.671) e duz entos e oitent a e dois quilos e 

seiscentos e vinte e um gramas de crack (282.621). Paralelamente às ações  

repressivas e investigativas, foram desenvolvidos programas de Prevenção às  

Drogas, um trabalho preventivo e instrutivo ministrado em escolas , orientando os  

jovens sobre os danos causados pelos tóxicos.  

Desse modo, com o apoio do Disque-Denúncia 197, a Polícia Civil 

desenvolveu ações esp ecializadas no combate ao furto e roubo de veículos, na 

investigação de crimes contra a administração pública, contra a ordem tributária, 

contra o consumidor, meio ambient e, crimes de homicídio, roubo de carga e 

especialment e os crimes praticados cont ra a mulher, crianças e adolescent es.  
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Assim, p ode-se afirmar que os objet ivos de prevenção, repressão e 

invest igação dos crimes em geral foram at ingidos, como atestam os dados de 

produt ividade nos gráficos  anexos. Os índices de elucidação de crimes de 

homicídios cont inuam elevados, apesar da crescente onda de homicídios ocorridos 

em 2011. 

As despesas realiz adas com aquis ição de combust ível, manut enção e 

conservação de veículos da Polícia Civil, possibilit aram a manut enção das 

atividades de polícia judiciária. 

Os benefícios do programa est enderam-se a toda população do Est ado de 

Goiás e vis itantes, que de alguma forma foram alcançados pela segurança 

oferecida, tanto pela reclusão de criminosos como pela elucidação de crimes. Isto 

posto, ressalt a-se que o Programa 1878 cumpriu seus objet ivos. 

 

  Ação 2700 - Prevenção, Repressão e  Investigação Máxima ao Crime 

a aos Criminosos  

Realizações:   

Seguem as  realiz ações cadastradas no SIGEPLAN: 

Nr Discriminação 2011 

1 Inquéritos Policiais  Inst aurados 43.057 

2 Inquéritos C oncluídos/R emetidos ao Poder Judiciário 38.917 

Nr Discriminação 2011 

3 Ocorrências Policiais Regist radas  187.741 

4 T CO' S - R emetidos ao Poder Judiciário 41.181 

5 Prisões em flagrant e delit o 27.097 

6 Prisões em virtude de mandado 7.425 

7 Apreensão de Maconha (miligramas) 5.973.872.245 

8 Apreensão de Cocaína (miligramas) 36.671.427 

9 Apreensão de Merla (miligramas) 787.714 

10 Veículos recuperados (tip os diversos) 5.561 

 

Seguem as realiz ações cadastradas  no SIGEPLAN, com valores  

financeiros: 

Código da 
Realização Descrição Val or Realizado 

11243 Manut enção de veículos  R$ 677.694,83 

13124 Verba de caráter secreto e reservado 
para missões e operações  policiais R$ 170.000,00 

15254 
Aquisição de 
combust íveis /lubrificant es e 
congêneres em lit ros  

R$ 10.472.147,10 
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OPERAÇÕ ES  DEFLAGRADAS PELA POLÍC IA CIVIL NO EXERC ÍC IO 

DE 2011: 

 Policia Civil faz apreensão de cerca de 15 mil munições em Araguap az - 

Policiais C ivis de Araguapaz apreenderam ontem, 05/04, um veículo Fiat 

St rada, conduzido por H ermilton de Souza Jardim, Policial Militar 

Aposentado, que transportava aproximadament e 15.000 (quinz e mil) 

munições de vários calibres. No veículo conduzido pelo autuado ainda foram 

encontradas pólvoras, espoletas , cartuchos, 01 (um) revolver T aurus calibre 

38 com 06 (seis) munições e 2 (duas) esp ingardas  de Pressão. 

 Policiais Civis fazem apreensão de mais de duas toneladas de maconha - A 

Polícia Civil (PC) fez a maior apreensão de drogas na últ ima terça-feira (10). 

A apreensão é a maior da história das polícias Militar e Civil do Est ado de 

Goiás. A apresent ação ocorreu ont em, às 10h, na Delegacia Estadual de 

Furtos e Roubos de Veículos Aut omotores. (D ERFVA). Na ocasião, estavam 

11 dos  16 envolvidos  na quadrilha. A maconha, que pesava mais de duas 

toneladas, est ava em uma carreta, mist urada com farinha de trigo. A 

substância foi apreendida quando era levada p ara ser escondida em um 

galp ão de fazenda alugada, na zona rural de Silvânia. O motorist a, Wilson 

Antônio M oraes , não reagiu à prisão em flagrant e. A ação recebeu o nome de 

escambo. O esquema baseava-se em trocar veículos roubados e adult erados 

por drogas. Conforme informações da polícia, no esquema, envolviam-se 

pelo menos 16 p essoas, que praticavam, além de roubo de carros, tráfico de 

drogas, lavagem de dinheiro e existe ainda a informação de que o grupo se 

prep arava para atuar com tráfico de armas. 

 Dema faz Operação Malha Fina no Rio Araguaia e prende doze pessoas - A  

Polícia C ivil realizou entre os dias 22 e 25 de junho a Operação M alha Fina – 

Araguaia 2011, a qual objetivou o combat e a caça e p esca predatórias no Rio 

Araguaia. A op eração foi desenvolvida pela DEMA – Delegacia Est adual de 

Repressão a Crimes contra o Meio Ambient e. Foram exp edidos 47 M andados 

de Busca e Apreensão pelos juízes das Comarcas de Aruanã, Nova Crixás , 

São Miguel do Araguaia e Montes C laros de Goiás para cump riment o nas  

cidades de Aruanã e Britânia e nos povoados de Registro do Araguaia, Luís  

Alves, C angas e São José de Bandeirantes, em  residências suspeitas de 

conter p escado irregular, bem como petrechos p ara t al at ividade, além de 

comércios, os  quais poderiam conter p escado irregular e/ou proibido. Na 

avaliação do Delegado Luziano de Carvalho, t itular da DEM A,  aop eração 

logrou êxito p elo fat o de t er efetuado 12 prisões em flagrante delito, além de 

outros  procedimentos p oliciais lavrados, e diversas apreensões , entre elas  

cerca de 300 quilos de pescado, cerca de 20 quilos de carne de caça, 59 redes  

de pesca, 79 pindas, 21 tarrafas, 05 espinhéis , 05 armas de fogo, mais de 200 

munições de diversos calibres, 1,5 quilo de maconha, além de diversos outros  

art efat os utiliz ados p ara caça e p esca predatórias . 

 Polícia indicia dirigent es de torcida - A Polícia Civil indiciou set e dirigentes  

das torcidas organiz adas Esquadrão Vilanovense, Força Jovem (Goiás) e 

Sangue Colorado por formação de quadrilha, apologia ao crime e incitação 

ao crime. O indiciamento é resultado de inquérit o concluído pela Delegacia  

Est adual de Invest igações Criminais (Deic) e que foi entregue ontem (03.08) 

ao Judiciário. No documento, a PC pede de forma cautelar a int erdição e a 
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susp ensão das atividades  dest as t orcidas, além de solicitar que os líderes 

sejam impedidos de assist ir aos  jogos de seus t imes por um ano. Com base no 

indiciamento, os dirigent es da Esquadrão, Mario A brão Júnior (pres idente), 

Rodolfo Junqueira B ert oni (vice-pres ident e) e Ulisses Soares (diretor 

financeiro); os da Força Jovem, Evandro Rodrigues Cavalcante (pres idente e 

que já está preso), Wanderson X avier (vice-presidente) e Fabrício Lopes 

(diret or administrat ivo e financeiro); e da Sangue C olorado, Juvêncio 

Henrique de Araújo Benedito (pres idente), podem p egar at é oito anos de 

prisão. A PC espera que o Judiciário apresente decisão antes do jogo de 

sábado, entre Vila e G oiás, marcado p ara as 16h20, no Est ádio Serra 

Dourada. O delegado Marcelo Aires de Medeiros, gerent e de Planejament o 

Operacional da instituição, diz  que a expect ativa é a de que os líderes das 

organiz adas já fiquem de fora do clássico. Medeiros esclarece que o pedido 

foi feito com base no Est atuto do T orcedor e, caso seja acat ado pelo 

Judiciário, neste sábado, os set e dirigent es terão de permanecer na D eic das 

12 horas às 23 horas. Conforme a solicitação, eles não poderão comparecer 

em nenhum dos jogos dos dois times pelo prazo det erminado (máximo de um 

ano), seja dentro ou fora do Est ado e indep endente do time adversário – 

visando que os dirigent es sejam impedidos de fomentar condut as criminosas . 

Caso não obedeça à det erminação, a lei prevê prisão preventiva. 

 O Policiais Civis  apreendem 574 pílulas de ecstasy em Rio Verde - Na última 

sext a-feira, 16/09, Policiais Civis do Grupo Especial de Repressão a 

Narcóticos – Genarc, de Rio Verde, efetuaram a prisão do empresário 

Ricardo Augusto Gonçalves, de 34 anos. Com ele foram ap reendidos 574 

pílulas de ecstasy e 34 micropontos  de LSD. 

 Genarc, de Rio Verde, faz apreensão de 174 quilos de maconha - Na noite da 

ult ima sext a-feira, 30/09, Policiais Civis do Grupo Esp ecial de Repressão a 

Narcóticos – Genarc, de Rio Verde, apreeneram 174 quilos de maconha. 

Além da apreensão foram presos Diego Cruvinel Neves, de 18 anos, 

Sebast ião C arlos Nunes, 18, Denis Wilt on Viana, 23, e Samuel G onçalves  

Silva, de 19 anos. Os Delegados Adelson C andeo Júnior e Francisco Lipari 

Filho informam que Diego e Sebastião foram abordados quando 

transportavam 135 quilos de maconha e uma balança grande em um Saveiro. 

Os dois confirmaram que a droga era deles e que na casa, de onde retiraram a 

maconha, havia mais pertencente a outros traficant es . Os Policiais Civis  

foram at é o local informado e lá encontraram mais 38 quilos de maconha, 

além de balanças de precisão e 160 gramas de crack. Em seguida foram 

localizados Denis e Samiel, que conduz iam um Gol com mais 1 quilo de 

maconha. C om ele ainda foi preendido uma balança de precisão, além de 

produtos químicos utiliz ados para o refino da pasta base de cocaína. 

 Mais de oito toneladas de drogas serão incineradas pela Polícia Civil - A  

Polícia C ivil vai incinerar mais de oito toneladas de drogas nesta quarta-feira, 

às 9 horas, no Porto Seco Centro-Oeste, localiz ado no Distrito Agroindustrial 

(Daia), em Anápolis. A droga que será levada aos fornos do Daia foi 

apreendida em todo o Est ado, em suas mais variadas versões. A incineração, 

segundo o Delegado de Polícia Odair José Soares, t itular da D elegacia  

Est adual de R epressão a Narcót icos (DENARC), só será possível graças  à 
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autoriz ação dada pela justiça conforme determina a legis lação.  O transp ort e 

da droga a ser incinerada amanhã em A nápolis será feito sob fort e esquema 

de segurança por p art e dos policiais da Denarc e do grupo de elite da Polícia 

Civil, o GT 3. 

 Policiais Civis da Decar recuperam R$ 2,6 milhões em carga roubada - 

Policiais de Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas 

(Decar) recuperaram cerca de R$ 2,6 milhões em cargas roubadas . O rombo 

dos ladrões de cargas chegou quase a R$ 3 milhões  nos últimos dias . 

Delegado titular da Decar, Jorge Moreira, diz que o crime na área de 

transporte de cargas é bem organizado e cont a com apoio de cúmp lices com 

alto poder aquis itivo: "T em um grupo que faz os levantament os, tem o 

pessoal que pratica o assalto, t em o grande receptador e os receptadores que 

recebem a meradoria para o comércio final. As cargas, geralment e, são 

vendidas por 60% do valor real", exp lica. Entre as mercadorias  recuperadas , 

estão duas  pás  carregadeiras, avaliadas em R$ 700 mil, que foram localiz adas 

em Luziânia, no dia 13 passado, e uma carreta carregada de ap arelhos de 

televisão e som. A carga, avaliada em R$ 1,6 milhão, foi apreendida em 

M inas Gerais, depois de perseguição que começou em Aparecida de Goiânia. 

T ambém foi roubada uma carga de canet as esferográficas no valor de R$ 692 

mil. 

 Genarc faz apreensão de mais de uma tonelada de maconha - A apreensão de 

mais de uma tonelada de maconha em Aparecida de Goiânia confirma que a 

cidade funciona como um at acadão de drogas ilícitas e, p ela rota estratégica 

para distribuição, o Estado de Goiás vem comandando o tráfico em todo o 

País. O complexo pris ional de Aparecida seria, inclusive, o escritório desse 

comércio criminoso. Na noit e de segunda-feira (24), foram presos quatro 

suspeitos de integrar uma organiz ação criminosa que abasteceria a região 

metropolitana de Goiânia e Estados das regiões Norte e Nordeste. Com os  

suspeitos, foram aprendidos 1.270 quilos  de maconha. Segundo o delegado, 

todos os presos envolvidos com o tráfico pesado de drogas têm algum 

vínculo com sentenciados que cumprem p ena no complexo pris ional de 

Aparecida. Foram presos, no Jardim Luz, onde a droga est ava guardada, os  

irmãos Alistopherson de Morais Bernardes, 27, Cristopholis de Morais  

Bernardes, 36, Célia de Sousa Santos, 29, e Ludson Mendes de Souza, 28. O  

grupo era investigado havia mais  de um ano. 

 Preso em Minas Gerais acusado de ter matado Policial Civil goiano - A  

Polícia Civil apresent ou ont em o acusado de assass inar o policial civil 

Márcio Lucena de Freitas , 42, o "Marcinho", no dia 10 de set embro dest e 

ano. Márcio e o amigo Álcio Pereira Santos , 39, foram baleados por T hiago  

Augusto do Amaral, 26, depois de um acidente de trânsito. Márcio morreu na 

hora e Álcio foi conduz ido com vida ao Hosp ital de Urgências de Goiânia, 

onde recebeu atendimento, mas não sobreviveu. O delegado-geral da Polícia 

Civil, Edemundo Dias, informou que T hiago e a esposa, Livia Marra da 

Silva, 18, que também teria participação no crime, foram presos em Belo 

Horiz onte. "Foi um trabalho exaust ivo a invest igação. Eles estavam em uma 

favela, em local de difícil acesso. Contamos com a p arceria da Polícia Civil 

de Minas." Segundo o delegado, era questão de honra prender o homem que 

matou o policial: "A Polícia C ivil está trabalhando muit o para baixar os  
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índices de homicídios, o crime de morte, contra qualquer p essoa, tem que ser 

evit ado. O assassinato de um policial é uma ousadia contra o Estado 

democrático de direito", declarou. 

 Genarc, de Anápolis, fecha laborat ório que faz ia remédios e suplementos 

aliment ares  - O Grupo Especial de Repressão a Narcóticos – G enarc, de 

Anáp olis desarticulou na manhã de ontem, 09/11, um laboratório clandestino 

que funcionava em uma casa no setor Jardim dos Ip ês,em Anápolis. No local 

eram manipulados produtos  dest inados a fins t erapêuticos, medicinais e ainda 

suplement os alimentares . Segundo o Delegado Alex Nicolau do Nasciment o 

Vasconcellos, coordenador do Grupo, uma pessoa foi presa e confessou, 

além de ser a proprietária, ser responsável por manipular as subst âncias que 

eram dest inadas , segundo seus rót ulos, a cura e trat amento de doenças como 

câncer, diabetes, doenças renais e artrit es. No local foram encontrados 

produtos já embalados, prontos para o comércio e ainda alguns sendo 

manipulados em panelas e tambores de plást ico. 

 Policiais C ivis de Padre Bernardo, no Entorno, prendem acusados por furtos 

de gado - Foram presos por Policiais Civis de Padre Bernardo Cleyton Junior 

Ferreira e Rogério Ribeiro Damasceno. Os dois são acusados de pertencerem 

a uma quadrilha especializ ada em furtos  de gado. O Delegado Rogério 

M oreira da Silva informa que na cidade, desde o início do ano, foram 

registrados três furtos de gados em faz endas, sendo que posteriormente foram 

identificados dois bandos. Uma das quadrilhas , que era liderada por Jean 

Jakson Martins, foi presa pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais 

– DEIC. Em janeiro dest e ano Cleyton Junior de Oliveira, de 26 anos, foi 

identificado como o líder do outro bando. Ele é filho de um comerciante da 

cidade e ostent ava riqueza imot ivada, o que atraiu a atenção da Polícia Civil 

para o envolviment o de Cleyton em práticas criminosas. Ele confessou ter 

participado do furto de 17 reses , que posteriormente foram comercializadas  

no supermercado da família. Desde ent ão iniciou-se uma investigação contra 

o mesmo e, em Novembro de2011, a Delegacia de Polícia Civil de Padre 

Bernardo conseguiu ident ificar a part icipação de Cleyton e Rogérinho em 

outros  furtos nas fazendas da região. As investigações mostram que os  

animais eram remarcados pelo bando e dep ois comercializ ados na região do 

entorno de Brasília. Dos 100 animais furt ados pelo bando, 81 foram 

recup erados. 

 Policiais Civis do 4º DP de Aparecida de Goiânia ap reendem 300 quilos de 

maconha - Trezentos quilos de maconha foram apreendidos pelos Policiais  

Civis de Aparecida de Goiânia, na divisa entre os bairros Buriti Sereno e 

Itaipu. Seis  jovens, t odos entre 18 e 23 anos, foram detidos no fim da tarde 

da últ ima quart a-feira (9). De acordo com a delegada responsável p ela 

apreensão, Cybelle T ristão, a casa onde a droga foi encontrada foi 

monit orada pelos policiais do 4º DP de Aparecida durant e 20 dias. No 

momento da chegada dos policiais à residência, a maconha – avaliada em R$ 

180 mil – estava em dois quartos e era separada p ara ser distribuída. Na casa 

foram encontradas uma escop eta de fabricação artesanal de calibre 12, uma 

balança de precisão, um veículo Ford Ecosport e duas motocicletas. Foram 

detidos acusados de tráfico de drogas e formação de quadrilha Warley de 

Andrade Pereira, de 20 anos, Alex Soares dos Sant os, 18, Kaio Henrique 
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M artins de Oliveira, 18, Wallace Pereira de Andrade, 18, Elder Sousa 

Ferreira, 23, e K eller Lima Barbosa, 23. Nenhum dos presos tinha passagem 

pela polícia. 

 Polícia Civil indicia faz endeiros , empresários e construtores por crimes 

ambient ais - Empresários, fazendeiros, construtores e at é mesmo uma 

comunidade religiosa est ão ent re as 14 pessoas físicas  e jurídicas  indiciadas 

ontem (30.11) por crime ambient al. Os inquérit os concluídos pela Polícia 

Civil, através da Delegacia Estadual de M eio Ambiente (Dema) foram 

remetidos ao Ministério Público de Goiás (M P-GO), com os resultados da 

investigação que encontrou casos de desmatamento, const ruções em áreas de 

preservação permanent e, poluição e imp edimento da regeneração de áreas de 

nascent es. Os crimes ambient ais se concentram em oito municípios que 

fazem part e das bacias do Rio Meia Pont e e do Ribeirão João Leit e. Em 

Goiânia, um empresário e duas construt oras foram indiciadas. Uma das 

empresas é a Sonae Sierra, multinacional especialista na construção de 

centros comerciais. Na capit al, eles trabalham na edificação do prédio que 

abrigará o Passeio das Águas Shopping, localizado na região norte da cidade, 

na Avenida Perimetral Nort e.  Ent re as provas contra a multinacional estão 

imagens de sat élit e que mostram o t erreno onde o empreendiment o é 

const ruído, na margem do Córrego Caveirinha, afluent e do Rio Meia Ponte. 

As fot os revelam uma área alagadiça, com várias poças, num local 

considerado como de proteção permanent e, segundo o delegado Luziano de 

Carvalho.  Outra indiciada na capit al é a T octao Engenharia, construtora 

responsável por um empreendimento no Celina Park que faz até prop aganda 

chamando clientes p ara morar dentro do Parque Macambira Anicuns, onde as  

quatro torres do edifício estão em construção. O imóvel situa-se na esquina 

das avenidas A lpes e Berlim, há 15 metros da área de planície de inundação e 

várzea do curso d’água. Na z ona rural de Campo Limp o o problema 

ambient al foi encont rado dentro da propriedade de uma comunidade 

religiosa. Os fieis construíram uma espécie de rancho para sediar 

celebrações . O t erreno fica na margem do Ribeirão João Leite. D e acordo 

com a polícia civil, houve desmatament o e construção em área não 

edificável. 

 Genarc, de Rio Verde, faz primeira apreensão da droga OXI na Região do 

Sudoeste G oiano - Policiais Civis do Grupo Especial de Rep ressão a 

Narcóticos (GENARC), de Rio Verde, apreenderam cerca 498 gramas da 

droga conhecida como “Oxi”, um subproduto da cocaína. A apreensão, a 

primeira realiz ada na Região do Sudoest e Goiano, aconteceu no último dia 

30 de novembro. Segundo os  Delegados de Polícia Francisco Lipari Filho e 

Adelson Candeo Júnior, o autuado Mário Henrique Lopes, vinha sendo 

invest igado pelo GENARC. 

 Polícia Civil elucida crimes de quadrilha que aterrorizava zona rural de 

Crist alina - Policiais  Civis de C ristalina prenderam em flagrante no últ imo 

dia 1º,  Patrik de Moraes, 22 anos, flagrado enquanto guardava em sua casa 

duas espingardas calibre 20, um revólver calibre 32 e diversas munições de 

diferentes calibres, além de aparelhos celulares e uma balaclava. A prisão de 

Patrik, que vinha sendo invest igado, culminou na elucidação de um 

homicídio e dois latrocínios e de roubos ocorridos na zona rural de Pontalina. 
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Patrik morava junto Adriano Regis, cujas investigações ap ont aram depois 

tratar-se de seu comparsa nos  crimes. Os dois eram até ent ão suspeitos de 

serem os autores de diversos roubos na zona rural de Crist alina. Adriano est á 

foragido. Segundo o Delegado Vitor Oliveira Magalhães, a prisão de Patrik 

foi uma etapa importante no combate à criminalidade na região de Cristalina. 

Os moradores da zona rural, segundo o Delegado, estavam amedront ados 

diant e da atuação violent a do grup o e têm agora motivos para se 

tranqüilizarem. 

 Operação Got a D’Água - A Polícia Civil prendeu 452 pessoas e apreendeu 

105 armas durante a Operação Gota D’Água. A ação de combate ao tráfico 

de drogas  foi iniciada no dia 12 de set embro e finalizada hoje (05.12) em 

todo o Estado. Foram apreendidos 1.613 quilos de maconha, 37 quilos de 

cocaína, quase 18 quilos de crack, 34 micropontos de LSD e 773 

comprimidos de êxtase. A mega operação foi realizada em todo t errit ório 

goiano e o resultado final de t odo o trabalho foi apresentado na manhã de 

hoje à imprensa. Foram cumpridos 144 mandados de prisão e 308 prisões em 

flagrante. Dos 452 detidos, 82% eram homens e 18% mulheres. A maioria 

dos criminosos t em entre 18 e 30 anos de idade.  A chefe do set or de projetos 

da Polícia Civil, delegada Emília Gluck de Pdest á, exp lica que a 

sistematiz ação do combate a esse tipo de crime engloba o Estado inteiro e 

possibilita apreender maior número de armas e prisões. “Isso demonst ra o 

esforço da Polícia Civil em combater o crime de forma sistematizada”, 

conclui. 

 Polícia Civil faz nova op eração nos ferros-velhos e fecha 33 

est abelecimentos irregulares - As sucessivas  op erações de fiscalização a 

autop eças na região conhecida pop ularmente como Robauto, a exemplo da 

realiz ada ontem, t êm gerado poucas apreensões e muitas interdições de loja. 

O problema, no ent anto, não cessa porque não falt am subt erfúgios aos  

criminosos inst alados nas Vilas Canaã, Amélia e Mauá (Região Sudoeste de 

Goiânia). Desde uso de laranjas at é brechas na falta de rigor na 

comercializ ação em leilões e sucat as. Somente o comerciant e Antoneli 

Castilho Lima foi preso em flagrant e. No estabelecimento dele, a Direção 

Auto Peças, a Polícia C ivil encontrou o câmbio – ainda com numeração de 

chassi – de uma S-10 roubada. Outras 12 peças semelhantes foram 

apreendidas para periciamento por estarem com números de identificação 

raspados ou sem notas fiscais. A falta de documentação foi a causa do 

fechamento de 33 lojas. Isso não s ignifica, necessariamente, que sejam 

receptoras de peças roubadas . Além dos 12 câmbios , 5 motores com chassi 

raspado e cerca de 50 p eças de lataria (portas, capôs, etc.) foram apreendidos. 

 Polícia Civil apresenta suspeitos de t erem assass inado t orcedora do Goiás - 

Os três jovens envolvidos na mort e da torcedora do Goiás, Pamella Muniki 

Volpato, assassinada no dia 6 de novembro desse ano, foram apresentados 

ont em(dia 06.12) p ela Polícia Civil. R icardo de Araújo T eixeira, 22, e 

Jordanes Guimarães Silva, 19, são os suspeit os de terem realizado os  

disparos . G abriel Alves  Balbuíno, foi detido na última sext a-feira (02) por 

posse ilegal da supost a arma do crime. Pamella foi morta com um t iro na 

cabeça quando saia de uma festa com o namorado, Wallisson Nogueira, 
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conhecido como “Zoião”, e dois primos. De acordo com o delegado 

responsável p elo caso, Kleber Leandro Toledo, Ricardo e Jordanes  são 

membros da torcida organiz ada do Vila Nova, Sangue C olorado. Uma rixa 

entre as torcidas seria a causa da morte. Os torcedores do Vila Nova acharam 

que o namorado da jovem est aria envolvido na morte  de Lucas Arantes de 

M oraes, t ambém torcedor do Vila, assassinado no dia 25 de junho de desse 

ano. Isso motivou o assass inato, que por um erro na execução, at ingiu 

Pamella. 

 Presa estelionatária que participou de golpes de R$ 1 mi em clientes do 

Banco do Brasil - Jovem, bonit a e prest ativa. Com esses  at ributos e boa 

conversa, Rosimeire Aparecida da Silva, de 27 anos, não tinha dificuldade 

em convencer, princip almente idosos, de que est ava ali p ara ajudar. Sempre 

aos fins  de semana, a moça loira e bem vest ida aparecia em uma das  agências 

do B anco do Brasil de Goiânia, para aplicar, junto com pelo menos mais 

quatro pessoas, golp es nos clientes que faz iam transações em caixas 

eletrônicos.  Desde maio, quando há o primeiro registro de atuação da 

quadrilha em Goiânia, at é agora, a Polícia Civil estima que o grupo tenha 

levantado em t orno de R$ 1 milhão com o golp e. As agências eram 

cuidadosamente escolhidas pelo p erfil do público usuário. T odas localiz adas 

em áreas nobres, onde as chances de haver correntist as endinheirados era 

maior. O grup o vinha de Minas Gerais, provavelmente Divinóp olis , de onde 

Rosimeire era natural, para Goiânia praticamente todo fim de semana.  O 

golp e seguia um rit ual e modo de operação específico: escolhida uma 

agência, um homem ia at é o local, definia o caixa eletrônico e inst alava um 

dispositivo, conhecido com chupa-cabras , que retém o cart ão. Do lado de 

fora, uma out ra mulher, t ambém loira e bonita, dava apoio a Rosimeire, que 

entrava na agência e observava a moviment ação dos clientes, ficando a 

postos  para auxiliar aqueles  que tinham seus  cartões  ret idos na máquina 

adult erada. Prestativa, at é utiliz ava uma pinça para t ent ar tirar o cart ão, 

quando então sugeria que a pessoa ligasse para a cent ral de at endimento, 

buscava um folder falso, que ela mesma t inha levado para o local, e dava os  

números para efetuar ligação. Se a pessoa estivesse sem celular, oferecia o 

seu. Ao ligar, a vítima era at endida por uma outra mulher integrante da 

quadrilha, que orientava a vítima a se afastar de outras p essoas, já que 

poderiam ouvir as informações sigilosas, e passar dados com senha do cart ão 

e informações p essoais. Ao final, recebia um número de protocolo e a 

informação de que iria receber, em casa, em três dias, um novo cart ão. Os 

folderes copiavam os originais, com telefones trocados. Após ap licado o 

golpe, o homem voltava à agência, retirava o dispositivo e recuperava o 

cartão. A part ir daí, dava-se início a uma série de transações, que incluiam 

saques, transferências, pagamento de contas , inclusive de impost os devidos à 

Secretaria da Faz enda de Minas G erais, compras e realiz ação de 

empréstimos. Rosimeire foi presa no fim da manhã de sábado, na agência da 

T-7, no Set or Bueno, quando tentava ap licar o golpe em uma mulher de 94 

anos. 

 Presos pela Policia Civil quatro jovens, ladrões ousados e violentos com as  

vít imas - Quem observa Pedro Henrique Vieira, um jovem de 19 anos, com 

menos de 1,60 metro de altura e de aparência franzina, não imagina do que 
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ele é capaz . Em um período de 60 dias, ele e mais três rap azes 

“aterrorizaram” famílias de Goiânia, conta o delegado Lúcio Flávio 

Bernardes Melo, da Delegacia Est adual de Repressão a Furtos e Roubos de 

Veículos Aut omotores (DFRVA). À base de muita violência, o grupo roubou 

veículos , res idências e lojas. Há relat os  at é de violência sexual, sob o 

comando de Pedro Henrique, que se t ornou o subst ituto de André Daher, 22, 

um dos ladrões de carro mais perigosos do Estado e que, há nove meses , foi 

preso no Rio de Janeiro e trazido est e mês para Goiás . Em março, com 

Daher, eles algemaram quatro PMs e levaram suas armas e depois 

incendiaram uma caminhonete em Goiânia. Pedro Henrique foi preso pela 

Polícia Civil na madrugada de segunda-feira (12) no Jardim Petrópolis, em 

Goiânia. Com ele, foram detidos t ambém M arcos Vinícius Nogueira, 20, 

Raphael C ândido B ispo, 20, e Gust avo Henrique Mart ins Campos, 20, que 

saíram da prisão há 60 dias. Os três haviam sido presos em março pelo crime 

contra os PMs. 

 Pirat aria: Polícia C ivil apreende mais de R$ 1 milhão de mercadoria em 

camelódromo - Com a proximidade das fest as de final de ano, a Polícia C ivil 

ap ertou o cerco à comercializ ação de mercadorias  contrabandeadas e 

falsificadas. Na manhã de ontem (dia15.12), por meio da op eração Pirata I, 

foram apreendidos diversos artigos de vestuários, calçados, acessórios , 

objetos eletrônicos e até de art esanato em estabelecimentos do Camelôdromo 

OK, no Set or Campinas, em Goiânia. No t otal, foram cumpridos dez 

mandados de busca e apreensão no local e outros três em uma loja da 

Avenida Anhaguera e estabeleciment os do Jardim Goiás e Bairro Feliz . A 

est imativa é que o valor dos produt os cheguem a mais de R$ 1 milhão. Treze 

pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Defesa do Consumidor. Além 

das mercadorias, a polícia apreendeu cerca de R $ 55 mil em dinheiro. A  

maior part e dos detidos é de origem chinesa, segundo informa o delegado 

titular da Decon, André Abrão. Entre eles Qiu Minlong, de 41 anos, 

conhecido como Alon, que seria o chefe do esquema de falsificação e 

contrabando. Os acusados pres¬tariam depoimento e seriam liberados em 

seguida, após pagamento de fiança. Eles devem responder por falsificação de 

produto pat ent eado, crime contra a relação de consumo e, possivelmente, 

formação de quadrilha. 

 Polícia Civil conclui investigação do assass inato de Poly anna Arruda com 

prisão dos acusados - Foi concluído o inquérito do assass inato da publicit ária 

Polyanna Arruda. A afirmação foi feita pela delegada geral da Polícia Civil, 

Adriana Accorsi, durant e a apresentação, na manhã dest a quart a-feira 

(21/12), de quatro p essoas susp eit as de part icipar da morte da publicitária. 

Assad Haidar de C astro, 23 anos, Leandro Garcez Cascalho, 34 anos, 

Marcelo Barros  C arvalho, 23 anos e Diango Gomes Ferreira, 35 foram presos  

no início da semana. Os quatro negaram participação no assassinato, mas 

serão encaminhados para a C asa de Prisão Provisória (CPP) onde aguardam 

pronunciament o do Minist ério Público que definirá a tipificação do crime. 

Marcelo, Diango e Leandro foram presos na terça-feira (20/12), em Goiânia. 

Assad foi preso na tarde de segunda-feira (19/12) em Ponta Porã (MS), na 

front eira com o Paraguai, onde morava com o pai e um tio. Int egrantes do 

Serviço de Inteligência da Polícia Civil vinham monitorando o acusado com 
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policiais à paizana e intercept ações telefônicas. No áudio, Assad diz que só 

viria para Goiânia morto. A polícia afirma ainda que ele manobrava armas 

enquanto falava ao t elefone. A abordagem aconteceu de forma rápida e o 

susp eit o não teve t empo para reagir. Nas conversas interceptadas , a polícia 

descobriu que ele se comunicava com presos do Compexo Prisional, antigo 

Cepaigo. As negociações  giravam em tornos de fuzis AR15 e .50. 

 Casal é preso pela Polícia Civil em laboratório de refino de cocaína - Após 

15 dias de invest igações, policiais civis da Delegacia Est adual de Repressão 

a Narcóticos (Denarc)  p renderam terça-feira (20/12) um casal resp onsável 

por manter um laboratório de refino de drogas no  Jardim Vitória 2, em 

Goiânia. Sem ant ecedentes criminais, Ludmila Cost a de Oliveira, de 30 anos, 

foi detida em casa, onde, segundo a Polícia Civil, funcionava o laboratório. 

Welt on de Vasconcelos  Silva, de 42 anos, também sem passagens pela 

polícia, foi preso em um lavajato localizado no Jardim M ariliz a. De acordo 

com o delegado que cuida do caso, A lécio Moreira de Souz a, foram 

encontrados no laborat ório 14 quilos de maconha, 61 porções de cocaína, 1,2 

quilos da droga já refinada, além de oit o quilos  de ácido bórico, usado no 

refino de cocaína. Duas pistolas, 38 munições, um colet e balístico e duas 

balanças de precisão t ambém foram encontrados. Juntamente com os dois 

detidos, todo material apreendido foi levado p ara Denarc. 

Seguem os gráficos de Evolução dos Indicadores cadastrados no Syscore 

(Sistema de Indicadores  de Desempenho G lobal). 

 

 

 

% de Homicí di os 
Eluci dados em Goiânia 1º T rimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 4º T rimestre

Homicídios  Registrados 111 167 189 158 
Homicídios  em 
invest igação 34 74 69 43 

Homicídios  Elucidados 77 93 120 115 
% Homicídios Elucidados  69,37%  55,69% 63,49% 72,78%  
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% de Inquéritos Remeti dos ao 
Poder Judiciário 

1º 
Trimestre  

2º 
Trimestre  

3º 
Trimestre 4º Trimestre

Inquéritos instaurados 10.900 11.278 10.724 10.155 
Inquéritos em andament o 1.454 752 1.227 707 
Inquéritos remetidos ao P.J  9.446 10.526 9.497 9.448 
% de inquérit os remetidos ao P.J 86,66% 93,33% 88,56%  93,04% 

% de TCO’s 
remeti dos ao Poder 

Judi ci ári o 
1º Trimestre 2º Trimestre 3º T rimestre 4º Trimestre 

T CO’s instaurados 10.221 11.015 10.137 9.808 
T CO’s  remetidos ao 
P.J 10.221 11.015 10.137 9.808 

%  T CO’s  remetidos  
ao P.J 100% 100%  100% 100%  

% de Veículos e Motocicletas Recuperados 1º 
Trimestre

2º 
Trim estre

3º 
Trimestre

4º 
Trimestre

Veículos e Motocicletas roubados e furtados 2.507 2.874 2.903 3.061 
Veículos e Motocicletas a recuperar  1.276 1.405 1.437 1.666 
Veículos e Motocicletas recuperados 1.231 1.469 1.466 1.395 

% Veículos e Motocicletas Recuperados 49,10% 51,11% 50,50% 45,57% 
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Vari ação anual na apreensão de cocaína 
T otal ano de 2010 (miligramas) 20.429.014 
T otal ano de 2011 (miligramas) 36.671.427 
% Variação na apreensão de cocaína 79,51% 

Vari ação anual na apreensão de maconha 
T otal ano de 2010 (miligramas) 2.110.727.338 
T otal ano de 2011 (miligramas) 5.973.872.245 
% Variação na apreensão de maconha 183,02% 
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 Ação 2701 - Investimentos em Obras, Bens, Equipamentos, 

Reaparelhamento da Gestão Administrati va e Operaci onal. 

Realizações:   

Seguem as realiz ações cadastradas  no SIGEPLAN, com valores  

financeiros: 

Código da 
Realização Descrição Val or Realizado 

24760 Verba de caráter secreto e reservado 
para missões e operações  policiais  R$ 1.100.000,00 

 

Vari ação anual na apreensão de  merla 
T otal ano de 2010 (miligramas) 9.280.620 
T otal ano de 2011 (miligramas) 787.714 
% Variação na apreensão de merla -91,51% 



2904 – POLÍCIA CIVIL 
 

135 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

 

  Ação 2859 - Desenvol vimento de  ações de promoção, pre ve nção e 

controle da saúde do se rvi dor - PPCSS 

Realizações: 

Embora não tenham sido ut ilizados os recursos orçamentários, algumas 

atividades foram desenvolvidas  nest e segmento, conforme enumeradas abaixo. 

1. Realiz ação de Inspeção Técnica com emissão de relatório nas seguint es 

Delegacias: 2ª DDP, 4ª DDP (reformado), 5ª DDP, 6ª DDP, 8ª DDP 

(reformado), 9ª DDP, 10ª DDP, 13ª DDP (reformado), 14ª DDP, 21ª 

DDP e 23ª DDP. 

2. Elaboração do Documento Base do PPRA – Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais: 2ª DDP,5ª DDP, 6ª DDP, 9ª DDP, 10ª DDP, 14ª 

DDP, 21ª DDP e 23ª DDP. 

3. Realiz ação da SIPAT (it inerante): 9ª DDP, 14ª DDP, 21ª DDP e 

Assist ência Social 

 

 

 

 

PROGRAMA 4009 – PROGRAMA DE COORDENAÇ ÃO E APOIO ÀS 

AÇÕ ES  DE POLICIAMENTO REPRES SIVO  

 

 Ação 4009 - Coordenação e Apoi o às Ações de Policiamento 

Repressivo 
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2950 – FUNDO ESTADUAL DE S EGURANÇA PÚBLICA - FUN ES P 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 2900 - Secret aria da Segurança Pública e Justiça 

 

GESTOR:  

 João Furtado de Mendonça Neto 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Destina-se ao provimento de recursos para manutenção geral, 

reap arelhamento e aquisição de material permanente, contrat ação de 

serviços e obras , e cobertura de demais despesas da Secretaria da 

Segurança Pública, das Polícias Civil e Militar e do Corpo de 

Bombeiros Militar. O FUNESP é const ituído basicamente dos 

recursos advindos da arrecadação de T axa de Serviços Est aduais, 

em raz ão do poder de polícia, relativa ao item A - ATOS DA 

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA - do Anexo III do 

Código Tributário do Estado. São t ambém recursos do FUN ESP 

rep asses financeiros provenient es de convênios firmados com a 

União, contribuições, donat ivos e legados de p essoas físicas ou 

jurídicas de direit o privado, nacionais e int ernacionais, produto da 

alienação de bens móveis do patrimônio dos órgãos e das entidades  

da área de segurança pública e mult as de trânsito, conforme lei 

14.750/2004. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás  

Estado da Qualidade de Vi da):  

 O FUNESP está inserido no Eixo Governamental “Goiás C idadania 

e B em-Estar Social”. 

 

 Legisl ação:  

 Lei nº. 14.750, de 22/04/ 2004; 

 Lei nº. 14.813, de 06/07/2004; 

 Decreto nº. 5.980, de 27/07/2004; 

 Lei nº. 15.945, de 29/12/2006; 

 Lei nº. 16.384, de 27/11/2008. 
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AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

 A Secret aria da Segurança Pública e Just iça tem empreendido 

esforços na prevenção e repressão à criminalidade, trabalhando em 

conformidade com as diretriz es do Governo Estadual visando 

at ender ao eixo estrat égico “Goiás Cidadania e Bem-estar Social”, 

com ênfase na garantia da qualidade de vida do cidadão. Assim 

sendo, foi mantido e reforçado o foco na redução da criminalidade, 

efet ivando-se a est ratégia de segurança comunit ária proporcionada 

pela incorp oração da set oriz ação do policiamento ostensivo, vis itas 

comunit árias, vis it as solidárias  e reuniões comunitárias de segurança 

pública, ressaltando o importante pap el da participação das 

comunidades por meio dos Conselhos Comunitários de Segurança e 

Direitos Humanos – CONSEGS. 

 Ainda na área de prevenção, a SSPJ intensificou as ações do 

Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência 

(PROERD) que faz um trabalho de prevenção ao uso e abuso de 

drogas, at ingindo crianças de 9 a 12 anos do ensino fundament al 

(em 2011 o número de crianças que receberam a formação do 

programa foi de 60.433) e do Programa de Prevenção Escola Sem 

Drogas, que minist ra palestras educativas em escolas p úblicas e 

privadas , universidades, empresas p úblicas e privadas, entidades 

religiosas, governament ais e não-governamentais orient ando sobre 

técnicas de resist ência e prevenção às drogas (em 2011 foram 

beneficiados 228.589 ouvintes , ent re crianças , adolescentes e 

adultos). 

 A avaliação posit iva do uso de veículos locados, visando maior 

agilidade das forças policiais, redução de custos  administrat ivos e 

otimiz ação do uso dos bens, levou à consolidação desta prática com 

a manut enção do contrat o de locação p ara 1.839 veículos, 

viabilizando o incremento necessário às ações em t odos os  

municípios goianos. A SSPJ também investiu no reaparelhamento 

das unidades com aquisição de veículos, armas, equip amentos  

operacionais e de segurança pessoal, melhorando, assim, as  

condições de trabalho dos  agent es de segurança. 

 As três aeronaves adquiridas por meio de convênio com a União 

começaram a ser utiliz adas para ações da Polícia Militar, Polícia 

Civil e Corpo de B ombeiros M ilit ar. São aeronaves de segurança 

equip adas para o combate à criminalidade, incêndios florestais e 

salvamento de vít imas. 

 Seguindo t endências mundiais e nacionais, a SSPJ vem investindo 

na qualificação profissional de seus servidores. Assim sendo, a 

Superint endência da Academia Estadual de Segurança Pública – 

SA ESP promove, por meio de suas Gerências, capacitação e 

treinament o p ara os agent es de segurança. Em 2011 foram 
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capacit ados e treinados 26.356 servidores pelas Gerências de Ensino 

da SAESP. Para est ender o ensino a uma quantidade maior de 

servidores, foram inst alados os Centros de Ensino à Dist ância – 

T ELEC ENTROS em p arceria com a Secret aria Nacional de 

Segurança Pública – SENASP, sendo um na capit al e 14 no int erior. 

Em 2011, foram cap acitados 10.960 servidores. 

 Visando à melhoria dos serviços prest ados foram realiz ados 

concursos  em 2010 com 1.045 vagas para a PM (oficiais e praças), 

222 para a SPT C (peritos, auxiliares de autópsia, médico legista e 

papiloscop ista) e 1.200 vagas para o C orp o de Bombeiros Milit ar 

(oficiais e praças). Em 2011, houve a convocação dos aprovados e 

início dos  cursos de formação. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

 No início de cada ano, é elaborado o fluxo de caixa com previsão 

para pagamentos das princip ais despesas com contratos e aquis ições 

assumidas pelo FUNESP. 

 O FUNESP utiliza o SICAF – Sist ema de Arrecadação do Fundo 

Estadual de Segurança Pública. 

 Com a meta de vencer dificuldades e superar obst áculos, a SSPJ 

iniciou em 2011 a elaboração do Planejamento Estratégico da 

Segurança Pública que at ende objetivos de moderniz ação e 

desenvolvimento, em busca de melhor qualidade nos serviços de 

segurança prest ados ao cidadão. A eficiência administrat iva 

int egrada, focada em resultados, paut ada por contratos de gestão, 

será fielmente perseguida pela Secretaria de Segurança Pública e 

Justiça, visando ao cumpriment o das propost as do Plano de 

Governo, refletidas no Plano Plurianual 2012-2015. Este 

Planejament o implementará o aproveit ament o de cenários posit ivos  

e ainda p ermit irá reduzir, ao mínimo, reflexos de sit uações  

negat ivas , promovendo mudanças que levem ao aproveitamento 

int egral dos recursos humanos, mat eriais, financeiros e tecnológicos. 

O Planejament o Estrat égico da SSPJ permitirá redução dos gastos  

correntes e a melhoria dos índices de Segurança Pública. 

 Paralelamente, manteve-se o uso dos instrumentos da Polít ica 

Nacional de Segurança Pública que, p or meio de projetos  

esp ecíficos , destina recursos do Fundo Nacional de Segurança 

Pública (FN SP) e do Programa Nacional de Segurança Pública com 

Cidadania (PRONASC I) para o at endimento das necess idades do 

Est ado. No ano de 2011, a SSPJ conseguiu R$ 1.129.042,10 (um 

milhão, cento e vinte e nove mil, quarenta e dois reais e dez  

centavos) em convênios, número que caiu em relação aos anos 

anteriores, o que se just ifica pelo contingenciamento de gastos p elo 

Governo Federal no início do novo Governo, e demonstra o risco de 

dependência de t ais recursos que não são contínuos. 
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 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem pe nho dos 

Programas e  das Ações:  

 1877 - PROGRAMA DE INT EGRAÇ ÃO E CONTROLE DAS 

AÇÕES DE SEGURANÇA 

Ouvi dori a, Corregedori a e Inteligência - Instrumentos de 

Integração e Controle 

Índice de Atendiment o de Ouvidoria - IAO (número de 

ocorrências atendidas / número de ocorrências registradas) X 

100  

Índice de Solução de Denúncias (número de denúncias 

solucionadas / número de processos inst aurados) X 100  

Integração da Gestão e do Atendime nto 

Índice de Reuniões do GGI (número de reuniões ocorridas / 

número de reuniões  planejadas) X 100 

Ação C riada 

Pre venção ao Crime, à Violênci a e à Insegurança 

Pessoa Atendida 

 

 

 1888 - PROGRAMA ESTRATÉGICO PARA S EGURANÇA 

PÚBLIC A INTEGRAL 

Aparelhame nto e Estruturação para Prom oção da Segurança 

Pública Inte gral 

Unidade Atendida 

Construção, Ampliação e Reforma de  Uni dades da Segurança 

Pública 

Unidade Atendida 

Provimento de  Materi ais e Servi ços de Uso Ope raci onal no 

Âmbito da S ecretaria da S egurança Pública 

Unidade Atendida 

Qualificação dos Profissionais de S egurança Pública 

Cert ificado Expedido 

S ocialização Inte rinstituci onal e Motivação dos Profissionais  

de S egurança Pública 

Event o realizado 

Segurança Inte gral para o Meio Rural 

Município Atendido 
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 1899 - PROGRAMA D E PERÍCIAS  OFIC IAIS E 

IDENT IFICAÇÃO - SPTC 

Mode rnização Te cnológica das Unidades da S PTC 

Unidade Moderniz ada 

Otimização dos Proce dime ntos Pe rici ais e de Ide ntificação 

Civil e C riminal   

Procedimento Otimizado 

Provime nto de  Mate ri ais e S erviços para S PTC 

Unidade Atendida 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA D E EXCELÊNCIA NO 

ATEND IMENTO AO C IDADÃO - VAPT VUPT 

 

 Ação 2553 – Implantar Padrão Vapt-Vupt nos Órgãos do Estado 

Realizações:  

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação. 

Obse rvações: 

A SSPJ está present e nos VAPT-VUPTs, oferecendo serviços como 

registro de B olet im de Ocorrência pela Polícia Civil, abertura de processos de 

vistoria pelo Corpo de Bombeiros  Militar, confecção de carteiras de identidade e 

solicitação de atestados p elo Institut o de Identificação e atendiment o do 

PROCON.  

Em 2011, não houve implantação de p ostos de at endimento em Vapt-

Vupt pelas  unidades  da SSPJ.  

 

 

 

 

 

 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1868 - PROGRAMA JUS TIÇA A SERVIÇO DA CID ADANIA 

 

 Ação 2663 – Construção, Reforma e Ampli ação das Estruturas 

Físi cas. 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2664 – Aparelhamento e Reaparelhamento da Justiça 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2665 – Impl antação do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação e Tele comuni cações  

Realizações:  

 Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

 Ação 2666 – Promoção, Defesa e Re paração de  Direitos Humanos 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

PROGRAMA 1869 - PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO 

REEDUCANDO E EGRES SO 

 

 Ação 2669 – Qualificação Profissional para Inserção no Me rcado de  

Trabal ho 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2670 – Em pregabilidade para o Resgate da Ci dadani a 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 
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 Ação 2671 – Educação e Profissionalização para a Inclusão Social 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2672 – Justi ça com Justiça-Assistê ncia Judi ciária 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2673 – Mãos que Transformam – Produção Industri al 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2674 – Cio da Terra-Produção Vegetal 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 Ação 2675 – Auto-Sustentação – Produção Animal  

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

PROGRAMA 1872 - PROGRAMA DES EN VOLVIMENTO DE AÇÕES DE 

PROMOÇÃO EM SAÚDE 

 

 Ação 2683 – Atenção com a Preve nção e Tratame nto da S aúde do 

Preso 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2684 – Pre venção e Tratamento da De pendência Química 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 
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PROGRAMA 1877 - PROGRAMA D E INTEGRAÇÃO E CONTROLE DAS 

AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Índi ce de Solução de Denúncias da Corre ge doria-Ge ral da SSPJ de  20118: 

Uni dade Processo Processo IS D 

SSP 69 59 85,51%  

CBM 83 55 66,27%  

PC 261 180 68,97%  

IS D 413 294 73,58%  

 

Comunicações  recebi das pel a Ouvi doria-Ge ral em 2011 

Naturez a Forma 
Anônima Identi ficada Sigilosa 

Consulta 28 2 22 3 
Denúncia 178 79 73 26 
Elogio 15 - 13 2 
Recl am ações 75 29 37 9 
S ugestões  5 - 4 1 
Total 301 301 

 
 

                     
8 Além dos processos acima, foram concluídos pela Corregedoria-Geral da SSPJ outros 307 

processos de anos anteriores. 

 

Origens das comunicações rece bi das pela Ouvi doria-Ge ral em  2011 
Origem 

Jornal  Ofício E-
mail 

Pessoal Tel. 181 Site Carta 

- - 19 - - 1 8 - 
4 4 57 2 - 88 22 1 
- - 6 - - 9 - - 
- - 24 - - 44 7 - 
- - 3 - - - 2 - 

301 
 
 

Número de atendime ntos realizados pelo Centro Inte grado de Ate ndimento a 
Eme rgências  - CIAE 

Uni dade Número de  atendimentos  

Corpo de Bombeiros Militar 432.000 

Polícia Milit ar 846.855 

Total Ge ral 1278.855 

Obs.: Os dados da Polícia Civil não foram comput ados. 
 
 

Número de Eve ntos e Ouvintes do Programa Escol a Sem Drogas 

Palestras  Eventos Horas/ 
Aula Escolas Outras 

Instituições  Cidades 

2.547 65 2.876 336 156 155 

Totalização 
Ouvi ntes de 
Palestras  Público em Eve ntos Alunos de Curso de 

Multiplicador 
97.474 129.108 2.007 

Total Geral (Ouvi ntes/Público e  Alunos) 228.589 
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A Corregedoria-G eral da SSPJ concluiu 294 dos 413 processos 

instaurados em 2011, ou seja, o índice de solução de denúncias  foi de 73,58%, 

est ando o restante em andamento. 

Important e destacar que além dos processos aut uados no ano de 2011, a 

Corregedoria-Geral da SSPJ concluiu outros 307 processos que haviam sido 

instaurados em anos ant eriores. 

Em 2011, a Ouvidoria-Geral da SSP recebeu 301 comunicações entre 

reclamações, consultas, elogios, sugestões e denúncias. Est as informações são 

encaminhadas para as  unidades responsáveis para o at endimento das solicit ações. 

A Superintendência de Inteligência atua de forma s igilosa na invest igação 

e elucidação de crimes, bem como no trabalho preventivo. 

A SSPJ, por meio da Gerência de Integração Polícia-C omunidade, realiz a 

o gerenciamento dos 16 (dez esseis) Centros Int egrados de Operações de 

Segurança (CIOPS) do Est ado, bem como o Centro Int egrado de Atendimento a 

Emergências (CIAE). 

Nos Centros Int egrados de Operações de Segurança (CIOPS), os 

trabalhos são realizados de forma integrada entre as Polícias Civil e Militar e o 

Corpo de Bombeiros  Militar facilitando o acesso da comunidade, agilizando os 

atendimentos e otimiz ando os recursos.  

Em agost o de 2011 foi ass inado Protocolo de Intenções com a Guarda 

Municipal de Goiânia e instalado no CIA E o Centro de Atendiment o da Guarda 

M unicipal, ot imizando, ass im, a parceria e a integração da segurança pública 

municip al com a est adual.  

A Gerência de Int egração Polícia-Comunidade, por intermédio das  

corporações, desenvolveu projetos e ações visando à p revenção da violência em 

todo o Est ado. Foram distribuídas cartilhas e outros mat eriais educativos de 

orient ação e prevenção. 

No que concerne ao policiament o comunit ário, em 2011 foram 

capacit ados 450 (quatrocent as e cinquent a) Agent es de Segurança Comunit ária 

através de Seminários de Segurança C omunitária realiz ados nas cidades de Itap aci, 

Itaberaí, C idade de Goiás , Alto Horizont e, Paumeúna, Campinort e, Valp araíso, 

Luziânia e Porteirão (março a novembro de 2011). 

Foi realiz ado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em parceria com o Instituto Pointman da Bolívia, 

com capacit ação de 180 (cento e oitent a) pessoas como multip licadores  

int ernacionais de lideranças. 

No ano de 2011 foi, ainda, ent abulado convênio com a FACLIONS para 

capacit ação regionaliz ada dos servidores em Gest ão de Segurança Pública, sendo 

fixados 31 (trint a e um) p ólos  de capacitação. 

Conforme noticiado no sít io eletrônico do Corpo de Bombeiros Milit ar9,  

em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo de capacitar os operadores de 

                     
9http://www.bombeiros.go.gov.br/index.php/mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  
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segurança pública em nível superior e consequentement e melhorar a prest ação de 

serviços à sociedade goiana”. 

Foram realiz adas 39 reuniões p ara orientações sobre a at uação dos 

Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social (CONSEGs), sendo 16 

(dez esseis) reuniões na cap ital e 23 (vinte e três) reuniões ocorridas no interior. 

São 332 CONSEGs, distribuídos nos 246 municípios do est ado que contam com a 

particip ação de 3.320 líderes que se dispõem voluntariamente a colaborar com a 

comunidade e a polícia local. 

 Os CONSEGs participaram de diversos eventos comunitários no ano de 

2011, dos quais  destacamos: 

 “Operação G oiânia mais Segura” (Prefeitura de Goiânia); 

 “Parceiros da Paz” (Minist ério Público – Senador C anedo); 

 Seminário de Segurança Comunit ária da R egião Noroeste; 

 Audiência Pública no CRAS do Jd. Curitiba; 

 Participação no GGIM de Goiânia e Aparecida de Goiânia; 

 Audiência Pública em Iporá; 

 Reunião Comunitária da 28ª CIPM (Goiânia); 

 Audiência Pública em C ampo Alegre; 

 Camp anha “Rompendo o Silêncio” (Superintendência de Direit os 

Humanos da SSPJ); 

 “Caminhada p ela Paz” (São Patrício); 

 Seminário Int ernacional de Lideranças; 

 Audiência Pública do GGIM na região Noroest e de Goiânia. 

 Palestra sobre Segurança Comunitária no R ot ary Clube; 

 Sobre Segurança nas Escolas  no municíp io de Cachoeira Dourada.  

No decorrer do ano de 2011 outras ações foram realiz adas visando o 

fortaleciment o dos CONSEGs, como a seguir dest acado: 

 Sugestão de Projeto de Lei para Criação do “Dia dos CONSEGS” e 

“Medalha CONSEGS – Legião de Idealistas” - na Assembléia 

Legislat iva; 

 Reunião com B atista Custódio, editor do Diário da Manhã, que 

resultou na disp onibilização de espaço para divulgação das ações dos  

CONSEGS e de cultura de segurança; 

 Inserção dos CONSEGS no PPA/2012-2015, do Programa Cidadão 

Seguro do Governo Est adual. 

 Reuniões para p arcerias com Ministério Público, AMT , SECT EC, 

Secretaria Municip al de Defesa Social, GGIMS, etc. 

Como resultados  deste Programa, podemos dest acar o número de crianças  

formadas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PRO ERD) conduzido pela Polícia Milit ar do Est ado de Goiás e o Programa 
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Escola Sem Drogas (PESD) de responsabilidade da Polícia Civil do Estado de 

Goiás. 

O Programa Educacional de R esist ência às Drogas e à Violência 

(PROERD) trabalha a prevenção ao uso e abuso de drogas e atinge crianças de 9 a 

12 anos do ensino fundamental, que foi de 60.433. 

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 t rabalha a relação do uso de substâncias 

psicoativas com o relacionamento int erp essoal no ambient e de trabalho e o próprio 

acidente. Realiz a-se há alguns anos trabalho educativo, em p arceria com OVG, 

com menores e adolescent es grávidas sobre os problemas relacionados ao uso de 

drogas durant e a gest ação.  

O número de ouvintes das p alestras educat ivas do Programa Escola Sem 

Drogas, realizadas em escolas públicas e privadas, univers idades , empresas e 

entidades religiosas, orient ando sobre técnicas de resist ência e prevenção às 

drogas foi de 228.589 em 2011. 

 

 

 

 

 Ação 2697 - Ouvi doria, Correge doria E Inteligência - Instrumentos 

De Inte gração E Controle 

Realizações:  

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. Foram 

executadas na unidade orçament ária 2901. 

Obse rvações: 

A Corregedoria-Geral da SSPJ concluiu 294 dos 413 processos  

instaurados em 2011, ou seja, o índice de solução de denúncias foi de 73,58%, 

est ando o restant e em andamento. 

Importante destacar que além dos processos  autuados no ano de 2011, a 

Corregedoria-Geral da SSPJ concluiu out ros  307 processos que haviam sido 

instaurados em anos anteriores. 

Em 2011, a Ouvidoria-G eral da SSP recebeu 301 comunicações entre 

reclamações, consultas, elogios, sugestões e denúncias. Est as informações são 

encaminhadas para as unidades responsáveis para o atendimento das  solicitações. 

A Superintendência de Int eligência atua de forma sigilosa na invest igação 

e elucidação de crimes, bem como no trabalho preventivo. 
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Índi ce de S olução de Denúncias da Corre gedoria-Ge ral da SS PJ de  201110: 

Uni dade Processo Processo IS D 

SSP 69 59 85,51%  

CBM 83 55 66,27%  

PC 261 180 68,97%  

IS D 413 294 73,58%  

 

Comunicações  recebi das pel a Ouvi doria-Ge ral em 2011 

Naturez a Forma 
Anônima Identificada Sigilosa 

Consulta 28 2 22 3 
Denúncia 178 79 73 26 
Elogio 15 - 13 2 
Reclamações 75 29 37 9 
Sugestões 5 - 4 1 
Total 301 301 
 

 
 

                     
10 Além dos processos acima, foram concluídos pela Corregedor ia-Geral da SSPJ outros 

307 processos de anos anteriores.  

 

Origens das comunicações rece bi das pela Ouvi doria-Ge ral em  2011 

 
Origem 

Jornal Ofício E-
mail 

Pessoal Tel. 181 Site Carta 

- - 19 - - 1 8 - 
4 4 57 2 - 88 22 1 
- - 6 - - 9 - - 
- - 24 - - 44 7 - 
- - 3 - - - 2 - 

301 

 

 Ação 2698 – Inte gração da Gestão e do Atendime nto: 

Realizações:  

Descrição Dest. Aquisição Val or 

Comput adores p ara 
Gestão / At endimento 

Int egrado 
CIAE 

69 -Microcomput adores Para 
Reaparelhamento Do C iae - 

Reemp enho 
117.943,67 

Mobiliário Em Geral P/ 
Atendiment o Integrado CIAE 12- Cadeiras para o CIAE 7.813,80 

Total da Ação 
  

125.757,47 

 

Obse rvações: 

A SSPJ, por meio da Gerência de Integração Polícia-Comunidade, realiza 

o gerenciamento dos 16 (dezesseis) Centros Integrados de Operações de 
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Segurança (CIOPS) do Est ado, bem como o Centro Int egrado de Atendimento a 

Emergências (CIAE). 

Nos Centros Int egrados de Operações de Segurança (CIOPS), os 

trabalhos são realizados de forma integrada entre as Polícias Civil e Militar e o 

Corpo de Bombeiros  Militar facilitando o acesso da comunidade, agilizando os 

atendimentos e otimiz ando os recursos.  

Em agosto de 2011, foi ass inado Prot ocolo de Intenções com a Guarda 

Municipal de Goiânia e instalado no CIA E o Centro de Atendiment o da Guarda 

Municipal, otimiz ando, ass im , a parceria e a integração da segurança pública 

municipal com a estadual.  

A Gerência de Int egração Polícia-C omunidade, p or intermédio das 

corporações , desenvolveu p rojetos e ações visando à prevenção da violência em 

todo o Estado. Foram distribuídas  cartilhas e outros materiais educat ivos de 

orient ação e prevenção. 

No que concerne ao policiamento comunit ário, em 2011 foram 

capacit ados 450 (quatrocentas e cinquent a) Agent es de Segurança Comunit ária 

através de Seminários  de Segurança Comunit ária realiz ados nas cidades de Itap aci, 

Itaberaí, Cidade de Goiás, Alto Horizont e, Paumeúna, Campinort e, Valp araíso, 

Luziânia e Porteirão (março a novembro de 2011). 

Foi realiz ado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em p arceria com o Instit uto Pointman da B olívia, 

com cap acit ação de 180 (cento e oitent a) p essoas como multiplicadores 

internacionais de lideranças. 

No ano de 2011 foi, ainda, ent abulado convênio com a FACLIONS para 

capacit ação regionaliz ada dos servidores em Gest ão de Segurança Pública, sendo 

fixados 31 (trint a e um) p ólos  de capacitação. 

Conforme not iciado no sítio elet rônico do C orpo de Bombeiros Militar11,  

em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo de capacitar os operadores de 

segurança pública em nível sup erior e consequentement e melhorar a prestação de 

serviços à sociedade goiana”. 

Foram realiz adas 39 reuniões p ara orientações sobre a atuação dos  

Conselhos Comunitários de Segurança e Defesa Social (CON SEGs), sendo 16 

(dez esseis) reuniões na capital e 23 (vinte e t rês) reuniões ocorridas no interior. 

São 332 CONSEGs, distribuídos nos 246 municíp ios do estado que contam com a 

particip ação de 3.320 líderes que se dispõem voluntariament e a colaborar com a 

comunidade e a polícia local. 

 Os CONSEG’s p art icip aram de diversos event os comunit ários no ano de 

2011, dos quais dest acamos: 

 “Operação Goiânia mais Segura” (Prefeitura de Goiânia); 

 “Parceiros da Paz” (Ministério Público – Senador Canedo); 

 Seminário de Segurança Comunit ária da Região Noroeste; 

 Audiência Pública no CRAS do Jd. Curit iba; 

                     
11http://www.bombeiros.go.gov.br /index.php /mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  
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 Participação no GGIM de Goiânia e Aparecida de Goiânia; 

 Audiência Pública em Iporá; 

 Reunião Comunitária da 28ª CIPM (Goiânia); 

 Audiência Pública em C ampo Alegre; 

 Camp anha “Rompendo o Silêncio” (Superintendência de Direit os 

Humanos da SSPJ); 

 “Caminhada pela Paz ” (São Patrício); 

 Seminário Internacional de Lideranças; 

 Audiência Pública do GGIM na região Noroeste de Goiânia. 

 Palestra sobre Segurança Comunitária no Rot ary Clube; 

 Sobre Segurança nas Escolas no município de Cachoeira Dourada. 

No decorrer do ano de 2011 outras ações foram realiz adas visando o 

fortaleciment o dos CONSEG’s, como a seguir destacado: 

 Sugestão de Projeto de Lei para Criação do “Dia dos CONSEGS” e 

“Medalha CONSEG S – Legião de Idealist as” - na Assembléia 

Legislativa; 

 Reunião com Batist a Custódio, edit or do Diário da Manhã, que 

resultou na disp onibiliz ação de espaço para divulgação das ações dos 

CONSEG S e de cultura de segurança; 

 Inserção dos CONSEGS no PPA/2012-2015, do Programa Cidadão 

Seguro do Governo Est adual. 

 Reuniões para p arcerias com Ministério Público, AMT , SECT EC, 

Secretaria Municip al de Defesa Social, GGIMS, etc. 

Número de atendime ntos realizados pelo Centro Inte grado de Ate ndimento a 

Eme rgências  - CIAE 

Uni dade Número de  atendimentos  

Corpo de Bombeiros Militar 432.000 

Polícia Milit ar 846.855 

Total Ge ral 1278.855 

Obs.: Os dados da Polícia Civil não foram comput ados. 

 

 Ação 2699 – Pre venção ao Crime, à Violê nci a e à Insegurança 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação. 

Obse rvações:  

Como resultados  dest a ação, podemos destacar o número de crianças  

formadas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PRO ERD) conduzido pela Polícia Milit ar do Est ado de Goiás e o Programa 

Escola Sem Drogas (PESD) de responsabilidade da Polícia C ivil do Estado de 

Goiás. 
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O Programa Educacional de R esist ência às Drogas e à Violência 

(PROERD) trabalha a prevenção ao uso e abuso de drogas e atinge crianças de 9 a 

12 anos do ensino fundamental, que foi de 60.433. 

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 t rabalha a relação do uso de substâncias 

psicoativas com o relacionamento int erp essoal no ambient e de trabalho e o próprio 

acidente. Realiz a-se há alguns anos trabalho educativo, em p arceria com OVG, 

com menores e adolescent es grávidas sobre os problemas relacionados ao uso de 

drogas durant e a gest ação.  

O número de ouvintes das p alestras educat ivas do Programa Escola Sem 

Drogas, realizadas em escolas públicas e privadas, univers idades , empresas e 

entidades religiosas, orient ando sobre técnicas de resist ência e prevenção às 

drogas foi de 228.589 em 2011. 

Número de  Eventos e Ouvintes do Programa Escol a S em Drogas  

Palestras  Eve ntos Horas/ 
Aula Escolas  Outras 

Instituições  Cidades 

2.547 65 2.876 336 156 155 

Totalização 
Ouvi ntes de 

Palestras  Público em Eve ntos  Alunos de Curso de 
Multi pli cador 

97.474 129.108 2.007 

Total Ge ral (Ouvi ntes/Público e  Alunos) 228.589 

PROGRAMA 1888 - PROGRAMA ESTRAT ÉGICO PARA A 

S EGURANÇA PÚBLICA INT EGRAL 

 

Descrição do Indicador de Resultado: 

Nome do 
Indicador Descrição 

Unidade 
de 

Medida 
Prev.  Real. 

Índice de 
criminalidade 
Goiás/Brasil 

Média aritmética das razões 
específicas entre os índices 

decrime/100.000 hab de Go iás e do 
Brasil, para 09 tipos de cr imes: 

[atentado violento ao pudor] [est upro] 
[extorçãomediante sequestro] [furto] 

[homicídio doloso] [tentativa 
dehomicídio] [lesão corporal] [roubo] 

[drogas 

% 138,0 * 

* As nove tip ificações de crimes de alt a prioridade que compõe o indicador são 

divergentes  dos  filtros disp oníveis no Projeto Delfos da SSP/GO, software de 

Business Intelligence que faz a leitura no banco de dados alimentado pela PC/GO 

e PM /GO, impossibilitando a mensuração dos índices correspondent es. Por outro 

lado, em 2009, houve a alteração no Código Penal brasileiro que unificou o tipo 

penal de at ent ado violento ao pudor com o estupro. 

Por fim, imp ort a esclarecer que a medição de índices criminais brasileiros em 

comp aração com os do Estado de Goiás não pode ser realizada de maneira 

confiável, ant e a inexist ência de base de dados confiáveis  que reúnam as  

informações necessárias e de forma consistente, além de as bases exist ent es se 
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apresentarem defasadas . Necessária a adequação dest e indicador por ocasião da 

elaboração do próximo PPA. 

Visando à segurança integral da população do est ado e à redução dos 

índices de criminalidade, a SSPJ, por meio do Programa 1888, promoveu o 

aparelhament o e estruturação dos órgãos de segurança, reforma e manutenção de 

suas unidades, proviment o de mat eriais e serviços p ara a realiz ação das atividades 

operacionais , qualificação e motivação de seu quadro profiss ional, além da 

amp liar o alcance dos  Bombeiros , PM e PC  com a entrega de três helicópteros , um 

para cada corp oração. São aeronaves de segurança equipadas para o combate à 

criminalidade, incêndios florestais  e salvamento de vít imas.  

Em 2011, a Secretaria de Segurança Pública e Just iça investiu na Polícia 

Militar, C ivil, Técnico-Científica e Bombeiros . As forças de segurança ficaram 

mais  present es  nas ruas, treinadas  em doutrina mais  cidadã e com novos e 

modernos equip ament os de combate ao crime. 

Pela unidade 2950 foram adquiridos, equipamentos permanentes , 

mobiliário, equipamentos de proteção individual e locados veículos para execução 

dos trabalhos de promoção da segurança p ública int egral. 

O provimento de equipament os e materiais result a em melhores 

condições de trabalho dos agentes de segurança e reflet e posit ivamente nos 

serviços prest ados à pop ulação em todo o Est ado.  

A Polícia Técnico-Cient ífica t ambém recebeu atenção esp ecial do Est ado. 

O Instit uto Médico Legal (IML) de Goiânia está em fase final de reforma e foram 

adquiridos vários equipament os equipamentos. Além disso, estão em andamento 

os projet os de construção, reforma e ampliação dos  Núcleos  Regionais de Polícia 

T écnico-Científica do Entorno do Distrito Federal e nas  princip ais cidades  

goianas. 

Foi criado o G abinete de Gestão Integrada de Segurança do Entorno para 

tratar dos problemas na área, sendo firmada parceria com o G overno Federal p ara 

o uso da Força Nacional no Ent orno como auxílio aos trabalhos das unidades  

est aduais de segurança. Houve intensificação no policiamento preventivo e 

ostensivo com o ret orno do trabalho policial ext rarremunerado. 

Foi firmado um acordo com o Governo do D istrito Federal e a União para 

implant ação do PAC do Entorno, envolvendo ações nas áreas estrat égicas como 

Segurança, Educação, Saúde, Transporte e Infraest rut ura. 

A Segurança Pública t em invest ido em ações conjunt as. Exemplo disso é 

a Balada Responsável, uma parceria entre PM, DET RAN, AMT e Polícia 

Rodoviária Federal. No primeiro mês do projeto (out ubro) foi registrada a redução 

de 21,13% de acidentes provocados por embriaguez em Goiânia. Foram 627 

acidentes a menos do que o mesmo período de 2010, sendo 20 acident es e 6 

vít imas a menos por dia neste primeiro mês. 

Em julho de 2011, Goiás aderiu ao Programa N acional de Desarmamento, 

o termo firmando a parceria foi assinado pelo M inistro da Just iça Luiz Eduardo 

Cardozo, Governador Marconi Perillo, Secretária N acional de Segurança R egina 

M iki e Secretário de Segurança Pública e Justiça João Furt ado de M endonça Neto, 

durante a solenidade de transferência da Capit al para a C idade de Goiás.  
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Conforme esclareceu o coordenador da Camp anha do Desarmamento em 

Goiás, T en. Cel. Wellington de Urz êda M ot a, em declaração disponível no s ítio 

eletrônico da SSPJ12, “a retirada de uma arma das mãos de pessoas não 

qualificadas e autoriz ada a port á-las , é a cert eza de maior segurança a população”, 

acrescent ando que “sabemos que o cidadão armado é passivo de cometer um 

crime, a idéia central e faz er com que as pessoas se conscientizem e abracem 

conosco essa campanha, sinaliz ando que a paz deve prevalecer”. 

Na seara de profiss ionalização e qualificação dos profiss ionais de 

segurança pública, foram cap acitados e treinados 26.356 servidores pela 

Sup erintendência da Academia Estadual de Segurança Pública (SA ESP), incluindo 

10.960 profissionais que t iveram acesso aos cursos  por meio dos  15 (quinz e) 

Cent ros  de Ensino à Dist ância (TELECENTRO) instalados na cap ital e no interior, 

est endendo, ass im, o ensino a uma quant idade maior de servidores. 

No que concerne ao policiamento comunit ário, em 2011 foram 

capacit ados 450 (quatrocentas e cinquent a) Agent es de Segurança Comunit ária 

através de Seminários  de Segurança Comunit ária realiz ados nas cidades de Itap aci, 

Itaberaí, Cidade de Goiás, Alto Horizont e, Paumeúna, Campinort e, Valp araíso, 

Luziânia e Porteirão (março a novembro de 2011). 

Foi realiz ado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em p arceria com o Instit uto Pointman da B olívia, 

com cap acit ação de 180 (cento e oitent a) p essoas como multiplicadores 

internacionais de lideranças. 

                     
12 http://www.sspj.go.gov.br /noticias,27,07,2011,2536.htm  

No ano de 2011 foi, ainda, ent abulado convênio com a FACLIONS para 

capacit ação regionaliz ada dos servidores em Gest ão de Segurança Pública, sendo 

fixados 31 (trint a e um) p ólos  de capacitação. 

Conforme not iciado no sítio elet rônico do C orpo de Bombeiros Militar13,  

em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo de capacitar os operadores de 

segurança pública em nível sup erior e consequentement e melhorar a prestação de 

serviços à sociedade goiana”. 

Foram realizadas, em set embro e dez embro de 2011, a I e II Edição da 

Semana de Qualidade de Vida no C entro Int egrado de Atendimento a Emergências  

– CIAE, visando à valoriz ação dos  servidores da unidade. 

No final de 2011, a SSPJ realizou confraternização de final de ano como 

forma de integrar todos os seus  servidores. 

Na oportunidade, os part icip antes foram convidados a doar pacotes de 

fraldas infant il ou geriátricas que foram destinadas à Associação dos Deficientes  

Físicos do Est ado de G oiás. 

No ano de 2011, também, a Secretaria de Segurança Pública e Justiça 

complet ou 50 anos de exist ência. Em celebração a dat a foi criada logomarca 

alusiva ao cinquent enário e definido calendário de eventos que inclui entrega de 

medalhas e diplomas aos servidores da Past a e das Inst ituições que a compõe, bem 

como entrega de Diplomas e Medalhas de M érito.   

                     
13http://www.bombeiros.go.gov.br /index.php /mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  
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A atuação do patrulhamento rural, por sua vez , que atende 27 municíp ios , 

trouxe como resultados a prisões de ladrões de gado e faz endas , bem como 

apreensão de diversos objet os roubados. 

A eficiência administrativa integrada, focada em resultados, paut ada por 

contrat os de gest ão, será fielmente p erseguida pela Secret aria de Segurança 

Pública e Justiça, visando ao cumpriment o das propost as do Plano de Governo, 

refletidas no Plano Plurianual 2012-2015, para tal, a Secretaria da Segurança 

Pública e Just iça e os Órgãos que a compõem, t rabalham na elaboração do 

Planejament o Estratégico da SSPJ. Planejamento que imp lementará o 

aproveitamento de cenários positivos e ainda p ermitirá reduz ir, ao mínimo, 

reflexos de situações  negativas , promovendo mudanças  que levem ao 

aproveitamento integral dos  recursos  humanos, mat eriais, financeiros e 

tecnológicos . O Planejamento Estrat égico da SSPJ p ermit irá redução dos  gast os 

corrent es e a melhoria dos índices de Segurança Pública. 

Em dezembro de 2011, ocorreu o Lançamento do Planejament o 

Estrat égico, denominado INTEGRASEG, e a 1ª Reunião do Comitê de 

Planejament o uma das etap as de treinamento do processo de elaboração do Plano 

Estrat égico com foco na melhoria de processos nas áreas meio e finalíst ica, 

visando à excelência no atendimento ao cidadão. 

Os Servidores da SSPJ, CBM, PC, PM  e SPTC estão desde outubro de 

2011 em treinamento int ensivo com a C onsult oria do Planejamento Estratégico. 

Foi iniciado, em 2011, o Projeto do Observatório da Segurança Pública 

com a finalidade de racionalizar o fluxo de informações , padroniz ar a divulgação 

de dados, otimiz ar a análise e estat ística, melhorar a gestão do conheciment o e 

ap erfeiçoar o cap ital humano da SSPJ. 

 

 Ação 2738 – Aparelhamento e Estruturação Administrati va para 

Promoção da Segurança Pública Integral  

Realizações: 

Descrição Dest. Aquisição  Valor  
Aeronaves para Corpo de 
Bombeiro Militar CBM Helicóptero entregue em 

2010     2.318.752,09  

Combustível e/ou Lubr ificantes 
p/ Corpo de Bombeiro Militar CBM 

Combustível para aeronave 
do Corpo de Bom beiros - 
120.000 

       419.585,52  

Combustível e/ou Lubr ificantes 
p/ Policiamento Civil PC Combustível para Polícia 

civil - 120.000         421.240,96  

Computadores P/ Informação E 
Proces. De Dados  GA B 200 - Computadores desktop 

e 25 Notebook         578.249,75  

Computadores P/ Perícias 
Oficiais E Identificação SPTC Computadores para SPT C 

Conv. 288/2008          93.018,00  

Computadores P/ Perícias 
Oficiais E Identificação SPTC Computadores para SPT C 

Conv. 288/2008          22.626,00  

Computadores p/ Q ualificação e 
Capacitação  SPTC 05- computadores para 

gerência de ensino da SPTC          12.800,00  

Computadores Para Segurança 
Pública SPTC 

Aquisição de computadores, 
para armazenamento e 
processamento das 
informações obtidas com o 
rastreamento de veiculos, 
referente ao convênio n° 
291/2008 - 
Senasp/MJ,conforme pregão 
n° 122/2010 

       200.000,00  
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Descrição Dest. Aquisição  Valor  
Equip. E Material Permanente P/ 
Atividade De Bombeiro Militar  CBM  06- barcos e 02 motores de 

polpa para o CBM          38.710,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Atividade De Bombeiro Militar  CBM  1- Serra sabre para o 2 º 

CRBM           13.319,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Atividade De Bombeiro Militar  CBM  30 - T elefones               747,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Criminalística  SPTC 

SISTEMA DE 
CROMAT OGRAFIA 
GA SO SA ACOPLADA E 
ESPECTROMETRIA DE 
MASSA 

       245.500,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Criminalística  SPTC 01- Equipamento de Luz 

Forense        110.500,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Criminalística  SPTC 

01-Estufa, Modelo  
01- Mesa Agitadora Tipo 
Kline,  
01- Lavadora Ultrasom,  
01- Balança Eletronica 
01- Balança Analistica 
01- Mesa De Procedimentos 
P/ Preparo De Vísceras  
03- Capela Para Exaustão De 
Gases 
01 - Sistema de 
Ultrapurificação de água                                                      
02- Autoclave 

       166.817,59  

Equip. E Material Permanente P/ 
Criminalística  SPTC 6 - pipetador - Comv: 

288/2008            5.250,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Criminalística  SPTC Fábrica de Gelo para IC           10.700,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

06- negatoscópio                                 
02 - aparelho de RX                        
01 - câmara escura                              
01 - Balança para o IML 

         12.010,00  

Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

20 - detectores de metal para 
os Núcleos da SPTC                                 
15 - GP S                                               
15 - BÚ SSOLAS 

         15.480,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 55- Livros para as Bibliotecas 

dos núcleos da SPTC          11.556,80  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

304 - Livros para biblioteca 
dos núcleos reginais da 
polícia técnico científica 
Conv: 302 e 304/2008        

         23.429,76  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

 Livros e D VD S para 
biblioteca dos núcleos 
reginais da po lícia técnico 
científica Conv: 302 e 
304/2008       (295 - DVDS e 
2006 livros) 

       331.434,05  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 12 - Condicionadores de ar 

para SPTC - Caldas Novas          27.498,80  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

01 - Equipamento de Luz 
Forense         93 - Kits de 
impressões digitais  Conv: 
288/2010 

       182.875,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

10 - Máquinas fotográficas                     
10- Flash                                                         
10 - Maletas p/ as máquinas                              
04 - Banho Maria  
c/Microprocessador                                         
03 - Detectores de Metais                       
03 - Balanças 22- Equip. 
diversos para Laboratórios    
01 - Cabine de Segurança                                                      
01 - Recepiente de Inox 
pressurizado 

       240.590,99  
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Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

36 - Equipamentos 
especificos para SPTC Nº 
288/2008 

         39.691,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC Equipamentos especificos 

para SPTC, Conv. 288 /2008 -         378.497,97  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

Equipamentos especificos 
para SPTC, Conv. 289 /2008 - 
Empenho de 2010 

         59.368,27  

Equip. E Material Permanente P/ 
Perícias Oficiais E Identificação  SPTC 

AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENT AÇÃO DE 
ODONTOLOGIA MÉDICO 
LEGAL - CONVÊNIO 
289/2008  

           1.000,00  

Equip. E Material Permanente P/ 
Polícia Militar  SPTC 

04- estabilizadores                                  
07 - headset                                           
07 - identificador de 
chamadas para o 5º CMR 

           1.704,94  

Equipamento De Proteção 
Indiv idual P/ Corpo De 
Bombeiros Militar  

CBM  Macacão para vôo para o 
Corpo de Bombeiro Militar           21.000,00  

Locação De Veículos Mensal P/ 
Segurança Pública GAB 

Locação de 04 veículos 
mensais para Polícia Civil - 
Referente a 2010 - Vlr Unit: 
2828,00 - 4 veículos/mês- 
Sendo um para o secretário, 
CGBM, CGPM, e D GP C 

         70.700,00  

Locação De Veículos Mensal P/ 
Segurança Pública GAB 

Locação de 04 veículos 
mensais para Polícia Civil - 
Vlr Unit: 2828,00 - 4 
veículos/mês - Sendo um para 
o secretário, CGBM, CGPM, 
e D GPC 

         75.500,88  

Locação De Veículos Mensal P/ 
Segurança Pública PM/PC 

Referente a locação mensal 
de veículos Pálio. Qtde: 1835 
- Valor un itário 1.739.50  

    9.575.947,50  

Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Locação De Veículos Mensal P/ 
Segurança P ública PM/PC 

Referente a locação mensal 
de veículos Pálio. Qtde: 1835 
- Valor un itário 1.739.50  - 4 
meses 

  12.767.930,00  

Locação De Veículos Mensal P/ 
Segurança P ública PM/PC 

Despesa Com Locação De 
Viat uras, Para Atender As 
Necessidades Da Policia 
Militar E Da Policia Civ il, 
Referente Ao Periodo Do 
Mês De Dezem-Bro De 2010 

    2.899.270,64  

Locação De Veículos Mensal P/ 
Segurança P ública PM/PC 

Referente a locação mensal 
de veículos Pálio. Qtde: 1835 
- Valor un itário 1.739.50  - 3 
meses 

    9.575.947,50  

Material De Consumo P/ 
Atividade De Bom beiro Militar  CBM 

material Pré-Hospitalar de 
consumo  (máscara facial e 
luvas), a fim de viabilizar o 
serviço de resgate na região 
metropolitana de Goiân ia, 

         26.856,00  

Mobiliário Em Geral P/ Perícias 
Oficias E Identificação  SPTC 26 - Estantes para os núcleos 

regionais da Sptc          39.349,55  

Mobiliário Em Geral P/ Perícias 
Oficias E Identificação  SPTC 04 - lixeiras e 01 armário para 

o IML            7.800,00  



2950 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP 
 

156 

Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Mobiliário Em Geral P/ Perícias 
Oficias E Identificação  SPTC 19 - armários e roupeiros para 

SPTC          12.252,00  

Mobiliário Em Geral P/ Perícias 
Oficias E Identificação  SPTC 40- Cadeiras sem Braço             5.960,00  

Mobiliário Em Geral P/ Corpo 
De Bombeiro Militar CBM  

27 – Armários 
38- Poltronas diretor 
03 – Sofás 
05- painéis 
01 - Gaveteiro vo lante 03 
gavetas 400x520 mm.  
23 - Poltrona servidor 
giratória espaldar médio.  
03 - Sofá 03 lugares.  
02 - Longarina 03 lugares.  
13 - Suporte para CPU.  
14- Cesto para lixo.  
09 - Apoio para os pés.  
01 - Mesa para reunião (2,40 
x 1,00 m).  
03 - Mesa 03 gavetas com 
suporte para CPU (1,40 X 
1,40 m).  
06 - Mesa pen insular 03 
gavetas 1,80 x 1,60.  
02 - Mesa diretor (2,20 m x 
0,60 m).  
02 - Rack para computador 
1,25 x 0,70 x 0,74 m).  
02 - Mesa reunião 1,20 x 0,75 
m.  
06 - Estação de Trabalho 02 
gavetas (1,40 X 1,20 m).  

       124.586,60  

Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Mobiliário Em Geral P/ Perícias 
Oficias E Identificação  SPTC 13 - Armários para T V com 

portas          32.370,00  

Mobiliário Em Geral P/ Perícias 
Oficias E Identificação  SPTC 56 - Armários multiuso          30.777,60  

Mobiliário Em Geral Para 
Policiamento Civil 
Repres. /Investig.  

PC 9 - mesas     8- armários  03- 
gaveteiro            7.999,00  

Restituição P/ Concedente De 
Convênio  GA B Restituição         735.268,15  

Veículos Convencionais P/ 
Corpo De Bombeiro Militar CBM 

01- Pick-up frontie, cabine 
dupla para Auto Suporte 
Avançado  

         97.000,00  

Veículos Convencionais P/ 
Corpo De Bombeiro Militar CBM 

02 - Caminhão marca iveco, 
modelo tector 170e25, 4x2, 
cabine dup la, 0 km, 
fabr icação nacional, 
ano/modelo 2010/2011, com 
ar condicionado, equipado 
com carroceria. 

       730.000,00  

Veículos Convencionais P/ 
Corpo De Bombeiro Militar CBM 

Aquisição de 01 (uma) 
unidade de carroceria para 
viatura auto bomba tanque A 
BT para o CBM, conf. 
Convên io firmado entre o 
Estado e a INFRAERO.  

         94.000,00  
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Descrição Dest. Aquisição  Valor  

Veículos P/ Perícias Oficiais E 
Identificação  SPTC 

Destina-se a despesa com 
aquisição de veículo tipo 
van/microonibus para o 
transporte de professores e 
alunos da SPTC e dos 
núcleos regionais, referente 
ao convênio 302 /2008.  

       161.450,00  

TO TAL DA AÇÃO       47.353.084,50  

 

Observações: 

 A SSPJ prima pela prevenção e repressão ao crime e a qualquer forma 

de violência, e para que est as ações possam se concretizar faz-se 

necessário o adequado aparelhamento e estruturação das  unidades do 

sist ema de segurança pública estadual. 

 A ação 2738 possibilitou aparelhament o das  unidades da SSPJ, assim 

como a estruturação administrativa dest as. 

 Em 2011 foram adquiridos equipamentos de processamento de dados, 

de telecomunicações e de proteção individual, serviços e mat erial 

permanente, mobiliário e veículos, incluindo 06 (seis) barcos para o 

Corpo de B ombeiros Militar e, ainda, locação de veículos para 

execução dos trabalhos de promoção da segurança pública int egral no 

valor de R$ 47.353.084,50.  

 Pela unidade 2901, foram adquiridos  móveis, equipament os, veículos  

para o Policiament o Militar Esp ecializado e Corp o de Bombeiros  

M ilit ar, 53 identificadores aut omáticos de veículos  e 37 câmeras de 

monitorament o, dentre outros, no valor t otal de R $ 4.985.665,59. 

 O proviment o de equipament os e mat eriais aliado ao emprego de 

tecnologia no combate à criminalidade possibilit am melhores  

condições de trabalho aos agent es de segurança, o que, 

consequent ement e, result a em aperfeiçoamento dos serviços prestados 

à população em todo o Est ado.  

 

 Ação 2739 – Construção, Ampliação e  Reform a de Uni dades de  

Segurança Públi ca 

Realizações: 

Descrição Dest. Aquisição  Valor   

 Manutenção de Bens 
Imóveis P/ Corpo De 

Bombeiro Militar 
CBM 

Materiais E Serviços De Instalação 
De Bloquetes Para Revestimen  

to do Pátio Do 8º Cibm, Na Cidade 
De Goiás-Go, Conforme Pregão 

N°240/2010.  

        
94.467,50  

 Manutenção De Bens 
Imóveis P/ Policia Militar  PM 

Despesa Com Aquisição De 
Materiais Elétricos, Para Atender 
As Necessidades Do Quartel Do 
Regimento De Policia Montada - 

Rpmon/Pm.  

          
2.440,00  

Construção P/ Policiamento 
Civil Repres. /Investig.  PC 

 Academia da Polícia Civil - Valor 
da O bra 2.645.267,75, sendo que foi 

liquidado em 2010 o valor de 
2.264.206,63  

   
1.643.477,68  

Material E Serv. De Manut. CBM Aquisição de materiais p/ p intura           
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Descrição Dest. Aquisição  Valor   
De Bens Imóveis P/ 

Atividade De Bom beiro 
Militar 

dos paredões internos do prédio do 
Comando de Apoio Logístico, 2 º e 

3º CRBM´S.  

2.690,00  

Reforma de Delegacia 
Distrital - Polícia Civil PC Referente a reforma da 13ª delegacia 

distrital de Goiânia. Reempenho 
      

128.080,16  
Reforma de Delegacia 
Distrital - Polícia Civil PC Referente a reforma da 15ª delegacia 

distrital de Goiânia.  
        

51.833,40  

Reforma P/ Medicina Legal  SPTC Reforma no IML, primeiro termo 
aditivo. 

      
704.595,90  

Reforma Para Corpo De 
Bombeiro Militar CBM 

1ºtermo Aditivo De Valor Para 
Conclusão Da Obra De Reforma E 

Adequação De Edificação Para 
Instalação Do Comando De Apoio 
Logistico E 2º Comando Regional 

Do Cbmgo - Na Cidade Jardim  

      
239.339,24  

Reforma Para Corpo De 
Bombeiro Militar CBM 

Reforma de Instaçõeselétricas no 
Complexo do quartel do batalhão de 

salvamento em emergências.  

      
127.019,28  

Material e/ou Serv. De 
Manutenção de Bens 

Imóveis p/ Instituto de 
Criminalística 

SPTC 

Aquisição E Instalação De Pisos 
Especiais Para Seção De Balística 

Forense Do Instituto De 
Criminalística 

        
99.163,20  

TO TA L DA AÇÃO     3.101.261,36 

 

Observações: 

 Em 2011 foi iniciada a reforma do 15º Distrito Policial de Goiânia e dado 

cont inuidade a out ras 03 (três) obras, com previsão de conclusão p ara o ano de 

2012, a seguir dest acadas:  

 Reforma e adequação do IML – G oiânia; 

 Sist ema de ar condicionado/exaustão do IML – Goiânia; e 

 Const rução da Academia da Polícia Civil. 

Encontra-se em andamento, também, a elaboração do projeto elétrico 

para o IML/IC de Goiânia. 

 

 Ação 2740 – Provime nto de Materi ais e S erviços de Uso Ope racional  

no Âmbito da S ecretari a da Segurança Públi ca: 

Realizações: 

Descrição Destino Aquisição  Valor  

Combust íveis  E/Ou 
Lubrificant es P/ Policiamento 

M ilit ar  
PM 

Destina-se a despesa com 
aquisição de combust ível 

para aviação, do t ipo 
querosene para motores a 
reação, Jet-A1, a fim de 

mant er em 
funcionamento a 

aeronave esquilo prefixo 
PP-EHO. At ender o Final 

do contrato 

     
259.380,00  

Diária / Ajuda De Cust o P/ 
Policiamento Militar 

Prevent./Ost.  
PM Diárias para Polícia 

Milit ar 
  

1.309.479,00  

Diária / Ajuda de Cust o p ara o 
Corpo de Bombeiro Militar CBM Diárias para o C orpo de 

Bombeiro 
     

115.800,00  

Equip. E M aterial Permanent e 
P/ Corp o D e B ombeiro Militar CBM 

01- Conjunt o Filtrante 
Jacuzzi  

01- Bomba Jacuzzi 
Modelo 3B. 

         
3.574,00  

Equip. E M aterial Permanent e 
P/ Pericias Oficiais  E 

Identificação 
IML 

Equip amentos diversos 
para sala de necropsia 

(qtde 21), 02 elevadores 
hidráulico p ara bandeja 

     
417.798,93  
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Descrição Destino Aquisi ção  Valor  

de cadáver e 07 mesas  
para necropsia. 

Equip. E Material Permanente 
P/ Pericias Oficiais E 

Identificação 
IM L 

7 - Suporte para balança 
acoplável para a mesa de 

necropsia.  
7 - Suporte para apoio de 
cabeça em procediment o 
de necropsia com op ção 
para acoplar na mesa.  
17 - Carro de serviço 
auxiliar modelo 853, 
marca thermo fisher 

scientific.  
52 - B andeja p ara 

armaz enagem de corpos 
modelo 82619.  

13 - B andeja p ara 
armaz enagem de corpos 

obesos   
5 - M esa p ara autópsia 

transportável .  
2 - M esa p ara autópsia 

transportável p ara obeso, 
.  

2 - M esa p ara autópsia 
transportável p ara raios-

X, .  
1- C âmara fria p ara 3 

corpos obesos  
1 - Rack móvel para 
armaz enagem de 3 

corpos obesos em câmara 

  
1.055.404,74  

Descrição Destino Aquisição  Valor  

fria .  
1 - Câmara fria para 48 
corpos ( 40 normais e 8 

obesos).  
2 - Rack fixo para 

armazenagem de 20 
corpos normais e 4 

obesos  em câmara fria .  
2 - Est ativa 

macrospópica, tipo 
est ação de trabalho para 

procedimentos 
histológicos modelo  

Equip. E M aterial Permanent e 
P/ Pericias Oficiais  E 

Identificação 
IML 

08- Serras  oscilatória de 
alta velocidade e   08 - 

Balança analógica 

       
54.736,84  

Locação De Meios De 
Trasport e / Translados P/ 
Policiamento Prev./Ost.  

PM Locação de 30 ônibus 
para polícia milit ar 

     
112.410,46  

M aterial De C onsumo P/ 
Atividade De Bombeiro  CBM Material de Consumo        

25.204,53  
Material De Prot eção E 

Segurança P/ Atividade De 
Bombeiro Militar  

CBM 280 - Capas de Chuva                                
280 - C oletes Refletivos  

       
31.360,00  

Outros  Serviços De Terceiros 
P/ Corp o D e Bombeiros 

Milit ar 
CBM 

Instalação de filtro de 
água da piscina do 1º 

Batalhão BM. 

            
250,00  

Outros  Serviços De Terceiros 
P/ Corp o D e Bombeiros 

Milit ar 
CBM Operação Férias Aruanã        

62.347,01  

Outros  Serviços De Terceiros 
P/ Perícias Oficiais  E 

Identificação  
SPT C 

Despesa Na Contratação 
De Empresa Prestadora 

De Serviços D e 
Impressão C olorida Via 

         
6.927,30  
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Descrição Destino Aquisi ção  Valor  

Rede 

Outros  Serviços De T erceiros  
P/ Perícias Oficiais E 

Identificação  
SPT C 

Despesa Na Contrat ação 
De Emp resa Prestadora 

De Serviços De 
Impressão C olorida Via 

Rede 

       
18.539,34  

Restit uição De Fundo 
Rotativo P/ Policiamento 
Milit ar Prevent ivo/Ost.  

PM Fundo Rot ativo - PM      
505.734,88  

TOTAL DA AÇ ÃO   3.385.148,50 

 

Observações: 

Para que as atividades-fim possam ser bem desempenhadas é necessário 

que as unidades est ejam bem equipadas. Pensando nisso, em 2011 foi realizado o 

proviment o de materiais e serviços de uso operacional p ara as unidades da SSPJ 

visando melhorar os serviços prestados à população. 

Destacamos, dentre as realiz ações de 2011, na ação 2740, a aquisição de 

equipamentos p ara o Instit uto de Medicina Legal, no tot al de R$1.527.940,51, 

realizadas  pela unidade 2901. 

Na unidade 2950 foram empregados R$3.385.148,50 na aquis ição de 

equipamentos p ermanentes, locação de veículos e mat erial de prot eção, dentre 

outros . 

 

 Ação 2741 – Qualificação dos Profissi onais de S egurança Pública 

Realizações: 

Descrição Destino Aquisição  Valor   

Outros Serviços De Terceiros P/ 
Qualificação E Capacitação  CBM / PM 

Curso de emergência de 
vôo e pane em sistemas de 

helicóptero, em 
atendimento a Policia Civ il 

e Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Goiás 

- 12 horas 

      
189.150,00  

Material De Consumo P/ 
Qualificação E Capacitação  Q / C Material de consumo         

14.129,80  
Total de Ação     203.279,80 

 

Obse rvações:  

 Visando à profissionaliz ação e qualificação dos  profiss ionais de 

segurança pública, foram capacit ados e treinados 26.356 servidores  

pela Superintendência da A cademia Estadual de Segurança Pública 

(SAESP), incluindo 10.960 profiss ionais que tiveram acesso aos  

cursos por meio dos  15 (quinz e) Centros de Ensino à Dist ância 

(T ELECENT RO) inst alados na cap ital e no int erior, estendendo, 

assim, o ensino a uma quantidade maior de servidores. 

 No que concerne ao policiamento comunitário, em 2011 foram 

capacit ados 450 (quatrocent as e cinquent a) Agent es de Segurança 

Comunitária at ravés de Seminários de Segurança Comunit ária 

realizados nas cidades de Itap aci, Itaberaí, Cidade de Goiás, Alto 
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Horizonte, Paumeúna, C ampinorte, Valp araíso, Luziânia e Port eirão 

(março a novembro de 2011). 

 Foi realizado, também, em novembro de 2011 o “I Seminário 

Int ernacional de Lideranças”, em parceria com o Instituto Pointman 

da Bolívia, com cap acit ação de 180 (cento e oit enta) p essoas como 

multip licadores internacionais de lideranças. 

 No ano de 2011 foi, ainda, entabulado convênio com a FAC LIONS 

para cap acitação regionalizada dos servidores em Gest ão de 

Segurança Pública, sendo fixados 31 (trint a e um) pólos de 

capacit ação. 

 Conforme noticiado no s ítio elet rônico do Corpo de B ombeiros 

Militar14, em 24 de março de 2011, “A ação t em o objetivo d e 

capacit ar os op eradores de segurança pública em nível sup erior e 

consequentement e melhorar a prestação de serviços à sociedade 

goiana”. 

 Em dezembro de 2011 ocorreu o Lançamento do Planejament o 

Estrat égico, denominado INT EGRA SEG, e a 1ª Reunião do Comit ê 

de Planejament o uma das et ap as de treinamento do processo de 

elaboração do Plano Estratégico com foco na melhoria de processos 

nas áreas meio e finalíst ica, visando à excelência no at endimento ao 

cidadão. 

                     
14http://www.bombeiros.go.gov.br /index.php/mais-noticias/390-secretaria-da-seguranca-
publica-e-justica-firma-convenio-para-capacitacao-de-servidores.html  

 Os Servidores da SSPJ, CBM, PC, PM e SPTC est ão desde outubro 

de 2011 em treinament o intensivo com a Consult oria do Planejamento 

Estratégico. 

 Foi iniciado, em 2011, o Projet o do Observatório da Segurança 

Pública com a finalidade de racionalizar o fluxo de informações , 

padronizar a divulgação de dados, otimiz ar a análise e estatíst ica, 

melhorar a gest ão do conhecimento e ap erfeiçoar o cap ital humano da 

SSPJ. 

 

 Ação 2742 – Socialização Inte rinsti tucional e Moti vação dos 

Profissi onais de  Segurança Pública 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação. 

Obse rvações: 

A SSPJ se preocupa com a socialização int erinstitucional e a mot ivação 

dos profissionais de segurança pública, sendo que para promover a int egração dos  

servidores da Pasta realizou, em meados de dez embro de 2011, confrat ernização 

de final de ano. 

Na oportunidade, os servidores participant es foram convidados a doar 

pacot es de fraldas infantil ou geriátricas que foram, por sua vez, dest inadas à 

Associação dos Deficientes Fís icos do Estado de Goiás. 
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No ano de 2011, também, a Secretaria de Segurança Pública e Justiça 

completou 50 anos de existência. 

Em celebração a dat a foi criada logomarca alusiva ao cinquentenário e 

definido calendário de eventos que inclui entrega de medalhas e diplomas aos 

servidores da Pasta e das Instituições  que a compõe. 

Foram realiz adas, em set embro e dezembro de 2011, a I e II Edição da 

Semana de Qualidade de Vida no Centro Integrado de Atendimento a Emergências 

– CIAE, visando à valorização dos  servidores  da unidade. 

 

 Ação 2743 – Segurança Integral para o Mei o Rural 

Realizações:  

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. 

Observações: 

A intensificação do policiamento nos grandes centros urbanos resulta, 

muitas vezes , no deslocamento da criminalidade para as áreas rurais, porém a 

Polícia Militar ut iliz ando ações estrat égicas, fundament adas em estudos e 

pesquisas, reforçou o patrulhamento nas  fazendas , s ítios e chácaras. 

Os Result ados do aumento no patrulhamento em área rural foram prisões 

de ladrões de gado e faz endas, bem como a apreensão de diversos objet os 

roubados. São atendidos 27 municípios . 

 

PROGRAMA 1899 - PROGRAMA DE PERÍCIAS  OFICIAIS E 

ID ENT IFICAÇÃO  

Descrição do Indicador de Resultado: 

Nome do 
Indicador Descrição 

Unidade 
de 

Medida 
Prev. Real. 

Índice de tempo 
para entrega de 
identidade 

(tempo de entrega de cada carteira de 
identidade emitida 1ªe 2ª via / quantidade 
de carteiras de identidade 1ª e 2ª via 
emitidas no período de apuração)O bs. : 
representa o tempo médio para entrega de 
carteiras de identidade 

dia 40,0  37 

Índice de tempo 
para entrega de 
laudo  

T empo de entrega de cada laudo emitido 
(nº de dias entre a data da ocorrência e a 
data da entrega do laudo) /quantidade de 
laudos de qualquer natureza emitidos no 
período de apuração O bs.: representa o 
tempo médio para entrega de laudos 

dia 25,0 
 

135 
 

A seguir, apresentamos a est atística dos trabalhos  realiz ados pela área de 

Criminalíst ica, Medicina Legal e Instituto de Identificação, no ano de 2010, na 

Capit al e no Interior do Estado (Núcleos Regionais): 

a) Instituto de C riminalística: 

PERÍCIAS REALIZADAS NOS NÚCLEO S REGIONAIS 

Perícias Externas 6.402 
Perícias Internas 8.560 
TO TA L DE PERICIAS 14.962 

S ERVIÇO DE APOIO ÀS PERÍCIAS QUANTIDADE 

Retrato Falado  86 
Croquis 539 
Cópias/ampliações e impressões fotográficas 41.869 
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Instituto de Criminalística de Goiâni a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Medi cina Legal: 

 

c) Instituto de  Identifi cação: 

INS TITUTO DE ID EN TIFIC AÇ ÃO 

DIVISÃO  DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL 
Documento Quant. 

Carteira de Identidade – 1ª via 139.747 
Carteira de Identidade – 2ª via 165.480 
Atestado de bons antecedentes 11.847 

INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA LEONARDO RODRIGUES 

PERÍCIAS EXTERNAS (LOCAIS DE CRIME) – 
CAPITAL –  SAÍDAS 

Acidentes de trânsito 403 
Engenharia legal  51 
Crimes contra o patrimônio 1.194 
Crimes contra a vida 463 
TOTAL PERÍCIAS EXTERNAS 2148 

PERÍCIAS INTERNAS (LABORATORIAIS) - 
CAPITAL SAÍDAS 

Análise instrumental  1.332 
Tóxico Entorpecente 8.797 

Toxicologia 524 
Biologia 670 
DNA 70 
Documentoscopia 444 
Balística 2.289 

Papiloscopia 832 
Evidências diversas 616 

Informática/  374 
Áudio e Vídeo 166 

Identi ficação veicular 2.865 
Meio ambiente 124 
TOTAL PERÍCIAS INTERNAS 19.103 
TOTAL DE PERÍCIAS 21.251 
TOTAL GERAL PERÍCIAS REALIZADAS.............21.251 

PERÍCIAS REALI ZADAS - CAPITAL (IML) 

NECROPSIAS 
Mortes por homicídio 841 
Mortes por suicídio 122 
Mortes acidentais 1012 
Mortes naturais  451 
Outros Exames 51 
TOTAL DE NECROPSIAS 2.477 

EXAMES REALIZADOS NO VIVO E NECROPSIA NO IML DE GOIÂNIA 
Lesões corporais  20.737 
Exames diversos  1.810 
TOTAL DE EXAMES 22.547 
TOTAL DE NECROPSIAS  2.477 
TOTAL GERAL (NECROPSIAS E EXAMES) ......................25. 024 
 
 
 

PERÍCIAS REALI ZADAS - NÚCLEOS REGIONAIS 
EXAMES REALIZADOS EM VIVOS 16.203 
EXAMES REALIZADOS EM CADÁVERES  3.084 
TOTAL GERAL (NECROPSIAS E EXAMES) ......................19. 287 
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DIVISÃO  DE IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL 
Procedimento Quant. 

Cadastro criminal 1.740 
Folhas de antecedentes emitidas 16.776 
Pesquisa e inclusão de latentes no AFIS-PF 611 
Inclusão de pessoas no AFIS – PF 2.088 
Inclusão de cr iminosos no SINIC Federal 3.256 
Pesquisa criminosos no AFIS 313 
Retrato falado  122 
Laudo Prosopográf ico 12 
Reconstituições faciais 01 
Projetos de envelhecimento/rejuvenescimento - 

 

EXA MES PAPILOSCÓPICOS 
Procedimento Quant. 

Confrontos Positivos 289 
Confrontos Negativos 16 
Informação T écnica 608 

 

Observações: 

A Superintendência de Polícia Técnico-Científica conta atualment e com 

17 (dezessete ) uni dades , sendo 14 (quatorze) Núcleos Regionais localizados nos 

municípios de Aparecida de Goiânia, C idade de Goiás , Formosa, Morrinhos, Rio 

Verde, Ceres, Uruaçu, C atalão, Iporá, Anáp olis , Jataí, It umbiara, Q uirinópolis e 

Luziânia e 03 (três) uni dades em Goi âni a: Instituto de Identificação, Inst itut o de 

Medicina Legal e Instituto de C riminalística. 

As realiz ações financeiras da Ação 2772 foram dest inadas à aquisição de 

equip amentos permanent es para suprir as necessidades da Superint endência de 

Polícia Técnico-Científica. 

O serviço de Criminalística, que abrange a realização das perícias em 

locais de crime e laboratoriais em objetos e substâncias, é disponibilizado, no 

Estado de Goiás, em Goiânia, no Inst ituto de Criminalística e em 12 Núcleos  

Regionais, quais sejam: Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, Ceres, Uruaçu, 

Catalão, Iporá, A náp olis, Jat aí, Itumbiara e Luz iânia.  

A atividade é realiz ada pelos perit os criminais, auxiliados pelos  

fotógrafos criminalísticos, desenhistas criminalíst icos e auxiliares de laboratório 

criminal. 

Em 2011, até dezembro, foram realiz ados no Instituto ce Criminalística 

de Goiânia, um tot al de 2.148 perícias em locais de crimes (ext ernas) e 19.103 

periciais laborat oriais (int ernas), sendo que os núcleos regionais foram 

responsáveis pela realização de 6.402 perícias int ernas e 8.560 perícias externas, 

totalizando 36.213 perícias oficiais na área de Criminalística, um aument o em 

torno de 17,605% a mais de perícias realiz adas e concluídas em relação ao 

exercício anterior. 

 Foram realiz ados, ainda, 86 retrat os falados, 539 croquis e 41.869 

cópias/ampliações e impressões fotográficas.  

 O trabalho desenvolvido p ela área de Criminalística da Superintendência 

de Polícia Técnico-Científica é crucial na elucidação de delit os ocorridos em 

nosso Estado, quer sejam contra o patrimônio, quer sejam contra a vida, pois t em 
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início no local do crime, com a coleta de vestígios e evidências e se desenvolve 

nos laboratórios forenses, com a análise e int erpret ação dest es vest ígios, visando à 

identificação cient ífica dos  aut ores dos crimes, em um trabalho conjunto com a 

Polícia Civil.  

O serviço de M edicina Legal prestado pela Superint endência de Polícia 

T écnico-C ientífica abrange a realização dos exames médico-legais em cadáveres 

(necropsias) e em pessoas vivas (lesões corporais, conjunção carnal, atent ado 

violent o ao pudor etc.) e também os exames odont o-legais que, dentre outras 

finalidades jurídicas, são usados para a realiz ação da identificação humana através 

da comparação odont ológica. 

 O mesmo é disponibilizado em Goiânia no Instituto Médico-Legal, em 13 

(treze) Núcleos Regionais, quais sejam: G oiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, 

Ceres, Uruaçu, Cat alão, Iporá, Anáp olis , Jataí, Itumbiara, Quirinópolis e Luz iânia 

e também nos municíp ios de Goianésia, Caldas Novas, Porangatu e Aragarças.  

A atividade é realizada pelos médicos-legistas, auxiliados pelos  auxiliares 

de autópsia. 

 Analisando a estatística anual (até o mês de dezembro) dos serviços 

prestados pela área de M edicina Legal, verificamos que foram realiz adas no IML 

da Capit al um tot al de 2.477 necropsias. Quanto aos  exames nas  pessoas  vivas, 

foram realiz ados 22.547 exames diversos. Os Núcleos Regionais realizaram 3.084 

necropsias e 16.203 exames diversos em pessoas vivas. Assim, no ano de 2011 

(até o mês de dezembro), foram realizados um t otal de 44.311 perícias oficiais na 

área de Medicina Legal, cerca de 40,961% a mais  que no exercício anterior. 

O trabalho desenvolvido pela área de Medicina Legal da 

Superint endência de Polícia Técnico-Cient ífica é crucial na elucidação de delit os  

ocorridos em nosso Est ado.  

O serviço de Identificação, que abrange a confecção do documento de 

identidade para o cidadão, bem como o trabalho de ident ificação criminal, em 

apoio às at ividades de repressão da Polícia Civil, é disponibiliz ado, em Goiânia, 

no Instituto de Ident ificação e nas 07 unidades Vapt-Vupt dos exist entes na 

Capit al (Araguaia Shopping,Buriti Shopping, C ampinas , Shopping Construart, 

Shopping Buena Vist a, Banana Shopping e Praça da Bíblia) e, no interior do 

Estado, em outros  14 postos dos Vapt-Vupt, nos  13 Núcleos  R egionais  dest a 

Superint endência e também em outros 29 municíp ios goianos. U nidades Vapt-

Vupt implant adas no interior, como por exemplo, nos municípios de Aparecida de 

Goiânia, Anápolis, Itumbiara, Morrinhos, Jat aí, Rio Verde, Águas Lindas, 

T rindade, Valparaíso, Senador Canedo, Goianésia, Itaberaí, Mineiros  e Jaraguá, 

somando-se a estes os implant ados em Luziânia e no DETRAN da C apital, onde 

est ão previstos o at endimento dest es t rabalhos .  

 Segundo estatíst icas anuais de prestação de serviços , na área civil foram 

confeccionadas um tot al de 305.227 carteiras  de identidade e exp edidos 11.847 

at estados de bons ant ecedentes, em um at endimento direto ao cidadão. Com um 

percentual de crescimento na emissão de Cart eiras de Identidade em torno de 

33,996% em relação ao ano anterior. 

Na área criminal, foram realizados 1.740 cadast ros criminais e emitidas  

16.776 folhas de ant ecedent es, em atendimento às requisições legais. 
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 No ano de 2011 foram execut adas de forma sat isfatória todas as 

atividades de Ident ificação, não ocorrendo qualquer espécie de p rejuízo ao cidadão 

ou à Just iça em virtude de falta dos mat eriais necessários para a realização do 

serviço. O Governo do Estado atendeu prontament e a todas  as requisições de 

despesas. 

Neste ano, o Instituto de Identificação realizou 313 pesquisas de 

criminosos no AFIS (Autom oted Fingerprint Identification System). Este s istema, 

da marca SAGEM  MORPHO, um dos melhores do mundo, foi adquirido pela 

Polícia Federal, que disponibilizou o compartilhamento do banco de dados 

nacional de pessoas com p assagem pela polícia para todos os Estados da 

Federação, at ravés  do confronto informatiz ado das impressões digit ais. 

 Na área de recursos humanos, com o proviment o de vagas  foi possível 

dar um melhor atendimento e celeridade às at ividades desempenhadas pela SPTC, 

através de seus três Institutos e pelos  Núcleos  Regionais.  

No ano de 2011, foram moderniz adas 18 (dezoito) unidades da SPTC , 

conforme a seguir exp osto: 

a) Instituto de Criminalística 

1. A quisição de comput adores para t odas as seções. 

2. C olocação de piso especial na Seção de Balíst ica. 

3. Ampliação do Laboratório de DNA Forense. 

4. Ampliação de equipamentos para o Laboratório de Análise 

Instrumental e Toxicologia. 

5. Aquisição de mais máquinas fotográficas digit ais e maletas para 

colet as de impressões latentes em locais de crime. 

b) Insti tuto Médico-Legal 

Reforma do bloco administrativo concluída, que p ossibilitou maior 

comodidade, conforto e humaniz ação, não só no atendimento ao 

público, como aos servidores ali lot ados. Reinício das obras de 

reforma do necrotério que est avam paralisadas a quase 1 ano. 

c) Instituto de  Identifi cação 

1. Aquis ição de computadores. 

2. A quisição de máquinas fotográficas digit ais p ara o serviço de 

identificação criminal. 

3. Reforma e manut enção das mesas dat iloscópicas eletrônicas para o 

serviço de identificação civil, em andament o. 

d) Núcleos Regi onais  

2º NRPTC – Goiás; 4º NRPTC – Morrinhos; 5º NRPTC – Rio 

Verde; 6º NRPTC – Ceres; 7º NRPTC – Uruaçu; 8º NRPTC – 

Catalão; 9º NRPTC – Iporá; 10º NRPTC – Anápolis; 11º NRPTC  

– Jataí; 12º NRPTC – Itumbi ara; 13º NRPTC – Quirinópolis; 3º 

NRPTC – Form osa e 14º N RPTC – Luziânia : 
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Todos modernizados com comput adores para todos os Núcleos , 

máquinas fotográficas digitais em número suficiente para todos os 

peritos  e com instrumentais para realização de necropsias . 

Nas áreas de perícias oficiais criminais e de identificação civil e criminal 

tivemos as seguintes otimiz ações dos procedimentos: 

1. C om a aquis ição de mais máquinas fotográficas digitais, o trabalho de 

document ação das  evidências, tant o nos locais de crime quanto nos 

laborat órios e nos serviços de necropsia, melhorou sensivelmente, em 

virtude da própria tecnologia presente nos equipamentos , e também na 

facilidade de impressão, permitindo uma melhor apresent ação dos laudos 

periciais, tornando-os mais int eligíveis para nosso público alvo, que são 

os delegados de polícia, promotores e juízes. A melhoria alcançou 

também o serviço de ident ificação criminal realiz ado p elo Inst ituto de 

Identificação. 

2. A  reformulação do parque de informát ica levado a efeit o em todas as 

unidades da SPTC, com a substituição de computadores já ultrap assados 

em tecnologia por comput adores de últ ima geração, deu ao trabalho 

pericial mais agilidade, t anto na confecção dos laudos, quant o no serviço 

administrativo. Da mesma forma, o trabalho de identificação civil e 

criminal t ambém sofreu um incremento no sentido de agilizar a entrega 

de cart eiras de identidade, bem como a identificação criminal. 

3. A aquisição do sistema informatizado de comparação balística EVO 

FINDER, um dos melhores exist entes  no mundo, tem dado à Seção de 

Balíst ica do Instit uto de Criminalística, além da p ossibilidade de agilizar 

o trabalho de comparação de projéteis e estojos encontrados em locais de 

crime e retirados dos corpos das vítimas com as armas suspeitas, com 

maior agilidade e cert ez a, a p ossibilidade de se montar um banco de 

dados das caract eríst icas físicas dos elementos de munição acima cit ados , 

o que permitirá, no fut uro, a identificação da arma usada em determinado 

crime contra a vida, auxiliando a investigação criminal na solução destes  

crimes. 

4. A implant ação e ampliação do Laboratório de DNA Forense no 

Instituto de Criminalíst ica finalmente colocou a Polícia Técnico-

Cient ífica de Goiás no mesmo p atamar de modernidade das p olícias  

técnicas dos outros Estados da Federação que já cont avam com est a 

ferramenta de investigação. Atualment e, pode-se diz er que não exist e 

invest igação criminal sem o uso desta tecnologia. 

5. Os demais equip amentos adquiridos para os diversos laboratórios do 

Instituto de Criminalíst ica, como os  de Biologia e Toxicologia, trouxeram 

a todos eles um grande increment o tecnológico, o que tem tornando o 

trabalho pericial aí realiz ado mais ágil e confiável no que diz respeito às  

conclusões emitidas pelos laudos p ericiais. 

6. O invest imento em novos softwares de retrat o falado, tanto para a 

Capit al quant o para os Núcleos de Uruaçu, Luziânia e Formosa, permitiu 

uma apresent ação visual mais fidedigna dos susp eit os, em auxílio à 

invest igação criminal e, no caso da disponibiliz ação para o int erior do 
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Est ado, descentralizou o serviço, facilit ando a vida dos usuários das 

regiões onde as  dit as ferrament as foram implantadas. 

7. A imp lant ação do Laboratório de Anatomia Patológica no IML de 

Goiânia t rata-se do início de uma nova forma de se faz er perícia 

necroscóp ica, já que através do trabalho realizado pelos especialistas em 

patologia deste laboratório, a investigação a respeit o das causas e das 

circunstâncias das mortes  poderá ser mais bem esclarecida. 

8. O import ante trabalho realizado pela p erícia odonto-legal, cuja seção 

faz part e do IM L da Capit al, que foi increment ado com a aquisição de 

novos equipamentos, t em permitido que os t écnicos exerçam sua função 

da forma exigida por esta ciência, especialmente no que diz resp eit o 

àqueles casos em que a ident ificação de uma pessoa pode ser feita pela 

comparação da arcada dent ária. 

9. Tanto a aquis ição de novos instrumentais para a realização de 

necropsias p ara o IML da C apit al e também para todos os Núcleos, foi de 

suma importância no sentido de dotar esses procedimentos de técnicas 

mais  modernas  e precisas. Em conjunt o, a aquisição dos equipament os 

necessários para o serviço de est eriliz ação dest es instrument ais ap ós a 

realização do serviço, trouxe mais segurança aos servidores que 

desemp enham estas funções, evitando-se ass im cont ágios que poderiam 

muitas vez es trazer consequências sérias  para a saúde destes  servidores.  

10. D a mesma forma, os equip amentos adquiridos para a realização de 

exames em pessoas vivas, tais como bafômetros e out ros, melhorou, em 

termos técnicos, a prest ação do serviço pelos médicos-legistas. 

11. Ainda na área de medicina legal, a compra de aparelhos de Raio-X  

para o IML da C apital e para os Núcleos de Luziânia e Formosa foi de 

grande imp ort ância devido à imprescindibilidades dest a tecnologia para a 

prest ação de um bom serviço de necropsia. 

12. Com relação ao serviço de identificação civil, o invest imento feito na 

reforma das mesas dat iloscópicas eletrônicas do Instituto de Identificação 

trará mais agilidade ao trabalho de arquivo das fichas dat iloscópicas que 

faz em p art e do acervo do Est ado. 

Ressalte-se ainda o fat o de que não faltaram mat eriais de consumo para a 

realiz ação das p erícias, t anto na área de Criminalíst ica, quant o de Medicina e 

Odontologia Legais , na Capit al, e no interior do Est ado, quer sejam reagentes  

químicos p ara os  diversos  laboratórios , mat eriais de prot eção individual (EPIS) em 

número suficient e p ara serem disponibilizados para todos os servidores, mat eriais  

para as confecções dos documentos de identidade requeridos pelos cidadãos, 

materiais para revelação e coleta de impressões digit ais , bem como mat eriais  

gráficos e materiais  de exp ediente.  

No ano de 2011, foram modernizados 18 (dezoito) unidades  da SPT C. 

De acordo com a est atíst ica anual dos trabalhos realizados pelas áreas de 

atuação da perícia oficial da Sup erintendência de Polícia T écnico-Científica, no 
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ano de 2011, foram feitas 87.572 perícias, sendo 43.261 da área de C riminalística 

e 44.311 da área de M edicina Legal. 

Pela área de Ident ificação foram confeccionadas 305.227 carteiras de 

identidade e 11.847 atest ados de bons antecedentes , e realizados 1.740 cadastros 

criminais e emitidas 16.776 folhas de antecedent es. Também foram incluídas e 

pesquisadas 313 impressões digit ais  lat entes no AFIS-PF. 

Quanto aos serviços de apoio à p erícia oficial, foram realizados 86 

retratos falados e copiadas 41.869 fotografias . 

Na Capit al, o serviço de C riminalística é ofert ado no Institut o de 

Criminalística Leonardo Rodrigues e o de Medicina Legal no Inst itut o Médico-

Legal Aristoclides  Teixeira.  

No interior do Est ado, os serviços de C riminalística encontram-se 

presentes em 12 municípios, mais precisamente nos  Núcleos  Regionais. Já os 

serviços de Medicina Legal at endem 13 municípios sede dos Núcleos Regionais : 

Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, C eres, Iporá, Anápolis, Jat aí, Itumbiara, 

Quirinópolis , Catalão e Luz iânia e, também, os municíp ios de Goianésia, Caldas 

Novas, Porangat u e A ragarças . 

 

 

 

 

 Ação 2772 – Mode rnização Te cnológi ca das Unidade s da S PTC: 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação.  

Obse rvações: 

A Superint endência de Polícia Técnico-Científica cont a at ualment e com 

17 (dezessete ) unidades, sendo 14 (quatorze) Núcleos Re gionais localizados nos  

municípios  de Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás , Formosa, Morrinhos, Rio 

Verde, Ceres, Uruaçu, Catalão, Iporá, Anápolis , Jat aí, It umbiara, Quirinópolis e 

Luziânia e 03 (três) unidade s em Goiânia: Instit uto de Ident ificação, Instituto de 

M edicina Legal e Instit uto de Criminalística. 

 

1.Criminalísti ca: 

O serviço de Criminalística, que abrange a realização das perícias em 

locais de crime e laboratoriais em objetos e substâncias, é disponibilizado, no 

Estado de Goiás, em Goiânia, no Inst ituto de Criminalística e em 12 Núcleos  

Regionais, quais sejam: Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, Ceres, Uruaçu, 

Catalão, Iporá, A náp olis, Jat aí, Itumbiara e Luz iânia.  

A atividade é realiz ada pelos perit os criminais, auxiliados pelos  

fotógrafos criminalísticos, desenhistas criminalíst icos e auxiliares de laboratório 

criminal. 
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Em 2011, at é 29 de dez embro, foram registrados 28.381 requisições de 

exames p ericiais  no Institut o de Criminalística, sendo 4.650 na Coordenadoria de 

Perícias Ext ernas (locais de crime) e 23.731 na Coordenadoria de Perícias Int ernas 

(laboratórios). Foram realiz ados e entregues no Instituto um total de 2.148 Laudos 

Periciais, de perícias relacionadas à locais de crimes (externas) e 19.103 Laudos 

Periciais relacionados a exames periciais laboratoriais (internas), somando-se um 

total de 21.251 Laudos Periciais concluídos e entregues aos solicit antes . Os 

núcleos regionais foram responsáveis pela realiz ação de 8.560 perícias internas e 

6.402 perícias ext ernas, tot aliz ando 43.261 perícias oficiais at endidas na área de 

Criminalística. 

 Foram realiz ados, ainda, 86 retrat os falados, 539 croquis e 41.869 

cópias /ampliações e impressões fotográficas. O trabalho desenvolvido pela área de 

Criminalística da Superint endência de Polícia T écnico-Cient ífica é crucial na 

elucidação de delitos ocorridos em nosso Estado, quer sejam contra o p atrimônio, 

quer sejam contra a vida, pois tem início no local do crime, com a coleta de 

vestígios e evidências e se desenvolve nos laborat órios forenses, com a análise e 

interpretação destes vestígios , visando à identificação científica dos  autores dos 

crimes, em um trabalho conjunto com a Polícia C ivil.  

 

2. Medicina Le gal: 

O serviço de M edicina Legal prestado pela Superint endência de Polícia 

T écnico-C ientífica abrange a realização dos exames médico-legais em cadáveres 

(necropsias) e em pessoas vivas (lesões corporais, conjunção carnal, atent ado 

violent o 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 mesmo é disponibilizado em Goiânia no Institut o Médico-Legal, em 13 

(treze) Núcleos Regionais, quais sejam: Goiás, Formosa, Morrinhos, Rio Verde, 

Ceres , Uruaçu, C at alão, Iporá, Anápolis , Jataí, Itumbiara, Quirinóp olis e Luziânia 

e t ambém nos municíp ios de Goianésia, Caldas  Novas, Porangatu.  

A atividade é realizada pelos médicos-legist as, auxiliados p elos auxiliares  

de autópsia. 

 Analisando a est atística anual (at é o mês de novembro) dos serviços  

prest ados p ela área de Medicina Legal, verificamos que foram realizadas em t odo 

Estado, um total de 5.561 necropsias, sendo 2.477 na C apital e 3.087 nos Núcleos  

Regionais. Quant o aos exames nas pessoas vivas , foram realizados 38.750 exames 

diversos , sendo 22.547 no IM L e 16.203 nos  Núcleos  R egionais. Assim, no ano de 

2011 (até o mês de dez embro), foram realiz ados nos IM Ls do Estado de Goiás um 

total de 44.311 p erícias  oficiais na área de Medicina Legal. 

O trabalho desenvolvido pela área de Medicina Legal da 

Superint endência de Polícia Técnico-Cient ífica é crucial na elucidação de delit os  

ocorridos em nosso Est ado.  
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3. Identifi cação: 

O serviço de Identificação, que abrange a confecção do document o de 

identidade para o cidadão, bem como o trabalho de ident ificação criminal, em 

apoio às atividades de repressão da Polícia Civil, é disponibilizado, em Goiânia, 

no Instituto de Identificação e em 07 unidades Vapt-Vupt dos  exist ent es  na Capital 

(Araguaia Shopping, Burit i Shopping, Camp inas , Shopping Construart, Shopping 

Buena Vista, B anana Shopping e Praça da Bíblia) e, no interior do Est ado, em 

outros  14 postos dos Vapt-Vupt, nos  13 Núcleos  Regionais dest a Sup erintendência 

e também em outros 29 municípios goianos. Unidades Vapt-Vupt implant adas  no 

interior, como por exemplo, nos municíp ios de Aparecida de Goiânia, Anápolis, 

Itumbiara, Morrinhos, Jataí, Rio Verde, Á guas Lindas , Trindade, Valp araíso, 

Senador Canedo, Goianésia, Itaberaí, Mineiros e Jaraguá, somando-se a est es os 

implant ados em Luziânia e no DETRAN da Capit al, onde estão previstos o 

atendimento destes trabalhos.  

 Segundo est atíst icas anuais de prestação de serviços , na área civil, foram 

confeccionadas  um total de 305.227 cart eiras de identidade e expedidos 11.847 

atestados de bons ant ecedentes, em um atendimento direto ao cidadão. 

Na área criminal, foram realizados 1.740 cadast ros criminais e emitidas 

16.776 folhas de antecedent es, em at endimento às requisições legais. 

 No ano de 2011 foram execut adas de forma sat isfatória todas as 

atividades de Ident ificação, não ocorrendo qualquer espécie de p rejuízo ao cidadão 

ou à Just iça em virtude de falta dos mat eriais necessários para a realização do 

serviço. O Governo do Estado atendeu a todas as requis ições de despesas . 

Neste ano, o Institut o de Ident ificação realiz ou 313 pesquisas de 

criminosos no AFIS (A utomot ed Fingerprint Identification System). Est e sistema, 

da marca SAGEM MORPHO, um dos melhores do mundo, foi adquirido pela 

Polícia Federal, que disponibilizou o comp artilhamento do banco de dados 

nacional de pessoas com passagem pela p olícia p ara todos os Estados da 

Federação, at ravés do confronto informatizado das  impressões digit ais. 

 Na área de recursos humanos, com a realiz ação do concurso em 2010 foi 

possível dar maior celeridade aos trabalhos desenvolvidos na SPTC no ano de 

2011. 

 Pela unidade 2950, por meio de Convênios, foram adquiridos diversos  

equip amentos que possibilit aram o aparelhament o do Instit uto de Criminalística 

(R$1.507.053,14), do Instit uto Médico Legal (R $1.797.681,23), das Bibliotecas  

dos Núcleos R egionais  (R $692.748,47), da Gerência de Ensino da SPTC 

(R$55.583,05) e dos Núcleos Regionais (R$15.480,00), tot alizando 

R$4.068.544,89 de investimento, em decorrência, ocorreu a modernização e 

otimização de 18 (dezoito) uni dades da SPTC , conforme a seguir exp osto: 

a) Instituto de C riminalística 

1. Aquis ição de comput adores para t odas as seções. 

2. C olocação de piso especial na Seção de Balíst ica. 

3. Ampliação do Laboratório de DNA Forense. 

4. Ampliação de equip amentos para o Laborat ório de Análise 

Instrumental e Toxicologia. 
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5. Aquisição de mais máquinas fotográficas digit ais e maletas para 
colet as de impressões latentes em locais de crime. 

b) Insti tuto Mé di co-Legal  

Reforma do bloco administrat ivo concluída, que possibilitou maior 

comodidade, conforto e humaniz ação, não só no atendimento ao público, como 

aos servidores ali lotados. Reinício das obras  de reforma do necrotério que 

est avam p aralisadas a quase 1 ano. 

b) Instituto de Identifi cação 

1. A quisição  de comput adores. 

2. Aquis ição de máquinas fot ográficas digit ais p ara o serviço de 

identificação criminal. 

3. R eforma e manutenção das  mesas datiloscópicas eletrônicas para o 

serviço de identificação civil, em andament o. 

d) Núcleos Regi onais  

2º NRPTC – Goi ás; 4º NRPTC – Morrinhos; 5º NRPTC – Rio Ve rde; 

6º NRPTC – Ceres; 7º NRPTC – Uruaçu; 8º NRPTC – Catal ão; 9º 

NRPTC – Iporá; 10º NRPTC – Anápolis; 11º NRPTC – Jataí; 12º 

NRPTC – Itumbiara; 13º NRPTC – Quiri nópolis; 3º NRPTC – 

Formosa e 14º NRPTC – Luziânia : 

T odos moderniz ados com computadores  para todos os Núcleos, máquinas 

fotográficas digitais em número suficient e p ara t odos os p eritos  e com 

instrument ais p ara realiz ação de necropsias. 

A seguir, apresentamos a est atística dos trabalhos  realiz ados pela área de 

Criminalíst ica, Medicina Legal e Instituto de Identificação, no ano de 2011, na 

Capit al e no Interior do Estado (Núcleos Regionais): 

 

a) Área de Criminalística - Núcle os Regionais- S erviços de  

apoio à Pericia - Instituto de Criminalística:  

 

 

 

 

 

 

 

PERÍCIAS  REALIZADAS NOS NÚCLEOS REGIONAIS 

Perí cias Externas 6.402 
Perí cias Internas 8.560 
TOTAL DE PERICIAS  14.962 

S ERVIÇO D E APOIO ÀS PERÍCIAS QUANT. 
Retrato falado 86 
Croqui 539 
cópias /ampliações e imp ressões fotográficas 41.869 
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Instituto de Criminalísti ca - Goiânia 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Medi cina Legal: 

 

 

 

 

 

PERÍCIAS EXTERNAS (LOCAIS DE CRIME) 
– CAPITA L –  SAÍDAS 

Acidentes de trânsito 403 
Engenharia legal 51 
Crimes contra o patrimônio 1.194 
Crimes contra a vida 463 
TO TAL PERÍCIAS EXTERNAS 2.148 
PERÍCIAS IN TERNAS (LABORATORIAIS) - 

CAPITA L 
SAÍDAS 

Análise in strumental 1.332 
Tóxico Entorpecente 8.797 
Toxicologia 524 
Bio logia 670 
DNA 70 
Documentoscopia 444 
Balística 2.289 
Papiloscopia 832 
Evidências diversas 616 
Informática/ 374 
Áudio e Vídeo 166 
Identificação veicular  2.865 
Meio ambiente 124 
TO TAL PERÍCIAS INTERNAS 19.103 
TO TAL DE PERÍCIAS 21.251 
TO TAL GERA L PERÍC IAS R EALIZADAS.............21.251 

EXAMES  REALIZADOS NO VIVO – IML DE GOIÂNIA 
Lesões corporais 20.737 
Exames diversos  1.810 
TOTAL DE EXAMES 22.547 
TOTAL DE NEC ROPS IAS  2.477 
TOTAL GERAL (NEC ROPSIAS E EXAMES ) ..... ...... ... ... ... ..25. 024 

 
 

PERÍC IAS REALIZADAS  - CAPITAL (IML)  

NECROPS IAS 
Mortes por homicídio 841 
Mortes por suicídio 122 
Mortes acident ais  1012 
Mortes naturais 451 
Outros Exames 51 
TOTAL DE NECROPSIAS  2.477 

 

PERÍCIAS  REALIZADAS  - NÚCLEOS REGIONAIS 
EXAMES REALIZADOS  EM VIVOS 16.203 
EXAMES REALIZADOS  EM CADÁVERES   3.084 
TOTAL GERAL (NEC ROPSIAS E EXAMES ) ..... ...... ... ... ... ..19. 287 
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c) Instituto de Ide ntificação: 

INSTITUTO DE ID ENTIFICAÇÃO 

DIVISÃO DE ID ENT IFICAÇÃO CIVIL 
Documento Quant. 

Carteira de Identidade – 1ª via 139.747 
Carteira de Identidade – 2ª via 165.480 
Atestado de bons antecedentes  11.847 

 
 
 
 
 

DIVISÃO DE ID ENT IFICAÇÃO CRIMINAL 
Proce dimento Quant. 

Cadastro criminal 1.740 
Folhas de antecedent es emitidas  16.776 
Pesquisa e inclusão de latentes no AFIS-PF 611 
Inclusão de pessoas no AFIS – PF 2.088 
Inclusão de criminosos no SINIC Federal 3.256 
Pesquisa criminosos no AFIS 313 
Retrato falado 122 
Laudo Prosopográfico 12 
Reconst ituições  faciais  01 
Projet os de envelhecimento/rejuvenescimento - 

 
 
 

EXAMES PAPILOSCÓPICOS 
Proce dimento Quant. 

Confront os Posit ivos  289 
Confront os Negat ivos 16 
Informação Técnica 608 

 

 Ação 2773 – Otimização dos Proce dime ntos Pe ri ciais e de  

Identificação Ci vil e C riminal 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação.  

Obse rvações: 

Por meio de Convênios, pela unidade 2950, foram adquiridos diversos  

equip amentos que possibilit aram o aparelhament o do Instit uto de Criminalística 

(R$1.507.053,14), do Instit uto Médico Legal (R $1.797.681,23), das Bibliotecas  

dos Núcleos R egionais  (R $692.748,47), da Gerência de Ensino da SPTC 

(R$55.583,05) e dos Núcleos Regionais (R$15.480,00), tot alizando 

R$4.068.544,89 de investiment o, que somados a recursos próprios result aram na 

otimização de procediment os nas áreas de perícias oficiais criminais e de 

identificação civil e criminal como a seguir demonstrado: 

1. Com a aquisição de máquinas fotográficas digit ais, o trabalho de 

document ação das  evidências, tanto nos  locais de crime quanto nos  

laborat órios e nos  serviços de necropsia, melhorou sensivelmente, em 

virtude da própria tecnologia present e nos equipamentos adquiridos  

anteriorment e, e t ambém na facilidade de impressão, p ermit indo uma 

melhor apresentação dos laudos periciais, tornando-os  mais int eligíveis  

para nosso público alvo, que são os delegados de polícia, p romot ores e 

juíz es. A melhoria alcançou também o serviço de identificação criminal 

realiz ado pelo Instituto de Identificação. 
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2. A reformulação do parque de informát ica levado a efeit o em todas as 

unidades da SPT C, com a subst ituição de comput adores já 

ult rap assados em t ecnologia por comput adores de última geração, deu 

ao trabalho p ericial mais agilidade, tanto na confecção dos laudos, 

quanto no serviço administ rativo. D a mesma forma, o trabalho de 

identificação civil e criminal também sofreu um incremento no sentido 

de agilizar a entrega de carteiras de identidade, bem como a 

identificação criminal. 

3. Ressalt e-se que com a aquis ição do s istema informatiz ado de 

comp aração balística EVO FINDER, um dos melhores existentes no 

mundo e com a instalação de piso vinílico no subsolo da Seção de 

Balíst ica, deu a esta Seção do Instituto de Criminalística, deu melhores 

condições de trabalhos para os Perit os, além da possibilidade de agiliz ar 

o trabalho de comparação de projéteis e estojos encontrados em locais 

de crime e ret irados dos corpos das vít imas com as armas suspeitas, 

com maior agilidade e certez a, a possibilidade de se mont ar um banco 

de dados das caract erísticas físicas dos elementos de munição acima 

citados, o que permitirá, no futuro, a identificação da arma usada em 

determinado crime contra a vida, auxiliando a invest igação criminal na 

solução destes crimes. 

4. A implant ação do Laborat ório de DNA Forense no Inst itut o de 

Criminalíst ica e com nomeação de novos Perit os que foram lot ados 

neste laborat ório proporcionou maior produtividade nos exames e 

colocou, de fato, a Polícia T écnico-Cient ífica de Goiás no mesmo 

patamar de modernidade das polícias técnicas dos out ros Estados da 

Federação que já cont avam com esta ferramenta de invest igação. 

Atualmente, pode-se diz er que não exist e investigação criminal sem o 

uso desta tecnologia. 

5. Os demais equipamentos adquiridos  para os diversos laborat órios do 

Inst ituto de Criminalística, como os de Biologia e Toxicologia, 

trouxeram a todos eles um grande incremento t ecnológico, tornando o 

trabalho p ericial aí realiz ado mais  ágil e confiável no que diz resp eit o às  

conclusões emitidas p elos laudos periciais . 

6. O invest imento em novos softwares de retrato falado, t ant o para a 

Capit al quanto para os Núcleos de Uruaçu, Luziânia e Formosa, 

permit iu uma apresentação visual mais fidedigna dos susp eit os, em 

auxílio à invest igação criminal e, no caso da disponibiliz ação p ara o 

int erior do Est ado, descentraliz ou o serviço, facilitando a vida dos  

usuários das regiões onde as ditas ferramentas foram implantadas. 

7. A imp lantação do Laborat ório de Anatomia Patológica no IML de 

Goiânia trata-se do início de uma nova forma de se fazer p erícia 

necroscóp ica, já que através do trabalho realiz ado pelos especialistas  

em patologia dest e laborat ório, a investigação a respeito das causas e 

das circunstâncias das mortes  poderão ser melhor esclarecidas. 

8. O import ante trabalho realiz ado pela perícia odonto-legal, cuja seção 

faz parte do IML da Capital, foi incrementado com a aquisição de 

novos equip amentos , permitindo que os técnicos exerçam sua função da 
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forma exigida p or est a ciência, esp ecialmente no que diz respeito 

àqueles casos em que a identificação de uma p essoa pode ser feita pela 

comp aração da arcada dentária. 

9. T ant o a aquisição de novos instrumentais para a realização de 

necropsias para o IML da Capit al e também para todos os Núcleos, foi 

de suma import ância no sent ido de dotar esses procedimentos de 

técnicas mais modernas e precisas . Em conjunt o, a aquisição dos 

equip amentos necessários para o serviço de esteriliz ação dest es 

instrument ais após a realização do serviço, trouxe mais segurança aos 

servidores que desempenham est as funções, evit ando-se assim 

cont ágios que poderiam muitas vez es trazer consequências sérias para a 

saúde dest es servidores . Acrescent e-se a isto, o trabalho de manutenção 

const ante das câmaras frias, dest inadas  à conservação de cadáveres, 

imprescindível nos trabalhos desenvolvidos em todos os IM Ls do 

Estado.  

10. D a mesma forma, os equipament os adquiridos para a realiz ação de 

exames em pessoas vivas, tais como bafômetros e outros, melhorou, em 

termos técnicos, a prest ação do serviço pelos médicos-legistas. 

11. Ainda na área de medicina legal, com parte da reforma concluída, 

proporcionou ao usuário e aos profiss ionais  ali lotados, maior conforto 

e humanização do ambient e de trabalho e at endimento.  

12. Com relação ao serviço de identificação civil, o investimento feito 

na reforma das mesas dat iloscópicas eletrônicas do Instit uto de 

Identificação trouxe mais agilidade ao trabalho de arquivo das fichas  

datiloscópicas que fazem part e do acervo do Estado e possibilitando 

mais celeridade na confecção de cart eiras de identidade.  

 

 Ação 2774 – Provime nto de Materi ais e S erviços para S PTC 

Realizações: 

Descrição Dest. Aquisição Valor 

Material De Consumo 
P/ Pericias Oficiais E 

Identificação 
SPT C Material de consumo 10.900,00 

Outros Serviços De 
T erceiros P/ Pericias 

Oficiais 
GI  

 
Reforma das mesas dactilo scópicas 

do instituto de identificação m- 
Reempenho 

49.999,98 

TO TAL DA AÇÃO   60.899,98 

 

Obse rvações: 

As realizações da A ção 2774 foram destinadas à aquis ição de mat eriais  

de consumo diversos, contratos de prest ação de serviços e aquis ição de 

equip amentos  de processamento de dados, sendo que foram empregados 

R$60.899,98 na unidade 2950 e R$646.327,48 na unidade 2901. 

 Ainda, pela unidade 2950, por meio de Convênios, foram adquiridos  

diversos  equipamentos que possibilitaram o aparelhamento do Instituto de 

Criminalíst ica (R$1.507.053,14), do Instituto Médico Legal (R$1.797.681,23), das  
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Bibliot ecas dos Núcleos R egionais  (R $692.748,47), da Gerência de Ensino da 

SPT C (R$55.583,05) e dos Núcleos Regionais (R$15.480,00), totaliz ando 

R$4.068.544,89 de investiment o. 

Ressalte-se ainda que os mat eriais de consumo foram suficient es para 

realização das perícias, tanto na área de Criminalíst ica, quanto de M edicina e 

Odontologia Legais, na Capit al, e no interior do Est ado, quer sejam reagent es 

químicos para os diversos laboratórios, mat eriais de proteção individual (EPIS) em 

número suficiente para serem disponibiliz ados para todos os servidores, materiais 

para as confecções dos document os de identidade requeridos pelos cidadãos, 

mat eriais para revelação e coleta de impressões digit ais, bem como materiais 

gráficos e materiais  de expediente. 

 

 

PROGRAMA 1914 - PROGRAMA ES TADUAL DE ASSIS TÊNCIA E 

PROT EÇÃO A CO LABORADORES DA JUS TIÇA EM S ITUAÇÃO DE 

RIS CO OU GRAVE AMEAÇA 

Descrição do Indi cador de  Resultado: 

Nome do 
Indicador Descrição 

Unidade 
de 

Medida 
Prev.  Real. 

Nº de pessoas 
beneficiadas com 
proteção 

Somatório do número de pessoas 
beneficiadas com proteção e 
assistência pelo programa.  

Pessoas 32  21 

 

Obse rvações: 

No ano de 2011 foram atendidas 32 pessoas , sendo que dessas, 21 foram 

beneficiadas com proteção no Programa de Assist ência e Proteção a Vítimas e 

Colaboradores da Justiça. Foram adquiridos equipamentos  e mobiliários em geral 

para a efetiva proteção das vít imas/colaboradores p elo Serviço Estadual de 

Proteção ao Dep oent e – SEPDE. 

A Superintendência de Direit os Humanos da SSPJ/GO foi criada em 

fevereiro de 2011. Além da busca pela organização de sua infraestrut ura física e 

em recursos humanos, t eve como principais  atividades: 

 Acompanhar a Operação 6º Mandamento, como representante do 

Secretário de Segurança Pública e Justiça; 

 Coordenar a COMISSÃO EM DEFESA DA CIDADANIA, criada 

pelo Governador do Estado p ara acompanhar os casos  de p essoas  

desaparecidas após abordagens policiais em Goiás, quant ificou e 

analisou os casos de 37 p essoas desaparecidas , em que há indícios de 

crime relacionado à violência policial, apresent ando, em três meses , 

minucioso R elat ório, no qual constam todas as medidas  a serem 

tomadas quanto a cada caso individualiz ado, bem como de forma 

geral, a fim de que os crimes sejam esclarecidos , e esta violência seja 

evit ada; 

 Visit a, ent revist a e atendimentos diversos às famílias de p essoas  

desaparecidas; 
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 Organização do p rimeiro BANCO DE DNA do Estado de Goiás, em 

parceria com a Polícia T écnica; 

 Acompanhamento de cada um dos casos de pessoas desaparecidas 

junto à Polícia Civil, Corregedoria da Polícia Militar e Polícia 

Federal; 

 Diagnóst ico ap rofundado da sit uação referent e à investigação de 

denúncias de pessoas desaparecidas no Estado, com proposições 

práticas para sua otimização; 

 Participação de Audiência Pública no Congresso Nacional, para relat o 

do trabalho realiz ado após a Operação 6º Mandamento, e solicitação 

para continuidade da investigação por parte da Polícia Federal; 

 Participação de Seminário sobre Crimes de Homofobia na Secret aria 

Nacional de Direit os Humanos, com elaboração de protocolo de ações 

a serem implementadas em todo o País ; 

 Reestruturação e ot imização do SER VIÇO DE PROTEÇÃO AO 

DEPO ENTE ESPEC IAL e estabelecimento de ação integrada com 

PPCAM para at endimento de crianças  e adolescentes em situação de 

ameaça de morte; 

 Realiz ação do projeto “ROMPENDO O SILÊNCIO”, conscientiz ação 

da comunidade sobre a violência contra crianças e adolescentes , como 

evit á-la e combatê-la; 

 Participação em C onselhos da Sociedade Civil, relacionados aos  

direit os da criança e do adolescent e, idosos, mulheres , Gabinete de 

Gestão Integrada, Comitê int erdisciplinar de combat e ao crack e 

outros, como int erlocutor entre a sociedade e o setor de segurança 

pública; 

 M obiliz ação p ela segurança nas escolas do Est ado; 

 Investigação de denúncias de maus-trat os e tort ura em unidades  

pris ionais, com vistorias  realiz adas pessoalment e pelo 

Superint endente e equipe; 

 Encaminhamento de denúncias de violação de direit os aos órgãos  

competentes, e seu acompanhamento; 

 Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança em todo o 

Estado; 

 Elaboração e apresent ação de projetos na área de Direit os Humanos à 

Secretaria Nacional de Direit os Humanos. 
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 Ação 2935 – Porteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas 

(Provita-Go) 

Realizações: 

Cod. Descrição Aquisição  Valor 
Real.  

22124 

Equipamento e/ou 
Material Permanente 
p/ Defesa dos 
Direitos Humanos  

Aquisição de equipamentos diversos p/ 
equipar as unidades de proteção  

               
5.703,00  

23254 
Mobiliário em Geral 
p/ Defesa dos 
Direitos Humanos 

Aquisição de mobiliários p/ mobilizar as 
unidades de proteção 7.297,00 

Total 13.000,00 

 

Observações: 

 A Ação de Prot eção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas desenvolve 
um conjunt o de atividades que visam à proteção e assistência de 

vít imas e testemunhas ameaçadas ou em sit uação de risco grave, em 

raz ão de colaborarem em invest igações ou processos criminais, bem 

como proteção de réus-colaboradores por meio de ações estratégicas 

junto ao Sist ema de Execução Penal com vist as a preservar a p rova 

testemunhal, assegurando em ambos os casos a int egridade fís ica, 

psicológica e a reinserção social, quando for o caso. 

 Est a Ação também oferece apoio biopsicossocial às vítimas da 

violência, visando minimiz ar suas consequências. 

 No ano de 2011, foram beneficiadas 29 pessoas dentro da ação 2935, 

entre vít imas e testemunhas. 

 

 Ação 2936 - Prote ção a Ré us-Colaboradores e Abri gamento 

Provisório aos dem ais Colaboradores da Justiça 

Realizações:  

Não houve realiz ação financeira cadastrada para est a ação nesta unidade 

orçamentária. Foram execut adas na unidade orçamentária 2901. 

Obse rvações:  

Esta ação é dest inada aos at endimentos do Serviço Est adual de Proteção 

ao Depoente Esp ecial – SEPDE. Em 2011, foram beneficiadas 03 pessoas (réus-

colaboradores) 

 

 Ação  2937 - Mape amento e Estudo da Vi olência 

Realizações: 

Não houve realiz ação financeira cadastrada para esta ação. 

Obse rvações:  

Ainda encontram-se em planejament o as atividades de mapeamento e 

estudo da violência, com vist as a subsidiar as ações do Sist ema de Segurança 

Pública e de outras p olíticas correlatas. 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

 Ação 1237 – Prove r Suporte  Técnico a S istemas, Programas e 

Equipamentos de T I/Telecom em Uso na Administração Pública 

Estadual 

Realizações: 

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. 

Observações: 

Para o cumpriment o desta Ação, a Gerência de Informática e 

T elecomunicações cont am com 08 (oito) profissionais, que at uam em 03 (três) 

níveis de atendimento. 

Diariamente, são at endidos  cerca de 200 chamados, provenient es de todas 

as unidades que compõem a SSPJ. São realiz adas t arefas básicas, mas 

imprescindíveis , como a criação de contas de usuário e instalação de 

equipamentos.  

No entanto, também são at endidas demandas represent ativas, t ais como a 

manutenção do Sistema de Monit orament o Urbano da Capital, dos equipament os 

de T I que provêem suporte para os Sistemas Int egrados de Segurança Pública e a 

manutenção de links para a conexão de todas as unidades da PM, PC, BM, ST PC, 

PROCON e SSPJ.  

Em 2011, foram adquiridos equipamentos de informática, bem como 

contrat ado suport e técnico, no entanto, as realiz ações  financeiras foram 

cadastradas  em ações dos programas 1877 (Ação 2698) e 1888. 

Foram efetuadas aquis ições de equipamentos por meio de Convênios  

(font e 90) na unidade 2950, Ação 2738 do Programa 1888 no valor de R$ 

836.000,00.  

A Gerência de Informática e T elecomunicações desenvolveu, durant e o 

ano de 2011, as seguint es at ividades: 

 Implantação de 53 rast readores  móveis; 

 Inst alação de GPS nas viaturas  do CHOQUE e ROT AM; 

 Implantação DO CIAE em out ras cidades do Estado, tot aliz ando 32 

Cent ros  de Operações Online, que cobrem cerca de 85% das  

ocorrências  do Estado; 

 M elhorias  nos sistemas de Procedimentos Policiais ut iliz ado pela 

Polícia Civil; 

 Aquisição de 200 comput adores para moderniz ação do parque 

comput acional da SSPJ; 

 Contrat ação de empresa p ara manutenção do Grupo Gerador da SSPJ; 

 T ermo de Cooperação Técnica entre SSPJ e o Minist ério Público para 

troca de informações; 
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 Termo de Coop eração T écnica entre SSPJ e SSP da Paraíba para troca 

de informações; 

 Desenvolvimento do módulo de requis ições do SAPLIC (Sistema da 

Criminalística). 

 

 Ação 1238 – Prover Materi ais e S erviços para Ope rações de Re de e 

Equipamentos de T I/Telecom para Uso na Admi nistração Pública 

Estadual 

Realizações: 

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. 

Observações: 

Periodicamente, são apresent adas requisições de Equip amentos de T I, 

para apoio às atividades de Segurança Pública. Neste sentido, a Gerência de 

Informática e T elecomunicação tem atuado como requisitant e e disponibiliz ado 

técnicos especializ ados para o dimensionamento de soluções  robust as, confiáveis e 

estritamente adequadas ao propósito das ações que apóiam. 

Além dos mat eriais e equipamentos adquiridos  nesta ação, foram 

efet uadas  aquis ições  de equipamentos p or meio de Convênios (font e 90) na 

unidade 2950, na Ação 2738 do Programa 1888 no valor de R $ 836.000,00, bem 

como na Ação 2698 do Programa 1877. 

A Gerência de Informática e T elecomunicações desenvolveu, durant e o 

ano de 2011, as seguint es at ividades: 

 Implantação de 53 rast readores  móveis; 

 Inst alação de GPS nas viaturas  do CHOQUE e ROT AM; 

 Implantação DO CIAE em out ras cidades do Estado, tot aliz ando 32 

Cent ros  de Operações Online, que cobrem cerca de 85% das  

ocorrências  do Estado; 

 M elhorias  nos sistemas de Procedimentos Policiais ut iliz ado pela 

Polícia Civil; 

 Aquisição de 200 comput adores para moderniz ação do parque 

comput acional da SSPJ; 

 Contrat ação de empresa p ara manutenção do Grupo Gerador da SSPJ; 

 T ermo de Cooperação Técnica entre SSPJ e o Minist ério Público para 

troca de informações; 

 T ermo de Cooperação Técnica entre SSPJ e SSP da Paraíba para troca 

de informações; 

 Desenvolvimento do módulo de requis ições do SAPLIC (Sistema da 

Criminalíst ica). 
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 Ação 2856 – Prove r Soluções em  Sistemas, Programas e 

Equipamentos de TI/Telecom  para Uso na Administração Pública  

Realizações:  

Não houve realização financeira cadastrada para esta ação. 

Observações: 

Foram efetuadas aquisições de equipamentos por meio de Convênios 

(fonte 90) na unidade 2950, na Ação 2738 do Programa 1888 no valor de R$ 

836.000,00, bem como na Ação 2698 do Programa 1877. 

A Gerência de Informática e Telecomunicações desenvolveu, durant e o 

ano de 2011, as seguintes at ividades: 

 Implantação de 53 rastreadores  móveis ; 

 Inst alação de GPS nas viaturas  do CHOQUE e ROTAM; 

 Implantação DO CIA E em outras cidades do Estado, totalizando 32 

Centros de Operações  Online, que cobrem cerca de 85% das 

ocorrências do Estado; 

 Melhorias  nos  sistemas de Procedimentos Policiais ut ilizado pela 

Polícia Civil; 

 Aquisição de 200 computadores para modernização do parque 

computacional da SSPJ; 

 Contratação de empresa para manut enção do Grupo Gerador da SSPJ; 

 T ermo de Cooperação Técnica entre SSPJ e o Minist ério Público para 

troca de informações; 

 T ermo de Cooperação Técnica entre SSPJ e SSP da Paraíba para troca 

de informações; 

 Desenvolvimento do módulo de requis ições do SAPLIC (Sistema da 

Criminalíst ica). 

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 – Desenvolvime nto de Ações  de  Promoção, Pre venção e  

Controle da S aúde do Servi dor - PPCSS 

Realizações: 

Não houve realização financeira cadastrada para est a ação, p orém, foram 

efetuadas aquis ições de equipament os por meio de Convênios (font e 80) na 

unidade 2901, Programa 1888 e A ção 2741 no valor de R$ 13.229,20. Também 

houve – no mesmo Programa/Ação/Unidade orçamentária, contratação de empresa 

especializada para realiz ação de Curso de Treinamento de Emergência p ara 

Comandantes de aeronaves (helicóptero) no valor de R$ 48.500,00 (recurso 

próprio). 
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Observações: 

Visando à promoção da saúde do servidor, em 2011, foram realiz adas 

diversas atividades pelo SESMT, conforme t abelas a seguir: 

INSTITUTO MÉD ICO LEGAL ARIS TOCLIDES T EIXEIRA 
N.o AÇÃO S TA TUS 
01 

 
ASSESSO RAMENTO À CIPA GESTÃO ABR DE 2010 A ABR 

2012 (Relatórios, reuniões, etc.) CONCLUÍDO 

02 
 

REALIZAÇÃO DA SEMANA INTERNA DE PREVEN ÇÃO DE 
ACIDENT ES (SIPAT /2011) – 27, 28 e 29 de setembro 

(PALEST RAS, COFFE BREAK, BRINDES, REALIZAÇÃO DE 
EXAME OFT ALMOLÓGICO) 

CONCLUÍDO. 
 

03 
 

CAMPANHAS SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO CONCLUÍDO 

04 
 

CONCLUSÃO DO MANUAL DE PROCEDIMENTO 
OPERACIONAL PADRÃO (POP-IML) 

CONCLUÍDO 
(HABITUAL) 

05 
 

DIVULGA ÇÃO DO POP AOS SERVIDORES E GESTORES DA 
SSP J.  CONCLUÍDO 

06 
 

INSPEÇÕES DE SEGURAN ÇA DO T RABALHO EM 
INSTALAÇÕES, EQUIPAMENT OS, VEÍCULOS E 

MOBILIÁRIOS 
CONCLUÍDO 

07 
 

ACOMPANHAMENTO EM MATÉRIA DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO NA OBRA DE REFO RMA DO IML 

ARISTOCLIDES T EIXEIRA  
CONCLUÍDO 

08 
 

ELABORAÇÃO DE LTCAT  - LAUDOS T ÉCNICO S DE 
CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO CONCLUÍDO 

09 
 REVISÃO DO PPRA IML CONCLUÍDO 

10 
REALIZAÇÃO/ASSESSORAMENTO EM CAMPANHAS DE 

VA CINA ÇÃO PARA SERVIDORES CONCLUÍDO 

11 ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES 
T ÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DE EPI.  CONCLUÍDO 

12 IMPLANTAÇÃO DE ORDENS DE SERVIDO GERAL (OS) IML.  CONCLUÍDO 

 

 

INSTITUTO DE C RIMINALÍSTIC A LEONARDO RODRIGUES  
N.o AÇÃO STATUS  

01 ASSESSO RAMENTO DA CIPA GEST ÃO 2010/2012. CONCLUÍDO 

02 
 

REALIZAÇÃO DA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENT ES (SIPAT/2011) – 28, 29/set. e 30/out. 2011 

(PALESTRAS, CO FFE BREAK, BRINDES). 
CONCLUÍDO. 

03 
 

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS 
PARA LEVANTAMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

COMBAT E A INCÊNDIO (CERTIFICADO DE 
CONFORMIDADE – CERCON). 

CONCLUÍDO 

04 REVISÃO DO PPRA. CONCLUÍDO 

05 CAMPANHA DE SEGU RANÇA E SAÚDE CONCLUÍDO 
06 

 
REALIZAÇÃO/ASSESSO RAMENT O EM CAMPANHAS DE 

VACINAÇÃO PARA SERVIDORES CONCLUÍDO 

07 
 

ELABORAÇÃO DE LAUDOS T ÉCNICOS DE CONDIÇÕES 
AMBIENTAIS DE TRABALHO - LTCAT 

CONFO RME 
DEMANDA 

08 IMPLANTAÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO GERAL (O S)  CONCLUÍDO 

09 ELABO RA ÇÃO DO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICA S PARA AQUISIÇÃO DE EPI.  CONCLUÍDO 

10 INSPEÇÃO DE SEGU RANÇA PARA SINALIZAÇÃO DOS 
PAINÉIS ELETRICOS CONCLUÍDO 

11 MANUTENÇÃO DO SISTEMA MÓVEL DE COMBATE A 
INCÊNDIO. (EXTINTORES)  CONCLUÍDO 

 

INS TITUTO D E IDENTIFICAÇÃO 
N.o AÇ ÃO STATUS  

01 ASSESSO RAMENTO DA CIPA GEST ÃO 2010/2012 CONCLUÍDO 

02 
REALIZAÇÃO DA SEMANA INT ERNA DE PREVENÇÃO DE 
ACIDENT ES DO TRABALHO (SIPAT/2011 DIAS 04, 05 E 06 
DE OUTUBRO) – (PALEST RAS, CO FFE BREAK, BRINDES)  

CONCLUÍDO 
Divulgado com 

cartazes e 
program ação 

em murais 
internos 

03 INSPEÇÃO DO CBM NO DIA 18/02/2011 – EMITIDO 
RELATÓRIO CONCLUÍDO 
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N.o AÇÃO S TATUS  

04 
ORIENTAÇÕES E ENT REGA DE DOCUMENTOS 

PADRONIZADOS DO SESMT  PARA REGISTRO DE 
ACIDENTES DO TRABALHO AOS MEMBRO S DA CIPA 

CONCLUIDO 

05 

SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIRO S 
PARA LEVANT AMENTO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE 

COMBATE A INCÊNDIO (CERTIFICADO DE 
CONFO RMIDADE – CERCON). 

CONCLUÍDO 

06 CAMPANHA DE SEGURANÇA E SAÚDE CONCLUÍDO 

07 ELABORAÇÃO DO PPRA CONCLUÍDO 

08 
ELABORAÇÃO DO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS PARA AQUISIÇÃO DE EPI.  CONCLUÍDO 

09 ELABO RA ÇÃO DE ORDENS DE SERVIÇO - O S EM 
ANDAMENTO 

 

SECRET ARIA D E SEGURANÇA PÚB LICA - SEDE 
N.o AÇÃO S TATUS  

01 DESENOLVIMENT O DE ATIVIDADE BU ROCRÁTAS. HABITUAL 

02 ELABORAÇÃO E EMISSÃO DE LTCA. HABITUAL 

03 ELABO RA ÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO. CONCLUIDO 

04 
ASSESSORAMENT O NA APLICAÇÃO DA ORDEM DE 

SERVIÇO. 
EM 

ANDAMENTO 

05 
INSPEÇÕES DE SEGURAN ÇA DO T RABALHO EM 
AMBIENTES,  INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 

MOBILIÁRIOS.  
HABITUAL 

06 EMISSÃO DE PARECERES TÉCNICO S NA AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). HABITUAL 

07 DESEN VOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO LINK SESMT 
NA PÁGINA DA  SSPJ. CONCLUIDO 

08 CAMPANHAS  DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO. HABITUAL 

09 ELABO RA ÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE 
RISCOS AMBIENTAIS - PPRA CONCLUIDO 

N.o AÇ ÃO STATUS  

10 ASSESSORAMENT O NA IMPLANTAÇÃO DO PPRA. CONCLUIDO 

11 ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADES DO PPRA. HABITUAL 

12 ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE ELEIÇÃO DA CIPA 
GESTÃO. 

EM 
ANDAMENTO 

13 CONTROLE DOS EQUIPAMENT OS DE COM BATE A 
INCÊNDIO. 

HABITUAL 

14 ASSESSORAMENTO NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO, 
MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXT INTORES.  HABITUAL 

15 SO LICIT AÇÃO DE LIMPEZA DAS CAIXA S D'Á GUA E 
ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE. CONCLUIDO 

16 DISPONABILIDADE DE PROFISSIONAL DO SESMT  AO 
"PROGRAMA SINDICO DENGUEIRO. CONCLUIDO 

17 
FORAM DESENVOLVIDAS OUT RA S AÇÕES EM 

CUMPRIMENT O AO PLANO DE AÇÕES DO PPRA 
(RECOMENDAÇÕES  DO SESMT) VIDE PPRA. 

CONCLUIDO 

ES TAT ÍSTICA DEACIDENT ES  

N.o total de 
acidentes dentro do 

órgão 

N.o de acidentes c/ 
afastamento 

N.o de 
acidentes s/ 
afastamento 

N.o de 
acidentes com 

empresas 
terceirizadas 

N.o de 
CATs 

emitidas 

IML 13 
 4 9 2 13 

IC 0    0 
II 0    0 

SEDE 2 2 0 0 2 
TOTAL 15 6 9 2 15 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO 

 

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 
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2951 – FUNDO ESTADUAL DE PROT EÇÃO E DEFESA AO 

CONS UMIDOR  

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 2900 – Secretaria da Segurança Pública e Justiça 

 

GESTOR:  

 João Furtado de Mendonça N eto 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje tivo Institucional: 

 O Fundo Estadual de D efesa do Consumidor – FEDC foi instit uído 

pela Lei Estadual nº 12.207, de 20 de dez embro de 1993, 

regulamentada pelo Decreto nº 4.163/94, com o objet ivo de criar 

condições financeiras e de gerenciamento dos recursos dest inados ao 

desenvolvimento das ações de serviços de prot eção e defesa dos 

direitos dos consumidores. Destina-se ao financiamento das ações de 

desenvolvimento da Política Estadual de Defesa do Consumidor, 

compreendendo o financiamento tot al ou parcial de programas e 

projet os de proteção e defesa do consumidor; realização de eventos e 

atividades relativos à educação, pesquisa e divulgação de 

informações, visando a orientação do consumidor; desenvolvimento 

de programas de capacitação e aperfeiçoament o de recursos humanos; 

estruturação e instrumentalização do órgão estadual de defesa do 

consumidor, objet ivando a melhoria dos serviços prestados aos  

usuários; implement ação de programas especiais, através de 

convênios, com vist as a apoiar e estimular a implantação e o 

funcionamento de órgãos municipais de proteção e defesa do 

consumidor; e atendiment o de despesas diversas, de caráter urgent e e 

inadiável, necessárias à execução das ações e serviços. 

 

 Eixo(s) Governamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás 

Estado da Qualidade de Vi da): 

 Está no inserido no Eixo Governamental “Goiás C idadania e Bem-

Estar Social”. 

 

 Legisl ação: 

 Decreto Estadual nº 2590, de 06/05/1986; 

 Lei nº 12.207, de 20/12/1993, regulamentada p elo Decreto nº 4163, de 

26/01/1994; 

 Lei nº 16.384, de 27/11/2008. 
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AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Atuação administ rativa como instância de instrução e julgament o no 

âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei Federal 

nº 8078/90, mais legis lação complementar e Decret o Federal nº 2181. 

 Ações de Fiscalização. 

 Definição e classificação dos tipos de atendimento disponíveis no 

PROCON Goiás. 

 Regulamentação do crit ério de dupla visit a previst o na Lei 

Complement ar nº 123/2006. 

 Prioridade na análise de processos administrat ivos em primeira 

decisão. 

 Divulgação de pesquisas de preço de situação e comport amentais. 

 Adequação do cálculo de sanção administrat iva de multa em 

conformidade com a previsão legal do CDC. 

 Portal PROCON Goiás: www.procon.go.gov.br 

 

 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 No início de cada ano, é elaborado o fluxo de caixa com previsão para 

pagament os das p rincipais despesas com contratos e aquis ições  

assumidas pelo Fundo. 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 1903 – PROGRAMA DE PROT EÇÃO AOS DIREIT OS DO 

CONSUMIDOR 

Ação 2272 – Criação e Instalação de PROCON ś muni cipais  

Unidade implantada. 

Ação 2275 – Agilização no Ate ndimento e Otimização de  

Processos  

Atendimento Realiz ado 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Objeti vos: 

 

 

 

 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1903 - PROGRAMA DE PROT EÇÃO AOS DIREITOS DO 

CONS UMIDOR 

Descrição do Indi cador de  Resultado: 

Nome do 
Indicador Descrição Unidade de 

Medida Prev. Real. 

Nº de 
at endimentos 

realiz ados 

Somatório do número de 
at endimentos realiz ados Unidade 120000 78.406 
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Observações: 

A evolução do direito do consumidor ao longo dos anos que se seguiram 

à promulgação da Lei Federal nº 8.078/90 é algo not ável, principalment e pelo 

fato de o Código de Defesa do C onsumidor ter comp letado 21 (vint e e um) anos 

em setembro de 2011.  

Em razão do CDC, os consumidores passaram a ter seus direit os 

garantidos por lei e as empresas puderam estrut urar serviços de atendiment o, 

possibilit ando o diálogo entre client e e fornecedor.  O direito à informação, um 

dos pilares do CDC, trouxe muitas  vant agens ao consumidor, como t er o direito de 

saber o que est á comprando, embora ainda não pratique isso em sua integridade. 

Sua compra, muit as vez es por imp ulso, deixa de lado a pesquisa de preços, as 

condições de p agamento e o conhecimento sobre quem é o fornecedor. No 

momento em que assumir por inteiro o direito à informação, o consumidor poderá 

est imular as boas práticas empresariais, ou seja, comprar apenas de empresas que 

respeitam tanto o cidadão enquanto client e quanto o meio ambiente e as relações 

trabalhist as. 

O PROCON Goiás cont a com 8 p ostos de atendiment o, sendo um na 

Sede e sete inst alados em Vapt-Vupts. 

 

 

 

 

 Ação 2272 – Criação e Instalação de  Procons Munici pais 

Realizações:  

Descrição Destino Val or  Aquisi ção 

Integraliz ação de 
Fundo Rotativo Atendiment o  30.000,00  Integralização de Fundo 

Rotat ivo 

Os recursos financeiros para est a Ação foram execut ados pela Ação 2738 

– Aparelhament o e Estruturação Administrativa p ara Promoção da Segurança 

Pública Int egral, por meio de Convênio com a União, no valor de R$ 105.086,68. 

Obse rvações: 

Em 2011, foram estruturados os PROCONs Municipais das  cidades de 

Aparecida de G oiânia e Planaltina com o forneciment o de equipament os de 

informát ica e mobiliário, bem como capacitação dos servidores 

Foi solicit ada a instalação de PROCONs Municipais pelas cidades de 

Aragarças e Crist alina. O processo de implant ação est á em fase de análise para a 

assinatura do t ermo de cooperação. 

Foram ministrados cursos de capacit ação na área de cálculo e defesa do 

consumidor p ara a equipe técnica dos PROCONs Municip ais de N erópolis, 

Planalt ina e Aparecida de Goiânia.  

O PROCON Goiás não cria nem inst ala unidade PROCON nos 

municípios , sendo de resp onsabilidade da própria prefeit ura a adoção de gestões  

relativas ao ato. O PROCON Goiás fica responsável p ela instalação de banco de 

dados por  segmentação, forneciment o de equip amentos  e treinamento dos  
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servidores quant o à utilização do Sistema Nacional de Informações de Defesa do 

Consumidor (SINDEC). 

 

  Ação 2275 – Agilização no Atendimento e Otimização de Processos 

Realizações:  

Não houve realização financeira para est a Ação. Sendo suas atividades 

realizadas  com recursos da Ação 4001. 

Observações: 

A Gerência de At endimento ao Consumidor buscou ot imizar o 

atendimento classificando as  mais diversas demandas por sua natureza.  

Conforme not a técnica do Departament o de Proteção e Defesa do 

Consumidor – DPDC do Ministério da Justiça, o Cadastro de Reclamações 

Fundamentadas, previsto no art . 44 da Lei Federal nº 8078/90, passou a ser 

aliment ado mediante decisão administrativa elaborada logo após a audiência de 

conciliação, propiciando a confecção de um cadastro com dados recentes  e que 

reflitam a realidade. Lançado em 2009, em um livro com formato de bolso, o 

Cadastro é distribuído gratuit amente em todos os postos de atendimento do 

PROCON Goiás e demais municípios que contam com unidades PROCON. 

A Gerência de Fiscalização do PROCON Goiás, através dos seus agent es 

fiscais, desempenhou ações em post os de combustíveis e est abeleciment os 

comerciais, sendo elaborados 828 autos de infração, 371 autos de apreensão, 57 

termos de notificação, 260 termos de constatação e 365 relatórios de visit as . 

A Gerência de Pesquisa e C álculo divulgou 35 pesquisas de preços de 

1.463 produt os, pesquisados em 651 est abelecimentos comerciais, duas pesquisas  

comportament ais, sendo uma de compras coletivas e outra de finanças pessoais, 

além da realiz ação de 7.819 cálculos. 

A Gerência Jurídica realizou análise de 2.924 processos no ano de 2010. 

Com a implantação do núcleo de renegociação de dívida foi realizado 315 

renegociação de dívidas entre consumidor e inst ituições  financeiras , com a 

int ermediação do Procon. Foi realizado um seminário sobre educação financeira 

no dia 14 setembro do ano de 2011, com a p art icip ação de 311 consumidores . 

O Setor de Trâmite recursal foram julgados 881 recursos administrativos  

no ano de 2011. 

O padrão vapt-vupt confere inegável qualidade e agilidade ao 

at endimento ao público. Os indicadores op eracionais estabelecidos pelo vapt-vupt 

são ferramentas essenciais p ara o cumprimento das metas e a sedimentação da 

credibilidade pública nas ações do PROCON Goiás . O Órgão obteve média anual 

de satisfação dos  usuários  de 99% (noventa e nove por cent o). 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO  

 

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 
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3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

 

GESTOR:  

 M auro Netto Faiad 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Formular e executar a política de ciência e tecnologia do Est ado, 

promover da educação profiss ional e tecnológica, nas modalidades 

de ensino, pesquisa e extensão, visando à formação, capacit ação, 

qualificação, difusão, inclusão e out ros processos educacionais 

volt ados p ara o mercado. Além disso, a Secretaria t em por objetivo 

formular a política est adual relacionada com o fomento à pesquisa e 

a avaliação e controle do ensino superior mant ido pelo Estado. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental (ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás 

Estado da Qualidade  de Vi da): 

 M acro-Objet ivo: Goiás Empreendedor e Comp etit ivo 

 Estratégia Mobilizadora: Conhecimento, Tecnologia e Inovação 

 Legisl ação:  

 Lei n.° 13.060, de 9 de maio de 1997. 

 Lei n.° 13.293, de 5 de junho de 1998. 

 Lei n.° 13.550, de 11 de novembro de 1999. 

 Lei n.° 13.645, de 20 de julho de 2000. 

 Decreto n°. 2.282, de 17 de novembro de 1983. 

 Lei Estadual n.° 16.272 de 30 de maio de 2008. 

 Decreto n.° 6.964, de 20 de agosto de 2009. 

 Lei Estadual n.° 16.819, de 27 de novembro de 2009. 

 Lei Estadual n.° 17.257, de 26 de janeiro de 2011. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 A execução das ações governament ais da Secretaria é realizada em 

sua maioria pela Unidade Orçament ária 3050. A essa unidade 

orçament ária compet e a execução do Fundo Rot ativo. Além disso, 

est ava previst o a partir de 2009 a execução de desp esas relacionadas  

ao convênio para a implantação de 17 C entros Vocacionais  

Tecnológicos. Em virtude dos entendiment os diversos da 
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CENTRAC-Sefaz sobre os processos de aquis ição/contrat ação 

previsto no processo a execução ainda não ocorreu. 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1863 - GOIÁS CIÊNCIA E T ECNOLOGIA PARA O 

DESENVOLVIMENTO 

 

  Ação 2956 - Im pl antação de Centros Vocaci onais Te cnológicos  

Realizações:  

Para viabiliz ar a realiz ação da implant ação dos Centros Vocacionais 

T ecnológicos, foram descentraliz ados recursos à A gência G oiana de Transporte e 

Obras Públicas, processo n.° 201100018000291. Houve out orga do Termo de 

Descentraliz ação p ela Procuradoria Geral do Estado. Com a descentraliz ação da 

verba, foram preparadas as planilhas orçament árias, para construção dos 17 CVTs  

(processo n°10034/2011/PRGEL), aguardando análise p ara o Edital de Licit ação.  

O prazo de vigência do Convênio n° 01.0070.00/2007, ent re o MCT e a 

SECT EC foi prorrogado até 30 de novembro de 2012, e publicado no DOU em 06 

de janeiro de 2011. 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 

 

 

(  ) Gestão Participativa       

(X) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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3050 – FUNDO ESTADUAL DE CIÊNC IA E TECNO LOGIA 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Est ado de C iência e T ecnologia 

 

GESTOR:  

 M auro Netto Faiad 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Execut ar ações volt adas p ara o Sist ema Est adual de C iência, 

T ecnologia e Inovação (C,T&I) e de Educação Superior, 

fundament ando-se no (1) incentivo à inovação, (2) integração das 

regiões do Est ado às  met odologias e ferramentas de 

desenvolvimento sustentável regional/local, (3) formação, 

qualificação e capacitação p ara C,T&I, (4) gestão do conhecimento 

e da difusão, transferência de t ecnologia, (5) popularização da 

ciência e (6) na disseminação de informações climatológicas, 

agromet eorológicas  e hidrológicas à sociedade. Além disso, 

promover a educação profiss ional e tecnológica, visando at ender 

demandas do mercado de trabalho. 

 

 Eixo(s) Gove rname ntal(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade  de Vi da):  

 Macro-O bjetivo: Goiás Empreendedor e Competit ivo 

Estrat égia Mobiliz adora: Conhecimento, Tecnologia e Inovação 

 Macro Objetivo: Goiás Cidadania e Bem Est ar Social 

Estrat égia Mobilizadora: Educação Universalizadora de 

Oportunidades  

 

 Legisl ação:  

 Lei n.° 9.951, de 23 de dezembro de 1985. 

 Lei n.° 11.075, de 19 de dezembro de 1989. 

 Decreto n.° 3.396, de 22 de março de 1990. 

 Decreto n.° 3.396, de 22 de março de 1990. 

 Decreto n.° 3.395, de 22 de março de 1990. 

 Lei C omplement ar n.° 21, de 9 de maio de 1997. 

 Lei n.° 13.293, de 5 de junho de 1998. 
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 Lei n.° 13.550, de 11 de novembro de 1999. 

 Lei n.° 13.645, de 20 de julho de 2000. 

 Emenda C onstitucional n.° 32, de 3  de julho de 2002:  

 Emenda C onstitucional n. ° 33, de 2  de janeiro de 2003:  

 Lei Est adual n.° 16.272 de 30 de maio de 2008. 

 Emenda C onstitucional n.° 43, de 12 de maio de 2009. 

 Lei Est adual n.° 17.257, de 26 de janeiro de 2011. 

 Lei Est adual n.° 17.265, de 26 de janeiro de 2011. 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

 Para a Educação Profissional as ações são coordenadas p elas 

unidades de educação profissional vinculadas diretamente ao 

Gabinete de Gestão de Cap acit ação e Formação T ecnológica e às 

demais unidades da Secretaria. As demandas são recebidas e 

encaminhadas ao Gabinet e do Secret ário que toma as providências 

necessárias à solução dos problemas. O controle docente e discente 

é realiz ado diretament e por cada Centro de Educação Profissional e 

acompanhado p elo Gabinete de Gestão. Os planos de cursos  são 

discut idos na Gerência de Educação Profissional e Tecnológica e 

at endem demanda regional/local do CEP segundo int eresse 

produt ivo. 

 Os demais serviços ofertados p ela Secretaria, por meio desta 

unidade orçamentária, são definidos a part ir das compet ências  

est abelecidas em Leis e D ecret os. As macro-ações da organização 

são formuladas pelo governo do est ado no PPA, que define 

programas, ações e metas a serem seguidas  pelo FUNDO de forma 

estrat égica. Com base no PPA, foi utilizado um Plano de Atividades  

para orient ar a execução das ações , bem como a orçament ação. As 

atividades são divididas pelas unidades int ernas responsáveis, onde 

a met a geral das ações é fracionada em outras metas relat ivas às  

atividades da ação. Na gestão destas at ividades , os  coordenadores  de 

Ação e os gerent es de Programa buscam atingir os objet ivos  

propostos, obedecendo a um planejamento prévio de prazos  

(cronograma) e custos (orçament o), dadas  as metas  e as restrições  de 

recursos  e t empo. As medidas dos  objetivos alcançados ou não são 

feit as por indicadores p reviamente cadast rados no PPAnet, migrados 

posteriorment e ao SYSCORE, e incorporados na Lei do PPA. Tal 

instrument o, no ent anto, não t em s ido ut iliz ado pelas unidades  

gerenciais. Os principais indicadores de desempenho são 

est abelecidos, segundo o produto/unidade e o objetivo geral do 

Programa. Est es instrumentos de avaliação são físicos e nem sempre 

financeiros , visto que há projetos desenvolvidos cujos gastos são 
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administrat ivos e de remuneração. Deve-se salientar também que os 

recursos destinados ao FUNDO são est abelecidos na Const ituição 

Estadual para a formulação e execução da política de ciência e 

tecnologia e educação sup erior 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem pe nho dos 

Programas e  das Ações:  

 Estudante atendido com curso profiss ionaliz ant e 

Número de Est udantes com curso profissionalizante 

 % de execução de ações de C, T  & I 

Descrição: (%ações de C,T&I execut adas/%ações  previst as)x100 

Obs.1 - São ações de C,T &I aquelas das diretriz es indicat ivas do 
programa  

Obs.2 - Meta cumulativa para o p eríodo 2010-2011. 

 Número de informações disponibilizadas  

Descrição: Somatório das consult as realizadas/disponibiliz adas  

Obs.1: metas são cumulat ivas 

Obs.2: consideram-se disponibiliz adas quando divulgadas . 

 N.° de boletins met eorológicos  divulgados 

Descrição: 1. Quantidade de bolet ins divulgados  

Obs.: Boletins são resumos das informações obtidas p elos dados 
hidromet eorológicos coletados e trat ados pelos Sistemas. Meta 
Cumulativa 

 Qtde de municípios atendidos com ações  de C,T &I 

Descrição: Número de municípios atendidos com ações de 
C,T&I execut adas p elas Sect ec 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1863 – PROGRAMA GOIÁS CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PARA O DES ENVOLVIMENTO 

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

 % de execução de ações de C, T & I 

Descrição: (%ações de C,T&I execut adas/% ações  previstas)x100 

Obs.1 - São ações de C,T&I aquelas das diretrizes indicat ivas do 

programa  

Obs.2 - Meta cumulativa p ara o período 2011-2012. 

 

 

(   ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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 Quantidade de municípios at endidos com ações de C,T&I 

Descrição: Número de municípios atendidos com ações de 

C,T &I execut adas pela Sect ec. 

As Ações p aut adas no Programa foram acirradamente trabalhadas em 

2011, e além de um crescimento substancial para o Est ado, esp ecialmente no set or 

de C iência e Tecnologia, são inúmeros os benefícios p ara o cidadão goiano.  

Práticas significat ivas foram implant adas  e implementadas, para que os 

resultados estivessem no p atamar que ora se apresent a. Dentre esse conjunto de 

práticas , evidenciam-se: 

 

Re de Goiana de Extensão Tecnológica/REGETEC 

A Rede Goiana de Ext ensão Tecnológica – REGET EC foi inst ituída pelo 

Governo do Est ado de Goiás , através do Decreto nº 7. 405, de 18 de julho de 2011, 

com a finalidade de promover assist ência t écnica especializada que forneça 

soluções p ara os  gargalos existent es na gest ão empresarial.  

 

Proje to METROGYN 

O Projeto Metrogyn possui cooperação administrativa e técnico-científica 

com a U niversidade Federal de Goiás, para prover conectividade óptica que 

permit a, mediante o fluxo de dados entre as instituições partícip es, e outras 

alternat ivas possíveis, uso avançado da t ecnologia da informação e de 

comunicação em prol da pesquisa científica, do ensino científico e tecnológico do 

Estado de Goiás.  

 

Parques Goianos Te cnológicos 

O Programa Goiano de Parques Tecnológicos (PGT ec), gerido p ela 

SECT EC, instituído pelo governador no Decreto n° 7.371, de 17 de junho de 2011, 

tem por finalidade incentivar a implantação de Parques Tecnológicos no Est ado de 

Goiás, com estratégia para a imp lementação de investiment os em pesquisa e a 

apropriação de novas tecnologias geradoras de negócios .     

Nesse sent ido, a Gerência de inovação e Difusão T ecnológica art iculou e 

participou de reuniões com o Reitor da Univers idade Federal de Goiás, 

Coordenador do Programa de Incubação de Empresas da Universidade Federal de 

Goiás (Proine), Presidente da ANT EC – Prefeitura de Goiânia, e com o D iretor de 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da AMTEC – para discutir a 

implant ação do Centro T ecnológico - Campus Samambaia - e como será sua 

gestão.  

 

O S istema Goiano de Inovação (SIGO) 

O governo do Estado de Goiás, por meio da Secret aria de C iência e 

T ecnologia, lançou em 24 de novembro de 2011, o Sistema Goiano de Inovação 

(SIGO). O Sistema t em como objetivo facilitar o processo de inovação em Goiás, 

por meio da int egração e inclusão das instituições, empresas e pesquisadores do 
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setor de C iência, T ecnologia e Inovação est abelecidas no Est ado. Paralelament e, 

vai promover programas estrut urantes desse setor - C iência, T ecnologia e 

Inovação - com destaque para o Programa G oiano de Parques Tecnológicos 

(PGTec), a R ede Goiana de Extensão T ecnológica (R EG ET EC) e o Programa de 

Subvenção à Pesquisa em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Nort e, 

Nordeste e C entro-Oeste (Pappe Integração). 

 

Banda Larga Popul ar 

O Programa Goiás C onect ado prevê uma série de ações p ara promover a 

integração de todos os goianos num ambient e de cult ura global Nesse Projeto, a 

Banda Larga Popular, o Governo abre mão do ICMS e a operadora de t elefonia 

oferece a banda larga de 1 megabyte por menos de R$ 30,00 (30 reais). 

 

Semana Nacional de Ciência e Tecnol ogia 

A Semana Nacional de C&T foi realiz ada no período de 17 a 23 de Outubro 

de 2011. Conquant o, várias at ividades pertinentes ao evento se estenderam até o 

mês de Dez embro de 2011. Não obstante o valor do evento, em t ermos de 

divulgação e aquisição de conhecimento, um diferencial marcou esse ano: a 

presença express iva das parcerias, que contribuíram brilhant ement e com a 

SECT EC. 

 

 

Realização da S BPC 

De 10 a 15 de julho de 2011, no Campus II da UFG, realizou-se a Reunião 

Anual da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência-) e o estande da 

Sect ec, represent ando o Est ado de G oiás, foi instalado. Várias at ividades como: 

simp ósios, conferências , mesas-redondas  e minicursos integraram a programação. 

Outras realiz ações , decisórias p ara culminar uma política de C&T séria e de 

qualidade, aconteceram, t ais como as  articulações da gestão da Inclusão Digital 

para a criação da R ede Goiana de Pesquisa de Políticas  Públicas p ara Inclusão 

Digital – R EPPID, com a particip ação inicial de 11 instit uições, cujo objet ivo é 

unir esforços na perspectiva de produzir conhecimentos relativos às políticas  

públicas educacionais e políticas públicas de inclusão; e ainda a efetiva 

particip ação da Rede Goiana de Arranjos Produtivos Locais na VII Semana dos  

Alimentos Orgânicos “Sust ent abilidade da Produção ao Consumo”, e na 5ª  

Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais (APLs), em Brasília, que 

teve como tema a “2ª Geração de Polít icas para Arranjos Produt ivos Locais : 

Competitividade e Sustent abilidade”. 

 

 Ação 1033 - Conclusão de Obras em  Andamento 

Realizações: 

  Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 
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  Ação 2635 - Acesso À Inovação Te cnológica 

Realizações: 

Rede Goi ana de  Extensão Te cnológica 

A Rede G oiana de Extensão Tecnológica – REGETEC, no decorrer do 

ano, at ravés da equipe da Secretaria de Est ado de Ciência e Tecnologia/SECT EC, 

realizou várias reuniões p ara apresentar as propost as do Projet o SIBRAT EC/ 

REGETEC aos Sindicatos de Confecções  (UNICON, SINVEST e SINROUPAS), 

Calçados (SINCALCE), Móveis (SINDMOVEIS), Associação dos C eramistas  do 

Norte Goiano – ASCENOGO, Associação dos Mineradores de Pirenópolis – 

AMIP, Associação dos Artesãos de Cristalina e Sindicato das Indústrias de 

Laticínios do Estado de Goiás – SINDLEITE. As reuniões ocorreram em Goiânia 

e nos municípios de Alto H orizonte e Campinorte. Os Comitês  Gest or e T écnico 

reuniram-se, no ano de 2011, p ara elaboração e aprovação da Minuta, o Logotipo e 

T ermo de Referência do REGETEC, este último para contrat ação de pessoa 

jurídica especializ ada para prestar serviços de Extensão e Assist ência Tecnológica 

com foco nas Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPM Es) goianas , para 

prestação de informações técnicas , serviços e recomendações com vistas à 

melhoria da competitividade do mercado interno e externo de seus  produtos. 

 

Programa Goi ano de  Parques Tecnol ógicos  

A Secretaria de Ciência e T ecnologia é a gestora do Programa Goiano de 

Parques t ecnológicos (PGT ec), que instit uído pelo governador Marconi Perillo, 

tem por  finalidade incentivar a implant ação de Parques Tecnológicos no Est ado 

de Goiás, com estratégia para a implementação de investimentos em pesquisa e a 

apropriação de novas tecnologias geradoras de negócios, no intuito de viabiliz ar a 

comp etitividade econômica.  

No Seminário Nacional de Parques T ecnológicos  e Incubadoras de 

Empresas, o Est ado de Goiás foi representado pela SECT EC. O evento, conhecido 

como um dos principais do setor foi realizado pela Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), em parceria 

com o Serviço Brasileiro de Apoio às M icro e Pequenas Empresas (SEBRAE), e 

cont ou com a organização local do Parque Cientifico e T ecnológico da PUCRS 

(T ecnopuc) e da Rede G aúcha de Incubadoras de Empresas e Parques  

T ecnológicos (R eginp), que reúne os líderes  e especialist as do movimento de 

inovação e empreendedorismo. 

 

Parti ci pação na Re de Goiana de Inovação 

A Sect ec está associada à Rede Goiana de Inovação, com vistas a 

particip ar das instituições de pesquisa e desenvolvimento, mediant e ações de 

naturez a geral e específica incluindo movimentos de inovações t ecnológicas, 

buscando ass im o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico no Estado. A  

Rede Goiana de Inovação promove benefícios  como: acesso a informações  

tecnológicas, treinament os, cursos de capacitação, participação em feiras e 

event os; orientação na elaboração de projet os para capt ação de recursos humanos 

e financeiros no desenvolvimento de novos projetos; acesso a consultorias  
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esp ecializ adas para empresas associadas; intercâmbio de conhecimento e 

realização de ações associativas  e compartilhadas entre os  setores empresariais, 

parceiros e Instit uições  acadêmicas; ap oio nas  iniciat ivas volt adas para o 

empreendedorismo inovador; divulgação de produtos e serviços gerados nas 

empresas associadas, melhorando o seu processo de comercialização e busca de 

apoios e p arcerias no desenvolviment o de novos projetos.  

Os filiados efetivos contribuirão com uma anuidade, cujo valor é 

est ipulado p ela Assembléia geral da Rede, e eventualment e, através  de outras  

contribuições que, por ventura, vierem a ser por ele aprovadas. Os filiados  

colaboradores são isent os de pagamento da anuidade na R ede. O valor da 

anuidade atualment e é de R$ 700,00 (set ecent os reais).  

Parceiros que int eragem para promover inovação: 

Sist ema Federação das Indústrias do Estado de Goiás ; Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRA E; SENAI – Dep art amento 

Regional de Goiás; Goiás Foment o; Fundação de D esenvolvimento de T ecnópolis 

(Funtec); Banco do Povo de Goiânia. 

Observações:  

Notícias do R EGET EC 

http://www.funape.org.br/noticia_complet a.php?nid=9319 
 

http://www.sect ec.go.gov.br/portal/?p=15813#more-15813 

 

Tabela 1 - Atendimento a ser Realizado pel o Projeto S IBRATEC 

Setores  
Confe cções Calçados Móveis  Base mineral Alimentos  

 
30 

 
20 

 
15 

 
35 

 
10 

 

 Ação 2637 - Desenvolvimento Científi co E Te cnológi co Regional E 

Local 

Realizações: 

Como atividade de consolidação do APL de Orgânicos, foi realiz ada a 

VII Semana dos Aliment os Orgânicos –“ Sustentabilidade da Produção ao 

Consumo”, de 29 de maio a 06 de junho de 2011, no Shopping Flamboyant, sob a 

coordenação de parceiros do projet o e da C omissão da Produção Orgânica de 

Goiás –  CPOrg.  

O evento contou com a part icipação efetiva das seguintes instit uições: 

MAPA, M DA, SEBRAE, SIC, SECT EC , SEAGRO/EMAT ER, EMBRAPA, 

ADAO (Associação para o Desenvolvimento da Agricultura Orgânica em Goiás), 

Coop erativa GOIÁS ORGÂNICO, COOPER SIL (Coop erat ivas dos Produtores  

Rurais de Silvânia) e iniciativa privada (patrocinadores).  

Os workshops cont aram com duz ent os participant es para Oficinas de 

culinária conceit ual – Aliment o Vivo. O APL at ende os seguint es municípios da 

Região Metropolitana de Goiânia: Anápolis, Brazabrantes, Cat uraí, Goianápolis, 
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Goiânia, Inhumas, Goianira, Teresópolis e Nerópolis, além do município de 

Silvânia. 

A Coordenação da Rede Goiana de A rranjos Produt ivos Locais  participou 

da 5ª Conferência Brasileira de Arranjos Produtivos Locais (APLs), que teve 

como tema a “2ª Geração de Políticas para Arranjos Produt ivos Locais : 

Competitividade e Sust entabilidade”. A Gerência de APL-SECTEC esteve 

presente também na Feira Atacadist a “Mostra Moda 2011”.  

A presença da SECT EC nesses eventos teve por objet ivo reforçar a troca 

de informações e de experiências no desenvolviment o das empresas e 

empreendedores  organiz ados em Arranjo Produt ivos  Locais , aprimorar as políticas 

de apoio aos APLs e de est ímulo ao desenvolviment o local e regional, com 

soluções inovadoras voltadas ao incremento da comp etit ividade e da 

sust ent abilidade, econômica, social e ambient al, convergent e com as demais 

políticas nacionais. 

 

  Ação 2640 - Goiás na S ocie dade  Digital 

Realizações: 

O Governo lançou o Programa Goiás Conectado, que prevê uma série de 

ações para promover a integração de todos os goianos num ambiente de cultura 

digit al a nível global. A primeira et ap a foi implant ada em Catalão, com o 

lançamento da Banda Larga Popular, ação pela qual o Governo assinou Convênio 

ICMS 38/09, de 03 de abril de 2009, concedendo, a partir de 1° de junho de 2001, 

a isenção do ICMS nas prest ações de serviço de comunicação referente ao acesso 

à internet de banda larga. N a prática, a operadora de telefonia oferece a banda 

larga de 1 megabyt e por menos de R$ 30,00 (30 reais) mensal. 

As próximas etapas do Programa Goiás Conectado prevêem redução de 

impostos para assinatura de telefone fixo (o T elefonia Cidadã) e p ara uso de 

int ernet em smartphones (Conexão Universit ária). Devido à amplitude do 

programa ele foi inserido no PPA 2012-2015 como programa estruturante do 

Governo Estadual.  

Foi apresentada uma propost a para criação Rede Goiana de Pesquisa de 

Políticas Públicas p ara Inclusão Digit al –REPPID, com a p art icip ação inicial de 11 

instituições (U EG, UFG, PUC-GO, UFMT, UnB, UniEv, SECTEC, SEE, SEMED  

, SECT EA). A coordenação será realiz ada p ela UEG, com a liderança da 

Professora Doutora Mirza Seabra T oschi. A rede tem por objetivo unir esforços na 

persp ectiva de produzir conhecimentos relativos às políticas públicas educacionais  

e políticas públicas de inclusão digit al na R egião Cent ro Oest e e Distrit o Federal, 

de forma subsidiar novas políticas educacionais e de inclusão digit al, 

acompanhando casos concretos , programas e projetos governament ais. 

Celebração do Convênio nº 004/2010, entre o Governo do Est ado, por 

meio desta Secretaria, e a R ede N acional de Pesquisas – RNP para, através das  

Redes C omunitárias de Educação e Pesquisa – R EDECOMEP, implementar uma 

Rede de Alt a Velocidade na Região Metropolit ana de Goiânia, denominada 

M ET ROGYN.  
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O Projet o METROGYN possui cooperação administrativa e técnico-

científica com a Univers idade Federal de Goiás , para prover conect ividade óptica 

que permita, mediant e o fluxo de dados entre as instituições partícipes e outras 

alternat ivas possíveis, uso avançado da t ecnologia da informação e de 

comunicação em prol da pesquisa científica, do ensino científico e tecnológico do 

Est ado de Goiás.  

A Secret aria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás - SECT EC , 

como órgão que represent a o ensino sup erior, profissional, a p esquisa e o 

desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Goiás, autorizada pelo 

MCT e homologada pela RNP, é a represent ant e oficial do Est ado de Goiás 

perante o Comitê Técnico e G estor da Rede MetroGyn. A utilização da rede de 

fibra óptica M etrogy n proporcionará ao Governo de G oiás uma economia 

significativa nos custos com infraestrut ura de acesso à Int ernet, possibilit ando a 

amp liação da capacidade de transferência de informações  virtualmente sem limit es 

e melhor qualidade em relação aos serviços atualment e prest ados. 

Foram adquiridos equipament os no valor de R$ 676.677,35 (Seiscent os e 

set ent a e seis mil, seiscentos e set ent a e set e reais e trinta e cinco cent avos), para a 

operacionaliz ação da Rede MetroGyn. Com o int uito de expandir a rede para o 

interior do Est ado, est amos em fase de estruturação de parceria com a CELG Par 

proprietária de um backbone óptico de 616 Km, abrangendo 13 cidades, sendo 6 

cidades p ólos (Anáp olis , Goiânia, Inhumas, T rindade, Aparecida de G oiânia, 

Senador Canedo). Além disso, a parceria visa à atualiz ação tecnológica dos 

enlaces  de rádio que a empresa possui e que at ualment e cobre em torno de 70% do 

Est ado. 

Obse rvações:  

 A meta prevista para at endimento na LOA de 2011 era de 2.500 cidadãos 

capacit ados em informática. Em virtude do encerramento de convênios com 

instituições municip ais, mantenedoras dos T elecentros dest a Secret aria, bem como 

de reformulação na proposta dos cursos de informática para atender a capacitação 

de pessoas  para o mercado, por meio do Programa Bolsa Fut uro, foram 

privilegiadas atividades e projetos que melhorassem a infra-est rut ura do setor de 

tecnologia da informação do Est ado. 
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Figura 1 - Mapa do backbone da Rede da RNP – Rede Ipê 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa da Etapa 1 da Rede MetroGyn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Trajeto e abrangência da Rede de Transporte de Multisserviços – RTM do Grupo 
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  Ação 2641 - Popularização Da Ciência E Te cnologia 

Realizações: 

Semana Nacional de Ciência e Tecnol ogi a 2011.  

A Semana Nacional de C&T, oit ava edição, foi realiz ada no período de 

17 a 23 de Out ubro de 2011. Conquanto, várias atividades  pertinentes  ao evento se 

est enderam até o mês de Dezembro de 2011. 

As parcerias  efetivadas cont ribuíram fundamentalment e p ara o sucesso do 

evento. Dentre os colaboradores, pode-se dest acar: Instituições de Ensino, Órgãos 

Governament ais - Federal, Est adual e M unicipal – Ent idades Não Governamentais 

e Entidades de Classe. As atividades propost as e t emas abordados atingiram t odo 

tipo de público, ou seja, crianças, adolescent es e adultos, esp ecialmente estudant es 

do Ensino Fundamental, Médio e Superior. T odos tiveram a oportunidade de 

particip ar e somar conhecimentos. 

 

Exposição da Célula Gi gante  Genoma 

Uma das at ividades de maior sucesso foi uma exposição da Célula 

Gigante Genoma, que atraiu uma grande quantidade de estudantes dos níveis 

fundament al, médio e superior. 

 

 

 

Reunião da S BPC 

De 10 a 15 de julho de 2011, no Camp us II da UFG, realizou-se a 

Reunião Anual da SBPC (Sociedade Brasileira p ara o Progresso da Ciência-) e a 

SECT EC foi uma das Secret arias que representou o Estado de Goiás . Várias  

atividades como: simpósios, conferências, mesas-redondas e minicursos  

int egraram a programação, que t eve como público alvo: estudant es, pesquisadores, 

técnicos, gest ores públicos e privados, entre outros profiss ionais. O encontro ainda 

cont ou com três  programações paralelas : a SB PC Jovem, voltada p ara estudantes  

do ensino básico e técnico; a ExpoT &C, exposição de ciência e tecnologia; e a 

SBPC C ult ural, mostra da cultura regional. 

Obse rvações:  

Houve diversos eventos relat ivos à Semana Nacional de C iência e 

T ecnologia, até o mês de dez embro de 2011. 

Foram vinculadas diversas not ícias sobre a SBPC, dentre as quais  se 

destacam: 

Mauro Faiad abre reunião regional da S BPC - Data: 03/05/2011.  

Portal da SECTEC. http://www.sectec.go.gov.br/p ort al/?p=13842;  

Quebrar paradigm as - Jeferson de Castro Vieira é economista, doutor 

pela UnB , professor da PUC Goiás Disp onível em: 

http://www.opopular.com.br/cmlink/o-popular/editorias /opiniao/quebrar-

paradigmas-1.18460 
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T abela 1 – Atividades  coordenadas pela Sect ec 
INSTITUIÇ ÃO DATA  EV EN TO  R EA LIZADO 

SECT EC 17/10 A 23/10 
Coordenação de todos os eventos 
realizados durante a Semana 
Nacional C&T  2011 

AMT EC 18/10 A 21/10 

Projeto: Observatório da Ciência.  
Projeto: Movimento do Saber 
Projeto: Trilha da CIência 
Palestras e Experimento PH da 
Água do Planeta 

Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia 19/10 Feira de Ciências e Tecnologia: O 

Cerrado da Terra das Águas.  

FIEG 19/10 
Palestra- Tema: “Mudança do 
Clima: Visão da Indústria 
Nacional“.  

FAPEG 20/10 

Discussão Preliminar sobre as 
Redes de Pesquisa da FAPEG. 
Conferência: O Bioma Cerrado no 
contexto das mudanças ambientais 
globais.  

SEBRAE 19/10 e 20/10  

Palestra: Inovação  como Estratégia 
Competitiva 
Palestra: Inovação, 
Sustentabilidade e Gestão de Risco  

IF GOIANO 19/10 a 21/10  1ª Semana de Ciência e Tecnologia 
do IF Go iano 

Prefeitura de Anápolis 17/10 a 23/10  Semana de Ciência e Tecnologia de 
Anápolis 

CENEN/CRCN-CO 
Parceria para 

realização de palestras 
nos eventos 

Stand da CNEN dentro de Escolas 
dos Municípios e realização de 
palestras. 

 

CRECIEM-SEE 
Parceria para 

realização de palestras 
nos eventos 

Realização de palestras nos eventos 
da semana nacional em Goiânia. 

17 a 23/10- Eventos Sim ultâneos no Interior do Estado  

 

10 0%

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1

Financeiro realizado

Sér ie1

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

Físico re alizado

Sér ie1

 



3050 – FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
 

204 

  Ação 2642 - Consoli dação Da Educação S uperi or E Te cnol ógica De 

Goiás  

Realizações: 

Não há realiz ações. 

 

 

PROGRAMA 1870 - PROGRAMA D E METEOROLOGIA E ESTUDOS 

HIDROLÓGICOS E C LIMATOLÓGICOS 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

 Número de boletins  meteorológicos divulgados  

 Quantidade de bolet ins meteorológicos divulgados pelo SIMEHGO à 

população. 

 Total divulgado ano: 96 bolet ins  meteorológicos 

Mesmo sem ampliação da estrutura do SIMEHGO para 2011, foram 

realizadas at ividades relacionadas à divulgação de informações meteorológicas, 

para at ender os set ores : sucroalcooleiro, agropecuário, defesa civil e outros 

interessados. Houve contingenciamento de recursos , o que impossibilitou que 

cert as atividades, como: manut enção e aquis ição de sensores e p eças 

sobressalent es para a rede de Plataformas de Coleta de Dados, bem como update 

de software met eorológicos . 

Em 2011, os recursos rep assados para as ações do Programa tiveram a 

finalidade esp ecífica de manutenção de Plataforma e Coleta de Dados. Em relação 

às  informações met eorológicas , foram realizadas 36.154 (trint a seis  mil cent o e 

cinqüent a e quatro) consult as. O levantament o e tratament o de Dados 

M eteorológicos recebidos das Plat aformas de Dados superaram o programado: de 

140.000 (cento e quarenta mil) e fechou em 1.078.760 (Um milhão setenta e oito 

mil e set ecentos e sessent a). 

 

 Ação 2676 - RedMet Goi ás  

Realizações:  

No ano de 2011, não foi inst alada nenhuma estação de coleta de dados, 

devido à ausência de edit ais para capt ação de recursos. As ações realizadas foram 

somente de manutenção p reventiva e corretiva das plataformas de coleta de dados. 

 

 Ação 2677 - Ge ração de Conhe cimentos e Te cnologia em Ciênci as  

Atmosfé ri cas  

Realizações: 

Foram elaborados dois artigos , que foram apresent ados no XVII 

Congresso Brasileiro de A grometeorologia de 2011: 
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1. Análise da seca por meio do S PI para di fe rente s regi ões do 

Estado de Goiás . In: XVII Congresso Brasileiro de Agromet eorologia, 2011, 

Guarapari, ES: Riscos  climáticos  e cenários  agrícolas fut uros, 2011. 

2. Avaliação de model os de estimati va de  radiação solar global para 

o estado de Goiás . In: XVII Congresso Brasileiro de Agromet eorologia, 2011, 

Guarapari, ES: Riscos  climáticos  e cenários  agrícolas fut uros, 2011. 

 

 Ação 2678 - InfoMet – Informações Hidrometeorol ógi cas  

Realizações:  

Foi realiz ada nessa Ação a recepção, levantamento e tratamento dos 

dados coletados p elas plataformas de colet a de dados, tot aliz ando 1.078706. 

Const a também, na tabela abaixo, o número de acessos “home Page” do 

SIM EHGO, no ano de 2011.  

Foram enviados, mensalment e, 08 boletins de previsão do tempo à 

imprensa oficial do Est ado, tot alizando 96 bolet ins no ano de 2011 (Informações 

sobre previsão do t empo e condições climáticas). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Informações Meteorol ógi cas 
 

Meses nº de dados  nº de 
acessos 

jan 100.764 2900 
fev 97.445 2750 
mar 103.513 3200 
abr 95.263 3159 
mai 93.835 2450 
jun 91.844 2780 
jul 87.473 3056 
ago 89.509 2954 
set 91.194 3156 
out 84.813 3234 
nov 83.909 3455 
dez 59.144 3060 
Total 1078706 36154 
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              Gráfico 1 – Dados tratados 

 
 

 
           Gráfico 2 – Acessos ao sítio SIMEHGO 

PROGRAMA 1906 - PROGRAMA ED UCAÇÃO E TRAB ALHO   

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

Indi cador: Estudant e atendido com curso profiss ionalizant e 

Descrição: Número de Estudant es com curso profiss ionaliz ant e 

 Cursos Té cnicos: 

 Alunos matriculados/at endidos = 3.377 

 Cursos de Formação Inicial e Continuada: 

 Alunos matriculados/at endidos = 18.483 

Total: 21.860 est udant es 

 

Logo do Programa: 
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Tabela 1 – Cursos Ofertados por C EP/UDEP 
Nº. de 
Ordem Cursos Ofertados em 2011 Nº. de 

matrículas 
Instituição: Centro de Educação Profissional de Anápolis - CEPA  

01 Técnico em Informática para Internet - turma 2010 110 
02 Técnico em Informática para Internet - turma 2011 80 
03 Técnico em Logística - turma de 2010 168  
04 T écnico em Secretariado - t urma de 2011  61 

05 T. em Logística – EaD/2011( Anápolis - Catalão - Goiânia e Ap. de 
Goiânia 275 

Instituição: Centro de Educação Profissional em Artes Basileu França 
01 T écnico em Dança Contemporânea 35 
02  T écnico em Dança Contemporânea 29 
03 Técnico em Produção Artística 46 
04 Técnico em Arte Dramática – mod. III 17 
05 T écnico em Arte Dramática – mod. I 17 
06 Técnico em Instrumento Musical Popular – violão Popular  02 
07 Técnico em Instrumento Musical – Violão Erudito 04 
08 Técnico em Instrumento Musical – T uba/Euphonium 01 
09 Técnico em Instrumento Musical – T rompete 01 
10 T écnico em Regência - Orquestral 02 
11 T écnico em Regência – Coral 01 
12 T écnico em Instrumento Musical Piano - Piano Para Ballet Clássico  05 
13 T écnico em Instrumento Musical – Piano  02 
14 Técnico em Instrumento Musical Popular – Guitarra 02 
15 Técnico em Instrumento Musical – Flauta T ransversal 02 
16 T écnico em Empiano -  Correpetição 01 
17 T écnico em Instrumento Musical - Contrabaixo Elétrico  03 
18 Técnico em Canto 02 

Instituição: Centro de Educação Profissional de Caiapônia 
01 Técnico em Agroindústria 39 
02 Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 22 
Instituição: Centro de Educação Profissional de Catalão - Agnaldo Campos Netto 

01 T écnico em Química 90 
02 Técnico em Administração  38 

Instituição: C entro de Educação Profissional de Goianésia - Governador Otávio Lage  
01 T écnico em Comércio  25 
02 Técnico em Informática 51 

03 T écnico em Química 100 
04 Técnico em Açúcar e Álcool 43 

Instituição: C entro de Educação Profissional da cidade de Goiás 
01 T écnico em Cozinha 20 
02 Conservação e Restauro  25 

Instituição: C entro de Educação Profissional de Goiatuba 
01 T écnico em Agronegócios 04 
02 T écnico em Enfermagem 76 
03 Técnico em Manutenção e Suporte em Informática 06 

04 Técnico em Segurança do Trabalho  60 
Instituição: C entro de Educação Profissional de Porangatu 

01 T écnico em Enfermagem 30 
02 Técnico em Informática 30 

Instituição: Centro de Educação Profissional Sebastião de Siqueira 
01 Técnico em Informática 39 
02 Técnico em Secretariado  43 
03 Técnico em Segurança do Trabalho  53 
04 Técnico em Agente Comunitário de Saúde 30 
05 T écnico em Administração 53 
06 T écnico em Contabilidade 52 
07 Técnico em Zootecnia  59 
08 Técnico em Hotelaria 36 
09 T écnico em Enfermagem 285 
  Cursos T écnicos EaD:  Contabilidade; Secretariado; Administração 325 
  Total Geral 2.315 

 

Tabela 2 – CEP conve niados 
Escola Conveniada Cursos Matriculados 

Centro de Educação Profissional 
Zilma Carneiro  

Nutrição e Dietética 2011/1 208 
Enfermagem 2011/1 208 

Nutrição e Dietética 2011/2 207 
Enfermagem 2011/2 208 

Centro de Educação Profissional 
Florence Nightingale 

T écnico em Enfermagem 231 

 Total 1062 
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Observações:  

Os CEPs de Ceres , de Piranhas e Uruana não ministraram cursos t écnicos 

em 2011, por isso não foram listados nas t abelas  acima. 

O programa possuía o nome de Educação e Trabalho e foi alterado pela 

Lei n° 17.406 de 06 de setembro de 2011  

O Bolsa Fut uro é o maior programa est adual de qualificação técnico-

profiss ional do País. O Programa reúne todos os cursos t écnicos ofertados pelo 

Est ado, e vai qualificar 500 mil goianos nos p róximos 03 anos. 

Para incentivar a inserção dos cidadãos de baixa renda no programa de 

qualificação, será ofertada a partir de 2012 uma bolsa no valor de R$ 75,00 

mensais para os int egrantes de famílias beneficiárias dos programas B olsa Família 

e Renda C idadã, que se matricularem nos cursos de qualificação profiss ional. Em 

três  anos e meio, a meta é beneficiar 200 mil goianos com o auxílio de custo. 

Os cursos são gratuit os t ant o para os cidadãos beneficiados com os R $ 

75,00, quanto p ara aqueles que não est ão inseridos em programas de transferência 

de renda. O Bolsa Futuro vai qualificar outros 300 mil cidadãos não participant es 

do Bolsa Família e do R enda Cidadã, totalizando os 500 mil alunos qualificados 

até o final de 2014. 

No quadro acima, foi registrado o número de cursos, de matrículas e de 

concluint es nas doze Unidades do Est ado, e ainda nas duas conveniadas com o 

Est ado de Goiás. 

Além dessas atividades foi deflagrado o maior Programa Profiss ional do 

Estado, com incentivo financeiro, denominado Bolsa Futuro. Para t anto foram 

realiz ados os seguint es  procedimentos: 

1. Pesquisa sócio-econômica no Estado de Goiás; 

2. Elaboração da concep ção do Programa Bolsa Futuro; 

3. Desenvolvimento das Matriz es Curriculares , contemplando 14 cursos  

estruturados de qualificação profiss ional, a serem oferecidos pelo 

Programa; 

4. Lançamento do Programa Bolsa fut uro em 10/08/11 no Centro Cultural 

Oscar Niemeyer; 

5. Edição da Lei Estadual n.° 17.406, de 06 de set embro de 2011 que 

institucionaliza o Programa Bolsa Futuro; 

6. Regulamentação da Lei do Programa p elo D ecret o n.° 7.470, de 20 de 

out ubro de 2011; 

7. Elaboração do Decreto para aut oriz ação das contrat ações temporárias  

de professores para atuarem como T utores Presenciais nos Polos  de 

apoio presencial nos municípios (em andamento); 

8. Processo Seletivo Simplificado para contratação temp orária de p essoal 

para as unidades execut oras do Programa Bolsa Fut uro (Publicado e 

divulgado, por meio do Edit al nº 002/2011); 

9. Visitas T écnicas in loco para a estruturação física (e logística) nos  Pólos  

de apoio presencial, em 52 (cinquenta e dois) municípios; 

10. Contatos  e articulações p ara formalizar parcerias com prefeituras, 

Secretaria de Educação, Secretaria de Cidadania; 
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11. Publicação do Edital de Chamament o nº 001/2011 para os candidatos 

dos Programas Bolsa Família e Renda pela Secret aria de Ciência e 

Tecnologia, por vários  meios de comunicação, inclusive pelo link:  

http://www.sectec.go.gov.br/portal/?page_id=16191; 

12. Inscrições dos candidatos , no p eríodo de 16/12/11 a 16/02/12, em 52 

municípios .  

 

  Ação 2801 - Desenvol vi mento De Ações Pedagógi cas D o Ensino 

Profissional 

Realizações: 

        Os Centros de Educação Profiss ional – C EPs ofertaram, em 2011, uma 

diversidade de cursos , abrindo cent enas de vagas em cursos Técnicos de Nível 

Médio e cursos de Formação Inicial Continuada, at endendo um grande e variado 

público. 

        Além da oferta de cursos, os CEPs realiz aram outras ações pedagógicas 

como: palestras  e oficinas dest inadas aos servidores, aos alunos e, t ambém, à 

comunidade em geral. 

        As informações a seguir, confirmam o trabalho s ignificativo realizado em 

2011, uma vez que número de profissionais  qualificados p elos cursos nos C EPs foi 

relevante, e, além de contribuir p ara o crescimento pessoal e uma possível 

melhoria na renda familiar, também corrobora para uma sociedade melhor.  

  

 Cursos Té cnicos: 

 Duração mé dia de 1,5 ano 

 Alunos matriculados/at endidos = 3.377 

 Alunos concluintes = 440 

 Cursos ofertados: 52 

 Cursos de Formação Inicial e Continuada: 

 Alunos matriculados/at endidos = 18.483 

 Alunos concluintes = 12.487 

 

Obse rvações:  

       Os Cursos  que t iveram início em 2011, com duração de um ano e meio, 

concluir-se-ão somente em 2012. Portanto não foi possível faz er lançament os de 

concluintes desses cursos. 
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Tabela 1 – Matrí cul as, núme ro de cursos e núme ro de conclui ntes dos cursos  
Técni cos e FIC por CEP  

N
º. 

de
 O

rd
em

 

C
E

P 
Cursos de FIC Cursos Técnicos 

M
at

ric
ul

as
  

N
. C

ur
so

s 

C
on

cl
ui

nt
e

s 

M
at

ric
ul

as
  

N
. C

ur
so

s 
 

C
on

cl
ui

nt
e

s 

1 Anápolis 3.876 49 2870 509 04 47* 
2 Basileu França 4.534 132 3.055 172 18 86 
3 Caiapônia 326 07 233 61 02 21 
4 Catalão  1072 29 998 128 02 * 
5 Ceres 1.006 23 341 0 0 0 
6 Goianésia 1.037 57 625 219 04 * 
7 Cidade de Goiás 124 06 65 45 02 * 
8 Goiat uba 243 11 189 146 04 08* 
9 Piranhas**  801 31 612 0 0 0 
10 Porangat u 498 16 452 60 02 * 

11 
Sebastião de 
Siqueira**  4.134 48 2.724 975 12 * 

12 Uruana 832 16 323 0 0 0 
  TOTAL 18.483 425 12.487 2315 50 162 

       ** Incluem dados das UD EPs.  
 
Tabela 2 – Cursos Técnicos, matrí cul as e número de concluintes por Unidade 

Escolas Conveni adas  
Escola 

Conveniada Cursos Matriculados Concluintes 

CEP Zilma 
Carneiro 

Nutrição e Dietética 2011/1 208 78 

Enfermagem 2011/1 208 79 

Nutrição e Dietética 2011/2 207 47 

Enfermagem 2011/2 208 47 
CEP 
Florence 
Nightingale 

T écnico em Enfermagem 231 127 

 Total 1062 378 

 Ação 2802 - Estruturação De Program a De Educação Profissional À 

Distância 

Realizações: 

Foram estruturadas  duas Unidades C ert ificadoras para atender ao 

Programa e-T ec Brasil, nas cidades de Anápolis e Goiânia, nos Centros de 

Educação Profissional de Anápolis e Sebast ião de Siqueira, respectivamente. 

Além disso, outras  at ividades foram desenvolvidas , visando atender melhor às  

necessidades do mercado de trabalho, e aos  anseios do cidadão goiano, tais como: 

1. Inst alação de Pólos de ofert a de EAD pelo e-Tec Brasil, nos  

municípios: A nápolis, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Catalão; 

2. Abert ura e processo seletivo para 600 vagas nas referidas cidades  

Pólos; 

3. Ofert a de 04 cursos de nível técnico: Logística, Contabilidade, 

Administração e Secretariado; 

4. Produção de mat erial didático com validação p ela Univers idade de 

Mato Grosso UFMT , num tot al de 08 cadernos/disciplinas. Estão em fase 

de produção mais 17 cadernos/disciplinas; 

5. Capacit ação p ara 120 profissionais em parceria com UFMT e UFSC – 

Univers idade Federal de Santa C atarina.  

 Foi celebrado ajuste/convênio com o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FND E, para inst alação de 02 Núcleos  de EaD no 

ano de 2010, em complementação ao Programa e-Tec Brasil. Os rep asses foram 
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repassados no exercício de 2011 e beneficiarão os CEPs de Anápolis e Sebastião 

de Siqueira, em Goiânia. 

 Foram adquiridos mobiliários e equip amentos, para at ender a ação de 

capacit ação dos integrantes  dos programas estadual e federal de transferência de 

renda, domiciliados no Estado. T ais it ens  serão destinados a 20 municípios, com 

previsão para at endimento de 20 mil pessoas  inicialment e, conforme Decreto n.° 

7.470/2011. 

 

  Ação 2803 - Desenvol vimento E Impl antação De Cursos De Educ. 

Prof. Integrado Ao Ens. Médi o Da Re de  Estadual 

Realizações: 

 Não há. 

  

  Ação 2921 - Construção, Ampliação E/Ou Reform a De Centros De 

Educação Profissi onal 

Realizações: 

  Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

 Ação 2922 - Consoli dação E Fortalecimento Da Re de  De Educação 

Profissi onal Do Estado 

Realizações: 

Visit a aos municípios de Palmeiras de Goiás, Rio Verde, Jataí, Mineiros , 

Posse, Formosa, Valp araíso, Luziânia, Santo Antonio do Descoberto, Planaltina, 

Alexânia, Paraúna, São Luiz de M ont es Belos, Iporá, M ozarlândia, Minaçu, 

Uruaçu, Niquelândia, M ara Rosa, Itumbiara, Santa Helena, Águas Lindas, 

T rindade e Quirinópolis, p ara viabiliz ar a imp lant ação de pólos do Programa 

Bolsa Futuro.  

Realização de Processos Seletivos Simplificados, para contratação 

temporária de Pessoal para as Unidades de Educação Profiss ional, desde a fase de 

elaboração dos Editais e Portarias, acompanhamento das inscrições, apuração de 

result ados e envio para publicação. Foram selecionados contrat os para C ent ros de 

Educação Profissional de todo o Estado. Além dos Processos Seletivos  

Simplificados de pessoal, foram realizados outros para seleção de alunos às vagas  

oferecidas no CEPs para os cursos  técnicos  e de formação inicial e continuada. 

Implement ação e coordenação de diversas reuniões para articular 

convênios e parcerias, bem como planejar atividades de inovação e subsidiar 

estudos para implantação/implementação de estruturas de Educação Profissional 

em vários municípios do Est ado.  

Participação em seminário de apresentação do  Anuário do Sistema 

Público de Emprego, T rabalho e Renda promovido pela Superint endência 

Regional do Trabalho e Emp rego em Goiás (SRTE/GO) e o Departamento 
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Int ersindical de Est atística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) O evento contou 

com a participação de represent ant es de Federações (t rabalhadores e patronais) 

conselheiros do trabalho (municipais e est aduais) e diversos órgãos 

governament ais . 

Repasse de recursos financeiros aos  Conselhos  Diret ores do CEPs, por 

meio do Programa Dinheiro Diret o na Escola – Proescola, instituído pela Lei 

Est adual n.° 13.666/2000. Ao todo 12 C onselhos receberam recursos para 

despesas de custeio e capital, conforme est ipulado em processo instruído pelo 

Gabinete de Gestão de C apacitação e Formação Tecnológica. 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

  Ação 2856 - Prover Soluções Em Sistemas, Program as E 

Equipamentos  De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual 

Realizações: 

 Foram adquiridos equip amentos (servidores e unidade de backup) para 

atender o setor de tecnologia da informação da Past a. 

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvol vime nto De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor - Ppcss 

Realizações: 

 Não houve execução da ação.  

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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3301 – GABINETE DO SECRETÁRIO D E POLÍT ICAS  PARA 

MULHERES E PROMOÇÃO DA IGUALDADE RAC IAL - S EMIRA 

 

GESTOR: 

 Gláucia Maria Teodoro Reis  

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje tivo Institucional:  

 Promover a igualdade e a equidade de gênero para a efetivação de 

direitos fundamentais e a sup eração de fat ores que obstaculizam a 

melhoria da qualidade de vida das mulheres.  

 

 Eixo Gove rnamental/ Macro-objeti vode Atuação (PPA 2008-2011 - 

Goiás Estado da Quali dade  de Vi da): 

 Goiás, cidadania e bem est ar social 

 

 Legislação: 

 Lei nº 16.042, de 1º de junho de 2007 

 Lei 17.257, de 25/01/2011 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Na gestão de seus programas a Semira teve como principais objetivos: 

a) int egrar programas que tenham como base a promoção da cidadania 

da mulher numa persp ectiva de gênero, et nia e divers idade, incluídas  

ai as comunidades LGBTT , quilombolas, indígenas e ciganas; b) 

foment ar as iniciativas da organiz ação civil; e c) incent ivar, a partir 

das parcerias construídas , o empoderament o e conseqüente autonomia 

dos segmentos e comunidades no âmbito de sua atuação, qualificando-

os p ara procurar e identificar as “portas  de saída” de um sistema que 

vem reproduzindo uma hist ória de exclusão e dist anciamento destes  

segmentos e comunidades de direit os humanos básicos como 

segurança, educação e saúde. 

 O total de recursos disponibiliz ados para o exercício de 2011 foi da 

ordem de R$ 5.678.000,00, sendo R$ 995.000,00 provenient es de 

Convênios assinados com o Governo Federal e R$ 4.683.000,00 do 

T esouro. Dos recursos do Tesouro, R $ 3.159.000,00 foram destinados 

aos Programas Administrat ivos de Apoio e R$ 1.524.000,00 aos  

Programas Finalísticos da Secretaria. 
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 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Capacitação int erna dos servidores da Semira, em parceria com o 

SEBRAE com vistas à elaboração do Planejamento Estratégico 2012-

2015 e com consultores externos  e técnicos  da equip e da Secretaria 

para aprofundar conhecimento e informações sobre as áreas temáticas 

no âmbit o de sua atuação.  

 

 Descrição dos Princi pais Indicadores de Desempe nho dos 

Programas e das Açõe s:  

 Os registros apontam além de uma intensa at ividade, persp ectivas de 

trabalho que aument am a cada dia ant e os bons resultados que estão 

sendo colhidos. O diferencial que a Semira busca traz er na execução 

de seus programas e projetos é a art iculação com as esferas federal e 

municipal assim como com as organiz ações civis, alinhando metas e 

objetivos para potencializar recursos e resultados.  Como exemplo 

deste esforço cabe ressaltar a implant ação, em 2011, de três 

Promotorias Especializadas/Núcleos de Gênero do Minist ério Público, 

nos municíp ios de Aparecida de Goiânia, Luz iânia e Goiânia, bem 

como um Juizado de Violência contra a Mulher (violência doméstica e 

familiar) em Goiânia – 7º Juiz ado.  

 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Objeti vos: 

Gestão Participati va: 

 Realização reuniões semanais com as Superintendent es e Gerentes  

para nivelamento de informações, exp osição de resultados e 

dificuldades e busca de soluções de consenso na execução dos  

projetos e ações  da Secret aria.  

Gestão com Foco nos Resultados: 

 Acompanhament o, controle e avaliação da agenda de ações da 

Secretaria, para identificação de possíveis  problemas e ant ecipação 

das providências  para sua a solução. Concentração de esforços  de 

todos os servidores por ocasião de realiz ação de grandes eventos. Ex: 

Conferências estaduais, seminários, Dia Int ernacional da Mulher; 

Comemorações do Ano Internacional dos Afrodescendentes; etc. 

Política de Gestão de Pe ssoas: 

 Capacit ação int erna dos servidores da Semira para (1) elaboração do 

Planejamento Estratégico 2012-2015 e (2) aprofundar conheciment o e 

informações sobre as  áreas temát icas no âmbit o da Secretaria. 

Facilitar a movimentação de servidores com objet ivo de motivar e 

adequar vocações, int eresses e talentos considerando as necess idades  

de execução das atribuições da Semira e os p adrões de qualidade 

estabelecidos para os atendimentos e serviços prestados.  
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PROGRAMA 1920 - PROGRAMA DE EN FRENT AMENTO A 

HOMOFOBIA  

Descrição dos Indi cadores de Resultado: 

A criação da Gerência da Diversidade, dentro da estrutura organiz acional 

da Secret aria de Políticas para Mulheres e Promoção da Igualdade Racial – 

Semira, p ossibilitou: a) a contrat ação de t écnicos para a gest ão do Programa de 

Enfrent amento a Homofobia e consequent e elaboração de um plano de trabalho 

fundament ado em políticas públicas para a comunidade LGBTT (Ação 2961); b) a 

capacit ação de 240 pessoas em temát icas ligadas a área de atuação da referida 

Gerência  (A ção 2962); e c) a promoção de três (3) campanhas sócio-educat ivas  

para o enfrent amento a homofobia (A ção 2963). 

O Programa de Enfrent amento a Homofobia realizou as met as 

estabelecidas em suas ações, superando dificuldades típicas de uma nova estrutura 

organiz acional que precisa, ao mesmo t empo em que se constitui, conhecer e 

alinhar suas ações com as estrat égias  propostas pela nova gestão de governo. O 

Programa teve uma avaliação positiva dos 240 beneficiários de suas ações.pessoas 

e obteve uma avaliação posit iva das atividades realiz adas. 

A realiz ação das  ações de capacit ação no combat e à homofobia no Cent ro 

de Referência Estadual da Igualdade, unidade de atendimento da SEMIRA, teve 

como resultado agregado uma maior divulgação e conseqüente procura dos 

serviços prestados por profiss ionais das áreas jurídica, psicológica e assistência 

social. 

O cumprimento das  met as atesta a efet ividade do Programa de 

Enfrent amento a Homofobia . 

 

 Ação 2961 - Criação E Implementação De Instrumento De Gestão 

Realizações: 

 Criação da Gerência da Diversidade 

Observações: A Secretaria de Política para Mulheres e Promoção da 

Igualdade Racial – Semira foi criada pela Lei nº 16.042, de 1º de junho de 2007, 

com reduz ida estrutura organiz acional. A gestão atual, ap ós levantamento 

conjunt ural fundamentado na análise técnica dos document os produzidos ao longo 

de sua imp lementação, propôs e t eve aprovada pelo Governador do Est ado de 

Goiás, Marconi Perillo uma nova estrutura, - Lei 17.257, de 25/01/2011 - alinhada 

com os eixos estrat égicos do Plano de Governo do Estado de Goiás.  

Reestruturada, a Semira cont a hoje com quatro sup erintendências e suas  

respectivas  gerências, Coordenadorias  dos Centros de Referências  da Igualdade e 

da Dive rsi dade, para efetivar p olíticas públicas a p artir de uma ação transversal 

que respeit e os asp ectos de igualdade ét nico-racial, geracional e de orientação 

sócio afetiva.  
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 Ação 2962 - Gestão De Pessoas  

Realizações: 

 Capacitação interna –  apresentação das ações desenvolvidas e 

programadas pela Gerência de Polít icas da Diversidade desde sua 

criação em 25 de fevereiro de 2011 com posse de servidor no cargo de 

Gerente de Políticas da Divers idade ocorrida no dia 17 de março de 

2011. A psicóloga e Mestre em Saúde Mental, Robert a Fernandes  de 

Souz a, servidora da SEMIRA, proferiu palestra sobre Sexualidades  

aos demais servidores  da Pasta abrangendo temas sobre orientação 

sexual e identidade de gênero com espaço p ara questionamentos e 

debat es. 

 

 Ação 2963 - Promoção De Campanhas S óci o-Educati vas Para O 

Infrentamento À Hom ofobi a 

Realizações: 

 Seminári o S AÚDE e S EGURANÇA na DIVERS IDADE - com o 

objetivo de minimiz ar ações configuradas sob a forma de preconceito 

e discriminação à pop ulação LGBTT  do Estado de Goiás e p romover 

a humaniz ação ao at endimento prest ado p elos órgãos estaduais nas  

referidas áreas .  

 

Estrutura 

2007 
Estrutura 

2011 

Legenda 
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 II C onferência Estadual LGBTT – t eve como objetivo principal ser 

um  espaço de discussões entre represent ant es da sociedade civil e do 

poder público p ara propositura de políticas públicas que combatam a 

discriminação e resguardem o respeito aos direit os igualitários de 

lésbicas, gays, bissexuais, travest is, transexuais e transgêneros.  

 A Secret ária de Est ado de Polít icas p ara M ulheres e Promoção da 

Igualdade R acial ap resent ou os avanços do Estado de Goiás nas 

conquistas de políticas públicas p ara LGBT desde a reestruturação do 

Centro de Referência Estadual da Igualdade – CR EI como a criação 

da Gerência de Políticas  da Divers idade.  

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

T ECNOLOGIA D A INFORMAÇÃO  

 

  Ação 1237 - Prove r Suporte Técnico A S istemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso N a Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Programa não realiz ado em raz ão de restrições orçamentárias. 

 

 

 Ação 1238 - Prove r Materiais E Serviços Para Operação De Re de s E 

Equi p. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Programa não realiz ado em razão de restrições orçament árias. 

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

Programa não realiz ado em razão de restrições orçament árias. 

 

 

PROGRAMA 3319 - PROGRAMA PROMULHER 

Descrição dos Indi cadores de Resultado: 

No exercício de 2011 foram adquiridos e licitados, móveis, equip amentos  

e viaturas p ara 09 Centros de Referência, 06 Núcleos Esp ecializ ados de 

Atendiment o à M ulher – NEAM  e 22 Delegacias Especializadas de At endimento à 

M ulher DEAM, ultrap assando o quant it ativo de 8 novos municípios  int egrados aos  

serviços de at endimento a mulher em sit uação de risco de violência (Ação 2902).   

A gestão da transversalidade e equidade de gênero foram temas das 32 

conferências municipais, regionais e est adual realizadas (Ação 2903), ocasião nas  
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quais foi construída uma articulação com os gestores públicos e da organiz ação 

civil para consolidação de ações de fomento e reforço da referida transversalidade 

e equidade de gênero em seus municíp ios. Part iciparam dest as conferências 

represent ant es de 245 municípios  tot aliz ando 5234 p essoas. 

Foram qualificadas 1583 mulheres, líderes comunitárias, no âmbito do 

Convênio firmado com a UNIPAZ também ultrapassando a meta est ipulada para a 

Ação 2904. Segundo avaliação da Secretaria Nacional de Justiça, ógão financiador 

e responsável p ela coordenação nacional do Programa, Goiás implement ou a 

segunda maior ação no âmbito do Programa M ulheres da Paz.   

A Semira convocou, orient ou e participou da realiz ação de 31 

conferências municipais e regionais, além da 3ª Conferência Estadual de Políticas 

para M ulheres, dando cumprimento à Ação 2905 de mobilização e particip ação 

popular.    

   

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 01 – O corrênci as nas D EAM do Estado de  Goiás  -2010 

Ocorrências nas DEAM do Estado de Goiás – 2010 

Cidades Total 

Principais ocorrências registradas 

Ameaça Lesão 
dolosa 

Maus 
tratos Estupro 

T entativa 
de 

estupro  

Homicídio 
doloso 

Tentativa 
de 

homicídio  

Anápolis 500 44 142 0 5 2 0 3 

Aparecida 448 210 181 1 39 7 2 11 
Caldas  
Novas 110 46 16 0 2 0 0 3 

Catalão 87 45 28 0 2 0 0 0 

Formosa 235 118 72 3 8 0 0 1 

Goiânia 5265 3126 1538 2 127 1 0 28 

Itumbiara 276 109 113 0 2 0 0 3 

Jat aí 430 290 92 0 14 0 1 3 

Luziânia 457 312 181 0 9 2 3 11 
Rio 

Verde 622 341 151 1 8 5 0 4 

Senador 
Canedo 222 97 37 2 4 0 3 5 

T rindade 181 54 20 1 5 0 0 2 
Uruaçu 329 3 7 0 0 1 0 1 

Total 9162        
Fonte: Sup erintendência do Sist ema de Execução Penal (SUSEPE) 
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Tabela 02 – Ocorrênci as nas D EAM do Estado de  Goiás  - 2011 

Ocorrências  nas D EAM do Estado de Goiás – 2011 

Cidades  Total 

Principais ocorrências registradas 

Ameaça Lesão 
dolosa 

Maus 
tratos Estupro  

T entativa 
de 

estupro  

Homicídio 
doloso  

Tentativa 
de 

homicídio  

Anápolis  534 30 117 0 3 3 0 0 

Aparecida 361 52 158 0 19 7 1 6 

Caldas 
Novas 163 60 20 0 2 0 1 1 

Catalão 91 48 24 0 0 0 0 1 

Formosa 337 200 101 0 2 1 2 5 

Goiânia 4853 2816 1541 6 93 8 0 10 

Itumbiara 125 78 39 1 0 0 0 1 

Jataí 211 137 70 3 5 3 0 2 
Luziânia 326 203 164 0 5 0 9 3 

Porangatu 112 61 38 1 2 0 1 1 

Rio 
Verde 510 291 118 1 5 0 2 4 

Senador 
Canedo 247 121 72 2 3 1 1 2 

Trindade 158 54 42 3 4 1 0 2 

Uruaçu 81 15 5 0 0 0 0 1 

T otal 8109        
Fonte: Sup erint endência do Sist ema de Execução Penal (SUSEPE) 

 

Tabela 03 – Ocorrênci as em outras Delegacias  de Polícia - D P do Estado de 

Goiás. 

Principais  ocorrências, onde as  vítimas são mulheres , registradas em outras DP do 
Estado de Goiás. 

2010 

Naturez as  Quantidade 

Homicídios  200 

Lei 8.069/1990 Est atut o da criança e do 
adolescente  

125 

Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha 3114 

Lei 10.741/2003 Estat uto do idoso  57 

2011 

Naturez as  Quantidade 

Homicídios  208 

Lei 8.069/1990 Est atut o da criança e do 
adolescente  

111 

Lei 11.340/2006 Lei Maria da Penha 3205 

Lei 10.741/2003 Estat uto do idoso  27 
Fonte: Sup erintendência do Sist ema de Execução Penal (SUSEPE). 
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Quadro demonstrat ivo do t otal de atendimentos no Centro de R eferência da 

Igualdade Racial –CR EI de Goiânia, no segundo semestre de 2011. T ot al de 

at endimentos 837. 

 

  Ação 2902 -  Implantação de rede estadual de re de de atenção às 

mulheres. 

Realizações: 

Os Centros de Referência são um instrument o de amparo e defesa do 

público feminino, que oferecem suporte psicot erapêut ico e jurídico com a 

função de também proporcionar à comunidade um espaço para realização de 

cursos de capacit ação, de oficinas t erap êuticas e vivências diversas. Sua 

implement ação se inicia com uma negociação de parceria entre o Governo 

Estadual e os Governos M unicipais a quem cabe a destinação e manut enção do 

espaço para sua instalação e a cessão de servidores locais para compor uma 

equip e multip rofissional composta por um administrador, um psicólogo, um 

assist ent e social e um advogado.  

Os nove Centros de R eferência inst alados nos  municípios de 

Anáp olis, Cidade Ocidental, Goiânia, Goiás Iaciara, It umbiara, Morrinhos, 

Sant a Helena e Uruaçu já receberam mobiliários e equip amentos  e serão 

cont emp lados com viaturas cuja licitação já foi concretiz ada. 

 

Quadro1: Pacto 2009 

PAC TO 2009 – Acordo de C ooperação Federativa celebrado entre a União, por  

intermédio da Secretaria Especial de Políticas  para M ulheres da Presidência da 

República e o Estado de Goiás  por  intermédio da Secretaria de Políticas para 

Mulheres e Promoção da Igualdade Racial – Semira, e a Associação Goiana de 

Municípios para a execução de ações cooperadas e solidárias para a implantação 

do Pacto Nacional pelo enfrentamento da violência contra as mulheres. O Acordo 

de Cooperação foi assinado por representantes de 33 municípios goianos em 08 

de março de 2010. (Ver  Quadro 2 a seguir).  
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Quadro 2: Demonstrativo dos Muni cípios  Goianos com Equipamentos  

Sociais de Atendimento à Mulhe r em Situação de Vul nerabilidade  

Nº M unicípio CREI NEAM DEAM PACTO 
1 Águas Lindas      1 1 
2 Anáp olis 1   1 1 
3  Anicuns    1   1 
4 Aparecida de Goiânia     1 1 
5 Caldas Novas     1 1 
6 Catalão     1 1 
7 Cavalcante / Campos B elos   1 1 1 
8 Ceres  1     1 
9 Cidade Ocidental  1     1 
10 Cachoeira Alta    1     
11 Crist alina       1 
12 Formosa     1 1 
13 Goianésia     1 1 
14 Goiânia 1   2 1 
15 Goiás 1     1 
16 Goiatuba       1 
17 Iaciara  1     1 
18 Inhumas       1 
19 Itapuranga    1     
20 Itumbiara 1   1 1 
21 Jaraguá        1 
22 Jataí     1 1 
23 Luziânia     1 1 
24 M inaçu    1   1 
25 M ineiros     1 1 
26 M orrinhos 1     1 
27 Niquelândia       1 
28 Novo G ama     1 1 

Nº Município CREI NEAM DEAM PACTO 
29 Pires do Rio       1 
30 Planaltina     1 1 
31 Porangat u     1 1 
32 Posse       1 
33 Professor Jamil       1 
34 Quirinóp olis       1 
35 Rio Verde     1 1 
36 Sant a Helena 1   1 1 
37 St o Ant ônio do Descobert o     1 1 
38 São Luís de Montes  Belos    1     
39 São Miguel do Araguaia       1 
40 Senador Canedo     1 1 
41 Silvânia       1 
42 Trindade     1 1 
43 Uruaçu  1   1 1 
44 Valparaíso     1 1 
  TOTAL 10 6 24 41 

 

 

 Ação 2903 - Gestão da T ransversalidade e e qui dade de gênero. 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 
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  Ação 2904 - Combate a di scriminação contra as Mulhe res . 

Realizações:  

 Projeto “Mulheres da Paz ” -  Foram capacitadas 1583 mulheres  na 

região do entorno de Brasília cujo objet ivo foi a cap acit ação das 

agentes sociais  para trabalhar com mulheres vít imas de violência.  

 Qualificação das mulheres para a construção civil - Experiência 

piloto que qualificou oit ent a mulheres  para ingresso no mercado de 

trabalho da construção civil. O curso foi efetuado em convênio com a 

Organização das Volunt árias do Est ado de Goiás – OVG.  

Observações: 

Os bons resultados obt idos  com a qualificação das  mulheres para a 

construção civil conduz iram a uma negociação para replicar e multiplicar a 

exp eriência, inclusive em alguns municíp ios do int erior do Est ado de Goiás. Foi 

articulada para 2012  a assinatura de convênio entre ACIEG, SINDUSCON, 

SENAI e SEMIRA, para a capacitação de mulheres na área da construção civil, 

visando sua inclusão no mercado de trabalho e redução da dep endência financeira 

das mulheres.  

 

 

 

 

 Ação 2905: Mobilização e partici pação popular. 

Realizações: 

1. Só para Mulheres - event o realizado para 600 mulheres , no Centro de 

Convenções. A Semira patrocinou a vinda de M aria da Penha para 

proferir palestra e discussão sobre a Lei que leva seu nome. Na ocasião 

foi feito também o lançamento e autógrafo de seu livro: “Sobrevivi, posso 

cont ar”.     

2. Conferê nci as Munici pais e Regionais de Políticas Públicas  para 

Mulheres – 32 conferências realiz adas das quais part iciparam 5234 

representantes de 245 municípios goianos vinculados ao serviço público e 

à organização civil com o objetivo de ident ificar e consolidar as  

demandas das mulheres goianas quanto às prioridades a serem 

consideradas na elaboração do 3º Plano N acional de Políticas p ara 

Mulheres - PNPM. 

3. 3ª Conferê ncia Estadual de Políticas para Mulhe res - Conferência 

Estadual convocada pelo Decreto 7.372 de 17 de junho de 2011, assinado 

pelo Governador Marconi Perillo e coordenada pela Secretaria de 

Políticas p ara Mulheres e Promoção da Igualdade Racial – SEMIRA e 

pelo Conselho Estadual da Mulher – CONEM. A Conferência t eve mais  

de 400 participantes sendo 182 represent ant es  da esfera do governo 

est adual e 61 da esfera municipal. Est iveram presentes, além de 

convidados especiais, 220 representant es de entidades da organização 

civil.    
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Observações: 

A realização das Conferências Municipais e Regionais de Políticas 

Públicas p ara M ulheres foi precedida p ela realização de Reuniões T écnicas para 

orientação quanto à realiz ação das mesmas. Participaram das Reuniões os técnicos 

da Sup erintendência da Mulher – SU PEM e C onselheiras  do Conselho Estadual da 

Mulher – CONEM. 

A 3ª Conferência Estadual de Políticas para Mulheres foi realizada com 

as D elegadas eleit as nas Conferências Municipais e R egionais para represent ar as 

mulheres goianas de todos os segmentos , discut ir e aprovar as prioridades a serem 

levadas para plenária da 3ª Conferência Nacional de Políticas  para Mulheres . 

 

  Ação 2906: Apoio e difusão do conhecimento. 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3320 -  PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DEFESA DA 

IGUALDADE ÉTINICO -RACIAL 

Descrição dos Indi cadores de Resultado: 

O Programa de Promoção e Defesa da Igualdade Étnico-R acial foi o que 

teve mais comprometida a realização de suas ações em raz ão da não existência 

prévia de Convênios que assegurasse a continuidade das  ações  planejadas  e 

também do cenário de restrições orçament árias encontrado pela nova gestão.  Por 

est a raz ão as Ações 2908 – Instâncias de Pactuação e Controle Social de Promoção 

e Defesa da Igualdade Ét nico-Racial e 2909 – Implantação e Implementação do 

Sistema de Informação Ét nico Social do Est ado não foram execut adas. 

A equipe técnica da SUPIR est abeleceu cont ados com representantes  

públicos  da sociedade civil para criar articulações e ident ificar demandas e 

possibilidades de captação de recurso visando o desenvolviment o de ações de 

inclusão e promoção da igualdade racial no PPA 2012/2015. 

 

 Ação 2907 - Campanhas, e ventos e ações e ducati vas  para garantir a 

prom oção e defe sa da igual dade étnico-racial. 

Realizações:  

Foram realizados 04 eventos com estrat égias e conteúdos alinhados ao 

Programa de Promoção e Defesa da Igualdade Ét nico-R acial: 

1. Desafios para a Im plementação da Lei 10.639/2003 no S istema de Ensino 

Público.  A Lei aprovada em 09/01/2003 trata da incorporação de conteúdos da 
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história dos afrodescendentes nos currículos das escolas de ensino médio e 

fundament al. 

 2. S eminário de Fortale cimento da Etni a Cigana. 

 3. Seminári o da Promoção da S aúde da População Negra no Estado de 

Goiás. 

4. Os Tambore s de Zumbi no Coração do B rasil – realização de festividades  

comemorativas  na Semana da Consciência Negra:  

1. Dialogando com a Negrit ude – mostra de filmes, debat es e apresentações 
cult urais realizadas no Ministério Público. 

2. Intercâmbio cultural Ilê Ayê / Kalunga  no município de C avalcant e- GO. 

3. A África que não vemos nas escolas e na sociedade, na Faculdade de 
Educação da UFG. 

4. Entrega da Comenda Zumbi dos Palmares no Palácio das  Esmeraldas. 

5. O Samba pede Passagem – cortejo realiz ado em comemoração ao Dia 
Nacional do Samba. Concentração na Praça C ívica com a particip ação de 
grupos de samba, cap oeira e congadas.  

Observações: 

A entrega da Comenda Zumbi dos Palmares foi feita no Palácio das 

Esmeraldas. Essa condecoração reconhece e valoriz a o trabalho de personalidades, 

intelectuais e profiss ionais negros, instituições de ensino, políticos, mulheres 

negras e órgãos da imprensa que desenvolvem ações na luta de combat e ao 

racismo e à discriminação racial, contribuem para desenvolvimento e a valoriz ação 

de manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras no Est ado de Goiás. 

 Ação 2908 - Instâncias de pactuação e controle social de promoção  e 

de fesa da i gual dade é tni co-racial -  Implantação e im pleme ntação. 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2909 - Im pl antação E Implementação Do S istema De 

Informação Étnico-Social Do Estado 

Realizações:  

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2910 - Capacitação e formação continuada dos age ntes da 

políti ca de prom oção e defesa da igual dade é tni co-racial. 

Realizações:  

Foram capacitadas 390 p essoas na t emática da Promoção e Defesa da 

Igualdade Étnico Racial, na realização dos eventos: 

1. Seminário Saúde da População Negra 120 p essoas. 
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2. Seminário “Desafios para Imp lant ação da Lei 10.639/2003 no Sist ema de 

Ensino Público; Senador Canedo 55 pessoas e Aparecida de Goiânia 70 

pessoas. 

3. Fortaleciment o da Et nia Cigana no municíp io de Trindade 150 p essoas .  

 

  Ação 2911: Apoio financei ro aos movimentos com unitários 

Quilombolas e Kalungas 

Realizações:  

 Apoio logístico para a participação de integrantes das comunidades 

afrodescendent es do Estado de Goiás no lançamento do Ano 

Int ernacional dos Afrodescendent es em Brasília. 

 Apoio para a realização da Romaria de Nossa Senhora d’Abadia na 

Comunidade Quilombola Kalunga Vão de Almas.  

 Apoio para a realiz ação da Romaria de Nossa Senhora do Livramento 

e São Gonçalo  na Comunidade Quilombola Kalunga Vão do 

Moleque. 

 Apoio para a realiz ação do Intercâmbio cultural entre o grupo Ilê Ayê 

da Bahia e a Comunidade Quilombola Engenho II, no município de 

Cavalcante.  

 

 

Obse rvações:  

A equip e técnica da Superint endência de Promoção da Igualdade Racial – 

SUPIR est eve em todos os eventos, aproveit ando a ocasião para divulgação do 

programa  de trabalho da Semira e para articulação com as lideranças locais. 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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4101 – AGÊNCIA GOIANA DE COMUNICAÇÃO - AGECOM 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 

 

GESTOR:  

 JOSÉ LUIZ BIT TENCOURT FILHO  

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

Art. 2º À A gência G oiana de Comunicação compete: 

I - executar a política de comunicação social do Governo estadual e dos 

serviços p úblicos  de radiodifusão de sons e de sons e imagens das 

emissoras de propriedade do Est ado, bem como a administração dos 

serviços gráficos da Imprensa Oficial; 

II - implementar as atividades governamentais relacionadas com os 

serviços de imprensa, divulgação e campanhas inst itucionais do 

Governo do Estado; 

III - executar, nos termos da concessão federal, os serviços de 

radiodifusão e televisão com finalidades educacionais , informativas, 

sociais e comerciais, em estrita observância à legis lação vigent e 

aplicável; 

IV - administrar, em conformidade com as normas e legis lação em 

vigor do Poder Público concedent e, as atividades de emissão, 

transmissão e retransmissão de sons e de sons e imagens das emissoras  

de Rádio Brasil Central AM (OC, OM, OT)/FM  e T elevisão Brasil 

Central, por meio de suas frequências e seus canais ; 

V - imprimir e fazer circularem o Diário Oficial e o Diário da Just iça do 

Est ado de Goiás; 

VI - mant er estreito relacionament o com os  demais  órgãos  e as  

entidades  do Est ado, bem como com os veículos de comunicação, 

oficiais ou privados, promovendo a divulgação dos assuntos de 

int eresse do Governo. 

 

 Eixo(s) Governamental (tais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás  

Estado da Qualidade de Vi da): 

 Avanço de Gestão e Regulação Efetiva dos Serviços Públicos    
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 Legislação: 

 Art. 1º A A gência Goiana de C omunicação, criada pela Lei nº 

13.550, de 11 de novembro de 1999, é entidade autárquica estadual, 

dotada de personalidade jurídica de direito público int erno, com 

autonomia administrativa, financeira e p atrimonial, jurisdicionada à 

Secretaria de Est ado da Casa Civil, nos t ermos do art. 9º, inciso I, da 

Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011. 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

 As met as previstas em 2010 para 2011 foram rep ensadas, haja vista 

a entrada de uma nova gestão.  

 Cont udo, alguns projet os t iveram continuidade e outros novos foram 

iniciados p ara sua implant ação em 2012. 

 O ano de 2011 foi de reestruturação.   

 Grandes p rojetos e processos de gestão foram elaborados e 

implement ados, bem como: Est rut ura Organiz acional 

(Organograma), Publicação do Regulament o da A gência, 

Elaboração do R egiment o Int erno, Divulgação do Manual de Cargos 

e Funções, Encaminhamento à Segplan de uma M inuta de Avaliação 

de Desemp enho aos Novos C oncursados, D efinição de novo layout 

para o espaço fís ico da Agência, Realização do Processo Selet ivo de 

Meritocracia para definição dos Gerentes, PPA 2012-2015, 

definição dos orçamentos de 2012-2015, elaboração de novos 

projet os de invest imento p ara a área administrativa, Convocação da 

lista nominal de reposição dos concursados, R eestruturação das  

áreas com a nova gestão (reorganiz ação de processos) e Ret omada e 

novas tomadas de decisões para alguns projetos (TV Digit al – T BC 

News, M odernização do Parque Gráfico; Procedimento de Trabalho 

da Divulgação e Moderniz ação das  Rádios AM/FM).       

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Indicadores  de Contratos administrativos e finalísticos. 

 Utiliz ação de Formulários  de Controle.   

 Elaboração de planilhas  de controle no Excel.  

 Consultas ao R egulamento, Regiment o Interno, Instrução de 

Trabalho, C artilhas de Sistemas Int ernos e M anuais .   

 Aliment ação e manutenção de sistemas ext ernos para controle de 

informações gerenciais, estatíst icas e financeiras: Sigep lan, Seonet, 

Sip lam, Comp ras Net, Siofnet, Siscon, entre outros.  
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  Desenvolvimento de s istemas: 

- Port alIntranet, Sit e A gecom, Sit e T BC, Sit e RBC FM, Sit e RBC 

AM e Sistemas Internos. 

  Manut enção de sistemas: 

- Controle de Mídia, Sisfat , Sispub, Portal Intranet, Site Agecom, 

RIBS/DIV, SDVLG, A gecom Patrimônio, Controle de Assinaturas, 

Arquivo Beta Cam e Help Desk.   

 Cont inuidade da elaboração de R elat órios: Circunst anciado Anual, 

de Gestão e Diagnóstico Institucional para a Assembléia Legislativa. 

 Comprovação de resultados por meio dos indicadores de Contratos 

Administrativos e Finalísticos.   

 Elaboração dos orçamentos 2012-2015. 

 M ontagem e cont role da Tomada e Prest ação de Cont as para 

T ribunal de C ont as  do Estado de Goiás.  

 Reuniões Periódicas para as  Comissões de Trabalho.  

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem pe nho dos 

Programas e  das Ações: 

 No ano de 2011 a nova gest ão pautou em reorganizar os 

procedimentos de trabalho, definir a nova estrutura organizacional e 

discut ir os novos projet os e p lanos de ação a serem implementados 

no PPA 2012-2015.     

 O órgão orientador (Segplan) do PPA, orçamento, indicadores e 

outros; solicit ou que os órgãos  não alimentassem o sistema de 

Indicadores Syscore por haver necessidade de nova at ualização 

técnica do sistema. O novo s ist ema est á sendo elaborado por 

profissionais da área de Tecnologia da Informação da Segp lan e 

ass im que o mesmo for concluído e o PPA 2012-2015 for p ublicado, 

os órgãos t erão treinamento específico para elaboração de 

indicadores  para o PPA e aliment ação do sistema.    

 Cont udo, a Agecom sist ematizou a rotina de entrega dos  indicadores  

de contratos administrat ivos e finalísticos com o objetivo de 

acompanhar o cumprimento dos objet os de contrato, avaliar a 

prest ação de serviços e realiz ar parecer estratégico no momento da 

renovação de contrat o.   

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

(x) Gestão Participativa       

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

(x) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA O – ENCARGOS  ESPEC IAIS 

 Ação 7005 – Encargos Judiciári os  

 

PROGRAMA 1858 - COMUNICAÇÃO E PUB LICIDADE 

INS TITUCIONAL DAS  AÇÕES GOVERNAMENTAIS E NOTÍC IAS 

ELETRÔNICAS 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

AÇÃO 1) MODERNIZ AÇÃO DA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 

ELETRÔNICA DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁ S 

- Nº de “mat éria especial” inserida no sit e 

TRIMESTRE Nº DE MA TÉRIA ESPEC IAL 

JAN-MAR 18 

ABR-JUN  13 

JUL-SET 13 

OUT-DEZ 10, até a data do dia 15/12/2011  

 

- Nº de not ícias  em geral inseridas no site 

TRIMESTRE Nº DE NOTÍC IAS 

JAN-MAR 4.451 

ABR-JUN 4.143 

JUL-SET 3.805 

OUT -DEZ 2.214, até a data do dia 15/12  

AÇÃO 2) VEICULAÇÃO E DIVU LGAÇÃO DAS AÇÕES 

GOVERNAM ENTAIS  

- Nº DE CAM PANHAS VEICU LADAS 

TRIMES TR E Nº DE C AMPANHAS 
JAN-DEZ 43 

 

AÇÃO 3) VEICULAÇÃO E DIVU LGAÇÃO DAS AÇÕES 

GOVERNAM ENTAIS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

- Nº DE CAMPANHAS VEICU LADAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

TRIMES TR E Nº DE C AMPANHAS 
JAN-DEZ 04 

 

AÇÃO 4) VEICULAÇÃO E DIVU LGAÇÃO DAS AÇÕES 

GOVERNAM ENTAIS NA ÁREA DA SAÚDE 

- Nº DE CAMPANHAS VEICU LADAS NA ÁREA DA SAÚDE 

Não houve campanhas veiculadas na área da saúde.  

 

 Ação 2146 - Veiculação e Di vulgação das Ações Gove rnamentais  

Realizações: 

1) Processo: 201100028000775 – Contrato: R ede Planalto 
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- empresa para veiculação de publicidade instit ucional do governo em 

emissoras de R ádio do Est ado de Goiás  

2) Processo: 200700028000577  

Contratos: Logos Propaganda, Esp aço Nobre Comunicação e Marketing 

LT DA, Invento Comunicação e M arketing, Box Publicidade, Idéias 

Estrat égicas , AMP, T rilha C omunicação, Casa Brasil Comunicação 

Estrat égica LT DA. 

3) Processo: 201100028000068 

- C ampanha pronunciamento 

4) Processo: 201100028000205 

- C ampanha Mês da Mulher 

5) Processo: 201100028000416 / 201100028001539 

- C ampanha TBC News 

6) Processo: 201100028000490 / 201100028000799 

- C ampanha Agasalho 

7) Processo: 201100028000356 

- C ampanha Fórum Est ados – Goiás  

8) Processo: 201100028000577/201100028000968 

- C ampanha Romaria de T rindade 

9) Processo: 201100028000571 

- Camp anha Cavalgada Luziânia 

10) Processo: 201100028000480 

- Camp anha Agetop – Rodovida 

11) Processo: 201100028000596 

- Camp anha Dia do T rabalho 

12) Processo: 201100028000676 / 201100028000805 

- Camp anha Brasil X Holanda 

13) Processo: 201100028000671 

- Camp anha Fórum Vapt Vupt 

14) Processo: 201100028000597 / 201100028000660 

- Camp anha Meio Ambiente 

15) Processo: 201100028000624 / 201100028000852 

- Camp anha: Indústria Goiana (OJC) 

16) Processo: 201100028000851 

- Camp anha Ações  da Semarh 

17) Processo:201100028001183 / 201100028001184 

- Camp anha Rally dos Sertões  
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18) Processo: 201100028000842 

- C ampanha: Só p ara Mulheres 

19) Processo: 201100028000807 

- C ampanha: Est ádio Serra Dourada 

20) Processo: 201100028000619 

- C ampanha XIII FICA 

21) Processo: 2011000280001553 / 201100028001810  

- C ampanha Avança Goiás  – Prestação de Cont as 

22) Processo: 201100028000626 

- C ampanha Os M aiores do ICM S 

23) Processo: 201100028000627 

- C ampanha Circuito Popular 

24) Processo: 201100028000625 

- C ampanha Caminhada Ecológica 

25) Processo: 201100028000680 

- C ampanha Goiás . Gov (Sites D etran e Port al Goiás) 

26) Processo: 201100028000852 

- C ampanha: Indústria Goiana 

27) Processo: 2011000280001099 / 201100028001548 / 201100028001692 

/ 201100028001691 / 201100028001566 

- Camp anha Ações  do Governo 

28) Processo: 201100028000898 

- Camp anha Centro de Apoio ao R omeiro 

29) Processo: 201100028000578 

- Camp anha Preservação do Araguaia 

30) Processo: 201100028000884 

- Camp anha Festa de Trindade 

31) Processo: 201100028000897 

- Camp anha SB PC  

32) Processo: 201100028000853 

- Camp anha Ações  da Cidadania 

33) Processo: 201100028001066 

- Camp anha Congresso UNE 

34) Processo: 2011000280001480 

- Camp anha Pesquisa  

35) Processo: 2011000280001640 

- Camp anha Aniversário de Goiânia   
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36) Processo: 201100028000409 / 201100028000423 

- C ampanha Aftosa 

37) Processo: 201100028000204 

- C ampanha Recuperar 

38) Processo: 201100028000966 / 201100028000803 

- C ampanha Prest ação de Contas  

39) Processo: 201100028001488 

- C ampanha Memorial João Paulo II 

40) Processo: 2011000280001549 

- C ampanha Goiás  de Braços Abertos 

41) Processo: 2011000280001025 

- C ampanha Goiás  em Dados 

42) Processo: 201100028001690 

- C ampanha Balada Responsável 

43) Processo: 201100028000755 

- C ampanha Legal é Com Nota Fiscal   

44) Processo: 201100028001776 

- C ampanha Natal e ações  da OVG 

45) Processo: 201100028001777 

- Camp anha Natal e Reveillon  

 

 Ação 2450 - Vei culação e Divulgação Das Ações Gove rnamentais na 

Área da S aúde  

Realizações: 

Não houve nenhuma realiz ação apropriada na ação da saúde em 2011. 

As habituais de saúde que são de ut ilidade pública foram veiculadas na 

ação de divulgação geral.  

 

 Ação 2459 - Veiculação e Di vulgação das Ações Gove rnamentais na 

Área da Educação 

Realizações: 

Campanhas veiculadas:  

Processo: 2011000280002453 

- juntos  pela educação 

Processo: 201100028000935 

- ações  da educação – eleição dos  diret ores  

Processo: 201100028000612 
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- ações de educação – valoriz ação 

Processo: 201100028001220 

- ações da educação  

 
Fonte: A rte desenvolvida p elas Agências de Publicidade 

 

 Ação 2600 - Mode rnização da Divulgação Institucional Eletrônica do 

Governo do Estado de Goiás   

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

PROGRAMA 1859 - MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO 

T ÉCNICA DAS  RÁDIOS, TELEVISÃO BRASIL CENTRAL E GRÁFICA 

D E GOIÁS 

 

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

AÇÃO 1) MODERNIZ AÇÃO DA GRÁFICA DE GOIÁS:  

- FAT URAMENTO DA GRÁFICA M ENSAL: 

REF ERÊNC IA RESULT ADO 
Janeiro R$ 749.640,12 
Fevereiro R$ 726.979,87 
Março R$ 816.162,40 
Abril R$ 1.259.214,04 
Maio R$ 1.127.320,02 
Junho R$ 1.441.668,66 
Julho R$ 1.092.432,54 
Agost o R$ 1.211.981,26 
Set embro R$ 1.266.578,77 
Outubro  R$ 878.297,96 
Novembro  R$ 1.043.770,95 

Dezembro 
 Data limite para ser informado 
dia 16/01/2012 
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- N º D E EXEM PLARES AVULSOS COMERCIALIZ ADOS/ DIA DO. DIÁRIO 
OFICIAL: 

MÊS  RES ULTADO 

Janeiro 450 

Fevereiro 420 
Março 500 

Abril 450 

Maio 450 
Junho 500 
Julho 450 
Agost o 450 

Set embro 480 
Outubro 450 
Novembro 470 

Dezembro 
Data limit e p ara ser informado dia 

16/01/2012 

 

- Nº DE ACIDENT ES D E T RABALHO REGISTRADOS NA GRÁFICA: 

Não houve registro de acident es de t rabalho durante o ano de 2011. 

- Nº DE QUEBRAS OU MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DA GRÁFICA 

OFICIAL: 

Durant e o ano de 2011 foram realizadas manutenções em duas máquinas – Kord e 

Catu – com frequência mensal. 

 

- TAXA DE DEFEITOS DE PRODUÇÃO DE EXEMPLARES: 

MÊS  RES ULTADO % 
Janeiro 3,33 
Fevereiro 2,38 
M arço 3,00 
Abril 2,22 
M aio 2,22 
Junho 3,00 
Julho 3,00 
Agosto 2,22 
Setembro 2,22 
Outubro  2,22 
Novembro  3,00 

Dezembro 
 Dat a limit e p ara ser informado 

dia 16/01/2012 

 

 

AÇÃO 2) EXPANSÃO DO SINAL DA T V SATÉLIT E E VIA T ERREST RE E 

SUA ATUALIZAÇÃO T ÉCNICA: 

- Nº DE MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELAS ESTAÇÕES DA TV: 

133 municípios beneficiados pelas Estações da TV at é dez embro de 2011. 
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- Nº DE MUNICÍPIOS VISITADOS: 

MÊS Nº DE VISITAS 
Janeiro 15 
Fevereiro 14 
M arço 11 
Abril 13 
M aio 20 
Junho 18 
Julho 19 
Agosto 15 
Setembro 12 
Outubro 20  
Novembro  20 

Dezembro 
 Dat a limit e p ara ser informado 

dia 16/01/2012 

 

AÇÃO 3) ATUALIZ AÇÃO T ÉCNICA E VEICU LAÇÃO DOS PROGRAMAS 

DA TV E RÁDIOS AM/FM : 

- Nº DE PROGRAMAS LOCAIS DAS RÁDIOS AM/FM : 

RELAÇÃO DOS 16 PROGRAM AS LOCAIS AM : GIRO NA MADRUGADA, 

BRASIL CENT RAL SUCESSO, O MUNDO EM SUA CASA, FA LA GOIÁS, 

PARADA DOS ESPORTES, PROGRAMA FOCO, ESCRETE DE OURO, A 

VOZ DO BRASIL, A NOITE É NOSSA, PROB ERTO E CONVIDADOS, 

COISA NOSSA, GOIÁ S CABOCLO, DOMINGO DE BOLA, JORNADA 

ESPORTIVA, BON S T EMPOS E RELIGIOSO.    

RELAÇÃO DOS 18 PROGRAMAS DA FM: RBC NA MADRIGADA, RBC 

SUC ESSO S, RBC NOVA MANHÃ, JORNAL O MUNDO EM  SUA CASA, 

AQUARELA BRASILEIRA, SUC ESSO S INESQUECÍVEIS, SABOR 

MUSICAL, SUCESSOS RBC 90,1, ESPAÇO LIVR E, IN ST RUMENTAL, A 

VOZ  DO BRASIL, ESPECIA L 90,1, RBC SAMBA, CLÁSSICOS E 

ERUDITOS, O AM OR É MAIS, SO LT ANDO AS FERAS, LEM BRANÇAS E 

ARQUIVO 90,1    

- Nº DE PROGRAMAS LOCAIS DA TBC: 

08 PROGRAMAS: AGENDA CULTURAL, DOC T V GOYAZ , GYN T EEN, 

JORNAL BRASIL CENTRAL 1º EDIÇÃO, JORNAL BRASIL CENTRAL 2º 

EDIÇÃO, RODA DE ENTREVIST A, SOBRE TODAS AS COISAS E O 

M ELHOR DO FUT EBOL.    

- Nº DE PROGRAMET ES T ERCEIRIZADOS DAS RÁDIOS AM/FM: 08 – 

CULTURA EM PAUTA, ECONOM IA E NEGÓCIOS, PLANET A ESPORTE, 

AUT O TRÂNSITO, CIÊNCIA E SAÚDE, FOCO DIGITAL, M EIO AMBIENTE 

É VIDA E MINUTO ESPORTIVO. 

- Nº DE PROGRAMAS T ERCEIRIZADOS DA T BC: 

14 PROGRAMAS: AGENDA JUDICIÁRIA, APLAUSO, AUT O MOTOR, BOA 

VIDA, ESPAÇO ESPÍRITA, FONTE DA VIDA, FORÇA EMPRESARIAL, 

GOIÁS DA SORT E, OPINIÃO EM DEBATE, PELOS BARES DA VIDA, 
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PROCLAMANDO A FÉ, JORNAL BRA SIL C ENTRAL EDIÇÃO DA NOITE, 

T BC ESPORTE 1º EDIÇÃO E TBC ESPORT E 2º EDIÇÃO.    

AÇÃO 4) COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍST ICOS E ARTÍST ICOS DA 

T BC E RÁDIOS AM/FM: 

- Nº DE COBERT URAS DE EVENTOS DA TBC E RÁDIO S AM /FM.: 

T elevisão Brasil Central 

MÊS  Nº DE COBERTURAS 
JAN – MAR 39 
ABR – JUN 53 
JUL – SET  90 
OUT - DEZ 41, at é a data do dia 15/12/2011  

Rádios Brasil Central AM /FM 

TRIMESTRE 
Nº DE COBERTURAS 

JORNALÍS TICAS 

JAN – MAR 19 
ABR – JUN 26 

JUL – SET  40 
OUT – D EZ  23 até dia 20/12/2011 

 

AÇÃO 5) MODERNIZ AÇÃO E AT UALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS 

AM/FM: 

- Nº DE R EA LIZAÇÕES NAS RÁDIOS AM/FM: 

01 (uma) realização, não comput ando os  contratos. 

 Ação 1046 - Mode rnização da Gráfica de Goiás  

Realizações: 

Processo: 201100028001023 

- aquisição de 3.500 chapas off sett  

 

 Ação 2601 - Expansão do S inal da Tv Vi a S atélite e sua Atualização 

Técnica 

Realizações: 

Processo: 201100028000762 

- aquisição de equip amentos e periféricos para a estação retransmissora 

da Televisão Brasil Central no município e Beliza. 

Processo: 201100028000943 

- aquisição de 01 antena painel ideal dipolo dobrado com refletor 

operando no canal 05. 

Processo: 200900028001316 – Contrat o 

- equipament os p eriféricos a serem utiliz ados na mont agem dos sistemas 

receptor, t ransmissor e de proteção. 

Processo: 200800028000125 - Contrato 

- manut enção periódica a est ação t errena de satélite. 
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Processo: 200700028000837-C ontrat o 

- serviços , instalação, manutenção, recep ção e transmissão de sinais    

Processo: 200900028000080 

- transmissões via sat élit e dos s inais de telecomunicação. 

 

 Ação 2602 - Atualização Técnica e Veiculação dos Programas da Tv e 

Rádios  Am/Fm  

Realizações: 

Processo: 200800028000409 

- at ender à TBC na transmissão das report agens ao vivo e viagens do 

Governador  

Processo: 200800028001010 - Contrato 

- empresa especializ ada para produção, edição, e apresentação de 

programas jornalísticos 

Processo: 200900028000135 - Contrato 

- instituição especializada em tradução do português para linguagem 

brasileira de s inais  LIBRAS  

Processo: 200700028001090 – Contrat o 

- produção e apresentação de programa esport ivo na TBC 

Processo: 200800028000735 – Contrat o 

- produção e apresentação de programa esportivo nas  Rádios AM/FM 

Processo: 200900028001585 – Contrat o 

- serviços de salão de beleza para repórt eres  e ap resent adores das Rádios  

AM/FM 

 

 Ação 2611 - Cobe rtura de Eventos Jornalísti cos da TVBC e Rádi os  

AM/FM 

Realizações:  

Diárias de Viagens p ara os profiss ionais  da área de R ádio e Televisão que 

desemp enham as atividades de acompanhamento das cobert uras de event os em 

Goiânia, demais municípios do Est ado de Goiás, outros Estados e at é outros  

países.   

Processo: 201000028001409 

- aquisição de mídia DVD 8.5 GB DUAL LAYER  

Processo: 201100028001350 

- locação de links móveis para a transmissão de dados durant e a viagem 

oficial da C omitiva do Governo do Goiás à Ásia no período de 10 a 22/09/2011. 
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 Ação 2624 - Mode rnização e Atualização Técnica das Rádios AM/FM  

Realizações:  

Processo: 201100028000766 

- aquis ição de 01 válvula 4C V1500A para RBC 

Processo: 201000028001374 – Contrat o 

Empresa para prest ação de serviços  de suporte técnico dos  s istemas de 

gestão e automação usados nas  Rádios 

Processo: 201000028000951 – Contrat o 

- empresa especializada para execução de serviços de manutenção nos 

transmissores de R ádiofrequência/áudio 

 

 

PROGRAMA 3008 - MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

- Número de projet os reestruturados: 07 

- Número de sistemas mant idos: 11 

- Número de sistemas em desenvolvimento (produção): 06 

- Número de aquis ições de softwares: Não foi adquirido software durant e 

o ano de 2011. 

- Número de aquisições  de hardwares: 03 

 

 Ação 1237 - Prover S uporte Té cni co A Sistemas, Program as E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm . Pública Estadual 

Realizações: 

Não houve realiz ação para o ano de 2011. 

 

 Ação 1238 - Prove r Materi ais E Servi ços Para Operação De Re des E 

Equi p. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

As cinco metas físicas previstas para o exercício não foram concluídas .   

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

A realiz ação previst a não foi concluída no ano de 2011.  
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

- N º de campanhas volt adas p ara saúde do servidor 

TRIMES TRE Nº DE CAMPANHAS 
JAN-MAR - 
ABR-JUN 5 
JUL-SET  2 

OUT -DEZ  3, até a dat a de 16/12 

 

- Nº de servidores vacinados nas campanhas de vacinação; 

TRIMES TRE Nº D E S ERVIDORES  
VACINADOS 

JAN-MAR - 
ABR-JUN 616 
JUL-DEZ 115 

 

- Nº de participant es na ginást ica laboral 

TOTAL DE S ERVIDORES PARTIC IPANTES /MÊS - 2011 

Jan. Fe v. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

920 543 230 804 1634 1644 206 123 787 173 187  

 

 

 

- Média do absent eísmo médicos 

TRIMES TRE Nº D E ATES TADOS MÉDICOS 

JAN-MAR 325 

ABR-JUN 267 
JUL-SET  268 

OUT -DEZ  146, até a dat a do dia 16/12 

 

Nº de serviços de enfermagem (aplicação de injeções com receita médica, 
curativos, verificação de s inais vitais, aferição de pressão arterial) 

TRIMESTRE Nº DE S ERVIÇOS DE 
EN FERMAGEM  

JAN-MAR - 
ABR-JUN 182 

JUL-SET 194 

OUT-DEZ 196, até dat a de 16/12 

 

- N º de servidores capacit ados  

TRIMESTRE Nº DE S ERVIDORES  
CAPACITADOS 

JAN-MAR - 

ABR-JUN 37 

JUL-SET 43 

OUT-DEZ 24 
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- Nº de vales-transport es distribuídos  

Controle de entre ga de Vale-transporte aos se rvi dores  - 2011 

Jan. Fe v. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

28 24 42 40 44 34 39 0 0 41 40  

 

- Nº de atendiment os/orient ações  psicológicas  

TRIMES TRE Nº DE ATENDIMENTOS 
JAN-MAR 391 

ABR-JUN 330 

JUL-SET  283 

OUT-DEZ  10, data de 16/12 

 

 

Fonte: D ivulgação expost a na Int ranet  

 Ação 2859 - Desenvol vime nto De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor - Ppcss 

Realizações:  

As duas metas físicas iniciadas em 2011 não foram concluídas.   

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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4701 – MET ROBUS  TRANS PORTE COLET IVO S. A. 

A Metrobus Transporte C olet ivo S/A é uma sociedade de economia 

mist a, criada em decorrência da cisão societária da Empresa de Transporte Urbano 

do Est ado de Goiás S/A – TRANSURB, levada a efeito em 29/12/97, autorizada 

pela Lei Est adual de n.º 13.049, de 16/04/97, com as  modificações inseridas  pela 

Lei Est adual n.º 13.086, de 19/06/97 e regulamentada p ela Decreto Estadual n.º 

4.846, de 25/11/97, tendo por finalidade exp lorar a operação de serviços de 

transporte coletivo de p assageiros, de característ icas urbanas, em municíp ios, 

aglomerados urbanos e áreas metrop olit anas. 

Passou a ser concessionária dos serviços de transporte colet ivo na Rede 

Metropolit ana de Transp ort es Coletivos da R egião Metropolit ana de Goiânia em 

face da já mencionada cisão e a conseqüent e sub-rogação, por ela, da concessão de 

que a TRANSURB era titular. Atualment e opera o principal corredor do s ist ema 

de transp ort e coletivo da Região M etrop olit ana de Goiânia, o EIXO-

ANHANGUERA e é também responsável pela op eração, manutenção e 

conservação das 19 Estações de Embarque/desembarque e 05 T erminais de 

integração inst alados na Avenida Anhanguera (Pe. Pelágio, Dergo, Praça A, Praça 

da B íblia e Novo Mundo).  

O antigo Contrato de Concessão que “herdou” da T RANSURB findou-se 

em 21/03/06, t endo s ido prorrogado at é 31/12/10 p or força da Deliberação CDTC 

n.º 059 de 10/10/07.  O atual cont rat o, autoriz ado p ela Deliberação CDT C n.º 065 

de 15/12/2010 foi ass inado em 01/04/2011, com prazo de duração de 20 anos.  

 Jurisdicionada / Vincul ada a: Secret aria de Desenvolvimento da 

Região M etropolit ana 

 

 Gestores em 31/12/2011 

 Diretor pres ident e: C arlos Maranhão G omes de Sá  

 Diretor Administrativo: Hugo Dourado de Campos 

 Diretor Financeiro: Guido Ribeiro de Araújo Júnior 

 Diretor de Operações: Ant ônio José Batist a 

 

 INTENÇ ÃO ESTRAT ÉGICA 

 

Missão  

 Proporcionar transporte coletivo em qualquer modalidade, com 

dignidade, rap idez, segurança aos usuários e sustent abilidade à 

organização. 

Visão 

 Ser uma empresa de vanguarda na tecnologia de transporte coletivo 

no país. 
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Princí pios e Valores  

 A Metrobus at ravés de sua declaração de princípios e valores 

estabelece sua diretriz de atuação mediante o respeito à vida, a 

dedicação ao trabalho como font e de riqueza nacional, consciência 

sócio-ambiental para o bem est ar social e melhoria da qualidade de 

vida, assegurando a qualidade em serviços e o crescimento da 

empresa, de seus servidores , dos  parceiros e a comunidade. 

 Responsabili dade, Transparência, Compromisso, Respeito, 

União e  Ética 

 

Diretrizes Estraté gicas  

 Organizacional - Fortaleciment o Instit ucional, M elhoria das 

condições  de T rabalho, Gerenciamento, Treinamento e Rot inas 

Internas. 

 Gestão Financei ra – Para aumento de Lucratividade, 

Rent abilidade, Liquidez e Controle de Cust os. 

 Gestão Comercial e Me rcado – Redefinição de Área de at uação, 

M ix de produt os, Estratégias de Marketing para ampliação de 

Negócios e Fortaleciment o da Marca. 

 Gestão de Operações – Maximiz ação da frot a, Otimiz ar Recursos e 

garantir a Qualidade na Prest ação do Serviço ao usuário. 

 OBJETIVOS 

Obje tivos Institucionais  

 Explorar a operação de serviços de transp ort e coletivo de 

passageiros , de característicos urbanos, em municípios, aglomerados 

urbanos e áreas  metropolit anas. 

Obje tivos para o perí odo 2011-2014: 

 Obtenção imediat a de uma nova concessão p ara op erar a Linha Eixo 

Anhanguera, através de contrat ação diret a nos termos da 

Deliberação CDT C n.º  065 de 15/12/2010; 

 Renovar em 100% da frota operacional até 31/12/2011, p ara o 

sist ema BRT; 

 Reforma dos T erminais e Est ações do corredor Anhanguera; 

 Recup eração do pavimento da pista de ônibus; 

 Melhorar a s inaliz ação horizontal e vertical do corredor; 

 Qualificação/treinament o de todos os funcionários da Metrobus; 

 Melhorar o atendimento aos usuários do Eixo Anhanguera, 

esp ecialmente no momento do embarque  

 Extensão da Linha Eixo Anhanguera at é aos municípios de 

Trindade, Goianira e Senador Canedo; 

 Implantar programa de qualidade; 
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 Alteração do limit e de subsídio previsto para os usuários  das  linhas 

semi-urbanas na Lei 15.516 de 05/01/2006,  

 Gestão junto aos órgãos comp etent es p ara obtenção das escrit uras 

públicas  dos terrenos onde est ão construídos os 05 Terminais de 

Integração na Avenida Anhangüera. 

 

 Eixo(s) Governamental (ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goiás 

Estado da Qualidade de Vi da):  

 Goiás Integrado e Sust entável 

 

 Legislação:  

 Lei est adual nº 13.049/1997 de 16/04/1997 

 Lei est adual nº 13.086/1997 de 19/06/1997 

 Decreto n 4.846/1997 de 25/11/1997 

 Lei est adual nº 15.047/2004 de 29/12/2004 

 Lei est adual n.º 15.516 de 05/01/2006 

 Lei est adual n.º 16.118 de 04/09/2007 

 Lei est adual n.º 15.346/2005 de 14/09/2005 

 Decreto orçamento nº 153/2008 de 09/07/2008 

 Deliberação CDT C n.º 058/2007 de 24/07/2007 

 Deliberação CDT C n.º 065/2010 de 15/12/2010 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

No ano 2011 o Governo do Estado de Goiás at ravés da Metrobus deu 

cont inuidade o Projeto Transporte cidadão que subsidia financeiramente os  

usuários da linha Eixo Anhanguera da R ede Metropolit ana de Transporte Colet ivo 

que embarcam e desembarcam nas Estações e Terminais de Int egração inst alados 

na Avenida Anhanguera, nos termos da Lei 15.047, de 29 de dez embro de 2004. 

O mencionado programa foi iniciado em 24/12/2004, subsidiando 50% do 

valor da t arifa básica prat icada na R ede M etropolit ana. Após a sua inst ituição o 

percentual do subsídio sofreu várias alterações chegando a 75% do valor da tarifa 

básica no p eríodo de 13/10/2005 a 19/04/2008. Atualmente corresponde a 50% do 

valor da tarifa da  R ede Metropolitana.  

A tabela a seguir apresenta a evolução do p ercentual do subsidio desde a 

sua imp lant ação e os valores da passagem na M etrobus e no sist ema.  
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Tabela 1 – Evolução do percentual do subsí dio 

PERÍODOS SUBSÍDIO  VALOR DA 
PASSAGEM  

De Até Valor % Metrobus Sist ema 

24/12/2004 29/06/2005 0,75 50% 0,75 1,50 

30/06/2005 12/10/2005 1,00 66,7%  0,50 1,50 

13/10/2005 18/04/2008 1,35 75% 0,45 1,80 

19/04/2008 18/04/2009 1,00 50% 1,00 2,00 

19/04/2009 18/04/2011 1,10 48,9%  1,15 2,25 

19/04/2011 Atual 1,25 50% 1,25 2,50 

 

Da Mesma forma, a Metrobus deu cont inuidade ao subsídio aos usuários 

das linhas semi-urbanas que servem aos  Municíp ios  de N ova Venez a, Guapó, 

Hidrolândia, Nova Fátima, Nova Veneza, Nerópolis, B ela Vista de Goiás, 

Caldaz inha, Goianápolis, G oianira, Brazabrantes , Bonfinópolis , Santo Antônio de 

Goiás e T eresópolis de Goiás, aliment adoras da linha 001 - Eixo Anhanguera e 

integrantes da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, operadas por 

empresas diversas. 

 

 

As princi pais ações desenvolvi das pela e mpresa no período de  

01/01/2011 a 31/12/2011 foram as seguintes:  

 Frota - Foram adquiridos 90 novos ônibus (60 art iculados e 30 

biarticulados), com invest imentos de R$87 milhões. A nova frota 

substit uiu os 104 ônibus sucateados e com média de 13 anos de uso.  

A aquis ição da nova frot a aumentou em 20% a cap acidade de 

transporte, melhor at endendo aos 240 mil usuários/dia do Eixo.  

 Servi ço de Vi gilânci a – Foi contratado serviço de vigilância e 

sist ema de segurança para as  19 plataformas e para os 05 terminais  

de int egração de passageiros do Eixo Anhanguera. N as plataformas 

a vigilância começa às 5h da manhã e vai até as 23 horas.  Já nos  

terminais a vigilância é de 24 horas . Foi iniciada a inst alação de 

Câmeras de vigilância nas plataformas. Serão seis câmeras em cada 

est ação. Os t erminais também receberão as câmeras. Quando o 

sist ema est iver complet o, a vigilância eletrônica contará com uma 

central de monitoramento on-line.  

 Pista - Foi realizado serviços de fresagem da pist a do Eixo 

Anhanguera. O serviço consiste na raspagem da capa asfáltica para a 

ret irada da camada de óleo. Em 2012, será cont ratada empresa 

esp ecializada p ara a restauração mais completa da pist a. 

 Embarque Ci dadão - Após p esquisa interna realiz ada junto aos  

usuários  do Eixo Anhanguera, ficou const atado que a maior 

reivindicação era a organização das filas de embarque. Os 
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transtornos  eram const ant es, principalment e no horário de p ico. A 

M etrobus ent ão imp lantou o Embarque Cidadão nos terminais Padre 

Pelágio, N ovo Mundo e Dergo. C om este serviço, que consist e na 

organiz ação das filas de embarques nas plataformas, a Metrobus 

resolve o alvo de maior reclamação da maioria esmagadora dos 

passageiros  do Eixo Anhanguera.  

 Embarque S olidário - Outro problema relacionado ao embarque 

era a forma com que os idosos , gest antes , mulheres com criança e 

portadores  de necessidades especiais estavam sendo tratados, sem a 

prioridade devida. Sendo ass im, dent ro do programa Embarque 

Cidadão, foi reimp lant ado e reorganizado o Em barque Solidário 

que prioriz a, numa p lataforma Isolada dos demais  passageiros, o 

embarque desses usuários especiais . 

 Treinamento - Os 270 motoristas da Metrobus receberam o curso 

de Atualiz ação de M otoristas de Transp ort e de Passageiro, no 

SEST /SENAT. Durante 20 horas de treinament o os motoristas 

receberam aulas sobre relacionamento interpessoal, condut a ética no 

trânsito, Direção Defensiva, Legis lação de trânsito, primeiros 

socorros . O primeiro objetivo foi at ender ao processo de melhoria 

geral do Eixo Anhanguera, est abelecido pelo Presidente Carlos 

M aranhão, com foco especial na qualificação do motorista “ que é o 

cart ão de visita da empresa, é o principal suport e op eracional da 

M etrobus ao atendiment o qualificado ao cliente/usuário que é a 

prioridade da empresa”.  O segundo objet ivo foi o de atender a um 

acordo acert ado com o Ministério Público de Goiás em relação ao 

consumidor, por meio do Promotor Érico de Pina, para o 

treinament o dos motoristas. Além do treinamento de motorist as, 

foram realiz ados ainda os seguintes treinament os: 

Discriminação Qtde. de  
Parti cipantes  

 Operadores  de Estações de 
Embarque 220 

 Plano de Cargos e Salários  005 

 Folha de Pagamento 005 

 Aperfeiçoamento para condutores de 
veículos  (ônibus) 025 

 Liderança  072 

 Workshp de Integração (05 
horas/aula) 810 

 GFIP/SEFIP 005 

 Informática Básica 010 

 Pregão Eletrônico/Registro de Preços 003 

 Projet o B ásico/Termo de R eferência 005 
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 Reforma das Estações - Estão sendo realizadas  as reformas das 19 

plat aformas e dos gradis de proteção do corredor dos ônibus no Eixo 

Anhanguera.  Serão investidos R$ 651 mil nas  obras.  

 Extensão do Ei xo Anhanguera - A Metrobus elaborou um projeto 

de extensão do Eixo Anhanguera, em conjunto com a Secretaria de 

Desenvolvimento da R egião Metropolitana de Goiânia, que prevê a 

extensão do Eixo nas direções Oest e (no sentido Trindade) at é o 

Conjunt o Vera Cruz, Noroest e (no sent ido Goianira) até a Vila 

M utirão e Leste (no sentido Senador C anedo) traz endo um 

acrescimento de 20,2 km. O projeto conceitual est á p ronto e aguarda 

a viabilização de recursos. As obras devem começar no início de 

2012. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados Além Do PPA/LO A:  

 Além do PPA/LOA a gestão da Metrobus ut iliz a planos t áticos e 

operacionais, como instrumentos de planejament o, esp ecialmente 

nas áreas: financeira, op eracional, patrimonial e de manutenção da 

frota.  

 

 

 

 Descrição Dos Principais Indi cadores  De Desempenho Dos 

Program as E Das Ações:  

 Oferta 

Frota do Eixo Anhanguera 

 Frota Patrimoni al 107 
 Frota O pe racional  094 

 

 Frota de Largada (Mé di a/dia) 

Dias da S emana Quantidade s Vari ação Previ sta Realizada  
Dias úteis  94 83 -11,7% 
S ábado  52 52 0,0% 
Domigo 33 33 0,0% 

 

 Mé dia da quanti dade de Vi age ns realizadas por Dia Típi co 

Linha 001 – Te rminal Pe. Pel ági o / Te rminal Novo Mundo 

Dias da S emana Quantidade s Vari ação Previ sta Realizada  
Dias ùteis  575 518 - 9,90% 
S ábado  406 406 - 0,0% 
Domigo 300 291 - 0,3% 
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Linha 001A– Terminal Pe. Pelágio / Praça A 

Dias da Semana Quanti dades Vari ação Previ sta Realizada  
Dias ùteis  128 115 - 10,2% 
S ábado  32 32 - 0,0% 

 

Linha 001B  – Terminal N ovo Mundo / Te rminal Praça da Bí blia 

Dias da Semana Quanti dades Vari ação Previ sta Realizada  
Dias Úteis 40 40 0,0% 
 

 Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior demanda foi registrada nos anos de 2006 e 2007 quando o 

subsídio aos passageiros do Eixo Anhanguera chegou a 75% do valor da tarifa 

praticada nas demais linhas da R ede de T ransp ort es. A partir de 2008, com a 

redução do subsídio, houve também diminuição da demanda. Nos anos 2010 e 

2011 a demanda atendida ficou praticament e inalt erada 

O gráfico acima mostra a demanda total de passageiros transportados já 

descont ada a quantidade corresp ondente à rep artição da receit a referente  a 

demanda dos  05 terminais do Eixo Anhanguera.  
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Comparando o gráfico acima com o gráfico que representa o “T otal de 

Passageiros Transp ort ados” é possível concluir que o fat or que contribuiu para o 

aumento e queda da demanda nos período de 2004 a 2011 foi o subsidio da tarifa. 

A maior quantidade de p assageiros pagant es t ransp ort ados ocorreu nos anos 2006 

e 2007, quando o Programa T ransporte Cidadão subsidiou 75% do valor da t arifa 

básica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisando o gráfico, constat a-se que nos anos de 2006 e 2007 houve 

uma queda s ignificativa do numero de estudant es que ut ilizavam seu passaport e 

Sit-Pass no Eixo Anhanguera. O estudante preferiu pagar o valor subsidiado de R$ 

0,45 (quarenta e cinco centavos), a ut iliz ar o cartão estudante e pagar meia tarifa - 

noventa centavos. - Após a alteração do valor da do subsidio os estudantes  

passaram a ut iliz ar novament e o cartão estudante. Conclusão: a queda da demanda 

de estudantes  apresentada no gráfico não é real. N os anos 2006 e 2007 os  

estudantes deixaram de utilizar o produto “ cartão est udante” e p assaram a utilizar 

o produto bilhet e “Sit Pass” para usufruir do desconto proporcionado p elo 

programa Transp ort e Cidadão.  Após, os estudantes volt aram a utiliz ar o Cartão 

como meio de p agament o. Nos últ imos dois anos a demanda do produt o “cartão 

Escolar” prat icamente ficou inalterada.  
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O cresciment o da utilização do produto “Cartão Idoso” nos anos 2010 e 

2011 foi de 14,18% e 8,97%, respectivament e, tot aliz ando 24,2% nos dois anos, 

comportamento (de cresciment o) semelhante ao da utilização dos demais produt os 

destinados exclusivamente a usuários com direito a gratuidade no s istema de 

transporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos últimos dois anos houve um significativo crescimento da utiliz ação 

de Cartões destinados a p essoas com deficiência, seguindo a mesma lógica da 

utilização dos demais cartões destinados a pessoas com direito a gratuidade no 

sist ema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O cresciment o do total de passageiros que utiliz aram cart ões dest inados 

exclusivament e a usuários com direito a gratuidade foi de 13,7% no ano de 2010 e 

7,8% em 2011.  
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A utiliz ação do cartão criança no ano 2011 obedeceu  a mesma lógica de 

crescimento dos  demais  cartões dest inados a pessoas  com direit o a grat uidades. 

No ent anto, percent ualmente, foi o cartão que t eve o maior crescimento de 

utilização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico acima demonstra que em 2011 confirmou a tendência de 

redução da utilização do cartão destinado aos carteiros no eixo Anhangüera, 

result ado da estratégia do gestor do s ist ema de bilhetagem em reduzir as emissões  

deste produto e reflete também as  mudanças t ecnológicas e comportament ais que 

reduziram os deslocamentos de carteiros  por motivo de trabalho. 
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A redução de 24% no total de cont atos com a ouvidoria em 2011 pode ser 

atribuído à baixa divulgação do n.º de telefone de cont ato com a ouvidoria nas 

est ações durante no p eríodo de reforma, quando foram retirados todos os adesivos 

de comunicação visual das est ações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2011 a demanda de p assageiros nas linhas semi-urbanas foi superior 

ao ano de 2010. É mais pessoas usufruindo do benefício que representa economia 

superior a 20% do salário mínimo. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Objeti vos: 

 

 

(  ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1034 - PROGRAMA DES ENVO LVIMENTO DA REDE 

MULT IMODAL DE TRANS PORTE 

 

  Ação 2605 - Transporte Ci dadão  

Realizações:  

 A Ação denominada de Programa Transporte Cidadão foi instituído 

pela lei n.º 15.049 de 29/12/2004 com o objet ivo de subsidiar 

financeiramente os usuários da linha 001-Eixo Anhanguera da R ede 

M etropolit ana de T ransport es Coletivos da Região Metropolitana de 

Goiânia. 

 Em 2011 o programa subsidiou quase 31,5 milhões de 

deslocamentos no Eixo Anhanguera.  

 Durant e todo o ano de 2011 o T ransporte Cidadão subsidiou 50% do 

valor da tarifa vigente nas demais linhas da Região Metropolitana; 

Observações: 

 Esse programa é mais um instrumento de inclusão social, ass im com 

são os programas Bolsa Univers itária, Cheque M oradia e vários 

outros programas de iniciativa do Governo Est adual. 

 Essa ação contribuiu t ambém p ara mant er a produt ividade da Linha 

Eixo Anhanguera em torno de 9 Passageiros por quilômetro ou seja, 

bem acima da produtividade das  demais do SIT RMG,  que é 

inferior a 5.  

 A média mensal de passageiros subsidiários girou em torno de 2,6 

mil. 

 A média diária foi de aproximadamente 86.300 passageiros. 
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PROGRAMA 1879 - PROGRAMA PARA MOBILID ADE NA REGIÃO 

METROPO LITANA E MUNIC ÍPIOS DE MÉDIO PORTE 

 

  Ação 1921 - Implantação da Extensão do Ei xo Leste Oeste/Eixo 

Anhanguera para os  Muni cí pios  de T rindade e S enador Canedo 

Realizações:  

Ação não realiz ada. A não implantação da ext ensão/ prolongamento da 

linha atual se deu, por um lado, pelo fato da Metrobus não possuir concessão ou 

autoriz ação para exp lorar o serviço de transporte coletivo onde est á previst o o 

prolongamento/ ext ensão da linha atual. Por outro, a M etrobus ainda não dispõe de 

recursos financeiros p ara faz er face as desp esas necessárias. 

 Construção de t erminais 

 Implantação de est ações de embarque e desembarque 

 Adaptação do sistema viário para circulação de veículos t ipo ônibus 

articulado e biarticulados  

 Aquisição de frot a. 

 

 

 

 

 Ação 2708 - S ubsí dio aos Usuários das Li nhas S emi-urbanas 

Realizações:  

Durante o ano de 2011 a ação “SUB SÍDIO AOS USUÁRIOS DAS 

LINHAS SEM IURBANAS” beneficiou, em média, 320 mil p assageiros/mês. 

Obse rvações: Essa ação beneficiou diretamente usuários do transport e 

colet ivo res identes nas seguintes cidades do entorno de Goiânia: 

1. Aparecida de Goiânia 

2. Bela Vist a de Goiás  

3. Brazabrantes 

4. Bonfinópolis 

5. Caldazinha 

6. Goianápolis  

7. Goianira 

8. Guap ó 

9. Hidrolândia 

10. Nova Venez a 

11. Nova Fátima 

12. Nerópolis 

13. Santo Antônio de Goiás  

14. Senador Canedo 

15. Teresópolis  de Goiás. 

16. Trindade 
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Metas Físi cas  
(Produt o: Passageiros Transportados /ano)  

Previsto: 7.299.040 

Executado: 3.845.916 

 

Metas Financei ras 

Autoriz ado R$ 6.208.000,00 

Executado R$ 3.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quant idade de viagens subsidiadas pelo tesouro estadual no ano 2011 

mant eve-se prat icamente inalt erado durant e todo o ano, com pico no mês de 

agost o. 

Para o Governo do Est ado a execução dessa ação por meio da Metrobus 

significa o resgate de mais um compromisso assumido com as lideranças e com a 

população em geral dos municípios da Grande Goiânia. Para os usuários o 

subsídio representa economia no orçamento doméstico de aproximadament e  R$ 

154,00 ou 25% do valor do salário mínimo.  

Considerando que quase a totalidade dos beneficiários pela ação integra 

as chamadas classes “D” e “ E” e considerando t ambém que essa p opulação  

direcionam seus  gast os princip almente para os itens  moradia e alimentação, é 

possível concluir que além aumentar a mobilidade das classes  mais pobres da 

sociedade, a ação, contribui de forma decis iva para melhorar a qualidade de vida 

de boa parte da p opulação.   
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PROGRAMA 1880 - PROGRAMA DE PLAN EJAMENTO E INFRA-

ESTRUT URA MET ROPOLITANA  

 

  Ação 2714 - Reforma/Manutenção e Conse rvação das Plataformas e 

Terminais de Integração do Eixo Anhangue ra 

Realizações:  

 M anut enção e Conservação dos Terminais Pe. Pelágio, Dergo, Praça 

A, Praça da B íblia e Novo M undo nos 12 meses do ano. 

 M anut enção e Conservação das dezenove estações  de embarque e 

desembarque de passageiros, no mesmo período; 

 Contrat ação de empresa de engenharia p ara execução de serviços de 

reforma das 19 estações; 

 No ano 2011 foram executados quase 50% dos serviços de reforma 

contrat ados; 

 Licit ação e novo contrat o com empresa especializada em prest ação 

de serviços de limpez a para conservar as est ações limp as durante 

todo o p eríodo operacional, proporcionando assim mais  conforto aos 

usuários do Eixo Anhanguera, aos funcionários das Estações e 

T erminais e aos  permissionários  dos 05 t erminais; 

 Licit ação e contrat ação de empresa de vigilância p ara prest ação de 

serviços de segurança patrimonial nas 24 horas do dia nos terminais 

e durant e todo o período operacional nas  estações. Essa contratação 

inclui a inst alação de circuit o fechado (CFT V) em t odas  Estações e 

Terminais do Eixo Anhanguera. 

 Essa prestação de serviços visa dar mais segurança e tranqüilidade 

aos usuários do transp ort e coletivo, funcionários da Metrobus e 

permissionários que trabalham nas  Est ações e Terminais de 

int egração do Eixo Anhanguera; 

Obse rvações: 

 Em pesquisa de opinião realizada com os usuários ficou claro que 

para os usuários do transporte coletivo não bast am ônibus novos, 

confortáveis e regularidade na operação. É também necessário que 

as concessionárias façam invest imentos nos locais de embarque e/ou 

transbordo, dotando-os de  melhores condições  de higiene/e 

limpeza, segurança e conforto.  

 Com a reforma das Estações e Terminais do Eixo Anhanguera a 

MET ROBUS sinaliz a que além buscar eficiência op eracional a 

empresa está igualmente comprometida com a eficácia social e com 

a efetividade na prest ação dos serviços sob sua responsabilidade. 

METAS FÍS ICAS * 
Pre vi sto Executado 

24 24 

*T erminais e Estações do Eixo Anhanguera 
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MET AS  FINANCEIRAS 
Autorizado Saldo Li quidado  

R$ 8.700.000,00 R$ 6.215.405,23 

 

  Ação 2715 - Manutenção do Pavimento Asfál tico e do Gradil de 

Segregação das Pistas do Eixo Anhangue ra 

Realizações:  

 Contrat ação de empresa para manut enção do pavimento asfáltico, 

realizando a fresagem em todo Eixo Anhanguera, no 2º semestre. 

 Contrat ação de empresa para reforma do gradil de segregação ao 

longo do Eixo. 

 M anut enção do p avimento asfáltico constantement e, através  de 

operações  de tap a buracos. 

Observações: 

No início do mês de Janeiro do ano 2011, quando os  gest ores  atuais 

assumiram a direção da empresa, foi const at ada que a pist a exclusiva dos ônibus 

na Avenida Anhanguera est ava em p éssimo estado de conservação.  

Os buracos e trincas no pavimento ao longo da via, o acúmulo de 

mat eriais betuminosos, resultado das freqüent es operações tap a-buracos, e 

princip almente, a presença de óleo diesel e lubrificante lançados pela frota de 

ônibus velhos e sem a adequada manutenção deixava a trafegabilidade do Eixo 

Anhanguera compromet ida nos asp ectos de segurança para a condução dos  

veículos  e conforto para os usuários.  

Para melhorar as condições de trafego para a nova frota foi necessários  

executar serviços de rep aros, em carát er emergencial ao longo da via. Pelas  

característ icas próprias dos novos ônibus esses reparos eram inadiáveis. Foram 

realiz ados, então, princip alment e a p artir do mês de agosto, gastos acima do que 

est ava previst o na recuperação emergencial da via.  

A soma de valores com aquis ição de materiais betuminosos, britas e 

contrat ação de serviços  de frez agem asfált ica, contribuiu p ara aument ar os gast os  

com essa ação acima do p revisto. 

METAS  FÍSICAS 

Pre visto Realizado 

14 Km 14 Km 

 

METAS FINANC EIRAS 

Val or Autorizado S aldo Liquidado  

R$ 2.275.000,00 R$ 3.498.114,91 
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4801 – AGÊNCIA GOIANA DE HAB IT AÇÃO - AGEHAB 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A: 

 1801 – Secretaria das Cidades 

 

GESTOR: 

 Marcos Abrão Roriz Soares de Carvalho 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

Construir meios para a elaboração e implementação da política pública de 

habitação, volt ada p ara o desenvolvimento urbano paut ado na amp liação da 

capacidade de gestão, focada no crescimento sustent ável e no aumento da 

competitividade. 

 

 Obje tivo Institucional: 

 Promover a universalização do acesso à moradia digna, mantendo 

interface com as demais políticas públicas e com a sociedade civil 

organiz ada. 

 

 Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-obje tivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade  de Vi da): 

 Goiás Integrado e Sust entável 

 

 Legisl ação: 

 Decreto-Lei est adual nº 226, de 03 de junho de 1970; 

 Decreto nº 4.852, de 29 de dez embro de 1997; 

 Lei M unicipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dez embro de 1972; 

 Lei federal nº 6.404, de 15 de dez embro de 1976; 

 Lei estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999; 

 Lei estadual nº 15.896, de 12 de dez embro de 2006; 

 Lei estadual nº 15.083, de 28 de janeiro de 2005; 

 Lei estadual nº 14.542, de 30 de set embro de 2003; 

 Lei estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999; 

 Lei n° 16.559, de 26 de maio de 2009; 

 Decreto nº 4.852, de 29 de dez embro de 1997; 

 Decreto nº 7.012, de 23 de out ubro de 2009; 

 Decreto nº 7.373, de 21 de junho de 2011; 
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 Instrução Normativa da SEFAZ  nº 667/04 – GSF, de 4 de junho de 

2004; 

 Instrução Normat iva da SEFAZ  nº 575/02 – G SF, de 18 de 

novembro de 2002; 

 Instrução Normativa da SEFAZ  nº 532/02 – G SF, de 05 de fevereiro 

de 2002; 

 Instrução Normativa da SEFAZ nº 498/01 – GSF, de 1O de agosto 

de 2001. 

 Instrução Normativa nº 714/05-GSF, de 2 de março de 2005. 

 Instrução Normativa nº 809/06-GSF, de 14 de julho de 2006. 

 Instrução Normativa nº 967/09-GSF, de 6 de novembro DE 2009. 

 Instrução Normativa nº 1.010/10-G SF, D E 11 de novembro de 

2010; 

 Instrução Normativa nº 1.016/10-G SF, D E 16 de dez embro de 2010. 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

No âmbito da construção e reforma de unidades habit acionais, foram 728 

casas concluídas, 4820 frentes de trabalho e celebração de 449 novos convênios. 

Foram entregues R$7.398.300,00 em Cheques-Moradia em 2011 e 19 municípios  

foram at endidos com C heques-Comunitários perfazendo um t otal de 

R$780.000,00. Já, no tocante à regulariz ação fundiária, foram entregues 550 

escrit uras para moradores da Vila Mutirão, Chácara do Governador e Parque 

Atheneu, em Goiânia, e Residencial Tempo Novo, em Palmeiras de Goiás. 

M arcou, também, a gestão de 2011, o início do processo de regularização 

fundiária de aproximadament e 14 mil imóveis  da Região Noroest e de Goiânia. 

O Programa de Moradia Rural de Goiás foi premiado em 2011, 

considerado o melhor do país, em razão da parceria entre a A gehab, CAIXA e 

M ovimento Camponês Popular – MCP. O valor liberado em cheques-moradia p ara 

tal finalidade em 2011 foi de R$1.545.000,00. Cerca de 200 unidades  

habit acionais  rurais de 80m² já foram construídas . 

Foram construídas 330 unidades habitacionais no Residencial R eal 

Conquista (Módulos VII e VIII) e construção de uma U nidade D escentraliz ada de 

Educação Profissional (UDEP) nest e res idencial, em parceria inédit a entre a 

Agehab e a Secretaria de Ciência e T ecnologia, com capacidade para promover a 

capacit ação e qualificação profissional para 2 mil pessoas/ano. 

Foi elaborado, t ambém, o Programa Habitacional de Goiás – 2012/2014, 

cont emp lando os 246 municípios. 
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 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

Ressalte-se que a Agehab deu início a um processo de contrat ação de 

consultoria para a elaboração do Planejament o Estrat égico, inclusive com o 

Monitoramento das ações. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo crité rios Obje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1069 - PROGRAMA MORADA NOVA 

 

  Ação 1130 - Regularização Fundiária (Anti go Habitar Le gal) 

Realizações: 

Em que pese o fat o da ação 1130 const ar na LOA como sendo 

responsabilidade desta unidade orçamentária, ressalte-se que t al ação é executada 

através de recursos repassados pela Secretaria das Cidades, uma vez que a A gehab 

não tem recursos  próprios  para a referida ação. 

 

 Ação 2368 - Che que Moradia Urbano 

Realizações:  

 16026 - C oncessão de cheque moradia urbano – construção. 

Obse rvações: D est ina-se a subsidiar a compra de materiais para a 

const rução de unidades  habitacionais de int eresse social, para famílias com renda 

de 0 a 3 salários mínimos. A realiz ação se dá por meio da ass inatura de convênios  

com prefeituras, com a CAIXA ou com outras ent idades represent ativas de 

moviment os sociais. 

Localidade    Físico       Financei ro 
Alexânia    159    R$ 420.000,00 
Alvorada do Nort e   30    R$ 75.000,00  
Anhanguera    30    R$ 75.000,00 
Avelinópolis    28    R$ 70.000,00 
Baliz a     30    R$ 75.000,00 
Brit ânia     30    R$ 75.000,00 
Buriti de G oiás    28    R$ 70.000,00 
Caçu     28    R$ 70.000,00 
Campinort e    31    R$ 77.500,00 
Campo Limpo de Goiás   30    R$ 75.000,00 
Carmo do Rio Verde   30    R$ 75.000,00 
Colinas do Sul    30    R$ 75.000,00 
Corumbá de Goiás   30    R$ 75.000,00 
Damianópolis    30    R$ 75.000,00 
Formosa    99    R$ 247.000,00 
Goianésia    1    R$ 75.000,00 

 

(x) Gestão Participativa       

( ) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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Locali dade    Físi co       Financei ro  
Goiânia     682    R$ 869.300,00 
Goiás     58    R$ 145.000,00 
Heit oraí    26    R$ 65.000,00 
Iaciara     30    R$ 75.000,00 
Inaciolândia    28    R$ 70.000,00 
Itaberaí     60    R$ 295.000,00 
Itaguari     29    R$ 72.500,00 
Itaguaru    54    R$ 135.000,00 
Itajá     30    R$ 75.000,00 
Itapirapuã    27    R$ 67.500,00 
Itapuranga    58    R$ 145.000,00 
Itumbiara    180    R$ 450.000,00 
Jesúpolis    127    R$ 317.000,00 
Mambaí    30    R$ 75.000,00 
Morrinhos    44    R$ 110.000,00 
Morro Agudo de Goiás   30    R$ 75.000,00 
Nova América    15    R$ 37.500,00 
Novo Planalt o    30    R$ 75.000,00 
Padre Bernardo    150    R$ 375.000,00 
Palmelo    29    R$ 72.500,00 
Palminóp olis     2    R$ 5.000,00 
Pontalina    29    R$ 72.500,00 
Posse     30    R$ 75.000,00 
Sant a Bárbara de G oiás   30    R$ 75.000,00 
Sant a Cruz de Goiás   30    R$ 75.000,00 
Sant a Fé de Goiás   25    R$ 62.500,00 
Sant a Helena de Goiás   58    R$ 145.000,00 
São Simão    23    R$ 57.500,00 
Sít io D'Abadia    27    R$ 67.500,00 
T aquaral de Goiás   30    R$ 75.000,00 
T rombas    24    R$ 60.000,00 
Uruaçu     50    R$ 125.000,00 
Uruana     29    R$ 72.500,00 
Urutaí     30    R$ 75.000,00 
TOTAL    2778    R$ 6.351.300,00 
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Fonte: ASPLAN – Agehab 

 
Entrega de 39 casas em Formosa. Fonte: G ECOM - Agehab Sérgio Godoy 
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OBS ERVAÇ ÃO: 

Existem ações que não se fazem presentes na LOA para a Agehab – tais 

como: cheques moradia nas modalidades rural, reforma e comunitário - mas que 

est a unidade orçament ária t em responsabilidade e recursos p ara sua execução por 

meio de crédito outorgado de ICM S. Por essa raz ão, elas se encontram 

demonstradas  a seguir: 

 

  Ação 2367 - Cheque Moradi a Rural 

Realizações: 

 16021 - Concessão de cheque rural – construção. 

Observações: Destina-se a subsidiar a compra de mat erial para a 

construção de unidades habitacionais de interesse social localiz adas em zona rural, 

para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. A parceria se deu entre a 

Agehab, a CAIXA e o Movimento C amponês Popular (MCP). 

Programa Ação Produto/ 
unidade 

Meta 
física 

Realizada 

Meta Financeira 

Valor 
Autorizado 

Saldo 
Liquidado  

1069 – 
Morada 
Nova 

2367 -  Cheque 
Moradia Rural Famil 206 642.500,00 642.500,00 

 

 

 

Localidade   Físico   Financei ro 

Catalão    189    R$ 600.000,00 

Uirapuru   17    R$ 42.500,00 

TOTAL   206    R$ 642.500,00 
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Fonte: ASPLAN – Agehab 

 

 Ação 2370 - Che que Moradia Reforma 

Realizações: 

 16020 - C oncessão de cheque moradia urbano – reforma. 
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Observações: Destina-se a subsidiar a compra de material para a reforma 

ou ampliação de unidades  habit acionais de interesse social localizadas em zona 

rural ou urbana, para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. 

Programa Ação Produto/ 
unidade 

Meta 
física 

Realizada 

Meta Financeira 

Valor 
Autorizado 

Saldo 
Liquidado  

1069 – 
Morada 
Nova 

2370 -  Cheque 
M oradia Reforma 

Famil 326 404.500,00 404.500,00 

 

 

Locali dade   Físi co    Financeiro 

Aparecida de Goiânia  240    R$ 276.500,00 

Cavalcante   82    R$ 96.000,00 

Cumari    2    R$ 16.000,00 

Vianópolis   2    R$ 16.000,00 

TOTAL   326    R$ 404.500,00 
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    Fonte: ASPLAN – Agehab 

 
 
 

 Ação 2371 - Che que Moradia Comunitário 

Realizações: 

 16024 - Concessão de cheque moradia – construção de equip amentos  

comunit ários. 

Obse rvações: D est ina-se a subsidiar a compra de materiais para a 

const rução ou reforma/ampliação de equipamentos públicos (creches, praças, 

centros comunit ários, centros de convivência, escolas, et c.) localiz ados em áreas  

de int eresse social, visando sua humaniz ação. 
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Programa Ação Produto/ 
unidade 

Meta 
física 

Realizada 

Meta Financeira 

Valor 
Autorizado 

Saldo 
Liquidado  

1069 – 
Morada 
Nova 

2371 - Cheque 
Moradia 

Comunit ário 
Famil 27 780.000,00 780.000,00 

 

 

Locali dade    Físi co    Financeiro 
Cachoeira Dourada   01    R$ 60.000,00 
Carmo do Rio Verde   02    R$ 40.000,00 
Córrego do Ouro    01    R$ 20.000,00 
Formosa    01    R$ 40.000,00 
Iaciara     01    R$ 40.000,00 
Inhumas    01    R$ 40.000,00 
Itap aci     01    R$ 40.000,00 
Itumbiara    01    R$ 40.000,00 
Luziânia    01    R$ 20.000,00 
Marzagão    01    R$ 80.000,00 
Novo Gama    02    R$ 40.000,00 
Orizona     02    R$ 40.000,00 
Palminóp olis     02    R$ 40.000,00 
Panamá     01    R$ 40.000,00 
Petrolina de Goiás   03    R$ 60.000,00 
Pires do Rio    02    R$ 60.000,00 
Rubiata     01    R$ 20.000,00 
Senador C anedo    02    R$ 40.000,00 
Vianópolis    01    R$ 20.000,00 
TOTAL    27    R$ 780.000,00 
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Fonte: ASPLAN – Agehab 
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4802 – SANEAMENTO D E GO IÁS S /A - S ANEAGO 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 SECRETARIA DAS CIDADES 

 

GESTOR: NILSON DE SOUZA FREIRE - DIR ET OR PRESIDENT E 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 PROMOVER SAÚD E, MEDIANTE A PREST AÇÃO DE 

SER VIÇOS EM SANEAMENTO AMBIENT AL. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais)/ Macro-objeti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade de Vida):  

 PPA 2008-2011 GOIÁ S COMPET IT IVO E EMPREENDEDOR: 

 PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL PARA T ODOS; 

 PROGRAMA SOLUÇÃO PARA OS ESGOTOS SANIT ÁRIOS E 

RESÍDUOS SÓLIDOS EM TODAS AS CIDADES. 

 Legisl ação:  

 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, CONSTITUIÇÃO 

ESTADUAL 1989 E LEI 16.107 DE 24/07/2007. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais  

A Saneament o de Goiás vem implementando o Sistema de G estão da 

Qualidade p ela NBR ISO 9001:00 desde 1998, atualmente está sendo 

implement ado o Sist ema Integrado de Gestão, com a implement ação da NBR ISO  

9001:08, NBR ISO 140001:04 e OHSAS 18001:07. 

São normas de carát er internacional de Normalização - ISO, cuja 

elaboração cont ou com a participação da Associação Brasileira de Normas 

T écnicas  – ABNT. 

O objetivo é a certificação de algumas U nidades de Produção bem como 

de Laboratórios de Controle de Qualidade de Á gua e Esgot os. 

A empresa inicia um Plano de Ação para promover melhorias nos  

sistemas, visando à adequação às normas de referência, para que as auditorias  

externas  possam ocorrer ainda no 2º semestre de 2012.  
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A Empresa vem trabalhando nos projet os de mapeament o dos principais 

processos corporativos e ainda estabeleceu como  met a a ampliação do escopo de 

cert ificação para os 37 maiores sistemas produtores at é 2015. 

Ganhos Que a Empresa tem com a implement ação do Sistema de Gestão 

da Qualidade: 

 Busca de Melhorias Contínuas; 

 Padronização de Procedimentos implicando em redução de custo 

operacional; 

 Investimento no Desenvolvimento e T reinamento de Pessoal; 

 Agilidade das Respostas; 

 M elhoria no atendimento e na C omunicação Interna; 

 M elhoria na C omunicação com o Client e; 

 Atendimento às especificações  do Produt o; 

 M elhoria do relacionamento com fornecedores e prestadores  de 

serviços; 

Para o norteament o do Programa foi est abelecida uma Política Int egrada 

de Gestão, qual seja, “Promover saúde, prestando serviços de saneamento 

ambiental e desenvolvendo um Sistema de Gest ão capaz de: 

 Harmoniz ar os interesses dos Client es, Poder Concedent e, 

Sociedade Empresa, Empregados e Fornecedores;  

 Melhorar continuamente os seus processos , visando à utilização 

racional dos recursos naturais  de forma a cumprir os  requisitos dos  

client es e os  legais aplicáveis ; e;  

 Melhorar a qualidade de vida dos empregados, promovendo 

permanente capacitação, saúde e segurança no trabalho. 

A Polít ica Int egrada é intrinsecamente vinculada ao at endimento dos  

requisit os dos client es, na medida em que a promoção de saúde realizada embut e o 

fornecimento de água trat ada e coleta e trat amento de esgotos  

A SANEAGO comunica e implement a a sua Polít ica de Gestão mediant e 

treinament os, material de divulgação, intranet, dentre outros. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 PLANEJAMENT O E GESTÃO ESTRATÉGICA; 

PROCEDIMENT OS PARA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENT OS 

DE PLANEJAMENTO; EST RUTURA TARIFÁRIA, PROJEÇÃO 

DO EQUILIBRIO ECONÔM ICO-FINANCEIRO; PROJEÇÃO DO 

FLUXO DE CAIXA; ORÇAMENTO PROGRAMA E PLANO DE 

INVEST IMENTO. 
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 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem pe nho dos 

Programas e  das Ações:  

Nome do Indicador 
Como 

coletar / 
Fonte 

Unid. 
Medida Perspectiva Ti po  Programa Ação 

ÍNDICE DA POPULAÇÃO 
URBANA DOS 
MUNICÍPIOS DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE 
GOIANIA ATENDIDA 
COM ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

Boletim de 
Informações - 
SANEAGO 

% Programa Regional 1887 1184 

ÍNDICE DE POPULAÇÃO 
URBANA DOS 
MUNICIPIOS DO  
ENTORNO DO DISTRITO 
FEDERAL ATENDIDA 
COM ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

Boletim de 
Informações - 
SANEAGO 

% Programa Regional 1887 1186 

ÍNDICE DA POPULAÇÃO 
URBANA DOS 
MUNICÍPIOS COM OBRAS 
DE ABASTECIMENTO DE 
AGUA EM ANDAMENTO 

Boletim de 
Informações - 
SANEAGO 

% Programa Estadual 1887 1188 

ÍNDICE DE POPULAÇÃO 
URBANA DOS 
MUNICÍPIOS GOIANOS 
COM ATÉ 30.000 HAB E 
FORA DA REGIÃO 
METROPOLITANA E 
ENTORNO DO DF  
ATENDIDA COM 
ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 

Boletim de 
Informações - 
SANEAGO 

% Programa Regional 1887 1189 

ÍNDICE DE POPULAÇÃO 
URBANA DOS 
MUNICÍPIOS GOIANOS 
COM MAIS DE 30.000 
HAB E FORA DA REGIÃO 
METROPOLITANA E 
ENTORNO DO DF  
ATENDIDA COM 

Boletim de 
Informações - 
SANEAGO 

% Programa Regional 1887 2736 

Nome do Indicador 
Como 

coletar / 
Fonte 

Unid. 
Medida Perspectiva Ti po Programa Ação 

ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA 
ÍNDICE DA POPULAÇÃO 
URBANA DOS 
MUNICIPIOS COM 
REESTRUTURAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE AGUA 
TRATADA 

Boletim de 
Informações - 
SANEAGO 

% Programa Estadual  1887 2737 

ÍNDICE DA POPULAÇÃO 
URBANA DOS 
MUNICÍPIOS COM 
SISTEMA PÚBLICO DE 
ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO  

Boletim de 
Informações - 
SANEAGO 

% Programa Estadual  1885 1178 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1885 - PROGRAMA SOLUÇÃO PARA OS ESGOTOS 

S ANITÁRIOS  E RES ÍDUOS  SÓLIDOS  EM TODAS AS  CIDADES 

 

 Ação 1178 - Implantar/Ampliar o S istema Público de Esgotamento 

S anitário  

Realizações: 

 Foram realiz adas  no ano de 2011, 37.252 novas  ligações de esgot o, 

at endendo uma população de 167.141 habitantes. Sendo concluídas 

obras de esgot o em Edéia, Jaraguá, Niquelândia e Rubiat aba. E 

encontra-se em andamento obras com recursos PAC que irá 

beneficiar entorno de 186.370 famílias, nos municípios de 

Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goiânia, Luz iânia, Novo Gama, 

Planalt ina, Santo Antônio do D escoberto, Trindade e Valparaíso de 

Goiás. 

 E podemos citar obras como: - Implantação da segunda parte do 

Sist ema C aveirinha, Finsocial e Jd. Mariliza em Goiânia, sendo as 

obras de rede colet ora de esgoto do setor jardim Mariliz a estão em 

fase de conclusão. 

 Em Aparecida de Goiânia foram finalizados 7.084,67 m de 

Interceptores de um tot al de 10.541,00 m e 4.527 m de rede coletora 

de um tot al de 7.694 m. Obras em andamento com 02 frentes  na 

ETE (interligações e reator), com 33% executados na ET E, faltam 

às linhas de Recalque, Est ação Elevatória e Travessias. Obra 

prevista com término em julho 2012. 

 As obras em Pirenópolis foram retomadas em abril/2011, onde se 

encontram execut ados 6.756,50 m de rede colet ora de esgot o, 100% 

das Lagoas , nos Int erceptores foram realizados 2.481,00 m 

(113,24%) de um total 2.191 m(ainda rest am em torno de 272 m 

para a finalização), e1.338,65 m da Linha de R ecalque (79,26%) do 

total previsto de 1.689,00.A  EEE depende de solução de acesso à 

área.  

 Foram execut ados 29.240.63 m de rede, 963 ligações , 2.455,20 m de 

Colet or/Interceptor e 1.408,30 m de Linha de Recalque. Processos  

de regulariz ação de área est ão em andament o na SAN EAGO. Os 

serviços da ET E foram retomados. A obra foi retomada e execut ada 

at é o limit e do contrato de empreit ada (limit e legal de 25% de 

aditivo). Está em andamento nova licit ação para a conclusão da 

obra. T ais adequações se fiz eram necessárias em função de 

int erferências na área das Lagoas, t ais como: afloramento do lençol 

no fundo das Lagoas, ocorrência de rocha e qualidade do solo de 

jazida disponível com relação ao índice de permeabilidade. 

Prosseguem os serviços de execução dos drenos de fundo das  

Lagoas, uma das condicionant es para utilização da mant a de PEAD. 

Tais serviços geraram adequações no orçamento que resultarão em 

um Adit ivo no Convênio, que est á em fase final. 
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Observações:  

A ação 1178 não conseguiu ter um desemp enho sat isfatório no programa 

em 2010, a desp eito da maior part e das obras a serem concluídas, não t er ocorrido 

operacionaliz ação das ligações, conseqüentemente não refletindo no desempenho 

do indicador. 

 

 Ação 2729 - Reestruturação Dos Servi ços de Esgotame nto S anitári o 

Realizações:  

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1887 - PROGRAMA ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS 

 

 Ação 1184 - Abaste cimento de Água Para a Re gião Me tropolitana de  

Goiânia 

Realizações:  

Foram imp lantadas na região 35.740 novas  ligações  de água, sendo 

beneficiados 119.488 habitantes na região metropolitana. A barragem est a na fase 

de monitoramento do enchimento do reservat ório, que est a no nível aproximado 

de 747,60m. E estão em execução os  programas ambient ais como: salvamento da 

fauna durante o enchiment o do reservatório, o cercamento da faixa de proteção do 

reservatório, remanejamento de redes elétricas rurais das áreas de inundação, 

const rução de vias de acesso e perfuração de poços profundos nas propriedades  

remanescentes.   

E encontram-se em andamento as  obras do Sistema Produtor João Leite, 

como a Const rução da Adutora de Água Brut a foi iniciada em 05/2010, o avanço 

fís ico é de 94%. 

A Est ação de Tratamento de Água (ETA João Leite), a terrap lenagem de 

implant ação da obra já foi t oda realiz ada, encont ra-se em andament o a construção 

das estrut uras da casa química, calha Parshall e tanque de contato, e a Estação 

Elevatória de Água Bruta (EEAB) a terraplenagem foi execut ada na sua totalidade, 

foi instalada a malha de at errament o, o colchão drenante e executado o concreto de 

regulariz ação do piso. Onde serão investidos um tot al de R$ 190 milhões de reais  

nas obras do Sist ema Produt or João Leit e. 

Nome do Indicador Unid. Ação Realizado 
2010 Meta Realiz ado 

2011 

Índice da população urbana dos  
municípios com sist ema público 
de esgotamento sanit ário 

% 1178 40 49 41 
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E t ambém podemos dar ênfase aos investimentos em Obras com recursos 

do PAC nos municípios de Ap arecida de Goiânia, Trindade e Goiânia, sendo 

nestas localidades o valor do investimento chegará ent orno de 45 milhões.  

Observações:  

É imp ort ant e ressaltar que os result ados das obras em execução t erão 

reflexo no Indicador a part ir de 2011, quando estarão concluídas e apresent ando 

dados de ligações cadastradas.  

  

Nome do Indicador Unid. Ação Realizado 
2010 Meta Realizado 

2011 

Índice da pop. urbana dos  
municípios da região metrop olit ana 
de G oiânia at endida com 
abastecimento de água 

% 1184 91 93 91 

 

 Ação 1186 - Abaste cimento de Água nos Municípi os do Entorno do 

Distrito Federal  

Realizações: 

Foram realiz adas na região do Entorno 28.417 novas ligações de água, 

ass im, est ima-se o at endimento de 86.390 novos habit antes. Podemos dar dest aque 

as obras em andamento com recursos do PAC (Programa de Aceleração do 

Crescimento) onde os  investiment os chegarão em t orno de 178 milhões, atendendo 

aos municíp ios  de Cidade Ocidental, Luz iânia, Formosa, Planaltina, Novo Gama, 

Crist alina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás, que irá beneficiar 

aproximadament e 116.500 famílias. 

Obse rvações: 

A ação 1186 não atingiu o desempenho satisfatório, pois a despeito da 

maior p art e das obras a serem concluídas não ocorreu a operacionaliz ação das  

ligações, p ort ant o não reflet indo no desempenho do indicador.  

Nome do Indicador Unid. Ação Realizado 
2010 M eta Realiz ado 

2011 

Índice da população urbana dos  
municípios  do entorno do Distrit o 
Federal at endida com 
abastecimento de água  

% 1186 82 85 86 

 

 Ação 1188 - Conclusão de Obras de Abaste cimento de Água em 

Andamento 

Realizações: 

Foram realizadas 53.537 ligações que beneficiaram uma p opulação de 

145.226 habitant es.   

Nome do Indicador Unid. Ação Realiz ado 
2010 Meta Realiz ado 

2011 

Índice da população urbana dos  
municípios  com obras de 
abastecimento de água em 
andamento 

% 1188 95 97 97 
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 Ação 1189 - Abastecimento de Água nos Muni cí pios Goi anos com até 

30.000 Habi tante s e Fora da Re gião Metropolitana e Entorno do 

Distrito Federal 

Realizações: 

Foram realiz adas em 2011 13.458 novas ligações  de água, atendendo uma 

população de 34.549 habitantes. Sendo execut adas obras de ampliação e melhorias 

nos sistemas de abastecimento de água nos municíp ios de Acreúna, B uriti Alegre, 

Bom Jesus de Goiás, Palmeiras de Goiás, Santa Helena de Goiás, e outros. A lém 

de obras de p erfuração de p oços tubulares profundos em diversas cidades. 

Nome do Indicador Unid. Ação Realizado 
2010 M eta Realiz ado 

2011 

Índice da população urbana dos  
municípios goianos com at é 
30.000 habitantes e fora das  
Regiões metrop olit ana de Goiânia 
e entorno do DF atendida com 
abastecimento de água  

% 1189 95 86 95 

 

 Ação 2736 - Abaste cimento de Água nos Muni cí pios Goianos com 

Mais de 30.000 Habitantes e Fora da Re gião Metropolitana e 

Entorno do Distrito Fe deral  

Realizações:  

Foram implantadas 19.956 novas ligações, beneficiando uma pop ulação 

de 50.876 habitant es.  Destacam-se as obras em andamento nos municíp ios de 

Anáp olis, Goianésia, Jataí, Jaraguá, It aberaí, It umbiara, R io Verde, São Luiz  

M ontes Belos e Uruaçu que ampliará significat ivament e o atendimento.  

Nome do Indicador Unid. Ação Realizado 
2010 M eta Realiz ado 

2011 

Índice da população urbana dos  
municípios  goianos com mais  de 
30.000 habitant es e fora da região 
metropolitana de Goiânia e 
entorno do DF at endida com 
abastecimento de água  

% 2736 95 97 98 

 

 Ação 2737 - Reestruturação dos Servi ços de  Água Tratada 

Realizações:  

Foram efetuadas  aquis ições de equipamentos , como hidrômet ros , 

veículos  (mot ociclet as, furgões  e utilitários  tipo pick up) e outros, com recursos DI 

BNDES (D esenvolvimento Institucional) e recursos próprios, com o objetivo de 

melhorar a receita da empresa, reduz ir as perdas, agilizar as solicitações de 

serviços dos clientes , e melhorar o desempenho do funcionamento operacional da 

empresa como um t odo.  

Nome do Indicador Unid. Ação Realizado 
2010 M eta Realiz ado 

2011 

Índice da população urbana dos  
municípios  com Reestruturação 
dos serviços de Água trat ada. 

% 2737 89 91 97 
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4803 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE T RÂNSITO DE GOIÁS 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Est ado das Cidades 

 

GESTOR:  

 Edivaldo C ardoso de Paula 

 

Visão Institucional: 

Buscar a redução cont ínua e gradual das fat alidades no trânsito através de 

ações preventivas e corretivas envolvendo educação, engenharia e fiscaliz ação no 

trânsito, buscando o máximo de satisfação dos usuários que recorrem aos serviços 

do Detran/GO, oferecendo serviços com presteza, agilidade, educação, 

confiabilidade e conforto. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de atuação (PPA 2008-2011) – Goi ás 

Estado da Qualidade  de vi da. 

 Goiás C idadania Com Melhoria Da Q ualidade De Vida 

 Programa Trânsit o Seguro-Preservação Da Vida 

 Programa D etran Cidadão 

 

 Legisl ação: 

 Decreto Lei nº4.320 de 17/03/1964; Lei Federal nº4.726 de 

13/07/1965; Decreto Federal nº57.651 de 9/01/1966; Lei nº7.351 de 

30/06/1971; Decret o nº229 de 18/08/1971; Decret o nº1.813 de 

22/05/1980; Lei nº10.160 de 09/04/1987; Decreto nº2.944 de 

31/05/1988;  Lei Federal nº8.934 de 18/11/1994; Decret o Federal 

nº1.800 de 30/01/1996; Decreto nº19.263 de 20/10/2003. 

 

Auto-avali ação da Gestão 

 

 Síntese da Gestão - Aspe ctos gerais 

Considerando a complexidade que envolve a prestação de serviços pelo 

DET RAN/GO, as questões  localizadas dos municíp ios  goiano, a gest ão do 

referido período at ingir totalment e seus objet ivos  programados com um result ado 

plenamente satisfatório. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Sistema Elaboração Orçamentária - SEONET 
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 Sist ema de Informações Gerenciais de Planejamento - SIG EPLAN 

 Previsão de D esembolso Financeiro – PDF 

 

 Descrição dos princi pais indi cadores de desem penho dos 

programas e das ações: 

PROGRAMAS IND ICADORES 

Programa Detran T rânsito Seguro – 
Preservação da Vida 

Tx. Acident e de Trânsito p/ 10 Mil 
Veículos  em Circulação 

Nº de Vitimas Fat ais por 10 Mil 
Veículos  

Tx. De Variação de Acidentes nas 
Rodovias  Est aduais 

AÇÕES 

Campanhas Educativas de T rânsit o Campanhas Realiz adas 

Elaboração e/ou Implant ação de 
Projet os de Sinaliz ação de T rânsito Sinaliz ação Realiz ada 

Cursos de Treinamento e Reciclagem Cursos Realizados 

 

 

 
PROGRAMAS IND ICADORES 

 

 
Programa Detran Cidadão Usuários  Atendidos p elo Detran 

 

 
ACÕES 

 

 Const rução, Ampliação, Implantação 
e/ou M anut enção de Circunscrições  
Regionais de Trânsito/Ciretrans  

Const rução Realiz ada m²  
 

 
Apoio as Unidades de At endimento dos  
Serviços de T rânsit o Contrato Efetivado 

 

 
Const rução, Amp liação, Implantação da 
Sede Administrat iva do D etran Const rução Realiz ada m²  

 

 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os objeti vos: 

 

 
 
 
 

 

 

 

(  ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 0 - ENCARGOS ES PECIAIS 

  

  Ação 7005 - Encargos Judi ciári os 

 

PROGRAMA 1011 - PROGRAMA CONS ERVAÇÃO E S EGURANÇA DA 

MALHA RODOVIÁRIA 

 

  Ação 1031 - Conse rvação Emergencial, Sinalização, Operação E 

Fiscalização E Manutenção Da Malha Rodoviári a 

Realizações: 

Segundo a lei nº 17.297 de 26 de Abril de 2011, Decreto 7335 de 13 de 

Maio de 2011, est a ação foi rep assada 20%  ao Fundo de T ransp ort e. 

 

PROGRAMA 1050 - PROGRAMA GOIÁS  PAVIMENTADO  

 

  Ação 1092 - Implantação, Pavimentação, Acessos, Obras De Arte 

Especi ais E Obras Com plementares 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 Ação 2231 - Planejamento, Gestão, Estudos, Projetos E S upervisão - 

G.P. 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

PROGRAMA 1848 - PROGRAMA TRÂNS ITO SEGURO - 

PRES ERVAÇÃO DA VIDA 

O Programa Trânsito Seguro - Preservação da Vi da est á 

fundament ado na estrat égia de promoção de um t rânsito seguro, humaniz ado, ético 

e cidadão, visando contribuir para que as p essoas adotem comportament os  

conscientes , reduzindo contínua e gradualmente as fatalidades  no trânsito de Goiás  

para pat amares aceit áveis  em nível mundial. 

 

 Ação 1290 - Goiás Sinalizado 

Realizações: 

Não havia material de engenharia em estoque, impossibilit ando qualquer 

ação neste programa. 

Foi desenvolvido nova estrat égia dimensionando um novo modelo e 

aberto processo licitat ório para nova p rop osta. 
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Ata de registro de preço finaliz ado em Dezembro/2011 e projeto de 

engenharia concluído.O programa at enderá 120 municíp ios em sua 1º fase, a ser 

relançado pelo Governo do Estado de Goiás no dia 24/01/2012 no Auditório 

Mauro Borges do Palácio Pedro Ludovico Teixeira.. 

 

  Ação 2105 - Campanhas Educativas De Trânsito 

Realizações: 

1-Cam panha no C arnaval: Público Alvo: População em geral, 

totalizando 22 cidades/ Público Atingido: 47.200 pessoas. 

2-Cam panha Festa do Di vino Pai Ete rno em Trindade : Público A lvo: 

Romeiros e Carreiros, t otalizando 08 cidades  / Público Atingido: 9.750 

pessoas. 

3- Campanha de Fé rias de Julho: T emporada do Araguaia: Público 

Alvo: Turist a e população em geral, t otaliz ando 04 cidades / Público 

Atingido: 15.120 p essoas . 

4- Campanha S emana Nacional de Trânsito: Público Alvo: Pop ulação 

em geral, tot aliz ando 04 cidades/ Público Atingido: 4.000 pessoas. 

4.1 Campanha Proje to de Integração DETRAN x IGREJA: Missa em 

Goiânia na Cat edral Metrop olitana realizada pelo Arcebispo de Goiânia 

Dom Washingt on Cruz, Tema: Juntos Podemos Salvar M ilhões de Vida: 

Público Alvo: Fiéis e C omunidade em Geral / Público Atingido: 750 

pessoas. 

4.2- Campanha Projeto Passeio Ciclístico: T ema: PEDALE, PENS E, 

MUD E. Público Alvo: Ciclistas e pop ulação em geral de Goiânia / Meta: 

500 p essoas. Público Atingido: 800 pessoas . 

5. Fórum Vol vo em Brasília: Particip ação 

6. Palestras Educati vas em Escol as: Público Atingido: 16 cidades ,  

totalizando 19.855 alunos.  

6.1 Palestras Educativas em Institui çõe s: Público Atingido: 1.239 

pessoas. 

7. Visita Técnica - DETRAN/CE.  

8. Congresso: 7º Congresso Brasileiro T rânsit o e Vida, 3ª Internacional. 

9. Campanha Proje to Balada Responsável: Eu abraço essa Ideia, part e 

de Educação p ara o Trânsito: Blitz educativa com intuito de 

conscientiz ar.  

“Se beber não Dirija” Público Alvo: Freqüentadores de bares , 

restaurantes, boates , festas e out ros . Quatro (4) dias de trabalho/ Público 

Estimado Atingido: 4.000 pessoas. 

10. Campanha Muni cipal de Trânsito: Cidade de C hapadão do C éu. 

Público Est imado Atingido: 2.012 alunos. 

Observações: Promover a Educação para o Trânsito de forma permanent e 

e cont inuada abrangendo t oda a pop ulação, trabalhando princíp ios , 
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cidadania, valores, conhecimentos, habilidades e at itudes favoráveis a 

locomoção 

11. Campanhas e ducati vas e informativas de trânsito na mí dia: são as 

campanhas desenvolvidas utilizando os meios de comunicação. Foram 

três  campanhas: 

 1 milhão de veículos, 1 milhão de amigos. 

 Balada Resp onsável, eu abraço essa ideia. 

 Vapt-Vupt 

Público-al vo: todo o Est ado de Goiás. 

 

  Ação 2305 - Elaboração E/Ou Implantação De Projetos De 

Sinalização De Trânsito 

Realizações: 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set  Out  Nov Dez  
CIDADES 
ATENDIDAS   7 7 5 4 4 1 6 4 4   

TOTAL             42 

Levant amentos/projetos  

PROJETOS ELABORADOS – 10 

LEVANT AMENTOS E ORIENT AÇÕES REALIZ ADAS – 21 

LEVANT AMENTOS PARA ITINERARIO DE PROVA DE CNH - 11 

 Ação 2472 - Cursos De T reinamento E Reci clagem  

Realizações: 

Promover a capacitação e o aperfeiçoamento t écnico dos profiss ionais da 

área de t rânsito. 

Obse rvações:  

Tendo em vista as dificuldades  encontradas apartir da vigência da 

Resolução 358 de 13 de agosto de 2010, a realização da licitação determinada pela 

Procuradoria Geral do Estado - PG E em 2010 não foi concluída e com isto 

impossibilit ando administração dos cursos diret amente pelo DETRAN/GO em 

razão da ausência de uma estrutura própria e adequada para at ender as  

necessidades, decorrent es  das exigências  const antes  da legis lação e regulament os  

de trânsito emanados dos órgãos superiores do Sist ema Nacional de Trânsito, 

portanto o DET RAN-GO optou por ministrar somente o Curso de Reciclagem 

para Motorist as Infrat ores do Código de Trânsito Brasileiro, os demais cursos  

foram encaminhados a out ras entidades conforme as  Resoluções  do CONTRAN. 

Gráfi cos:  

AÇÃO TURMA MOTORIST A INFRATOR T OT AL % 

PLANEJADO 50 1500  
60,6% 

EXECUTADO 25 909 
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  Ação 2946 - Apoio À Execução E Fiscalização De Trânsito 

Realizações: 

 Fiscalização direcionada para redução e p revenção dos  acidentes  de 

trânsito, com vist as no maior cumpriment o das normas de circulação de 

trânsito, direcionando o cidadão p ara uma mudança de cult ura, 

aumentando assim sua responsabilidade no trânsito; 

 As ações de fiscaliz ação alcançaram todas as pessoas que utilizam as 

vias públicas, sendo est as, p edestres, condutores e passageiros de 

veículos; 

 Fiscalização e vist oria dos permissionários  do DETRAN em todo o 

Estado de Goiás, controle de distribuição de Aut os de 

Apreensões/ret enção Aut os de Infrações aos Policiais Militares, 

controle e vigilância nas dep endências e do pát io de apreensões, 

encaminhamento de CNH’s recolhidas  em t odo Estado, a saber: 

 Centro de Formação de Condutores - CFC: As condições de 

funcionamento das inst alações, sit uação da frot a de veículos 

destinados às aulas práticas de direção veicular;  

 Despachantes: Controle das atividades realizadas, conferência da 

document ação, arquivo, estrutura fís ica p ara at endimento aos 

usuários; 

 Oficinas: Controle dos serviços prest ados, vistoria das  inst alações; 

 Fe rro Velho: Cont role da entrada e saída de p eças, estrut ura fís ica 

do ambient e; 

 Fábri cas de Placas: C ontrole dos serviços  prestados, t ais como: 

arquivo das cóp ias dos CR LV’s, estrut ura física do ambiente e 

funcionamento dos equipamentos; 

 Clínicas Médi cas e  Psi col ógi cas: Estrutura fís ica do ambiente, 

verificação da existência e funcionamento dos equip amentos  

necessários para os exames;  

 Controle de acesso e saí da do Órgão: Distribuição de cartões nos  

portões de acesso e recebiment o destes nos  portões de saída; 

realiz ação de bloqueios no portão de saída, vistoriando os veículos e 

toda document ação dos  veículos e condut ores; 

 Controle no pátio de  apreensão e li beração de veículos: Ao 

receber os veículos retidos é realizada à conferência e relacionado 

todos os objetos encontrados no interior deste e realiz a a vistoria 

veicular buscando identificar algum sinal de adult eração, bem como 

realiz a a conferência de todos os equipamentos obrigat órios; sendo 

que durant e o ato de liberação novamente realiz a a conferência; 

 Controle das CNH’S  recolhi das em todo Estado: T odas as  

Carteiras N acional de Habilit ação - CNH, recolhidas no Est ado de 

Goiás, são encaminhadas p ara o DETRAN, passando pela Gerência 
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de Fiscalização para encaminhament o à Comissão de Pontuação ou 

ao Estado de origem da CNH recolhida; 

 Controle da distri buição do Bl ocos de Autos de Infrações e 

Autos e Apreensão/Retenção: Controla e cadastra a distribuição 

dos Autos  de Infrações aos Policiais Militares de todas as Unidades 

M ilit ares do Estado de Goiás; 

 Vistoria nos veí cul os que re alizam o Transporte Escolar: 

Equipes da fiscalização realizam por força de Termo de Coop eração 

firmado entre o DET RAN e o Ministério Público Estadual as 

vistorias em todos os veículos destinados ao transp ort e escolar nos 

246 (duzentos e quarenta e seis) Municípios do Estado de Goiás, 

fiscalizando e conferindo a document ação dos  veículos e 

condutores, bem como as condições de segurança dos veículos; 

 Controle do em pre go dos servidores civis no apoio Operaci onal 

nas operações “BALADA RES PONS ÁVEL”: C ontrolar por 

escalas de serviço as at ividades dos servidores civis empregados nas 

operações , além fornecer o mat erial logístico ut iliz ado em cada 

bloqueio; 

 Fiscalização e controle na distri bui ção dos formulári os em 

branco de CRV e CRLV, do DETRAN para as CIRETRAN’S : 

T odas as atividades de distribuição foram desenvolvidas com 

escolta policial, e, os documentos  foram deposit ados em cofres, e 

est es mant idos  sob a guarda e vigilância das unidades p oliciais nos  

Municípios sedes das C IRETRAN’S. 

Nº de vistorias  re alizadas 

0
500

1000
1500

2000
2500

3000
3500
4000

4500
5000

46
349

146

1100

38 110 86

2436

4311

Departamento Estadual de Trânsito
Gerência de Fiscalização e Segurança

Credenciamento reprovada
Recredenciamento reprovada
Fiscalização Reprovada
Veículos reprovada

Credenciamento aprovada

Rec redenciamento aprovada
Fiscalizaç ão Aprovada
Veículos  aprovada
TOTAL DE VISTORIAS 
REALIZADAS

 

 

 

 Ação 2947 - Controle E Otimização Dos D ados Estatísti cos  

Realizações: 

DES CRIÇÃO DA METODOLOGIA 

Tem esta a finalidade de definir atribuições da COORDENADORIA DO 

RENAEST  – Regis tro Nacional de Acidentes e Estatística de Trânsito , bem como 

distribuição de t arefas, para um m elhor desempenho dos setores na execução das  

atividades. 

 



4803 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS 
 

278 

ATRIB UIÇÕ ES  E COMPETÊNCIAS  DA COORDENADORIA DO 

RENAES T 

A COORDENADORIA DO RENAEST  tem as  seguintes  at ribuições em 

relação ao regimento interno do D ET RAN – GO: 

1-Programar, coordenar levantament os, t abulações de informações 

estatíst icas referent e às at ividades  da Ent idade; 

2- Pesquisar e ap erfeiçoar métodos de trabalho que ofereçam maior 

rapidez  e precisão aos  serviços  da COORDENADORIA; 

3- Direcionar e apresentar os resultados das pesquisas necessárias às 

atividades do Órgão; 

4- Processar e analisar a represent ação gráfica de est atísticas de trânsito; 

 Promover a elaboração de relatórios estatíst icos mensais e anuais do 

Órgão; 

 Proceder a elaboração de relat órios trimestral e encaminhá-los ao 

RENAEST /DENATRAN; 

 Atender solicitações do CETRAN, empresas privadas de consult oria 

de mercado, inst ituições de ensino (Faculdades, Escolas, etc.) e os 

princip ais setores da imprensa que freqüent emente realiz am mat érias 

sobre acident e de trânsito, frot a de veículos, C.N.H.(s), entre outras; 

 Divulgar os dados est atísticos através do sit e do Detran 

www.detran.go.gov.br; 

 Pessoal 

5- Exercer outras at ividades correlatas . 

 

ATIVIDADE DA COORDENADORIA DO RENAEST  

A Coordenadoria do RENA EST est á hierarquicamente subordinada à 

Presidência, dent ro da estrut ura organizacional do DETRAN-G. 

A atividade básica é coordenar levantament os de dados, pesquisas e 

ap erfeiçoar método de informação na elaboração de relatórios est atísticos. 

 

COMPETÊNC IAS 

DA DIVIS ÃO DE COLETA E ANÁLIS E D E DADOS 

1 – Assessorar a chefia imediat a no que se concerne a compet ência da 

unidade que dirige; 

2 – Coordenar e conferir os relatórios das at ividades mensais da 

Capit al/Int erior; 

3 – Coordenar a colet a e registro de dados de acidentes de trânsito, 

ocorridos na Cap ital/Int erior; 

4 – C oordenar o recolhimento de subsídios  junto aos órgãos  municipais , 

est aduais e federais, que possuem informações relevantes à entidade; 

5 – Pessoal 
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6 – Exercer outras  atividades correlat as. 

 

DO S ETOR D E CO LETA E ANÁLIS E DE DADOS – CAPITAL 

1 – Distribuir tarefas aos subordinados e assessorar a chefia imediata; 

2 – Proceder o levantamento de dados junt o ao Bat alhão de T rânsito, 

Polícia R odoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, COPOM , 

Delegacia de Acidente de T rânsit o, Corpo de Bombeiros, SAMU, HUGO 

e IM L. 

3 – Proceder a orientação, a análise e o cadastramento em formulários 

estatíst icos da C apital; 

4 – Encaminhar os boletins  analisados ao Set or de Digit ação; 

5 – Expedir copias autenticadas de Ocorrências de Acident e de T rânsit o 

(para seguros pessoais e danos materiais) e Certidões Negat ivas de 

Acidente de Trânsit o;  

6- Pessoal 

7 – Exercer outras  atividades correlat as. 

 

DO SETOR DE COLETA E AN ÁLIS E DE DADOS – INTERIOR 

1 – Distribuir tarefas aos subordinados e assessorar a chefia imediata; 

2 – Proceder o levantament o de dados, nos municípios junto aos  

Batalhões da Polícia Milit ar, Corpo de Bombeiros, SAM U e I.M.L; 

3 – Proceder a orientação, a análise e o cadastramento em formulários  

est atísticos do Interior; 

4 – Encaminhar os boletins analisados ao Set or de Digit ação; 

5 - Pessoal 

6 – Exercer outras atividades correlat as. 

Obs.: O setor de Coleta de Dados do Interi or abrange todos os 245 

municípios do Estado de Goiás.  

ROTEIROS DAS COLETAS DE DADOS  NOS  MUNICÍPIOS  

1 – Os 245 municípios do interior estão divididos em 09 rot eiros, onde 

são feit as as  colet as dos acidentes de trânsito. 

2 – As colet as são feit as junt os aos B at alhões da Polícia M ilit ar, 

Bombeiros, SAM Us. e I.M.L.  

 

ROTAS  QUANTIDADE D E MUNICÍPIOS  

I   Aparecida de Goiânia e mais 33 municíp ios  

II   Caldas Novas e mais 30 municípios  

III   Luziânia e mais 22 municípios 
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IV   Campos B elo e mais 13 municípios 

V   Porangatu e mais 30 municípios  

VI   Goianésia e mais 24 municíp ios  

VII   Goiás e mais 44 municípios  

VIII   Rio Verde e mais 26 municípios 

IX   Posse e mais  14 municíp ios  

 

DO S ETOR D E DIGIT AÇÃO DE DADOS  

1 – Distribuir tarefas aos subordinados e assessorar a chefia imediata; 

2 – Coordenar a digitação das ocorrências de acidentes de trânsito da 

Capital e do Int erior; 

3 - Proceder a análise e correção dos dados dos bolet ins digit ados da 

Capital e do Int erior; 

4 - Pessoal 

5 – Exercer outras  atividades correlat as. 

 

 

 

 

PROGRAMA 1849 - PROGRAMA DETRAN CIDADÃO  

 

 Ação 1201 - Construção, Ampliação E/Ou Implantação Da Sede  

Administrati va Do Detran 

Realizações: 

Inexistência de realizações desenvolvidas na vigência do exercício de 

2011. 

Obse rvações:  

Não houve nenhuma licitação com o objet ivo de construir, ampliar ou 

implant ar a sede administrativa do DETRAN-GO. 

 

 Ação 1228 - Construção, Ampliação, Implantação E/Ou Manutenção 

De Circunscrições  Re gionais De Trânsito – Ciretrans 

Realizações: 

Inexistência de realizações desenvolvidas na vigência do exercício de 

2011. 

Obse rvações:  

Não houve nenhuma licitação com o objet ivo de construir, ampliar ou 

implant ar as circunscrições regionais de trânsit o – CIRETRANS. 
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  Ação 2373 - Apoi o As Uni dades De Atendi mento Dos Servi ços De 

Trânsito 

Realizações: 

 Contrat o de Locação de Imóveis para funcionament o das CIR ET RAN’s 

em 62 (sessenta e dois) municípios do Est ado de Goiás, bem como na 

capit al, sendo 03 (três). 

Objetivo: Atender os usuários no interior do Estado, realiz ando a 

prest ação de serviços, tais como: abertura de processos, revalidação 

de CNH, vistorias e transferências de veículos. Os imóveis da 

capit al atende o Disque - Detran; o Arquivo Morto; a Gerência de 

Credenciamento; G erência de Controladoria R egional de Trânsito – 

CRT ; Coordenadoria de Registro Nacional de Aut os de Infração – 

RENAINF; Setor de Psicologia; Setor de C apacitação Pessoal e 

Setor de Q ualidade.  

 Contrat o com a empresa G ENTLEMAN SERVIÇOS LT DA. 

Objetivo: Prest ação de Serviços de manutenção preventiva e 

corretiva, elétrica e hidráulica, serviços de copa, desrat ização, 

descupiniz ação, limpez a e dedetiz ação e material para execução dos 

serviços. 

 Contrat o com a empresa BRASILEIRA DE CORREIOS E 

TELÉGRAFO S. 

Objetivo: Prest ação de Serviços , em âmbito nacional e internacional 

de postais (é constituído pelo recebiment o, expedição, transport e e 

entrega de objetos de correspondência (cart a, cart ão-p ostal, 

impresso, cecograma e pequena-encomenda)), serviço de malote 

(correspondência agrup ada – reunião, em volume, de objetos da 

mesma ou de diversas nat urezas quando, pelo menos, um deles for 

sujeit o ao monopólio post al) e venda de produtos que atendam as  

necess idades do D ET RAN/GO. 

 Contrato com a empresa BROMÉLIA FLORICULTURA LTDA 

Objetivo: Prestação de Serviços de manutenção de jardins , com 

adubação, pulverização e manutenção do s ist ema de irrigação do 

DETRAN/GO. 

 Contrato com a emp resa SOPHO BUSINESS COM UNICATIONS – 

SOLUÇÕ ES  

Objetivo: Prest ação de serviços de Assist ência Técnica e 

Manut enção em C entral T elefônica (PABX) do DET RAN/GO, com 

fornecimento de p eças. 
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PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXC ELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAP VUPT.  

 

  Ação 2553 - Im pl antar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Uma grande conquista no ano de 2011 foi a imp lantação do PADÃO 

VAPT -VUPT nas dep endências do Dep art amento Est adual de T rânsit o. O objetivo 

é alcançar a excelência na prestação dos serviços. O padrão vapt-vupt é um marco 

na hist ória do DETRAN-GO. Um grande e import ante p asso na melhoria dos 

serviços prest ados. 

 

 

PROGRAMA 1911 - PROGRAMA UEG: FORÇA QUE T RANSFORMA 

GOIÁS 

 

  Ação 2928 - Apoi o Técni co Operaci onal Dos Proce dimentos P/ 

Obtenção Da Permissão Para Di rigir/Cnh 

Realizações: 

994 (novecentos e noventa e quatro) bancas para aplicação de provas de 

Legislação de T rânsit o. Foram agendadas  199.745 (cento e novent a e nove mil 

set ecentos e quarent a e cinco) provas de Legis lação, e 466.065 (quatrocentos e 

sessent a e seis mil e sessent a e cinco) provas Prát icas de Direção, perfaz endo um 

total de 665.810 agendadas no p eríodo compreendido entre 10/02/2011 a 

30/11/2011.  

Obse rvações: Foi imp lantado o s ist ema de auditoria “in loco” com a 

presença de Auditores em bancas de forma aleatória, incrementando-se a 

fiscalização e garantindo-se a qualidade dos serviços prestados à população. Os 

relatórios de recebimento de serviços passaram a registrar todas as ocorrências  

dentro do período analisado, propiciando ao DETRAN e à UEG o total controle 

das s ituações e circunstâncias relativas à ap licação e apoio logístico às p rovas de 

habilitação. 
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 Cidades Atendi das  
1. Alto Paraíso     29. Goiani ra 
2. Acreúna     30. Goiás  
3. Águas Lindas de Goiás    31. Guapo 
4. Alexânia     32. Hidrolândia  
5. Alvorada do Norte    33. Inhum as 
6. Anápolis     34. Ipameri  
7. Anicuns     35. Iporá  
8. Aparecida de Goiânia    36. Itaberaí 
9. Aragarças     37. Itapaci  
10. Araguapaz     38. Itapuranga 
11. Barro Alto     39. Itumbiara 
12. Bom Jesus de Goiás    40. Jaraguá  
13. Cachoei ra Dourada    41. Jataí  
14. Caçu      42. Jussara  
15. Caiapônia     43. Leopoldo de Bulhões 
16. Caldas Novas     44. Luziânia  
17. Campos Belos     45. Marzagão 
18. Catalão     46. Minaçu 
19. Ceres      47. Minei ros 
20. Chapadão do Céu    48. Morrinhos 
21. Cidade Ocidental    49. Mozarlândia 
22. Cocalzinho de Goiás    50. Nerópoli s  
23. Corumbaíba     51. Niquelândia 
24. Cristalina     52. Novo Gam a 
25. Edeia      53. Padre Bernardo 
26. Formosa     54. Palmeiras de Goiás  
27. Goianésia     55. Paraúna 
28. Goiânia     56.Piracanjuba 
57. Pi ranhas     70. Sanclerlândia 
58.Pirenópoli s     71. Santa Helena de Goiás  
59. Pi res do Rio     72. São Luís Montes Belos 
60. Planal tina     73. São Miguel do Araguaia 
61. Pontalina     74. São Simão  
62. Porangatu     75. Senador Canedo 
63. Portei rão     76. Serranópolis  
64. Posse      77. Si lvânia 
65. Quirinópolis     78. Trindade  
66. Rio Verde     79. Uruaçu  
67. Rubiataba     80. Valparaíso de Goiás 
68. Santo Antônio do Descoberto   81. Goiatuba 
69. Santo Antônio de Goiás    82. Vianópoli s  
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Números EVV 

Período: 10/02/2011 a 30/11/2011 

 Quantidade de Examinadores C redenciados: 297 

 Quantidade de Cidades Atendidas: 82 

 Quantidade de Bancas  Realizadas  PD: 1.761 

 Candidat os A gendados 466.065 

 Aprovados 222.826 47,81%  

 Reprovados 223.035 47,85%  

 Não Compareceu 20.204 4,34% 
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 Quantidade de B ancas  Realiz adas LT: 994 

 Candidatos Agendados 199.744 

 Aprovados 135.764...... ... .67,97% 

 Reprovados 51.761..... ......25,91% 

 Não Compareceu 12.217....... ... ..6,12%   
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PROJETOS  EM EXECUÇ ÃO DA COORDENAÇÃO EXAMES  

Cumprindo determinação da Coordenação Geral do Programa Educando 
e Valorizando a Vida, a Coordenação de Exames elaborou o projeto de avaliação 

cont ínua de suas atividades diretament e ligadas às ações de realização dos exames 

práticos e teóricos para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação – CNH no 

est ado de G oiás. 
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Os objetivos são de avaliar o grau de satisfação de candidatos, instrutores 

e professores examinadores para agregar melhorias à met odologia e busca de 

níveis de excelência ao planejament o do exercício de 2012. 

Iniciamos a pesquisa nos dias  01, 02 e 03 de dez embro de 2011 no 

DETRAN Goiânia, Senador Canedo e Aparecida de Goiânia, em um universo de 

1.247 exames práticos realizados, 156 questionários foram aplicados aos 

candidatos, constit uindo uma amostra de 12,5% e à 49 instrutores de CFCs que 

est avam presentes. 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO   

 

  Ação 1237 - Prove r Suporte Té cni co A S istemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso N a Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

 Foram realizadas todas as manutenções necessárias aos  sistemas atuais 

de gest ão do Detran-Go e as devidas correções , suport e t écnico nos 

equip amentos, redes existent es na sede e Ciret rans .  

 Atendiment o em tempo hábil nos cadastramentos de senhas solicitadas, 
VPN das C iretrans. 

 Ação 1238 - Prove r Materi ais E Servi ços Para Operação De Re des E 

Equi p. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

 As realiz ações em 2011, foram de caráter de manutenção dos  

equipamentos existentes. T odas as solicit ações foram at endidas para a 

Sede e Ciret rans. 

 Foram adquiridos equipamentos para o Vapt Vupt num total de 

46(quarenta e seis  comput adores) . 

 Inst alacoes de redes no bloco do Vapt Vupt. 

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

 Elaboração do PDTIC – Plano D iretor de Tecnologia da Informação do 

DETRAN-Go 2011-2014. Este projet o contempla a modernização do 

DETRAN-GO nos sist emas de gest ão e arquitetura de negócios  

(DOWNSIZ ING), sistemas de arquitet ura de inovações – sist emas de 

tecnologia das áreas fins (como tot ens de serviços , biometria, cart ão de 

cert ificação), arquit etura de infraestrut ura de hardware, segurança, 

redes, conectividade, ambient e operacional, gerenciamento de dados. O 

Edital para o inicio do Projeto Dow nsizing será publicado dia 
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22/12/2011 q eu contempla a moderniz ação e infraestrutura dos 

sistemas do DET RAN de Goiás. 

 Implantação da infraestrut ura, equipamentos do VAPT  VUPT  do 

DET RAN-GO 

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

  

  Ação 2859 - Desenvolvime nto De Açõe s De Promoção, Pre venção E 

Controle Da Saúde Do Servi dor – Ppcss  

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO  

 

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 

 

 

PROGRAMA 9999 - RES ERVA DE CONTINGÊNC IA  

 

 Ação 9000 - Reserva De Contingênci a 
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5001 – AGÊNCIA GOIANA DE ASS ISTÊNCIA T ÉCNICA, EXTENS ÃO 

RURAL E PES QUIS A AGROPECUÁRIA 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Est ado de Agricultura, Pecuária e Irrigação 

 

GESTOR:  

 Luiz Humbert o de Oliveira Guimarães  

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje tivo Institucional: 

 Execução da política est adual de ass istência técnica, extensão rural, 

pesquisa agropecuária e at ividades correlatas ao desenvolvimento 

rural sust ent ável, atendendo prioritariamente à agricult ura familiar, 

em consonância com a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 

2006; p romoção de atividades de class ificação de produtos de 

origem veget al e certificação de produtos  de origem animal. 

 

 Eixo(s) Governamental(ais)/ Macro-obje tivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade  de Vi da): 

 Goiás Empreendedor e Competitivo 

 

 Legisl ação: 

 Criação da Agência Goiana de Assist ência T écnica, Ext ensão Rural 

e Pesquisa Agropecuária- EMAT ER - Lei nº 17.257 de 26 de  

Janeiro de 2011- Dispõe sobre a organiz ação administrat iva do 

Poder Executivo e dá outras providências.  

 Decre to nº 7.298 de 20 de abril de 2011 – Aprova o R egulamento 

da  Agência Goiana de Assist ência T écnica, Ext ensão Rural e 

Pesquisa Agropecuária- EMATER 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 A Agência Goiana de Assistência T écnica, Ext ensão Rural e Pesquisa 

Agropecuária – EM ATER foi criada conforme a Lei n. 17.257 de 26/01/2011 – 

suas principais atividades foram aquelas normais a criação da Agência, e apenas  

os Programas de Pesquisa Agropecuária e Apoio Administrat ivo foram 

cont emp lados com Dot ação Orçamentária no orçamento do exercício de 2011. O  
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Programa de Assist ência Técnica e Ext ensão Rural somente foi cont emp lado com 

Dotação Orçament ária, através Decret o Orçamentário n. 244/2011 referente ao 

Crédito Especial em 20/10/2011, o que dificultou a execução das met as previstas, 

atingindo apenas 40,72% . 

 Por outro lado o desemp enho do Programa Estadual de Pesquisa 

Agrop ecuária foi apenas sat isfatório, cont udo poderia ter sido bem melhor se não 

fosse as dificuldades  na aquisição de insumos e equipament os impostas  pelos 

processos licitatórios . 

 Para at endermos a demanda t otal que se nos apresenta muito maior do 

que as condições que temos moment aneamente, precisaríamos de um ajust e 

significativo em t ermos de pessoal, veículos, equip amento, além de uma estrutura 

administrativa mais flexível e ágil.  

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Planejamento de Ações  Integradas da EMATER; 

 Plano de Ações Estratégicas; 

 Plano de Metas 

 Acompanhament o da Execução Orçamentária do SIOFNET; 

 SIAC - Sist ema de Acomp anhamento, Controle e Avaliação das 

atividades realiz adas p elos T écnicos da EMAT ER; 

 Ações de Modernização Institucional. 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 Nº de pessoas atendidas; 

 Percentagem  de realização; 

 Nº de projetos aprovados (CNPq/ CAPES/ FINEP/ MDA/ MM A/ 

EMBRAPA); 

 Nº  de projet os aprovados no Comit ê T écnico Científico Interno, 

com recursos oriundos da Inst ituição; 

 Nº de sacas  de sementes produzidas por produt o ( milho, sorgo,arroz   

e feijão); 

 Nº de trabalhos apresentados em Congressos, Seminários ou 

Simpósios. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Objeti vos: 

 

 

 

 

 

 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1883 – PROGRAMA ESTADUAL DE ASSIS TÊNCIA 

TÉCNICA E EXT ENS ÃO RURAL 

 

  Ação 2723 – Exte nsão e  Difusão de Te cnologi as Rurais e S oci ais  

Realizações: 

As realizações desta ação foram ext raídas do Sist ema de 

Acompanhamento e Cont role da EMAT ER: Beneficiários sem Rep etição por 

Projet o no Período, que reflet e o número de at endimento por projeto totaliz ando 

em 83.015, e B eneficiários sem repetição, que reflet e o número de produtores 

atendidos sem rep etição 36.785, p erfazendo uma média de 2,25 atendiment os por 

produtor no exercício de 2011.  

 

RELATÓRIO TOTAL DO PERÍODO (01/2011 a 12/2011) 

Beneficiários sem Re petição por Proje to no Pe ríodo 

PROJETO     Nº B EN EFICIÁRIO S 

Abacaxi      121 
Administração rural    2.015 
Agricultura orgânica    116 
Agroindústria familiar    326 
Algodão      3 
Alimentação e nutrição    2.611 
Apicultura     577 
Arroz      5.316 
Aves de corte     884 
Aves de postura     366 
 

Banana      682 
Bovinos de corte     6.157 
Bovinos de leite     12.240 
Citros      295 
Controle do carrapato    650 
Educação ambiental    2.306 
Engenharia rural     700 
Feijão      838 
Floresta plantada     454 
Geração de empregos diretos   510 
Geração de renda     2.709 
Gestão ambiental     3.913 
Gestão social     2.981 
Girassol      1 
Irrigação e drenagem    460 
Juventude rural     237 
Kit de irrigação     504 
Mamona      15 
Mandioca     2.321 
Maracujá     270 
Melancia     386 
Milho      7.183 
Organização rural     7.617 
Outras cr iações     602 
Outras culturas     607 
Outras fruteiras     817 
Outras oleráceas     1.908 
Ovinos      196 
Pastagem     6.621 
Pesquisa agropecuária    1 
Piscicultura     875 
Plantas medicinais     121 
Reforma agrária     1.700 
Saúde familiar     1.718 
Soja      803 
Sorgo      614 
Suinocultura     408 
Tomate para indústria    84 
Tomate tutorado     176 
Total      83.015 
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Beneficiários sem Re petição por Estrato de Públi co no Pe ríodo 

TIPO DE BEN EFIC IÁRIO   Nº B EN EFIC IÁRIOS 

Agricultores familiares     20.011 

Famílias rurais      6.801 

Grandes produtores     507 

Jovens rurais      1.610 

Médios produtores      1.826 

Pequenos produtores     6.030 

TOTAL      36.785 

 

Observações: A Ação tem como indicador o número de produtores 

atendidos em Ext ensão e Difusão T ecnológicas Rurais e Sociais, com índice de 

realização de 40,72% como resultado alcançado. 

2723 – Ext ensão e Difusão de Tecnologias R urais e 
Sociais  40,72% de execução 

 

Meta Prevista Realizado
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Agri cultores de Goi anésia criam a C oope rfamiliar 

 

Abertura da Assembléia em Goianésia 

Com apoio da Emater Regional Vale do São Patrício e equip e da Emater 

Local G oianésia, produtores rurais e agricultores familiares do município em 
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assembleia, criaram a Coop erat iva A gropecuária Regional dos Produt ores Rurais e 

Agricultores Familiares de Goianésia (Cooperfamiliar).  

 

 

PROGRAMA 1884 - PROGRAMA ESTADUAL DE PESQUISA 

AGROPECUÁRIA 

 

  Ação 1177 - Pesquisa E Desenvol vimento Tecnol ógico 

Realizações: 

 Desenvol vimento de Ge nótipos S uperi ores de Soja 

 Cruz amentos de cult ivares próp rias com material transgênico, visando à 

obtenção de linhagens transgênicas resistent e a herbicida;  

 Renovação do banco at ivo de germop lasma; 

 Avaliação preliminar de primeiro e segundo ano, convencional e 

transgênico; 

 Avaliação preliminar de primeiro e segundo ano visando resistência a 

Ferrugem Asiática; 

 Avaliação dos prot ocolos (Avaliação da Efetividade de Fungicidas) 

visando controle da Ferrugem Asiát ica; 

 Visita e avaliação t écnica de produtores  de semente nas Unidades  de 

Observação à Campo.  

 Milho 

 Seleção de populações do milho Emgop a 501, plantado na safra 

2010/2011;  

 Renovação do banco at ivo de germoplasma. 

 Arroz e  Feijão 

 Projet o de Arroz e Feijão para obtenção de Cult ivares com Resist ência 

ao Déficit H ídrico – Parceria Embrapa – CNPAF/EMAT ER 

 Projet o em parceria com Embrap a para difusão de novas cult ivares de 

Arroz Irrigado.  

 Produção de Sementes e Mudas 

 Produção de 7.556 sacos de sement e de milho Emgop a 501;  

 Produção de 3.546 sacos de sement e de milho Al B andeirant e; 

 Produção de 500 sacos do sorgo AG SO 102 GF; 

 Produção de 8000 mudas de frut eira nativas do cerrado.  

 Produção de  6000 mudas bromélias e medicinais 
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 Fruteiras  Nati vas do Ce rrado  

 Instalação de coleções  de estudo frut eiras  nat ivas do cerrado (murici, 

mangaba, cajá, arat icum, p equi) e bromélias.  

 Cultivos Orgânicos: 

 Projet o de pesquisa desenvolvido com abóbora verde e madura, cenoura 

e feijão vargem; 

 

Observações: A Ação tem como indicador o p ercentual dos projetos elaborados 

com execução normal. 

1177 – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico 63% de execução 

Pesquisa e Desenvolvimento T ecnológico 

 

 Ação 2726 - Promoção De Pesquisa De Desenvolvi mento Tecnol ógi co 

Realizações: 

 Arroz e  Feijão 

 Avaliação de linhagens promissoras  de arroz t erras altas; 

 Avaliação de linhagens promissoras  de feijão;  

 Avaliação de VCUs (Valor de Cultivo e Uso) visando obt enção de 

cult ivares de arroz de terras alt as e feijão em parceria com a Embrap a – 

CNPAF; 

 Soja 

 Cruzamentos  de genótipos de soja visando a obtenção de linhagens 

superiores de soja convencional e transgênica que apresente tolerância a 

Ferrugem Asiática e res ist ência a nemat óide de cisto e galha. 

 Avaliação de VCUs (Valor de Cultivo e Uso), visando obtenção de 

cult ivares de soja convencional e transgênica que apresente tolerância a 

Ferrugem Asiática e res ist ência a nematóide de cisto, em parceria com a 

Embrapa/CT PA; 

 Milho 

 Seleção de populações visando o melhoramento do milho Emgopa 501; 

 Sorgo 

 Seleção de populações visando o melhoramento da cultura; 
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 Seleção de populações a campo visando resistência a antracnose; 

 Avaliação de VCUs (Valor de C ult ivo e Uso) em materiais promissores 

do projeto.  

 Cultivos Orgânicos: 

 Experimentos com abóbora verde e madura, cenoura e feijão vargem; 

 

Observações: A Ação tem como indicador o número de produt os 

obt idos , nos  projet os elaborados com execução normal. 

2726 – Promoção de Pesquisa de D esenvolvimento 
T ecnológico 

85 obtidos  

Promoção de Pesquisa de Desenvolvimento Tecnológico 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO  

 

 Ação 4001 - Apoio Administrativo 
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5002 - CENTRAIS D E ABAS TECIMENTO D E GO IÁS S/A – CEAS A/GO 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 SECRETARIA DE EST ADO DA AGRICULT URA PECUÁRIA E 

IRRIGAÇÃO 

 

GESTOR:  

 EDVALDO CRISPIM DA SILVA 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Instalar, implement ar e administrar a  Centrais de A bastecimento 

no sentido de  viabilizar, execut ar, cont rolar e orient ar a política 

de distribuição e comercializ ação de hortifrutigranjeiros e outros 

produtos aliment ícios de forma a atender a demanda do mercado e 

as políticas sociais do governo. 

 Participar dos programas de governo p ara produção e 

abastecimento a nível regional e nacional, promovendo e 

facilit ando o int ercâmbio de mercado com as demais unidades do 

sist ema e ent idades vinculadas  ao setor.  

 

 Legisl ação:  

 Lei Estadual nº 7.490, de 26/03/1972 e as normas do Sist ema 

Nacional de Abastecimento – SINAC, cuja gest ão compete ao 

Governo do Estado de Goiás , nos termos do D ecret o Federal nº 

70.502, de 11 de maio de 1972. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

O result ado p ositivo alcançado no controle de abastecimento, controle de 

qualidade, aumento de produção e comercializ ação de hortifrutigranjeiros no ano 

de 2011 está relacionado ao bom desempenho das ações propostas , da articulação 

dos segmentos organizados da C EA SA/GO e a p art icip ação e valorização do 

quadro de p essoal. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

A CEASA trabalha com recursos próprios e possui s istema próprio de 

aferição para avaliar o desempenho de sua gest ão.  
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 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem pe nho dos 

Programas e  das Ações:  

 Programa 1913 – Programa Goi ás Agrope cuári o 

 Ação 1289 – Reforma/Ade quação da CEAS A. 

Dentre as reformas execut adas em 2011 p odemos destacar:  

 - Construção restaurante para servidores  da A dministração da 

CEASA. 

- Estruturação da sala onde funciona a Escola de Informática 

que foi transferida para o prédio de administração da C EASA 

para dar melhor aproveitament o do esp aço e adequação do 

mobiliário para uma corret a postura corporal e ergonômica dos 

alunos nas atividades  desenvolvidas  nos cursos ministrados. 

  Ação 2852 – Execução do Projeto de Processamento de 

Resí duos O rgânico. 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação 

no exercício de 2011. 

 Ação 2853 - Exe cução do Projeto de  Processame nto de 

Exce dentes Gerados na CEAS A. 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação 

no exercício de 2011. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1913 – GOIÁS  AGROPECUÁRIO – VIDA COM 

QUALIDADE 

 

 Ação 1289 – Reforma/Ade quação do CEAS A. 

Realizações: 

 Const rução e adequação do refeitório 

  Instalação da Escola de Informática (Projeto inclusão digital) – 

Parceria entre C EA SA, UNIAP E CDI. 

 Const rução de est acionamento para compradores com área de 

8.000 m2 

 Substit uição de cabeamento elétrico do GP-6 

 

( x ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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 Ampliação da iluminação pública do est acionamento dos 

compradores 

Observação: 

Ação realizada com Recursos Própri os. 

Custo dos Invest imentos 

Mobiliário R$ 49.401,00 

Edificações  e Inst alações R$ 51.500,00 

TOTAL R$ 100.902,00 

 

Escola de Informática (Projeto Inclusão Digit al) 

CURSO ALUNOS 

Básico de Informática 1 130 

Básico de Informática p ara 3ª idade 15 

Int ernet para 3ª idade 2 28 

1. Word, Internet, Digitação 

2. Oficina de Internet 

 

 Ação 2852 – Exe cução do Projeto de Processame nto de Resíduos 

Orgâni cos. 

Realizações: 

Não há informações sobre at ividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

 Ação 2853 – Execução do Projeto de Processamento de Excedentes  

Gerados na Ceasa. 

Realizações: 

Não há informações sobre at ividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES  REALIZADAS PELA CEASA-GO 

EXERCÍCIO 2011 

PESSOAL:  

 Capacit ação de servidores com p art icipação em cursos , seminários e 

simp ósios fornecidos pelo est ado e por ent idades especializadas p ara 

aprimorar conhecimentos  a p artir da compreensão t eórica dos cont eúdos 

e da sua aplicabilidade prática, atribuindo maior segurança no 

desemp enho de suas funções; 
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 Curso de primeiros socorros e orientação sobre hipertensão art erial 

ministrado p or equipe do C orp o de B ombeiros aos prest adores de 

serviços, empresas do complexo e funcionários da C EASA;  

 Implantação do serviço de segurança do trabalho para atuação junto ao 

complexo.  

SOCIAL:  

 Participação na camp anha de doação de alimentos às vítimas da enchent e 

do Rio de Janeiro;  

  Campanha At acadão Solidário realizado nas dep endências da C EASA 

em parceria com o Sindicato do Comércio Atacadista no Est ado de Goiás 

e UNIAP onde foram colet adas  bolsas de sangue e realizado vários 

exames como: T ipo Sanguíneo, Colest erol, Glicemia, Controle ao 

T abagismo, Pressão Art erial e atendimento Odontológico;  

 Comemoração do Dia Internacional da Mulher com café da manhã com 

represent ant es da SEMIRA e OVG; 

 Projet o de Inclusão Digit al (Instalação da Escola de Informática) - 

convênio entre CDI (Centro de Democratização da Informát ica), UNIAP 

(União Atacadistas e Produtores de Hort ifrut igranjeiros do Est ado de 

Goiás) e CEASA ( C entrais de Abastecimento do Estado de Goiás), que 

visa atender as comunidades de baixa renda através do uso das 

tecnologias da informação e comunicação;  

 Campanha permanent e de combate ao mosquito da Dengue com ações de 

limpez a do mercado e p alestras minist radas no auditório da CEASA pela 

equipe de Vigilância Sanitária Municip al;  

 Apoio a confrat ernização do “Dia do C arregador” a fim de est reitar as  

relações com a categoria;  

 Criação do Dia de Campo com o Presidente – Vis ita técnica realiz ada 

pelo President e e T écnicos da Ceasa para estreitar a relação da Empresa 

com os Produt ores Goianos;  

 Doações realizadas  at ravés do Banco de Alimentos com média de 64 

toneladas/mês, at endendo uma média mensal de 119 Entidades Sociais e 

915 famílias carentes;  

 Renovação convênio para tratamento dent ário dos carregadores de 

mercadorias e produt ores em cumprimento ao TAC com o M inistério 

Público do Trabalho;  

 Doação direta de Empresários  ao Mesa Brasil de 15 t oneladas de 

aliment os.  

INVESTIMENTOS: 

 Aquisição de equipamentos de sonoriz ação e climatiz ação do Auditório.  

 Compra de mobiliários para refeitório.  

 Contrat ação de serviços p ara substituição de cabeament o elétrico do GP-

6. 

 Const rução de estacionament o alt ernativo para compradores com área de 

8.000m2. 

 Reforma e aquis ição de móveis  para escola de informática.  
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MERCADO: 

 Informatiz ação da estrut ura de cadastro de produt ores com criação de 

banco de dados e impressão das  carteiras de aut orização de 

comercialização. 

 Informatiz ação do cadast ro de carregadores. 

 Curso de Operadores de Empilhadeiras ministrado pela SEST /SENAT 

através de p arceria realizada ent re C EASA e UNIAP  com qualificação 

de 50 operadores. 

 Palestras de Segurança e Higiene do Trabalho ministrado pela equip e de 

Segurança do Trabalho da CEASA aos prest adores de serviços e 

funcionários das Empresas Concessionárias. 

 Participação da CEASA no Encontro de Produtores de Hort ifrut igranjeiro 

do Estado de Goiás, no municíp io de ouro verde, em parceria com a 

Associação dos Produtores, estreitando relações com os  mesmos e 

incentivando o aumento e diversificação da produção goiana;  

 Participação da CEASA na Festa do T omat e no M unicíp io de 

Goianápolis , com instalação de stand, a fim de valoriz ar o produt or e 

divulgar as ações da C EASA através de apresent ações  de slides e vídeos;  

 Participação da CEASA no Primeiro Encontro de Secret ários Municipais 

de A gricultura junt amente com a SEAGRO, EMAT ER e 

AGRODEFESA , mostrando através de vídeos e palestras as 

potencialidades e oport unidades que o Setor Público Agrícola de Goiás 

pode oferecer aos  municípios, incentivando a produção de 

Hortifrutigranjeiros;  

 Assinat ura do Termo de Parceria com a COMURG para implantação do 

projet o piloto de coleta selet iva no comp lexo da C EA SA. 

 Participação em vários encontros da ABRACEM, debat endo a aprovação 

do projeto de Lei Federal em tramitação no C ongresso N acional que 

versa sobre a moderniz ação das CEASAs. 

 Relat ório consolidado do exercício de 2011 das atividades operacionais  

do mercado.  

MEIO AMBIENTE: 

 Revit aliz ação da área verde na captação de água com plantio de 200 

mudas de várias esp écies do cerrado.  

FINANCEIRO: 

 Redução da dívida com a Receit a Federal e Previdência Social de R$ 

2.000.000,00 para R$ 300.000,00 com a op ção ao benefício da Lei 

11.941/09 e compensação de prejuízos  fiscais. 

 Controle e redução de gastos com convênios. 

 Adequação dos contrat os de telefonia fixa e móvel com redução de mais  

de 50% em relação ao ano de 2010. 

 Cort e de despesas com publicidade. 

 Controle rígido de gastos com mat erial de exp edient e e manutenção, 

energia elétrica e despesas com combust ível. 

 No exercício de 2011 foram apurados resultados altament e p ositivos, ou 

seja, Lucro Líquido acima de R $ 400.000,00 e Sup erávit Financeiro 

superior a R$ 900.000,00. 
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Demonstrativo do B anco de Alimentos - Convêni o CEAS A-GO  e  UNIAP 

Exercício de 2011 

Mês 
Quantidade Bruta Recebida (Kg) Famílias Atendidas Entidades Atendidas 

Doações Descartes Total 4ª Feira 6ª Feira Total 2ª a 6ª Feira Sábado Total  

Janeiro             45.180             10.670             55.850                   486                   105                   591                     53                     66                 119  

Feverei ro            35.765               3.883             39.648                   580                     75                   655                     40                     47                   87  

Março            41.942               4.680             46.622                   783                     54                   837                     37                     69                 106  

Abril             78.855             15.345             94.200                   699                     38                   737                     64                     74                 138  

Maio            68.185             12.385             80.570                   830                     44                   874                     60                     86                 146  

Junho            63.605             12.740             76.345                   905                     73                   978                     67                     70                 137  

Julho            80.090               8.775             88.865                   856                     66                   922                     44                     84                 128  

Agosto            47.081                   795             47.876               1.320                     60               1.380                     60                     40                 100  

Setembro            66.980                   820             67.800                   908                     60                   968                     60                     56                 116  

Outubro            78.913               1.250             80.163                   998                     60               1.058                     48                     80                 128  

Novembro            92.768               6.428             99.196                   872                     64                   936                     48                     64                 112  

Dezembro            72.800               2.300             75.100                   985                     66               1.051                     48                     66                 114  

TOTAL          772.164             80.071           852.235             10.222                   765             10.987                   629                   802             1.431  

Fonte: BANCO ALIMEN TO S/ UNIAP  
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VA LOR E VOLUME DA COMERCIALIZAÇÃO POR GRUPO DE PRODUTOS 

CEA SA - GO 

Ano 2011 

GRUPO DE PRO DUTO S VO LUME( TONELADA ) VALOR EM 1.000 R$ 

HORTALIÇAS: 423.151,20 454.080,31 

FOLHA S, FLOR, HAST E 42.232,88 29.908,21 

FRUTO 182.893,47 238.238,49 

RAIZ, TUBERC. BULBO 198.024,85 185.933,61 

FRU TAS:  375.955,00 519.699,10 

NACIONAIS 370.816,27 495.246,13 

IMPORTADAS 5.138,73 24.452,97 

AVES E O VOS 30.847,69 80.083,98 

PRODUTOS DIVERSOS 9.878,94 27.761,84 

CEREAIS 3.244,80 6.792,93 

TO TA L 843.077,63 1.088.418,16 

FONTE: DIVTEC/CEA SA  
 
 
 
 
 
 

QUANTIDADE E VALOR COMERCIALIZADO E O ÍNDICE PART ICIPATIVO 

POR SUB-GRUPO S 

Ano 2011 

GRUPO DE PRO DUTO S VOLUME( TONELADA ) VALOR EM 1.000 R$ 
VO LUME % VALOR EM R$ % 

HORTA LIÇAS: 423.151,20 50,19 454.080,31 41,72 

FOLHA S, FLOR, HA ST E 42.232,88 5,01 29.908,21 2,75 

FRUTO 182.893,47 21,69 238.238,49 21,89 

RAIZ, T UBERC. BULBO 198.024,85 23,49 185.933,61 17,08 

FRU TAS:  
375.955,00 

44,59 
519.699,10 

47,75 

NACIONAIS 370.816,27 43,98 495.246,13 45,50 

IMPORT ADAS 5138,73 0,61 24452,97 2,25 

AVES E OVOS 
30.847,69 

3,66 
80.083,98 

7,36 

PRO DUTO S DIV ERSO S 
9.878,94 

1,17 
27.761,84 

2,55 

C ER EA IS 
3.244,80 

0,38 
6.792,93 

0,62 

TO TA L 843.077,63 100,00 1.088.418,16 100,00 

FONTE: DIVT EC/CEASA 
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COMPARATIVO DA QUANTIDADE COMERCIALIZADA POR GRUPO E SUB-GRUPO  . 

DE PRODUT OS E VARIA ÇÕES  
 

RELATÓRIO ANUAL 
   

Ano 2011 
   

GRUPO 
E 

PRODUTO S 

QUANTIDADE E VARIAÇÕES 

2010 2009 2011 VARIAÇÕES % 

VOL./TON. VO L./TO N. VOL./TON. 
PART. 2009 2010 

O FERTA G ERAL 2011 2011 

HORTALIÇ AS 392.366,14 392.545,33 423.151,20 50,19 7,80 7,85 
  

FOLHAS, FLOR,HAST E 41.077,28 39.035,37 42.232,88 5,01 8,19 2,81 
  

FRUTOS 165.259,48 177.886,55 182.893,47 21,69 2,81 10,67 
  

RAIZ,TUBERC.BULBOS 186.029,38 175.623,41 198.024,85 23,49 12,76 6,45 
  

FRUTAS  357.619,54 334.558,54 375.955,00 44,59 12,37 5,13 
  

NACIONAIS 350.164,19 326.901,26 370.816,27 43,98 13,43 5,90 
  

IMPORTADAS 7.455,35 7.657,28 5.138,73 0,61 -32,89 -31,07 
  

AVES E OVOS 23.644,89 24.451,41 30.847,69 3,66 26,16 30,46 
  

PRODUTOS DIVERSOS 7.877,36 9.560,21 9.878,94 1,17 3,33 25,41 
  

CEREAIS 1.816,59 2.007,56 3.244,80 0,38 61,63 78,62 
  

TO TA L 783.324,52 763.123,05 843.077,63 100,00 10,48 7,63   

Fonte: DIVTEC/CEASA 
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QUADRO: COMPARATIVO  DO VALOR E QUANTIDAD E COMERC IALIZADA NA CEASA/GO  ATACADO 

Ano 2011 

DISC. QUANTIDADE ( T )  VALOR EM R$ 1000 

GRUPO DE PRODUTOS 2010 2011 VAR.( % ) 2010 2011 VAR.( % ) 

HORTALIÇAS 392.366,14 423.151,20 7,85 404.839,16 454.080,31 12,16 

FOLHA S, FLÔR E HASTE 41.077,28 42.232,88 2,81 20.595,99 29.908,21 45,21 

FRUTOS 165.259,48 182.893,47 
10,67 205.807,53 238.238,49 15,76 

R.T .B. 186.029,38 198.024,85 
6,45 178.435,64 185.933,61 4,20 

FRU TAS 
357.619,54 375.955,00 5,13 516.067,36 519.699,10 0,70 

FRUTAS NACIONAIS 350.164,19 370.816,27 
5,90 480.896,26 495.246,13 2,98 

FRUTAS IMPORTADAS 7.455,35 5.138,73 
-31,07 35.171,10 24.452,97 -30,47 

AVES E O VOS 
23.644,89 30.847,69 30,46 51.142,90 80.083,98 56,59 

DIV ERSOS 7.877,36 9.878,94 25,41 20.847,14 27.761,84 33,17 

CEREAIS 1.816,59 3.244,80 78,62 3.421,44 6.792,93 98,54 

TO TAL 783.324,52 843.077,63 7,63 996.318,00 1.088.418,16 9,24 

FONTE: DITEC/CEASA  
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DEMONSTRATIVO DO  ACO MPANHAMEN TO  DA O FERTA DO S HORTIFRUTIGRANJEIRO S NA CEASA/GO 

Ano 2011 

GRUPOS  OFERTA DO ESTADO PART ICIPAÇÃO OFERTA DE OUT ROS PART ICIPAÇÃO TO TAL 
SU B-GRUPOS Volume/Ton GERAL % ESTADOS VOL./T ON. GERAL % 

 
HORTALIÇAS: 262.517,33 31,14 160.633,87 19,05 423.151,20 
FOLHA S, FLOR, 
HASTE 24.159,36 2,87 18.073,52 2,14 42.232,88 

FRUTO 143.982,57 17,08 38.910,90 4,62 182.893,47 

RAIZ, TUBERC. 
BULBO  94.375,40 11,19 103.649,45 12,29 198.024,85 

FRU TAS:  125.896,23 14,93 250.058,77 29,66 375.955,00 

NACIONAIS 125.885,13 14,93 250.058,77 29,66 370.816,27 

IMPORTADAS 11,10 0,00 5.138,73 0,61 5.138,73 

AVES E O VOS 14.984,05 1,78 15.863,64 1,88 30.847,69 

PRODUTOS 
DIV ERSOS 9.615,50 1,14 263,44 0,03 9.878,94 

CEREAIS 3.143,56 0,37 101,24 0,00 3.244,80 

TO TA L 416.156,67 49,36 426.920,96 50,64 843.077,63 

FONTE: DIVTEC/CEA SA  
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Quadro Histórico da Comercialização na CEASA-GO 

    
PARTICIPAÇÃO  DE GOIÁS 

ANO QDADE (TON.) TO NELADAS % 

1975* 23.951,95 13.253,54 55,33 

1976 72.245,70 46.743,30 59,10 

1977 86.184,20 56.046,20 65,30 

1978 108.072,00 67.281,80 62,40 

1979 120.751,00 74.504,80 61,60 

1980 129.540,00 83.316,60 64,30 

1981 138.922,50 92.631,60 67,00 

1982 147.744,90 90.941,80 64,30 

1983 166.438,40 106.758,20 64,10 

1984 166.458,70 108.762,00 65,40 

1985 198.343,42 125.266,91 63,16 

1986 238.516,23 140.412,87 58,87 

1987 274.796,10 140.123,01 50,99 

1988 317.019,77 161.583,54 50,97 

1989 350.349,72 172.397,34 49,21 

1990 393.494,96 203.696,62 51,77 

1991 318.084,61 180.211,65 56,66 

1992 337.067,23 117.562,99 52,67 

1993 378.340,24 197.028,50 52,08 

1994 401.959,76 203.554,78 50,64 

Quadro Histórico da C omercialização na CEASA-GO 

    
PAR TICIPAÇ ÃO  DE GO IÁS 

ANO QDADE (TON.) TONELADAS % 

1995 411.678,76 216.487,88 52,59 

1996 436.492,94 240.818,51 55,17 

1997 462.759,44 267.820,96 57,87 

1998 490.443,47 269.743,91 55,00 

1999 603.158,61 341.141,14 56,56 

2000 608.907,53 390.785,91 64,18 

2001 655.626,06 427.598,36 65,22 

2002 765.269,11 462.000,00 60,42 

2003 751.836,41 454.219,63 60,40 

2004 
774.908,75 385.285,30 49,72 

2005 756.345,07 408.766,60 54,04 
2006 771.002,63 414.088,03 53,71 

2007 762.483,08 398.193,56 52,22 

2008 750.485,52 396.613,67 52,85 

2009 763.123,09 428.488,61 56,15 

2010 783.324,52 435.917,57 55,65 

2011 843.077,63 416.156,67 49,36 
* DADOS ENTRE OS MESES DE A GO ST O A DEZEMBRO  
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5003 – AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - 

AGRODEFES A 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria De Agricult ura, Pecuária E Irrigação  

 

GESTOR:  

 Antenor D e Amorim N ogueira 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

Planejar, normatiz ar, executar as ações de defesa agropecuária do Est ado, 

compatibiliz ando-a com as diretrizes da polít ica agrop ecuária nos âmbitos Federal 

e Internacional. Execução das medidas de defesa sanitária animal e vegetal, 

inspeção higiênico-sanit ario, fiscaliz ação e class ificação dos produt os de origem 

animal e vegetal. 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Promover sanidade animal e veget al no Est ado, objetivando a 

proteção da saúde da pop ulação, a preservação do meio ambient e e o 

acesso dos produtos agropecuários ao mercado consumidor. 

 Eixo(s) Gove rname ntal(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade  de Vi da):  

 Goiás empreendedor e compet itivo – Pólos dinâmicos industriais, 

comerciais, de serviços, turíst icos, de mineração e de agronegócio 

 

 Legisl ação:  

 Lei de criação n° 14.645 de 30 de dezembro  de 2003, Decreto n° 

5.911 de 10 de março de 2004, publicado no Diário Oficial do 

Est ado em 15 de março de 2004, legislação est adual, Leis n°s 

13.453/1999  -  13.998/2001, 14.245/2002 e Decretos n°s 

5.652/2002 e 6.795/2005, Leis Federais n°s 8.171/1991 e 

9.712/1998. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

Em 2011 foram nomeados  594 servidores concursados, preenchendo os  

espaços vazios existentes na sede e no int erior, alocando os t écnicos nos mais  

diversos municíp ios e completando as equip es , permitindo uma melhor eficiência 

na vigilância sanit ária animal e no controle de pragas e doenças  das princip ais  

culturas . 
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 Renovação da frot a, com a substituição de vint e veículos cedidos p ela 

FUNDEPEC e aquisição de  98 outros, sendo 80  automóveis, 08  camionetes e 10 

vans , adquiridos  com recursos do convênio com o    M inist ério da Agricultura, 

Abast ecimento e Pecuária, todos dest inados aos escritórios locais e regionais,  

melhorando consideravelment e as condições de t rabalho e o desempenho da 

AGRODEFESA . 

Fiscalização de hortaliças na Cap ital e entorno em parceria com o 

CREA/GO e integração das ações de sanidade animal e veget al e vigilância 

sanit ária com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, EMAT ER/GO e 

CEASA. 

Estrut uração de 20 postos fixos e 23 post os volant es de fiscalização (24 

horas por dia, sete dias por semana) para o controle total das front eiras de Goiás, 

para a prot eção int egral das doenças e pragas  e do rebanho goiano. 

Parceria com Secretaria da Faz enda –SEFAZ /GO para a troca on-line de 

informações sobre os  estabelecimentos comerciais p ara integração de dados e 

evit ar a duplicidade de informações e maior controle na devolução de embalagens 

de agrotóxicos, com o índice de 96% (B rasil – 94% , Canadá -70%). Nos 23 

centros de devolução de embalagens foram recolhidas 3.182 t oneladas, 10% de 

incremento em relação a 2010. 

Informatiz ação de 100% dos escritórios da AGRODEFESA, 

possibilit ando uma maior agilidade e transp arência nas informações de mais de 

130.000 propriedades rurais, facilitando, assim, os serviços de emissão de 

documentos  sanitários para todos os produtores de Goiás. 

Capacit ação gerencial e técnica para  750 servidores – médicos  

veterinários e engenheiros  agrônomos-  possibilitando maior eficiência aos  

trabalhos execut ados. 

Atuação em todos os 246 municíp ios do Estado de Goiás através dos  

Escrit órios Regionais, Escritórios Locais e Postos  de Vigilância.  

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 

 Lei de responsabilidade fiscal/Lei complementar n°  101 de 04 de 

maio de 2000. 

 Reunião com Gerentes das Regionais mensalment e. 

 Reunião da Coordenação de planejamento com a secretaria do 

planejament o e desenvolviment o SEPLAN. 

 Lei 4.320 de 17 de março de 1964. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 Fiscalização fit ossanitária – Mant er serviço de vigilância sanitária, 

visando a prevenção, o controle e a erradicação de pragas em 

veget ais. 
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 Fiscalização de Veículos – Insp ecionar e fiscalizar o trânsit o de 

animais e veget ais para manter o Est ado de Goiás livre de doenças 

dos animais e dos vegetais. 

 Classificação de Grãos – Atendimento aos  produtores de grãos  do 

Estado de Goiás e demais Estados. 

 Controle de doenças dos animais – Cont rolar as doenças dos animais 

através da vacinação contra febre aftosa e outras doenças e inspeção 

das propriedades rurais e fiscalização do trânsito de animais e 

veget ais no Estado de Goiás . 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ES PECIAIS 

 

  Ação 7024 - Transferências de Recursos ao Funder 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA D E EXCELÊNCIA NO 

ATEND IMENTO AO C IDADÃO - VAP VUPT  

 

 Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 1917 – PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA 

 

 Ação 1000 – Classificação de Produtos  de Origem Ve getal 

Realizações: 

No ano de 2011 foi execut ada a class ificação de produtos  de origem 

veget al em 38.279,63 toneladas referentes aos seguint es produtos; arroz 

beneficiado, canjica de milho, farinha de mandioca, feijão, milho e soja. 

Obse rvações: 

1- A atividade de class ificação vegetal no País foi inst ituída pela Lei 

Federal nº 9.972, de 25 de maio de 2000. Portanto está sujeita à 

 

 ( x ) Gestão Participativa       

 ( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

 ( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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organiz ação normativa, à sup ervisão técnica, à fiscalização e ao 

controle do Ministério da Agricult ura, Pecuária e Abastecimento. 

2- A Classificação é obrigat ória para t odos os  produtos vegetais 

padroniz ados destinados diret amente a alimentação humana como 

exemplo o arroz, feijão, amendoim, farinhas de trigo e mandioca, soja, 

canjica de milho, alho e óleos vegetais ( de soja, algodão, canola, 

girassol e milho) e ainda nas operações  de compra e venda do Poder 

Público. 

3- Classificação Vegetal é o ato de determinar as caract eríst icas 

int rínsecas e extrínsecas de um produto veget al, com base em padrões 

oficiais est abelecidos p elo M inistério da Agricult ura, Pecuária e 

Abast ecimento. 

4- Produtos padroniz ados são os produtos veget ais que possuem padrão 

oficial que é o conjunto das especificações  de identidade e qualidade 

contidas em regulamento técnico estabelecido pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abast ecimento.   

5- A classificação vegetal do Est ado de Goiás, desemp enhada pela 

AGRODEFESA ficou suspensa por decisão do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento at é maio de 2007, volt ando a 

execut ar a atividade a part ir de junho de 2007.  

6- A AGRODEFESA está autorizada / credenciada a executar a 

classificação veget al nos municípios de: Anápolis, Bom Jesus, Ceres , 

Chapadão do Céu, Goiânia, Goiat uba, Itaberaí, It umbiara, Jat aí, 

Mineiros , Quirinópolis e Rio Verde.   

 

Tabela: Toneladas de produtos vegetais classificados por m ês – ano 2011 

Produto(t) 
Mês Jan Fe v Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Arroz 
beneficiado 868,40 560,00 15,00 1.049,00 634,00 160,00 930,00 100,00 150,00 - - 950,00 5.416,40 

Canjica de 
milho 121,60 18,00 15,00 10,00 25,00 10,00 - 35,00 - 78,00 152,00 57,40 522,00 

Farinha de 
mandioca 

- 120,00 15,00 - 40,00 - 80,00 24,00 30,00 14,00 40,00 3,00 366,00 

Feijão 279,00 70,00 149,90 89,94 866,34 90,00 112,00 211,00 - - - 180,00 2.048,18 
Milho - 36,50 146,45 23,13 30,00 210,21 925,53 2.015,91 3.027,91 31,00 1.993,31 21.172,28 29.612,23 
Soja - - - - 5,00 1,00 - - - - - 308,82 314,82 

Total Geral 1.269,00 804,50 341,35 1.172,07 1.600,34 471,21 2.047,53 2.385,91 3.207,91 123,00 2.185,31 22.671,50 38.279,63 
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Gráfico 01 – Produtos vegetais classificados em 2011 - Toneladas 
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Gráfico 02 – Classificação vegetal mensal – Toneladas 
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  Ação 1008 - Sani dade Vege tal  

Realizações: 

Programa de Cont role de Ferrugem Asiática da Soja 

As ações desenvolvidas no Programa de Soja foram as seguintes : a) 

cadastramentos das áreas produt oras de soja; b) acompanhamento da 

obrigatoriedade da realização de monitoramento p ara detecção da Ferrugem 

Asiática em lavouras de soja, ass im como realiz ação do cont role químico de 

acordo com as recomendações do R esponsável Técnico; c) comunicação de 

ocorrência de ferrugem asiática, sendo informado no s ite do Programa N acional de 

Controle da Ferrugem Asiát ica - Consórcio Anti-Ferrugem; d) fiscalização da 

obrigatoriedade de eliminação dos restos culturais da soja (t iguera ou guaxas); e) 

fiscalização do cumprimento do Vaz io Sanit ário p ara a cult ura da soja; f) 

autoriz ação excepcional de semeadura e manutenção de plantas vivas de soja sob 

sist ema de irrigação e fiscalização do termo de compromisso e responsabilidade. 

 Observações: 

No ano de 2011 a AGRODEFESA obt eve grande avanço no cadast ro de 

propriedades e/ou produtoras de soja, foram cadastradas 4.778 propriedades, 

totaliz ando uma área de 1.475.000 hectares, correspondent e à 60% da área 

plantada com soja no Est ado. Os cadastros são mantidos em um banco de dados e 

servem de base para identificar a área plantada com soja no Est ado, além de 

facilit ar as fiscaliz ações realiz adas  nas at ividades de defesa veget al, auxiliando no 

controle da ferrugem asiát ica. Neste ano t ambém foi instalada a Comunicação da 

Ocorrência de Ferrugem Asiática online, auxiliando ass im o produt or nas decisões  

para o controle da doença. 

 Foram realiz adas ações e medidas fit ossanitárias p ara prevenção e 

controle da Ferrugem Asiática da Soja em todo Estado de Goiás, tot alizando 5.757 

fiscalizações, sendo lavrados 418 Aut os de Infração durant e o ano, emitidos com a 

penalidade de advertência ou mult a. Foram autoriz ados excepcionalmente 36 

cultivos de soja durante o período do Vazio Sanit ário, os quais foram monit orados 

at é a eliminação dos restos culturais da lavoura. 

 Visando cumprir a Legis lação, a AGRODEFESA continua desde 2006, 

realiz ando trabalhos educativos orient ando o produtor sobre a importância do 

programa. 
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Tabela 1. 

ATIV IDAD ES REALIZADAS PELA GERÊNCIA D E SANIDADE VEGETA L NO ANO DE 2011 

ATIV IDAD ES REALIZADAS JAN FEV  MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ* TO TA L 

FISCALIZAÇÕES DE TRÂNSIT O 6067 6350 7237 6946 5998 8159 7835 6660 4993 7529 6580 6030 80384 

FISCALIZAÇÕES FIT OSSANITÁRIA S 212 348 357 318 957 1236 1217 1833 1013 1051 697 214 9453 

FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS 567 437 372 231 292 185 567 437 372 231 292 185 7398 

INSPEÇÕES FIT OSSANITÁRIA S  137 126 152 200 247 273 256 243 185 283 240 150 2492 

INSPEÇÃO DE AGROTÓXICO S 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 

FISCALIZAÇÃO SIST EMA CERTIFICAÇÃO FITOSSANITÁRIA 49 16 12 31 27 72 34 76 38 112 27 44 538 

INSPEÇÃO SIST EMA CERTIFICAÇÃO FITOSSANIT ÁRIA 21 8 16 2 7 17 6 21 6 20 8 12 144 

CADASTRAMENTOS 772 346 168 99 160 159 134 107 129 90 2190 2988 7342 

CREDENCIAMENTOS(áreas inscritas p/ emissão CFO) 2 7 5 0 1 2 3 1 0 0 0 2 23 

TO TA L GERA L 107784 

FISCALIZAÇÕ ES / INSPEÇÕ ES ( realizadas em veículos em  trânsito, propriedades rurais, estabelecimentos comerciais, comércio de agrotóxicos, prestadoras de serviços 

fitossanitários, algodoeiras, arm azéns gerais, registro de produtos agrotóxicos, etc). 
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Tabela 2. 
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Tabela 3. 

Nº MUNIC ÍPIO  TO TAL  2011 

FIS C. DOC. 
001 ABADIA DE GOIÁS 81 121 
002 ABADIÂNIA 73 6 
003 ACREÚNA 98 28 
004 ADELÂNDIA 53 29 
005 ÁGUA FRIA DE GOIÁS 209 613 
006 ÁGUA LIM PA 0 0 
007 ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS 0 1 
008 ALEXÂNIA 40 0 
009 ALOÂNDIA 44 0 
010 ALTO HORIZONTE 1 0 
011 ALT O ARAGUAIA 0 0 
012 ALT O PARAÍSO DE GOIÁ S 94 4 
013 ALVORADA DO NORTE 43 13 
014 AMARALINA 17 9 
015 AM ERICANO DO BRASIL 11 0 
016 AMORINÓPOLIS 12 1 
017 ANÁPOLIS 8634 9038 
018 ANHANGUERA 0 0 
019 ANICUNS 77 181 
020 APARECIDA DE GOIÂNIA 70 6 
021 APARECIDA DO RIO DOCE 31 0 
022 APORÉ 654 292 
023 ARAÇU 45 42 
024 ARAGARÇAS 15837 1 
025 ARAGOIÂNIA 5 0 
026 ARAGUAPAZ 22 1 
027 ARENÓPOLIS 185 68 

Nº MUN ICÍPIO 
TO TA L  2011 

FISC. DOC. 
028 ARUANÃ 82 0 
029 AURILÂNDIA 4 0 
030 AVELINÓPOLIS 13 7 
031 BALIZ A 2024 0 
032 BARRO ALTO 7 2 
033 BELA VIST A DE GOIÁS 124 56 
034 BOM JARDIM DE GOIÁS 28 5 
035 BOM JESU S DE GOIÁ S 158 8 
036 BONFINÓPOLIS 102 155 
037 BONÓPOLIS 6 0 
038 BRAZABRANTES 19 17 
039 BRITÂNIA 26 6 
040 BURITI ALEGRE 339 30 
041 BURITI DE GOIÁS 12 2 
042 BURITINÓPOLIS 3 2 
043 CABECEIRAS 163 4 
044 CACHOEIRA ALTA 2 0 
045 CACHOEIRA DE GOIÁS 1 0 
046 CACHOEIRA DOURADA 181 3 
047 CAÇU 2 0 
048 CAIAPÔNIA 399 27 
049 CALDAS NOVA S        207 132 
050 CALDAZ INHA 12 5 
051 CAMPESTRE DE GOIÁS 2 8 
052 CAMPINAÇU 5 2 
053 CAMPINORTE  113 7 
054 CAMPO ALEGRE DE GOIÁ S 174 147 
055 CAM POS BELO S 3 2 
056 CAMPO LIM PO 82 126 
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Nº MUNIC ÍPIO  
TO TAL  2011 

FIS C. DOC. 
057 CAM POS VERD ES 0 2 
058 CARMO DO RIO VERDE 44 28 
059 CASSILÂNDIA 301 0 
060 CAST ELÂNDIA 26 0 
061 CATALÃO 286 652 
062 CATURAÍ 20 14 
063 CAVALCANT E 0 0 
064 CER ES 12 5 
065 CEZ ARINA 3 0 
066 CHAPADÃO DO CÉU 588 73 
067 CIDADE OCIDENTAL 0 0 
068 COCALZINHO DE GOIÁS 48 0 
069 COLINAS DO SUL 0 0 
070 CÓRREGO DO OURO 21 22 
071 CORUMBÁ DE GOIÁS 566 6 
072 CORUMBAÍBA 2963 5 
073 CRISTALINA 2823 25 
074 CRISTIANÓPOLIS 15 0 
075 CRIXÁS 0 2 
076 CROMÍNIA 15 9 
077 CUMARI 4049 3 
078 DAMIANÓPOLIS 4 2 
079 DAMOLÂNDIA 4 1 
080 DAVINÓPOLIS 1 0 
081 DIORAM A 14 23 
082 DIVINÓPO LIS D E GOIÁS 0 0 
083 DOVERLÂNDIA 85 5 
084 EDEALINA 54 2 
085 EDÉIA 104 2 

Nº MUN ICÍPIO 
TO TA L  2011 

FISC. DOC. 
086 ESTRELA DO NORT E 0 0 
087 FAINA 13 0 
088 FAZENDA NOVA 1 0 
089 FIRMINÓPOLIS 64 8 
090 FLORES DE GOIÁS 4 4 
091 FORMOSA 185 21 
092 FORMOSO 33 44 
093 GAMELEIRA DE GOIÁS 66 0 
094 GOIANÁPOLIS 106 624 
095 GOIANDIRA 6 1 
096 GOIANÉSIA 82 77 
097 GOIÂNIA 14480 10645 
098 GOIANIRA 72 55 
099 GOIÁS 111 83 
100 GOIALÂNDIA 0 4 
101 GOIATUBA 185 118 
102 GOUVELÂNDIA 1 0 
103 GUAPÓ 2 0 
104 GUARAÍT A 5 0 
105 GUARANI DE GOIÁS 5429 2 
106 GUARINOS 0 0 
107 HEIT ORAÍ 56 146 
108 HIDROLÂNDIA 83 638 
109 HIDROLINA 26 2 
110 IACIARA 9 4 
111 INACIOLÂNDIA 136 62 
112 INDIARA 56 205 
113 INHUMAS 180 653 
114 IPAMERI 361 36 
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Nº MUNIC ÍPIO  
TO TAL  2011 

FIS C. DOC. 
115 IPIRANGA 8 3 
116 IPORÁ 94 39 
117 ISRAELÂNDIA 1 0 
118 ITABERAÍ 458 1007 
119 ITAGUAÇU 0 0 
120 ITAGUARÍ 19 62 
121 ITAGUARU 182 537 
122 ITAJÁ 884 1 
123 ITAPACI 10 0 
124 IT APIRAPUÃ 5 0 
125 ITAPURANGA 35 1 
126 ITARUMÃ 24 22 
127 IT AUÇU 61 224 
128 IT UMBIARA 6349 153 
129 IVOLÂNDIA 33 0 
130 JANDAIA 33 0 
131 JARAGUÁ 212 764 
132 JAT AÍ 1700 267 
133 JAUPACI 7 1 
134 JESÚPOLIS 1 1 
135 JOVIÂNIA 141 8 
136 JUSSARA 75 8 
137 LAGOA SANT A 7 0 
138 LEOPOLDO D E BULHÕES 95 75 
139 LUZIÂNIA 140 7 
140 MAIRIPOTABA 40 3 
141 MAMBAÍ 14 4 
142 MARA ROSA 49 5 
143 MARZAGÃO 18 56 

Nº MUN ICÍPIO 
TO TA L  2011 

FISC. DOC. 
144 MATRINCHÃ 27 8 
145 MAURILÂNDIA 33 0 
146 MIMOSO DE GOIÁS 16 0 
147 MINAÇU 45 0 
148 M INEIROS 372 37 
149 MOIPORÁ 45 12 
150 MONTE ALEGRE DE GOIÁ S 0 0 
151 MONTES C LAROS DE GOIÁS 872 10 
152 MONTIVIDIU 471 98 
153 MONT IVIDIU DO NORTE 2 25 
154 MORRINHOS 462 115 
155 MORRO AGUDO DE GOIÁ S 4 3 
156 MOSSÂM ED ES 26 7 
157 MOZARLÂNDIA 3 0 
158 MUNDO NOVO 6 1 
159 MUTUNÓPOLIS 0 0 
160 NAZ ÁRIO 0 0 
161 NERÓPOLIS 209 510 
162 NIQUELÂNDIA 425 5 
163 NOVA AM ÉRICA 1 1 
164 NOVA AURORA 0 0 
165 NOVA CRIXÁS 3 10 
166 NOVA GLÓRIA 3 0 
167 NOVA IGUAÇU DE GOIÁS 30 28 
168 NOVA ROMA 0 2 
169 NOVA VENEZA 39 54 
170 NOVO BRASIL 0 0 
171 NOVO GAMA 0 0 
172 NOVO PLANALT O 0 0 
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Nº MUNIC ÍPIO  
TO TAL  2011 

FIS C. DOC. 
173 ORIZONA 192 22 
174 OURO VERDE DE GO 295 724 
175 OUVIDOR 0 0 
176 OURUANA 431 0 
177 PADRE BERNARDO 2140 24 
178 PALESTINA DE GOIÁS 80 6 
179 PALMEIRAS DE GOIÁS 117 88 
180 PALMELO 0 0 
181 PALMINÓPOLIS 4 0 
182 PANAMÁ 81 64 
183 PARANAIGUARA 10 0 
184 PARAÚNA 104 1 
185 PEROLÂNDIA 545 228 
186 PETROLINA DE GOIÁS 45 148 
187 PILAR DE GOIÁS 3 3 
188 PIRACANJUBA 332 151 
189 PIRANHAS 126 75 
190 PIRENÓPOLIS 357 185 
191 PIRES DO RIO 53 0 
192 PLANALT INA 24 1 
193 PONTALINA 138 10 
194 PORANGATU 1390 11 
195 PORTEIRÃO 32 0 
196 PORT ELÂNDIA 203 3 
197 POSSE  1806 5 
198 PROFESSOR JAMIL 0 0 
199 QUIRINÓPOLIS 56 0 
200 RIALMA 12 9 
201 RIANÁPOLIS 12 0 

Nº MUN ICÍPIO 
TO TA L  2011 

FISC. DOC. 
202 RIO QUENTE 16 0 
203 RIO VERD E 1102 230 
204 RUBIATABA 12 1 
205 SANC LERLÂNDIA 38 85 
206 SANT A BÁRBARA DE GOIÁS 26 33 
207 SANT A CRUZ  DE GOIÁS 59 3 
208 SANTA FÉ DE GOIÁS 24 34 
209 SANTA HELENA DE GOIÁS 473 107 
210 SANTA IZ ABEL 92 110 
211 SANT A RIT A DO ARAGUAIA 4843 89 
212 SANT A RITA DO NOVO DEST INO 52 0 
213 SANT A ROSA DE GOIÁS 3 0 
214 SANTA TEREZA DE GOIÁ S 0 0 
215 SANTA T EREZ INHA DE GOIÁS 27 2 
216 SANT O ANTÔNIO DA BARRA 24 0 
217 SANTO ANTÔNIO DE GO 20 36 
218 SANTO ANT ÔNIO DO DESCOB. 11 0 
219 SÃO DOMINGOS 136 0 
220 SÃO FRANCISCO D E GO  24 0 
221 SÃO JOÃO D´ALIANÇA  101 4 
222 SÃO JOÃO DA PARAÚNA 4 0 
223 SÃO LUÍZ DE M. BELOS 202 232 
224 SÃO LUÍZ  DO NORT E 9 5 
225 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 620 10 
226 SÃO MIGUEL DO P.QUATRO 29 24 
227 SÃO PAT RÍCIO  15 0 
228 SÃO SIMÃO 658 6 
229 SENADOR CANÊDO 7 7 
230 SERRANÓPOLIS 108 3 
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Nº MUNIC ÍPIO  
TO TAL  2011 

FIS C. DOC. 
231 SILVÂNIA 398 45 
232 SIMOLÂNDIA 2 11 
233 SÍTIO D`ABADIA 40 3 
234 STA. RIT A DO NOVO DEST INO 45 39 
235 ST A TEREZA DE GOIÁS 0 0 
236 T AQUARAL DE GOIÁS 47 74 
237 T ERESINA DE GOIÁS 0 0 
238 TEREZÓPOLIS DE GOIÁS 75 127 
239 T RÊS RANCHOS 4 0 
239 T RINDADE 111 76 
240 T ROMBAS 88 6 
241 T URVÂNIA 9 0 
242 T URVELÂNDIA 90 12 
243 UIRAPURU 48 26 
244 URUAÇU 137 4 
245 URUANA 114 31 
246 URUTAÍ 12 7 
247 VALPARAÍSO 55 1 
248 VARJÃO 96 22 
249 VIANÓPOLIS 283 7 
250 VICENTINÓPOLIS 88 4 
251 VILA BOA 0 0 
252 VILA PROPÍCIO 57 3 

TOTAL   97338 32971 

FISC. - Fiscaliz ação Fitossanitária (Prop riedades Rurais, Est abelecimentos 

Comerciais, Comércio de Agrot óxicos, Prestadoras de Serviços Fit ossanitários, 

Algodoeiras , Armazéns G erais, R egistro de Produtos A grotóxicos, Veículos 

Fiscalizados em Barreiras,  etc.); Insp eção Fitossanit ária (Propriedades R urais, 

Estabelecimentos Comerciais, Comércio de A grotóxicos, Prest adoras de Serviços  

Fit ossanitários, Algodoeiras , Armazéns Gerais , Registro de Produtos Agrotóxicos,  

et c.); Fiscaliz ação e Inspeção Fitossanit ária em Propriedades , Paking House, 

Cent rais  de Abast eciment o, Certificadas (CFO); C adastros de Propriedades  

Agrícolas; Credenciamento de áreas A grícolas  e Est abelecimentos. 

DOC. - Emissão de: Permissão de T rânsit o de Vegetais - PTV e Aut orização de 

T rânsito de Vegetais - AT V,  para o cont role fitossanitário do trânsito de veget ais; 

Autos de Infração; Termos de Apreenção/Liberação/Destruição; Termos de 

Int erdição/Desint erdição; T ermos de Colet a de Veget ais; Not ificação de 

Int erceptação; Relat ório de Acomp anhamento da Dest ruiçao dos  Restos  Culturais  

do Algodoeiro; Cerificado de Destruição dos  R estos  Culturais do Algodoeiro; 

Cerificado de Destruição dos Restos Cult urais do Tomate; Medidas Fitossanitárias  

em R otas de Risco de pragas de Banana ; Autoriz ação para R emoção de Produt os; 

Laudos de Vistoria. 
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  Ação 1011 - Inspe ção de produtos de Origem Animal 

Realizações: 

 Insp ecionar e fiscaliz ar estabelecimentos produtores de alimentos de 

origem animal , visando o cumprimento de legis lação vigente quant o aos 

asp ectos higiênico-sanit ários e produt ivos, garantindo a qualidade e 

higidez  dos mesmos e consequentement e preservar a saúde do 

consumidor. 

 

NUMERO DE ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS   - 434 

ANIMAIS  ABATIDOS E  INS PECIONADOS:  

1-Bovinos/bubalinos/suínos/caprinos/ ovinos-  454.537   

2-Suinos  – 306.899  

3- Aves   - 22.162.975 

4- Peixes -  606.000  
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PRODUÇÃO INS PECIONADA 

Derivados lácteos  - 44.902  toneladas 

Derivados cárneos -  16.709 toneladas 

Ovos/mel/pescados – 2.988 toneladas  

Observações: 

 

NÚMERO D E ES TABELECIMENTOS  REGISTRADOS  NA 

AGRODEFESA 

ESTABELECIMENTOS QUANTIDADE 
LATICÍNIOS 188 
PRODUT OS CÁRNEOS 151 
FRIGORIFICOS BOVINOS E SUÍNOS 58 
FRIGORÍFICO DE AVES 13 
FRIGORÍFICO   D E  PEIXES 02 
ENTREPOSTO S DE OVOS, MEL E PESCADOS 22 
T OTAL 434 

 

 

  Ação 1019 - Sani dade Animal 

Realizações:  

 Monitoramento da vacinação antiaftosa  

O Estado de Goiás detém o quarto maior rebanho bovino do país e 

também a terceira maior produção leiteira, com 2,8 bilhões de litros/ano. 

Foram vacinados, em 2011, 21.072.867 bovídeos no mês de maio, o que 

correspondeu a 98,45% do rebanho exist ente. Em novembro o índice foi de 

97,99%, correspondendo a 10.010.408 bovídeos vacinados (Ver tabela 1 e 

Gráficos 1 e 2). Vale ressaltar que o Est ado de G oiás conquistou o direito de 

ret irar a vacinação, na et ap a de novembro, de animais com idade acima de 24 

meses, o que det erminou a redução do efetivo vacinado. 

Entre as et apas de maio e novembro de 2011 houve um acréscimo de 

588.124 animais exist ent es. Um dos fatores que contribuiu para tal incremento foi 

o ap erfeiçoamento do sistema de cadastro, com a inclusão de produtores que 

exploram a atividade p ecuária em assent amentos rurais.  

 

Tabela 1 – Rebanho bovino exist ente e vacinado contra febre aftosa nos meses  de 

maio e novembro de 2011. 

Etapa Rebanho 
Existente  

Rebanho 
 a vacinar 

Rebanho 
Vacinado % 

M aio 21.210.439 21.072.867 20.748.126 98,45 
Novembro 21.798.563 10.010.408 9.808.714 97,99 
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Tabela 2 - Quantitati vo de Guias  de T rânsito Animal emitidas e bovi nos transitados em Goiás, por finalidade , no ano de  2011. 

MÊS GTA's  ABATE ENGO RDA REPRODUÇÃO EXPO SIÇÃO LEILÃO OUTROS TO TA L 
JAN 45.190 233.324 512.112 244.460 55 150.084 65.647 1.205.682
FEV 49.977 233.418 585.070 251.725 391 178.590 67.976 1.317.170
MAR 51.302 241.072 610.016 239.428 142 170.003 82.117 1.342.778
ABR 67.339 216.868 918.656 375.013 930 219.798 120.623 1.851.888
MAI 43.856 254.666 515.236 147.626 2.005 150.066 54.381 1.123.980
JUN 60.063 231.350 806.788 271.807 2.247 193.555 97.140 1.602.887
JUL 54.250 258.035 665.153 221.545 4.091 150.770 85.014 1.384.608

AGO 54.210 272.323 681.473 221.790 1.452 158.199 77.953 1.413.190
SET 46.782 260.802 521.639 196.453 1.309 139.378 72.260 1.191.841
OUT 51.692 239.722 632.176 277.746 953 142.122 108.125 1.400.844
NOV 35.484 241.199 388.365 131.878 55 150.894 48.617 961.008
DEZ 48.463 213.066 673.610 250.748 65 158.395 110.899 1.406.783

TO TAL 608.608 2.895.845 7.510.294 2.830.219 13.695 1.961.854 990.752 16.202.659

Tabela 3 - Quantitativo de Guias  de Trânsito Animal emiti das e bovinos transitados para outras  unidades da federação, por finalidade , no ano de 2011. 

MÊS GTA's  ABATE ENGO RDA REPRODUÇ ÃO EXPO SIÇÃO LEILÃO OUTROS TO TA L 
JAN 2.300 40.131 9.698 1.995 0 18 328 52.170
FEV 2.548 44.266 12.376 2.445 47 72 416 59.622
MAR 2.407 41.707 10.302 2.998 169 29 744 55.949
ABR 2.914 46.124 17.247 4.577 396 35 635 69.014
MAI 3.063 51.025 19.963 3.255 124 10 731 75.108
JUN 3.282 46.256 36.666 6.170 346 53 1.008 90.499
JUL 2.988 47.523 22.862 3.923 491 101 1.471 76.371

AGO 2.210 33.164 22.482 3.273 357 40 1.097 60.413
SET 2.228 35.036 18.548 3.451 429 92 759 58.315
OUT 2.038 31.630 14.910 3.131 504 32 840 51.047
NOV 1.163 17.453 7.185 1.803 56 17 482 26.996
DEZ 1.405 20.324 8.949 2.788 74 16 1.032 33.183

TO TAL 28.546 454.639 201.188 39.809 2.993 515 9.543 708.687
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Tabela 4 – Quantitativo de bezerras vaci nadas  contra brucelose, por mês, no 
ano de 2011. 

Mês Bezerras vacinadas 
Janeiro 182065 

Fevereiro 182650 
Março 148364 
Abril 153720 
M aio 209382 
Junho 200807 
Julho 107529 

Agost o 87548 
Set embro 66474 
Outubro 55490 

Novembro 111435 
Dezembro 157707 
TOTAL 1.663.171 

 

Analisando o quantit ativo de bez erras vacinadas nos últ imos onze anos 

(Tabela 5 e Gráfico 6), p ercebemos uma fort e t endência de crescimento dos 

índices, desde 2001, com redução em 2007 e est abilização nos anos de 2008 e 

2009. Houve um incremento bastante significativo no ano de 2010, o que nos 

levou a crer que o produt or rural demonstrou mat uridade e consciência, 

particip ando mais ativament e do processo. Outro pont o que contribuiu 

exp ress ivament e para essa melhora foi a informatiz ação do sistema de emissão de 

Guias de Trânsito Animal – GTAs, pois no sistema informatizado é necessário o 

lançamento da vacinação, para que a propriedade est eja apt a a moviment ar 

animais . No ano de 2011 houve um decréscimo de 9,8% de bezerras vacinadas em 

relação ao ano de 2010. T al redução deveu-se a falt a do insumo (vacina) no 

mercado durante o ano de 2011. Segundo informações do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abast ecimento – MAPA, o abastecimento será 

normaliz ado no início de 2012. Vale lembrar que houve desbloqueio do sistema 

para que o produtor pudesse transportar animais sem que a obrigat oriedade prévia 

da vacinação das  bezerras com idade entre três  e oito meses. 

 

T abela 5 - Quant itat ivo de bezerras vacinadas por ano, no período de 2001 a 2011. 

Ano Bezerras Vacinadas 

2001 450.103 
2002 769.744 
2003 1.070.065 
2004 923.816 
2005 909.451 
2006 1.454.508 
2007 1.306.834 
2008 1.304.372 
2009 1.331.356 
2010 1.843.647 
2011 1.663.171 
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Vacinação contra febre aftosa na etapa 
MAIO de 2011

Vacinado Não Vacinado
 

 

Vacinação contra febre aftosa na etapa 
NOVEMBRO de 2011

Vacinado Não Vacinado
 

 

 

 Monitoramento do Trânsito de bovinos  

No ano de 2011 foram exp edidas  637.154 Guias de Trânsit o Animal 

(GTA’s), para regist ro do trânsito de 16.202.659 bovinos, contemp lando o trânsito 

int ra e interestadual nas diferentes finalidades: abate, engorda, reprodução, 

exposição e leilão. Para o trânsit o interno foram emitidas  608.608 GTA’s, 

moviment ando 13.550.846 bovinos  e para o trânsit o interestadual foram emit idas  

28.546 GT A’s com 708.687 bovinos movimentados. (ver Tabelas 2 e 3 e Gráficos  

3, 4 e 5) 

 

GTAs emitidos para trânsito intra e interestadual, no ano de 2011
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Número de bovinos transitados em Goiás, por finalidade,
 em 2011

0

100.000

200.000
300.000

400.000
500.000

600.000

700.000
800.000

900.000

1.000.000

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

ABATE ENGORDA REPRODUÇÃO
EXPOSIÇAO LEILÃO OUTROS

 

T rânsito de bovinos de Goiás para outras Unidades da 
Federação, por f inalidade, no ano de 2011
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 Monitoramento da Vacinação Contra B rucel ose  

Foram vacinadas contra a brucelose, em Goiás , 1.663.171 bez erras na 

faixa et ária de três a oit o meses de idade, o que corresp onde a 77,89% do rebanho 

exist ente nessa faixa etária. A vacinação confere ao animal uma boa proteção 

contra a enfermidade e também contra o abort o (quando adulto), prevenindo, por 

conseguint e que o ser humano se infecte com est a z oonose, manuseando animais  

ou mesmo consumindo produtos  e subprodutos  de origem animal cont aminados. O 

quantit ativo de bezerras vacinadas a cada mês est á disposto na T abela 4.  

Esperava-se que os maiores quantit ativos fossem registrados nos meses de maio e 

novembro, visto que, via de regra, o produtor prefere promover a vacinação contra 

brucelose, no mesmo manejo p ara a vacinação antiaftosa, porém a falt a da vacina 

prejudicou os  índices no segundo semestre. 
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  Ação 1028 - Classi ficação de animal para o abate. 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

  Ação 2944 - Análises Laboratoriais  de Produtos de Origem Animal  

Realizações: 

FORAM REALIZADOS 7.031 EXAMES LABORAT ORIAIS, SENDO: 

 1.078 p ara diagnóst ico de R aiva – Imunofluorescência Direta; 

 1.078 p ara diagnóst ico de R aiva – Inoculação em Camundongos;  

 3.454 p ara Anemia Infecciosa Eqüina; 

 155 para Microbiologia; 

 13 Biocarrapaticidograma;  

 120 para  Botulismo; 

 246 para  Brucelose (Prova do Antígeno Acidificado T amponado); 

 493 para Brucelose (2-Mercaptoet anol).  

 

 

PRODUZIU: 

 394 doses de AutoVacina  

 14.135 camundongos p ara as prova biológicas. 

 236.160 mL Soluções p ara uso na rot ina do laboratório. 

Ministrou aulas  práticas  de diagnóstico Laborat orial de Anemia 

Infecciosa Eqüina, Botulismo e Raiva para alunos da Escola de Veterinária e 

Z ootecnia da UFG Campus Samambaia e Jatai  e Faculdades Objet ivo. 

 

PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES  EM CURSOS, SEMINÁRIOS E 

TREINAM ENTOS: 

 V Seminário do Dia Mundial da Raiva, realiz ado p elo Institut o Past eur 

em À guas de Lindóia – SP. 

 Encontro N acional da Associação de Patologia Animal Vet erinária. 

 Congresso Brasileiro de Buiatria 

 Formação de Equipe de Capt ura de Morcegos 

 Habilitação de Médicos Veterinários para diagnóstico de Brucelose, 

T uberculose e Encefalopatia Espongiforme Bovina 

 Capacit ação em Sanidade de Suideos 

 Capacit ação em Sanidade de Aves 
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 Habilit ação T écnica p ara diagnóstico Laborat orial de Anemia Infecciosa 

Equina  

 Habilit ação T écnica p ara diagnóst ico Laborat orial de  Brucelose  

 

A M ET A DEST E LABORATÓRIO PARA 2012 

 Implantação de novas técnicas laboratoriais como: Hist opat ológico, 

ELISA, Cult ivo celular, Fixação de Complemento e Biologia Molecular 

para at ender a necess idade epidemiológica e econômica de diagnóstico de 

diversas doenças tais como Doenças  Hemorrágicas de Suínos,  Doença de 

Aujesz ky, Leptospirose, Leucose, M ormo, Encefalite Infecciosa Equina, 

Encefalop atias de herbívoros e outras. 

Observações: 

 A meta de 2011 não foi realiz ada em razão do Plano de Ação do  MAPA 

não ter contemplado verba dos  convênios para os Laboratórios , portanto 

para que as  met as de 2012 sejam cumpridas é necessário que haja 

invest imentos para a aquis ição de equipamentos e mat eriais de 

laborat ório. 

 A quantidade de exames realiz ados por este laboratório (LABVET ) 

depende da demanda ocorrida no campo. 

 

 

ANEMIA INFEC CIOSA EQUINA 
PERÍODO NEGA TIVO POSITIVO 

JAN 201 22  
FEV 212 18  

MAR 136 7  
ABR 148 1  
MAI 246 4  
JUN 418 10  
JUL 406 8  
AGO 395 15  
SET 321 7  
OUT 224 1  
NO V 348 1  
DEZ 302 3  

TO TAL 3.357 97  
 

BRUC ELOSE - AA T 

PER ÍO DO NEGA TIVO POSITIVO 
JAN 0 0  
FEV  0 0  
MAR 0 35  
ABR 0 0  
MAI 194 0  
JUN 0 0  
JUL 15 0  
AGO 0 0  
S ET 0 0  
OUT 1 1  
NOV 0 0  
D EZ 0 0  

TO TA L 210 36  
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BRUCELOSE - 2-MERC APTOETANOL 
PERÍODO NEGAT IVO POSITIVO INCONCLUSIVO 

JAN  1 11 0  
FEV  0 5 0  
MAR 0 16 0  
ABR 32 47 1  
MAI 1 21 0  
JUN  16 14 0  
JUL 1 50 0  
AGO 0 3 0  
S ET 1 12 0  
OUT 2 29 0  
NOV 60 158 2  
D EZ 1 9 0  

TOTAL 115 375 3  

 

BOTULISMO  
PERÍODO NEGAT IVO POSITIVO 

JAN 4 2  
FEV 9 0  
MAR 2 1  
ABR 4 1  
MAI 9 2  
JUN 6 6  
JUL 14 2  
AGO 20 2  
SET 8 0  
OUT 13 0  
NOV 3 1  
DEZ 11 0  

TOTAL 103 17  

BACTERIOLOGIA 
PERÍODO Nº DE EXAMES 

JAN 11 
FEV 13 
MAR 10 
ABR 8 
MAI 9 
JUN 14 
JUL 22 
AGO 24 
S ET 7 
OUT 16 
NOV 12 
DEZ 9 

TOTAL 155 

 

BIOCARRAPATICIDOGRAMA 
PERÍODO Nº DE EXAMES 

JAN 1 
FEV 0 
MAR 3 
ABR 0 
MAI 0 
JUN 0 
JUL 1 
AGO 1 
S ET 1 
OUT 1 
NOV 2 
DEZ 3 

TOTAL 13 
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AUTO VACINAS 
PERÍODO Nº DE DOS ES 

JAN  17 
FEV  9 
MAR 9 
ABR 8 
MAI 30 
JUN  47 
JUL 24 
AGO 71 
S ET 28 
OUT 42 
NOV 67 
D EZ 42 

TOTAL 394 

 

PRODUÇÃO DE MEIOS  D E CULT URA E SOLULÇÕES  
PERÍODO QUANTIDAD E/mL 

JAN  16.200 
FEV  11.000 
MAR 13.200 
ABR 20.400 
MAI 10.900 
JUN  32.170 
JUL 24.350 
AGO 26.250 
S ET 18.940 
OUT 18.250 
NOV 32.900 
D EZ 11.600 

TOTAL 236.160 

BIOT ÉRIO  
PERÍODO Nº DE ANIMAIS PRODUZIDOS 

JAN  1.349 
FEV 1.113 
MAR 1.328 
ABR 1.082 
MAI 1.121 
JUN  1.056 
JUL 1.044 
AGO 1.624 
S ET 1.387 
OUT 942 
NOV 1.141 
DEZ 948 

TOTAL 14.135 

 

RAIVA – IMUNO FLUORES CENCIA D IRETA 
PERÍODO N EGATIVO  POS ITIVO 

JAN  36 1  
FEV  65 0  
MAR 55 0  
ABR 137 1  
MAI 88 1  
JUN  90 7  
JUL 118 1  
AGO 114 7  
S ET 53 2  
OUT 98 5  
NOV 106 3  
D EZ 87 3  

TOTAL 1.047 31  
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RAIVA – INOCULAÇÃO EM CAMUNDONGOS 
PERÍODO NEGAT IVO POSITIVO 

JAN 36 1  
FEV 65 0  
MAR 55 0  
ABR 137 1  
MAI 88 1  
JUN 90 7  
JUL 118 1  
AGO 114 7  
SET 53 2  
OUT 98 5  
NOV 106 3  
DEZ 87 3  

TOTAL 1.047 31  

 

 

 

 

Laboratóri o de  Análise e Diagnósti co Ve terinário - LABVET 

ANO QUANTID ADE 

2011 7.031 
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EXAMES DE BRUCELOSE - 2ME - 2011
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PRODUÇÃO DE AUTO VACINAS - 2011
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PRODUÇÃO DE MEIOS DE CULTURA E SOLUÇÕES 2011
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BIOTÉRIO 2011
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EXAMES DE RAIVA - 2011
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LABVET - EXAMES REALIZADOS
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 Ação 2945: Inspeção e  Fiscalização de Produtos  de O rigem  Vegetal 

Realizações: 

Fiscalização do Transito de Animais e Veget ais, seus produtos e Sub-

Produtos  junto aos Postos Fixos e Móveis, Realiz ados pelos Fiscais Estaduais  

Agropecuários e Agent es de Fiscalização Agropecuários. 

 

 

 

 

 

Nº DE VEÍCULO S FISCALIZADOS EM 2011  

 JAN FEV MAR ABRI MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV TOTAL 

POSTOS FIXOS – ANIMAL, 
PRODUTOS E SUBPRODUT OS 11.500 11.190 8.720 11.087 14.246 13.655 14.847 14.526 11.026 11.587 6.441 128.825 

VOLANTE – ANIMAL, 
PRODUTOS E SUBPRODUT OS 71 39 0 187 513 387 795 442 310 214 30 2.988 

POSTOS FIXOS – VEGET AL, 
PRODUTOS E SUBPRODUT OS 6.059 6.346 7.232 6.935 3.444 8.129 10.273 6.655 7.537 7.529 6.564 76.703 

VOLANTE – VEGETAL, 
PRODUTOS E SUBPRODUT OS 0 0 0 66 80 67 107 60 40 0 0 420 

TOTAL 17.630 17.575 15.952 18.275 18.283 22.238 26.022 21.683 18.913 19.330 13.035 208.936 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

  Ação 1237 - Prove r Suporte Técnico A S istemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso N a Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

  Ação 1238 - Prove r Mate riais E S erviços Para Ope ração De Rede s E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

  Ação 2856 - Prove r Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvol vi mento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor - Ppcss 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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5201 – AGÊNCIA GOIANA DE ES PORTE E LAZER - AGEL 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Educação 

 

GESTOR:  

 José Roberto de Athay de Filho 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Elaboração, foment o, promoção e acomp anhamento das polít icas 

públicas  de esporte e lazer do Estado de Goiás . 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais)/ Macro-objeti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade de Vida):  

 Goiás C idadania e Bem-Est ar Social. 

 

 

 Legisl ação:  

 Lei nº 14.383, de 31 de dez embro de 2002. Regulamentação: 

Decreto nº 7.454, de 08 de set embro de 2011. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Gestão empreendedora com preocup ação de prep arar uma fort e 

estrutura fís ica e técnica-científica que beneficie o esport e a longo 

prazo, com investiment o em programas e projetos  contínuos, 

valorizando o t alent o na área de rendimento e a comunidade carent e 

na iniciação esportiva e lazer. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 O indicador de desempenho referente ao Programa Comunidade 

Esport iva está bem definido e espelha com correção a pop ulação 

at endida, com dados que auxiliam na decisão de ações  que 

melhorem o acesso da comunidade ao desport o e lazer. É definido 

pela relação de pessoas atendidas pela p opulação do Estado. O 

índice obtido foi de 0,6%.  
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 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1010 - PROGRAMA COMUNIDADE ESPORT IVA 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

Foram execut adas as seguintes ações: Realiz ação de event os de 

particip ação e lazer e iniciação esportiva e esp ort e comunitário. 

O indicador dest e p rograma foi obtido com os seguintes cálculos: 

Pessoas atendidas com lazer = 13.000 

Alunos atendidos com iniciação esportiva e esporte comunit ário = 23.638 

T otal = 36.638 p essoas dividido p ela população goiana  

(6.080.588) x 100 = 0,6%  

 

 Ação 1029 - Produção de Mate rial Esporti vo / Proje to Pintando a 

Li be rdade  

Realizações: 

O Projeto Pint ando a Liberdade é de iniciat iva do M inist ério do Esporte, 

criado em out ubro de 1997, com o intuito de sanar dois problemas: a necessidade 

de aquis ição de material esportivo com preços  acessíveis para distribuição em 

escolas públicas, crianças carent es e t orneios filantrópicos em todo o Brasil, 

inserindo socialment e os detentos. 

Obse rvações: No ano de 2011, não houve produção de materiais , pois  

não houve rep asse de verba federal para o novo convênio ass inado em julho de 

2010. 

 2008 2009 2010 2011 

Físico 23.300 28.200 - - 

Financeiro 153.176,42 388.755,03 - 984.530,93 

 

 Ação 1030 – Vi da Ati va 

Realizações:  

 Atividades recreativas, esportivas e de laz er abert as a toda 

comunidade, tais como: voleibol, fut ebol, pintura, t ênis de mesa, 

concurso de dança, gincanas, cama elástica, balão pula pula, jogo de 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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damas, dominó, teatro, basquete maluco, corrida do Trapizomba, 

et c. 

 Atividades esportivas no vapt-vupt móvel, ap oio nos Jogos Abert os 

e outros eventos.  

 2008 2009 2010 2011 

Físico 69.992 50.700 48.717 13.000 

Financeiro 24.680,00 2.106,68 130.000,00 6.620,00 

 

  Ação 2190 - Inici ação Esporti va e Esporte Comuni tári o 

Realizações: 

 Atividades físicas contínuas p ara adultos, idosos e pessoas com 

deficiência fís ica. Aprendiz agem esportiva p ara crianças e pessoas 

com deficiência fís ica. Foram realiz adas as seguint es atividades: 

natação, hidroginástica, ginástica olímpica, tênis de mesa, Ioga, 

basquet ebol, futsal e karatê. 

 Navegar: Projeto que tem como objetivo incent ivar e oport uniz ar a 

prática de esport es náuticos a jovens, de ambos os sexos, de 12 a 15 

anos, da rede pública de ensino, dest acando o caráter formativo-

educacional do esport e, propiciando a integração. Contempla 480 

alunos, em três municípios goianos: Aruanã, Três Ranchos e 

Itumbiara.  

 2º Tempo: Ações voltadas para crianças e adolescent es, ent re 7 e 17 

anos, incluindo diversas atividades e modalidades esportivas 

colet ivas  e individuais  e ações complementares, desenvolvidas  em 

esp aços físicos da escola ou em espaços comunit ários, tendo como 

enfoque principal o esporte educacional. Contempla 12.000 alunos, 

em 56 municíp ios goianos. 

 2008 2009 2010 2011 

Físico 19.680 19.480 18.680 23.638 

Financeiro 364.087 2.222.655,81 643.449,87 928.291,44 

 

 

PROGRAMA 1051 - PROGRAMA GOIÁS POTÊNCIA ESPORT IVA 

 

 Ação 1107 - Jogos Abertos  de Goi ás  

Realizações: 

Foi realizada no ano de 2011 a 12ª. Edição dos Jogos Abertos de Goiás, 

em 12 micro-regiões e 04 regionais . M odalidades das micro: basquetebol, sete 
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society, futsal, handebol, e voleibol. Modalidades das  regionais: at letismo, 

capoeira, karatê e xadrez. 

 2008 2009 2010 2011 

Fís . 23.300 28.200 18.539 10.421 

Fin. 153.176,42 388.755,03 3.011.046,31 1.013.611,02 

 

  Ação 1108 - Construção e  Manute nção, Reforma e Ope racionalização 

do Centro de Excelência do Esporte e Outras 

Realizações : 

O Centro de Excelência do Esport e é um projeto que t em cap acidade para 

atuação em nível nacional e internacional, p lanejado e adapt ado p ara at letas 

paraolímp icos, visa incentivar e valoriz ar a formação de profiss ionais, 

promovendo o desenvolvimento de novos talentos formando uma nova geração 

olímpica. 

Foram realiz adas ações como a reforma do Estádio Serra D ourada 

(banheiros , vest iários, gramado, pintura e assentos do est ádio), do aut ódromo 

(pint ura geral) e do kartódromo da capit al. Foi feita ainda a revitalização de praças 

esportivas e de todos os parques aquáticos que estavam interdit ados. Todos os 

ginásios de esport es foram reabertos para as iniciações esportivas da A gência. 

 

- Foram realizadas 26 manut enções em Ginásios e Centros de Esp ort es  

 2008 2009 2010 2011 

Físico 28 23 46 26 

Financeiro 109.256,15 889.973,36 3.899.681,86 661.987,44 

 

 

 Ação 1109 - Capacitação Contínua de Re cursos Hum anos 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 1114 - Promoção do Esporte para Pessoas com Deficiência 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 
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  Ação 1115 - Prom oção / Patrocíni o a Eventos, Atletas, Insti tui ções de 

Práticas e Administração Esportiva.  

Realizações: 

 2008 2009 2010 2011 

Físico 88 99 137 74 

Financeiro 595.429 882.588 1.701.052 453.401,01 

 

  Ação 1122 - Re passe aos Municí pi os Lei Pelé Nº 9.615/98  

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

  Ação 1123 - Pró-Esporte 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

T ECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 Ação 1237 - Prover suporte té cnico a sistemas, programas e 

equi pamentos de TI / Telecom em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 1238 - Prove r materiais e servi ços para ope ração de re des e 

equi pamentos de TI / Telecom em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

 

  Ação 2859 - Desenvol vimento de ações de promoção, pre venção e 

controle da saúde do se rvi dor - PPCSS  

Realizações: 

As atividades realiz adas pelo SESMT – Serviço Especializado em 

Engenharia de Segurança e em M edicina do Trabalho – referente ao ano de 2011 

em atendiment o ao Programa Saúde no Serviço Público de Goiás, inst ituído pelo 

Decreto 5.757/2003 são: 

 Campanha de combate a Dengue; 

 Insp eções de segurança no ambient e de trabalho; 

 Campanha de vacinação – equipe de enfermagem da Secretaria da 

Saúde; 

 Campanha de combat e ao T abagismo – distribuição de p anflet os e 

cart azes; 

 Acompanhament o da reforma ext erna do Estádio Serra Dourada; 

 Dedetização na sede da A gel; 

 Realização da Sipat /2011; 

 Palestra sobre animais peçonhetos: o que são e as medidas 

prevent ivas . 

 Treinamento de p revenção de acidentes no trabalho. 

Foram adquiridos  os seguintes mat eriais durante o ano de 2011: 

 Aquisição de 70 luvas de látex e 40 luvas de proteção; 

 50 m de corda; 

 Aquisição de lanche para curso ministrado p ela Brigada de incêndio; 

 Aquisição de t ouca árabe e macacão p ara ap licação de agrotóxico; 

 Aquisição de material de prot eção no trabalho. 

 

 2009 2010 2011 

Físico 09 21 117 

Financeiro 5.128,66 27.822,50 6.789,50 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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5202 – AGÊNCIA GOIANA DE CULTURA PEDRO LUDOVICO 

TEIXEIRA – AGEP EL 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Est ado da Educação 

 

GESTOR:  

 Gilvane Felip e 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Preservar o Patrimônio Histórico e Artístico do Estado; Promover o 

desenvolvimento cult ural, a formação e informação cultural; 
Estimular a produção e apoio à exp ansão e acesso á cult ura; 

Incentivar a criação e manutenção dos  municípios goianos de 

bibliot ecas, centros de cultura, museus, teatros, arquivos históricos e 

demais instituições de carát er cultural. 

 

 Eixo(s) Govername ntal (ais) / Macro-objeti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade  de Vi da):  

 Goiás Cidadania e B em Est ar Social 

 

 Legisl ação:  

 Lei 10.759 de 28/04/1989 – Autoriza a criação da Fundação Museu 

Pedro Ludovico T eixeira; 

 Decreto nº. 3.178 de 09/05/89 – Institui a Fundação Pedro Ludovico 

Teixeira; 

 Lei nº. 11.665 de 26/12/91 – Dispõe sobre estrutura organizacional 

básico do Estado; A fundação passa a ser jurisdicionada à Secret aria 

de Educação; 

 Lei nº. 11.685 de 03/04/92 – Dá nova denominação á Fundação 

Museu Pedro Ludovico T eixeira que passa à Fundação Cult ural 

Pedro Ludovico T eixeira; 

 Decreto n. 3.792 de 18/05/92 – D ispõe sobre a estrutura 

organizacional da Fundação C ult ural PLT ; 

 Decreto n. 3.895 de 18/12/92 – Baixa o regulamento da Fundação 

Cultural PLT; 

 Dec. nº. 4.581 de 26/10/95 – A Fundação Cultural passa a ser 

jurisdicionada à Governadoria; 
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 Dec. nº. 4.763 de 06/03/97 – Aprova o Estatuto da Fundação 

Cult ural PLT; 

 Dec. nº. 14.383 – Modifica a organização administrat iva do Poder 

Execut ivo, a Fundação Cultural PLT é transformada em A gência 

Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira; 

 Dec. nº. 5.876 de 18/12/03 – aprova o regulamento da A gepel; 

 Dec. nº. 6.916 de 13/05/09 – aprova o regulamento da A gepel; 

 Lei n.º 13.456, de 16 de abril de 1.999 – Dispõe sobre a organiz ação 

da administração diret a, aut árquica e fundacional do Poder 

Execut ivo e dá outras providências. 

 Lei nº. 13.550, de 11 de novembro de 1.999 – M odifica a 

organiz ação administrativa do Poder Execut ivo e dá outras 

providências. 

 Decreto nº. 5.142, de 11 de novembro de 1.999 – Disp õe sobre a 

estrutura básica da Secret aria da Infra-Estrutura e das agências 

autárquicas fixas normas diversas  para os fins que especifica e dá 

outras providências. 

 Decreto nº. 5.216, de 14 de abril de 2.000 – Aprova o Regulament o 

da A gência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira – AGEPEL. 

 Lei nº. 13.613, de 11 de maio de 2.000 - Inst itui o Programa 

Estadual de Incentivo à Cult ura – GOYAZES e dá outras 

providências ; 

 Decreto n.º 5.362, de 21 de fevereiro de 2.001 – R egulamenta a Lei 

nº 13.613, de 11 de maio de 2.000. 

 Decreto n.º 5.546, de 05 de fevereiro de 2.002 – Dispõe sobre a 

criação da Unidade Execut ora do Projet o para a imp lementação do 

Programa MONUMENTA no Município da C idade de Goiás e dá 

outras providências. 

 Decreto n.º 5.586, de 10 de abril de 2.002 - Introduz alterações no 

Decreto nº 5.546, de 5 de fevereiro de 2.002. 

 Decreto n.º 5.658, de 17 de setembro de 2.002 – Dá nova redação ao 

nº 3da alínea "c" do inciso VIII do art igo 3º do Regulamento da 

Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira - AGEPEL, 

aprovado p elo Decreto nº 5.216, de 14 de abril de 2.000. 

 Lei n.º 14.390, de 09 de janeiro de 2003 – Altera a Lei nº 13.613, de 

11 de maio de 2.000, que inst itui o Programa Est adual de Incent ivo 

à C ultura – GOYAZ ES. 

 Lei D elegada n.º 04, de 20 de junho de 2.003 – Institui subsídios 

para os ocupantes dos cargos em comissão que esp ecifica. 

 Lei Delegada n.º 06, de 01 de julho de 2.003 – Introduz alterações 

nas Leis Delegadas que esp ecifica. 

 Lei Delegada n.º 08, de 15 de out ubro de 2.003 – Cria unidades 

administrat ivas complement ares  nos  órgãos e nas  ent idades que 

esp ecifica e dá outras  providências. 
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 Lei Delegada n.º 10, de 21 de outubro de 2.003 – Instit ui funções 

comissionadas no âmbito da administração diret a, autárquica e 

fundacional do Poder Executivo e fixa os valores das gratificações 

que lhes são correspondentes  (Art. 6º). 

 Lei n.º 15.491, de 14 de dez embro de 2005 – Introduz alterações na 

estrutura organizacional da Agência Goiana de Cultura Pedro 

Ludovico T eixeira – AGEPEL, e dá outras providências . 

 Lei nº. 15.633, de 30 de março de 2006, vinculado a A gência 

Goiana Pedro Ludovico Teixeira – AGEPEL, dest inado a apoiar a 

pesquisa, a criação e a circulação de obras  de arte e a realiz ação de 

atividades artíst icas e/ou culturais . 

 Lei n.º 15.647, de 09 de maio de 2006 – Cria o Centro C ult ural 

Oscar N iemey er e dá nome aos  espaços culturais  nele edificados.  

 Lei nº. 15.676, de 02 de junho de 2006 - Dispõe sobre o Quadro 

Permanent e de Pessoal e o Plano de Cargos e Remuneração, dos 

servidores da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico T eixeira, 

e dá outras providências. 

 Lei nº. 15.795, de 04 de set embro de 2006 - Introduz alt erações na 

estrutura organiz acional básica e complementar da Agência Goiana 

de Cultura Pedro Ludovico Teixeira - AGEPEL, e dá outras 

providências. 

 Lei nº. 16.272 de 30 de maio de 2008 - Dispõe sobre a organização 

da administração direta, aut árquica e fundacional do Poder 

Executivo. 

 Decreto nº. 6.808 de 23 de outubro de 2008 - Regulament a a 

responsabilidade pela assinatura de documentos de execução 

orçament ária e financeira. 

 Decreto nº. 6.834 de 05 de dezembro de 2008 - Institui Grupo de 

Trabalho para elaboração de projet o de revitalização da Praça Pedro 

Ludovico T eixeira, dest a C ap ital. 

 Lei nº. 17.094 de 02 de julho de 2010 - Altera as Leis nºs 15.675, de 

02 de junho de 2006, 15.676, de 02 de junho de 2006, 15.677, de 02 

de junho de 2006, 15.678, de 02 de junho de 2006, 15.679, de 02 de 

junho de 2006, 15.680, de 02 de junho de 2006, 15.690, de 06 de 

junho de 2006, e 16.625, de 13 de julho de 2009, e dá outras 

providências. 

 Lei nº. 17.098 de 02 de julho de 2010 - Altera as Leis nºs 15.664, de 

23 de maio de 2006, 15.665, de 23 de maio de 2006, 15.674, de 02 

de junho de 2006, 15.676, de 02 de junho de 2006, 15.677, de 02 de 

junho de 2006, 15.678, de 02 de junho de 2006, 15.679, de 02 de 

junho de 2006, 15.680, de 02 de junho de 2006, 15.690, de 06 de 

junho de 2006, 15.691, de 06 de junho de 2006, 16.625, de 13 de 

julho de 2009, e 16.835, de 15 de dezembro de 2009, e dá outras 

providências. 
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 Lei nº. 17.257 de 25 de janeiro de 2011 que dispõe sobre a 

organiz ação do Poder Executivo e da outras providências (reforma 

administrat iva) dentre as quais, passa a Agência Goiana de Cultura 

Pedro Ludovico Teixeira - AGEPEL a ser jurisdicionada a 

Secretaria de Est ado da Educação.  

 Decreto nº. 7.284 de 08 de abril de 2011, que instit uiu as unidades 

administrat ivas complement ares da A gência Goiana de Cultura 

Pedro Ludovico Teixeira – AGEPEL e dá outras providências . 

 Decreto nº. 7.519 de 22 de dez embro de 2011, transfere bens 

cult urais da Agência Goiana de Cultura Pedro Ludovico Teixeira – 

AGEPEL – p ara o patrimônio do Gabinete de Gestão do Centro 

Cult ural Oscar Niemeyer, sendo estes o acervo do Museu de Art e 

Cont emporânea e a Orquestra de C âmara Goy azes. 

  Lei nº. 17.507 de 22 de dezembro de 2011 que transforma a 

Agência Goiana de Cult ura Pedro Ludovico T eixeira em Secret aria 

de Estado da Cultura. 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

 O envolvimento dos gestores, corp o técnico e parceiros, manteve-se 

dentro da programação elaborada, dando continuidade às ações 

desenvolvidas por este órgão, de forma que alcançasse resultados 

sat isfatórios , t ant o na área de realiz ações de eventos e de promoção 

cultural, quant o de preservação e conservação do acervo histórico 

cultural do Est ado de Goiás . 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Utiliz ou-se elaboração de projetos para a execução das atividades 

desenvolvidas no âmbit o da Agência, cont endo diretriz es, metas e 

objetivos a serem alcançados, como também met odologia de 

avaliação e desempenho, visando a organização e melhoria dos 

processos, bem como a economicidade nos gastos . 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1015 - PROGRAMA D E APO IO E PROMOÇÃO A 

CULT URA GOIANA  

 

Nome do indi cador Meta 
31.12.11 

Realizado 
31.12.11 

Nº de alunos mat riculados em escolas de 
art es  do Estado 

2600 2276 

T axa de ocup ação de público nos 
espaços culturais  

90% 82,6%* 

 

Observações: 

* O dado relativo ao indicador Taxa de ocupação de p úblico nos espaços 

cult urais exclui o T eatro Goiânia devido ao mesmo estar em reforma durante todo 

o ano de 2011. 

No intuito de promover o desenvolvimento de uma identidade cult ural, 

mesmo diant e de dificuldade com relação a aspectos orçamentários e financeiros, a 

AGEPEL, p or int ermédio do Programa de Apoio e Promoção à Cultura 

Goiana, atuou em setores culturais diversos (música, teatro, cinema, entre outros), 

seja diret amente na realiz ação de atividades/eventos relacionados à cultura do 

Est ado, ou através  de atividades de fomento à difusão cultural em Goiás.  

No que se refere à at uação diret a da AGEP EL, por meio de suas 

unidades, podemos destacar a exp loração das salas de espet áculos, do Cine 

Cultura, as at ividades de formação art ística (teat ro, dança, música, canto) do 

Centro Cultural Gustav Ritter e a realização dos festivais culturais de cinema 

(FICA), música (Canto da Primavera) e t eatro (Tenpo).  

Pelas salas de espetáculo, localiz adas em Goiânia (Martim 

Cererê /Teatro Goiânia), durante o ano de 2011, 52.085 pessoas  

assist iram/part iciparam de 140 eventos culturais dos mais diversos setores. Além 

disso, nas salas  de espetáculos localiz adas na cidade de Goiás (Teatro S ão 

Joaquim) e em Cat alão (Centro Cultural Labi be Fayad) foram realiz ados 114 

event os que cont aram com a participação de 21.066 pessoas. 

O Cine Cultura, ap esar de fechado para reformas durante pouco mais de 

cinco meses do ano (15/04/11 a 23/09/11), exibiu comercialmente 

aproximadament e 192 sessões durante 19 semanas, com um público aproximado 

de 981 pessoas. Foram realiz adas t ambém três M ostras  de C inema, que exibiram 

440 sessões p ara um público estimado de 1404 pessoas . 

Através do seu Centro Cultural Gustav Ritte r, a AGEPEL além de 

oferecer cursos de formação nas áreas de música, dança e t eatro a 

aproximadament e 2082 alunos que lá foram matriculados ao longo de 2011, 

buscou também difundir e divulgar t odo o trabalho ali realiz ado. Diversos  

espetáculos  de dança, t eatro e música foram apresentados em diversas cidades do 

Estado de Goiás (Cromínia, Rubiat aba, B onfinópolis, Anápolis, entre outras), bem 

como representaram a cultura Goiana fora do Estado de Goiás, como no caso da 

particip ação do corpo de baile Juvenil e Jovem nos Festivais Internacionais de 

Dança de Joinville – SC e Indaiatuba – SP.  
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Ainda atuando diretamente com int uit o de fort alecer o set or cult ural do 

Est ado, a AGEPEL realizou mais uma edição do Festi val Inte rnacional de 

Cinema e ví deo Ambiental (FICA), realizado entre os dias  14 e 19 de junho de 

2011. O festival de cinema que a cada ano se consolida no cenário cult ural do 

Est ado de Goiás, teve números expressivos, levando a cidade de Goiás 

aproximadamente 50 mil vis itant es, sendo que 30 mil pessoas, foi a média do 

público do público que ass ist iu aos  shows de Manu Chao, Maria Rita e Rita 

Lee. Ainda sobre o XIII FICA , 1200 p essoas se inscreveram participaram de 

cursos  e oficinas relacionadas  ao setor do audiovisual, sendo que 3500 pessoas 

ass istiram a fóruns e palestras , além de serem exibidos 78 filmes, entre longa e 

curt as-metragens durante cinco dias de fest ival. 

Outro festival organizado pela AGEP EL, e que também se consolida 

cada dia mais no calendário cultural do Est ado, é o Tenpo – Mostra Nacional de 

Teatro de Porangatu, cuja 10ª e di ção foi realiz ada ao final do ano de 2011, com 

a realiz ação de 13 espetáculos teatrais, contando com a particip ação de artistas 

goianos (47) e nacionais (23), atraindo um público est imado de 4.157 pessoas. 

Evento de música já tradicional da cidade de Pirenópolis, o 12 º Canto da 

Primavera marcado pela boa qualidade e diversidade musical atraiu 20 mil 

pessoas, em seus três p alcos,  o Campo das Caval hadas,  o Teatro Sebastião 

Pompe u de Pina e o Cine Pirene us.  

Finalment e, como dest aque das at ividades do Programa de Apoi o e 

Promoção à Cultura Goiana, deve se ressalt ar t ambém a atividade de foment o às 

atividades culturais, que se imp lementou por meio dos Pontos de Cultura e 

também pela Lei Goyazes. No caso do Ponto de Cultura, quarenta associações  

culturais espalhadas em quarenta municípios do Estado, por meio de convênio 

celebrado entre AGEPEL e Ministério da Cultura, receberam recursos para 

desenvolvimento de at ividades culturais diversas. A Lei Goyazes possibilit ou 

através de 185 projetos culturais aprovados, a artistas e grupos culturais, o 

desenvolvimento de at ividades culturais das mais  variadas .  

 

 Ação 2060 - Consolidação Do Fi ca 

Realizações: 

Dados Gerais  

Entre os dias 14 e 19 de junho de 2011 realiz ou-se o XIII FICA, na 

Cidade de Goiás. O XIII FICA teve 414 obras inscritas represent ando 47 países. 

Desse t otal, 226 filmes foram produções  bras ileiras e 188, estrangeiras. Por 

gênero, foram inscritos 292 document ários, 59 filmes de ficção, 46 de animação e 

17 séries  televisivas. No que se refere à metragem, as  inscrições  distribuíram-se da 

seguinte maneira: 64 longas, 109 médias e 241 curtas-metragens. 

Para a Mostra C ompetitiva foram selecionadas 30 produções (7 longas-

metragens, 6 médias-metragens, 14 curt as-metragens e 3 séries televisivas, 

apresentando, duas delas, 02 ep isódios documentais, e uma delas, 02 episódios de 

animação), provenient es de 7 países. D ez (10) produções foram premiadas. As 

exibições ocorreram no Cine Teatro São Joaquim e no “Cinemão”. 
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Durant e o XIII FICA, foram realiz adas 14 (quat orz e) oficinas, com t emas 

diferenciados, atendendo um tot al de 530 inscritos . O XIII FICA também contou 

com palestras p roferidas  por profissionais de renome em diversas áreas de at uação, 

que enfocam o tema do festival, além de diversas  mesas redondadas e debates, 

com a participação de altíss ima relevância de profiss ionais como: Arnaldo Jabor, 

Cacá Diegues, Contardo Caligaris, Marina Silva, Fernando G abeira e Fábio 

Feldman. 

Aliado as mostras de cinema e oficinas com t emáticas ambientais e 

cinematográficas, o XIII FICA contou também com apresent ações musicais, sendo 

1 atração int ernacional ( Manu Chao) 2 at rações de renome nacional ( Rit a Lee e 

Maria Rit a),a lém de 17 apresentações de art istas nacionais, procurando difundir e 

prestigiar a cultura do Est ado de Goiás. Durante t odo o XIII FICA realiz ado na 

Cidade de G oiás, segundo dados da Polícia M ilitar, passaram cerca de 50 mil 

pessoas. 

Divulgação 

Entre 1º de maio a 30 de junho de 2011, o s ite oficial do FICA teve um 

total de 50.479 vis itas, sendo 32.321 o número absolut o de visit antes  únicos, e 

166.048 visualiz ações de p ágina. Além destes dados de acesso, conforme se pode 

observar no item T abel as dest e relatório, o s ite oficial t eve acesso de usuários de 

mais de daez países estrangeiros, bem como de diversas cap itais e cidades 

important es de t odo B rasil. 

Além do sit e, entre as at ividades definidas para a divulgação do XIII FICA, foram 

publicadas  6 revistas inst itucionais do festival, sendo as  quatro primeiras 

impressas, com tiragem de 3.000 unidades  cada, e as duas  últimas virtuais, todas  

anexadas no websit e do fest ival. (http://www.fica.art.br)  

O percentual de obras goianas inscrit as no XIII FICA se manteve na casa 

dos 10% do total geral, ficando pela primeira vez em primeiro lugar, junt amente 

com o Rio de Janeiro, entre os  estados brasileiros com maior número de obras  

inscritas  no festival. 

 

Dados de acesso do site do XII FICA (www.fica.art.br) 

Cidades brasileiras com mais acessos  Países com mais acessos 

Goiânia                    

Brasília 

São Paulo 

Anápolis  

Rio de Janeiro 

Belo Horizonte 

Fortaleza 

Uberlândia  

Cuiabá 

Rio Verde 

33.596 

4.133 

1.782 

1.235 

1.049 

783 

589 

483 

421 

398 

Brasil 

França 

Est ados Unidos 

Argent ina 

Esp anha  

Reino Unido 

Portugal 

Alemanha 

Itália 

Outros  

48.649 

248 

213 

158 

105 

104 

94 

85 

84 

191 
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  Ação 2061 - Incentivo A Arte Audi ovisual 

Realizações: 

 O Cine C ultura, apesar de fechado p ara reformas durant e p ouco mais 

de cinco meses do ano (15/04/11 a 23/09/11), exibiu comercialmente 

aproximadamente 192 sessões durante 19 semanas, com um público 

aproximado de 981 pessoas . Foram realizadas t ambém três Mostras de 

Cinema, que exibiram 440 sessões p ara um público estimado de 1404 

pessoas. 

 Durant e o XIII FICA, foram realizadas  07 oficinas relacionadas à 

produção audiovisual, que at ingiram um público aproximado de 227 

participantes. 

 Ainda relacionado ao XIII FICA, por meio da exibição de 78 filmes, 

entre longa e curt as-metragens, foram exibidos durant e cinco dias , um 

público aproximado de 4.000 pessoas durant e todo o fest ival assistiu à 

exibição dos filmes.  

 O Museu da Imagem e do Som através  de seu acervo de vídeo atendeu 

(locação) aproximadament e 641 p essoas ao longo do ano de 2011.  

Observações: 

 Diant e de dificuldades de ordem orçament ária e financeira não foi 

possível o lançament o de edital de incent ivo ao Audiovisual, cujo 

objetivo é fomentar as at ividades do setor do audiovisual, sendo o 

mesmo post ergado para o ano de 2012. 

 Ação 2063 - Incenti vo As Artes Inte gradas 

Realizações: 

 Podemos dest acar nest a A ção a Lei Goy azes, que é um inst rumento do 

Governo para est ímulo à criação artíst ica. Em 2011 foram 185 

projetos aprovados para execução, que cont aram com recursos no 

valor de R$ 2.561.796,00. 

 Nos teatros do Centro C ult ural M art im Cererê foram realiz adas 138 

apresentações, sendo os princip ais event os, o Festival Vaca Amarela, 

Bananada 2011, Circo do Rock, recebendo um público est imado de 

44.935 pessoas. 

 No Centro Cultural Labibe Fay ad, situado na cidade de Cat alão, um 

total de 31 eventos  com público aproximado de 6.854 pessoas . 

 M esmo em meio a reformas (terminadas ao final do ano de 2011), o 

T eatro Goiânia foi palco de dois eventos que junt os tot aliz aram um 

público aproximado de 4.4000 p essoas. 

 Realização do projet o Agepel Itinerante - Caminhos do Sistema 

Estadual de C ultura, que iniciou um processo participat ivo 

envolvendo t odos os municípios do Estado na elaboração e 

implant ação do Sistema Estadual de Cultura. Entre os dias 29 de julho 

e 6 de setembro de 2011, foram realizadas 14 reuniões regionais, que 

reuniram 147 municípios goianos e atraíram 751 p essoas . O projeto 

foi finaliz ado com a realização do 1º Fórum Setorial de Cultura do 
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Estado de G oiás, de 19 a 21 de setembro de 2011, no Centro Cultural 

Martim Cererê. O evento contou com represent ant es de 78 municípios 

goianos. 

Observações: 

 A ação de Incent ivo às Artes Integradas t eve seu result ado 

prejudicado, uma vez que o convênio dos Pontos de Cult ura, 

celebrado entre AGEPEL e Minist ério da Cultura, cont emplando 40 

Pontos  de C ultura espalhados pelo interior do Estado, cujo objet ivo é 

o apoio para a disseminação das diversas formas de manifest ação 

cult ural, ficou paralisado diant e do não rep asse de recursos de 

convênio da união decorrente de problemas relacionados a inscrição 

do Est ado no C adastro Único de Convênios – CAUC.   

 Ao final do ano após a resolução do problema relacionado ao 

Cadastro Único de Convênios – CAUC, a edição do Decreto nº. 

7.494, de 29 de novembro de 2011, dispondo sobre o encerramento da 

execução orçamentária, financeira e contábil do exercício financeiro 

de 2011, não permitiu o repasse de recursos relativo ao convênio dos 

Pontos de Cultura, firmado entre a AGPEL e o Minist ério da Cult ura, 

para fomento das atividades cult urais nos municípios do Est ado, 

dentre as quais  as relacionadas ao art esanato e o folclore.   

 

 

 Ação 2064 - Incenti vo As Artes Visuais  

Realizações: 

No intuito de promover e fomentar as art es visuais foram realizadas ao 

longo do ano de 2011, cinco exposições em Goiânia e no interior (Pires do Rio) 

em suas  unidades, at ingindo um público aproximado de x vis it ant es conforme 

descrito abaixo: 

Museu da Imagem e do Som 

 M ulheres, rit os e retratos . (janeiro a março de 2011) – 161 vis itantes ; 

 Lençóis  az uis no R io Vermelho (30 de junho a 28 de out ubro) – 764 

visit antes; 

 Os Esp aços – Temp os do Brasil (27 de outubro a 30 de novembro) – 

64 visit ant es 

Museu Ferroviário de Pires do Rio  

 M emória de Ercy Rocha Saud e Jacy Siqueira (16 a 21 de maio) – 

1.267 visitant es; 

Museu Z oroastro Artiaga 

 Constituição de 1998: A voz e a letra do Cidadão (janeiro a dezembro) 

– 13.805 visit antes ; 
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  Ação 2065 - Prom oção A Leitura E A Li teratura 

Realizações: 

 A Bibliot eca Estadual Pio Vargas  atendeu 6590 usuários, tendo 7885 

consultas ao seu acervo, emprestou 3.290 livros, aquis ição de 2.220 

livros , que foram lançados na sua base de dados, além de receber a 

título de doação 795 livros  e revistas. 

 Ao longo de 2011, foram adquiridos 45 livros p ela AGEPEL para 

incorp oração ao acervo da Bibliot eca Estadual Pio Vargas.  

 A Gibiteca E. Jorge Braga atendeu 3180 usuários ao longo do ano de 

2011; 

 A Bibliot eca Braille “José Álvares de Azevedo” atendeu 

aproximadamente 386 usuários/freqüent adores; 

 A Bibliot eca Braille “ José Álvares de Azevedo” te ve 1969 consultas 

ao seu acervo, além de emprest ar 302 livros em Braille ou arquivos 

em áudio de seu acervo.   

 

  Ação 2066 - Prom oção Da Músi ca Goiana 

Realizações: 

 Foi realiz ada a XII Mostra de Música de Pirenópolis – Canto da 

Primavera, o t ema foi “A música no coração do Brasil em cone xão 

com o mundo”, reunindo artistas goianos, bras ileiros e estrangeiros  

para tocar e falar sobre música em Pirenópolis. 

 Uma das novidades desse ano foi a Fábrica do Som, parceria da 

Agê ncia Goiana de Cultura Pe dro Ludovico Teixei ra (Agepel) 

com o Unconvention Hub,  de Manchester, Inglaterra. Artistas  

goianos tiveram a oport unidade de gravar uma faixa de música com 

todo o aparat o profiss ional, além de participar de debates  com astros  

consagrados como: Charles Garvi n (Produtor musical e ex – músico 

da Banda Titãs) e Sérgio Dias (Produtor Musical e músico da banda 

Os Mutantes).  

 Foram realiz adas mesas  redondas com t emas tais como A ções em 

M úsica Ao Vivo e Fest ivais  no Mundo, Gestão C arreiras Musicais, 

Economia Criativa, Distribuição de Conteúdo Digit al, Os M úsicos e 

as novas perspectivas de M ercado de Trabalho e Novas Formas de 

Financiamento para música no Brasil.  

 O festival contou com 03 apresentações musicais , que compuseram as  

atrações principais sendo est as : Demônios da Garoa – SP, Os 

mut ant es – SP e Ney Matogrosso – MS. Além dos shows já citados, 

foram realizadas outras trinta apresent ações musicais de artist as do 

Estado de Goiás, bem como outras três nacionais, e finalment e duas  

internacionais Carl Barat (Reino U nido) e Violent ango – (Argentina).  

 Evento de música já tradicional da cidade de Pirenóp olis , o 12 º 

Canto da Prim avera marcado pela boa qualidade e divers idade 
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musical atraiu 20 mil p essoas, em seus três p alcos , o Campo das 

Cavalhadas, o Teatro S ebastião Pompeu de Pi na e o Cine 

Pireneus.  

 O XII FICA além de explorar a temática do cinema ambient al 

promoveu shows musicais  tanto de artist as regionais, como t ambém 

nacionais e int ernacionais , sendo que est es reuniram um público 

aproximado, segundo a Polícia M ilit ar do Est ado de Goiás, de 30.000 

pessoas. 

 Orquestra de Violeiros  realiz ou 5 apresent ações em municíp ios do 

int erior e na capit al; 

 34 apresentações de shows musicais foram realizadas na capital e 

int erior, por alunos ou professores do Centro Cultural Gustav R itter. 

 1.491 alunos foram matriculados na Escola de Música em cursos 

seqüenciais. 

 

  Ação 2067 - Prom oção Das Artes Cêni cas 

Realizações: 

 Realiz ação do 10º T eNpo – Mostra de T eatro de Porangatu, de 15 à 18 

de dez embro de 2011, onde foram realiz ados foram selecionados 8 

esp etáculos regionais , via edital de seleção, além de 4 grupos de 

renome nacional; 

 T ambém foram realiz adas 11 oficinas , 5 debates e p alestras, sobre 

T eatro e Políticas  Públicas at endendo ao grande público que 

prest igiou o festival durante os 4 dias  de evento, segundo est imativas  

da Diretoria de A ção Cultural atingiu aproximadament e 4157 pessoas; 

 Durant e o ano de 2011, foram matriculados e freqüentaram as aulas  de 

iniciação teatral aproximadament e 98 alunos, sendo que além da 

formação dest es alunos, foram realiz adas 35 apresentações dos alunos 

da Escola de t eatro, t ant o em escolas est aduais e municip ais  entre 

outras localidades na capital Goiânia, além de cidades do Interior do 

Estado. 

 Os alunos da Escola de Dança do Centro Cultural Gustav Ritter, além 

de inúmeras apresent ações dentro do Estado de Goiás, representaram 

a AGEPEL, e consequentemente o Est ado de Goiás , nos Festivais  

Internacionais de Dança de Indaiatuba, Florianópolis  e também no 

Festival Internacional da Argent ina (B uenos Aires), entre outros. 

 

 Ação 2258 - Construções, Re formas E Instal ações  De Centros  

Culturais  

Realizações: 

 Em função das diversas dificuldades financeiras e orçamentárias  

enfrent adas  pelo Governo Estadual, não houve início de novas obras .  
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PROGRAMA 1072 - PROGRAMA PRES ERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO 

HIS TÓRICO E ART ÍS TICO 

 Nº. de bens históricos restaurados (somatório do nº. de bens históricos 

restaurados) 

Resultado de 2011: 13 

A AGEPEL, durante todo o ano de 2011, buscou garantir o acesso a 

população do Est ado por meio de mostras e exposições através de todas as 

unidades da AGEPEL, como museus (Museu Pedro Ludovico, Palácio Conde dos 

Arcos, Museu de Art e Contemporânea, Museu Ferroviário de Pires do R io, Museu 

Z oroastro Artiaga, Museu da Imagem e do Som), bi bliote cas (Bibliot eca Est adual 

Pio Vargas, Gibiteca E. Jorge Braga, B. Braille “José Álvares de Azevedo”), além 

do Arqui vo Históri co Estadual. Além disso, t ais unidades foram cont empladas 

com melhorias diversas como, por exemplo, com aquis ição ou doações, 

catalogação/tombamento, conservação e higieniz ação de acervos de suas  unidades, 

que juntas museus, bibliot ecas, Arquivo Histórico Atenderam/receberam um 

público t otal de 60.663. 

Outro balanço positivo do ano de 2011 foi o projet o Agepel Itinerante - 

Caminhos do Sistema Estadual de C ultura, que iniciou um processo participativo 

envolvendo todos os municípios do Est ado na elaboração e implantação do 

Sistema Estadual de Cultura.  Ent re os dias 29 de julho e 6 de set embro de 2011, 

foram realiz adas 14 reuniões regionais, que reuniram 147 municíp ios  goianos e 

atraíram 751 p essoas. O projeto foi finaliz ado com a realiz ação do 1º Fórum 

Setorial de Cultura do Estado de Goiás, de 19 a 21 de set embro de 2011, no 

Cent ro Cultural Martim Cererê. O evento contou com representant es de 78 

municípios  goianos. 

Finalment e, ainda como ações do programa, destacam-se: a conclusão de 

um dossiê de tombamento e início dos trabalhos de um segundo dossiê, a 

realiz ação de 11 visit as t écnicas solicitadas por entes diversos para fins de 

tombament o entre outros motivos , a solicit ação de tombamento do sít io histórico 

de Porangatu e aprovação de Proje to de Mode rnização e Reestruturação do 

Sistema de Museus de Goi ás-S EMUGO, por meio de edital público do Instituto 

Brasileiro de Museus (IBRAM) vinculado ao Ministéri o da Cultura. Junto a 

isso, ao final do ano a Bi blioteca Pi o Vargas,  administrada pela Agep el, foi 

cont emp lada com R $ 92 mil para comprar novos livros, através de verba também 

do Mi nistério da Cultura (MinC) , que lançou edital em dez embro para o 

Programa de Ampli ação e Atualização de Ace rvos de Bi bliote cas  de Acesso 

Público.  

 

 Ação 1043 - Re formas/Re staurações/Construções E Instal ações De 

Imóveis E Centros  Culturais 

Realizações: 

 Finaliz ação da rest auração e reforma do Teatro Goiânia; 

 Finaliz ado processo de licitação de reforma do C entro Cultural 

M arieta Telles  M achado; 
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 Finaliz ado processo de licitação de reforma do Cine Cult ura, 

localizado no C entro Cultural Mariet a T elles Machado; 

 Finaliz ado processo de licitação de reforma do Museu de Arte 

Contemp orânea; 

 Remoção, restauração e transposição do painel cerâmico de autoria do 

art ista plást ico DJ Oliveira, de Brasília-DF p ara o Centro Cultural 

Oscar Niemeyer; 

 Investiment o de R$ 750.000,00 referente à contrap art ida do Convênio 

Monume nta (AG EPEL/M inistério da C ultura), para as obras de 

recuperação das margens do R io Vermelho na cidade de Goiás . 

 Repasse de recursos no valor de R$ 406.627,09 para a rest auração de 

12 unidades  res idenciais tombadas na cidade de Goiás, como p art e das 

ações do Convênio Monumenta (AGEPEL/Minist ério da Cult ura).   

Observações: 

 A edição do Decreto nº 7.494, de 29 de novembro de 2011, dispondo 

sobre o encerramento da execução orçament ária, financeira e contábil 

do exercício financeiro de 2011, não p ermit iu o início das obras 

citadas no it em Realiz ações , ficando a sua execução post ergada para o 

ano de 2012.  

 

 

 Ação 2176 - Preservação Do Patrimônio Histórico E Artístico 

Realizações: 

 01 dossiê de t ombamento concluído e outro em andamento; 

 01 solicitação de tombament o; 

 11 Vist orias t écnicas realizadas em cidades do Est ado de G oiás; 

 Reuniões do Sist ema Est adual de Cult ura, realizadas  em 14 cidades  de 

todas as regiões  do Estado de Goiás; 

 Seleção, p elo Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM , de projeto da 

AGEPEL p ara implantação do Sist ema Estadual de Museus; 

Muse u Zoroastro Arti aga 

 Recebimento de 40 peças de Antropologia Indígena 

 T ombamento de 65 p eças (sendo 25 livros e 40 p eças da 

Antropologia Indígena); 

 Higienização de 114 peças do acervo da reserva t écnica e da 

exp osição; 

Muse u Pe dro Ludovi co 

 Catalogação de 147 it ens do acervo bibliográfico; 

 Catalogação e reorganização de 607 livros da bibliot eca p essoal de 

Pedro Ludovico Teixeira; 
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 Higieniz ação de 147 itens do acervo bibliográfico; 

Museu da Imagem e  do Som  

 Catalogação de 243 it ens do acervo fonográfico; 

 Catalogação de 126 it ens do acervo videográfico; 

 Arrolamento de 325 fotografias; 

 Higieniz ação de 145 discos  

 Higieniz ação e guarda de 325 fotografias 145 discos 

Museu Fe rrovi ári o de Pires do Rio 

 Higieniz ação e guarda de 937 documentos; 

 Arqui vo Histórico Estadual 

 Exposição permanente do acervo do museu com aproximadamente 

343 visitant es. 

 

  Ação 2396 - Apoio Ao Artesanato E Ao Fol clore 

Realizações: 

 Apoio para realiz ação da 3ª caminhada em homenagem aos Mestres 

da tradição afro brasileira no dia 17/09/11 em Goiânia. 

 Apoio para realização do evento de folia de reis da cidade de It aguari, 

nos dias 31/11/2011 a 06/01/2012.  

Obse rvações:  

A ação de Apoio ao Artesanato e ao folclore teve seu result ado 

prejudicado, uma vez que o convênio dos Pont os de Cultura, celebrado entre 

AGEPEL e M inistério da Cultura, contemplando 40 Pont os de C ult ura espalhados 

pelo interior do Est ado, cujo objet ivo é o apoio para a disseminação das  diversas  

formas de manifestação cultural, ficou paralisado diante do não repasse de 

recursos de convênio da união decorrente de problemas relacionados à inscrição 

do Estado no Cadastro Único de Convênios – CAUC.   

Ao final do ano ap ós a resolução do problema relacionado ao Cadastro 

Único de Convênios – CAUC, a edição do Decreto nº. 7.494, de 29 de novembro 

de 2011, dispondo sobre o encerramento da execução orçament ária, financeira e 

cont ábil do exercício financeiro de 2011, não permit iu o rep asse de recursos  

relativo ao convênio dos Pont os de Cult ura, firmado entre a AGPEL e o Minist ério 

da Cult ura, para foment o das at ividades cult urais nos municípios do Estado, dentre 

as quais as relacionadas ao artesanato e o folclore.  

 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA D E EXCELÊNCIA NO 

ATEND IMENTO AO C IDADÃO - VAP VUPT. 

 

 Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Ação sem realizações.  
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

  Ação 2856 - Prove r Soluções Em Sistemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual 

Realizações: 

Ação sem realiz ações.  

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS  

 

  Ação 2859 - Desenvolvi mento De Ações De Promoção, Pre venção E 

Controle Da Saúde Do Servi dor – Ppcss  

Realizações: 

Ação sem realiz ações.  

 

 

 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO  

  

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 
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5401 – JUNTA COMERC IAL DO ES TADO DE GOIÁS  - JUC EG 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria De Indústria E Comércio 

 A JUCEG é subordinada tecnicament e ao Governo Federal, através do 

Departament o do Registro do Comércio – DNRC- Órgão do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC-, e administrativamente 

ao Governo do Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Indústria e 

Comércio. 

 

GESTOR: 

 Veríss imo Aparecido Da Silva  

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Objeti vo Institucional: 

 Execut ar o registro público mercant il e at ividades afins, proporcionando 

garantia, publicidade, aut ent icidade, segurança,  eficácia aos atos 

jurídicos empresariais . 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais)/ Macro-objeti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade de Vida): 

 Eixo Governament al: 4 – Desenvolvimento da Administração Pública; 

 M acro-objetivo: Goiás Excelência em Gestão Pública. 

 

 Legislação: 

 Decreto Federal nº 916, de 24 de out ubro 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 – T ransforma a JUCEG em entidade 

autárquica; 

 Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 - Disp õe sobre o Registro 

Público de Empresas Mercant is e Atividades Afins e dá outras  

providências;  

 Decreto nº 1800, de 30 de janeiro de 1996 -  Regulamenta a Lei nº 8.934, 

de 18 de novembro de 1994; 

 Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil; 

 Decreto nº 5.864, de 27 de novembro de 2003 - Aprova o Regulamento 

da Junta Comercial do Estado de Goiás – JUC EG e dá outras  

providências; 
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 Decreto nº 7.293, de 14 de abril de 2011 – Institui as unidades 

administrativas complement ares da JUCEG e dá outras providências. 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

A gest ão da JUC EG foi execut ada em consonância com as normas 

est abelecidas  pelos órgãos  centrais de controle nas esferas Est adual e Federal, 

sempre na busca da excelências dos serviços ofertados e no fortaleciment o da 

gestão int egrada para o alcance de resultados, primando pela excelência e 

qualidade, empreendendo esforços que convergem para o cresciment o econômico 

e desenvolvimento estrat égico do Estado de Goiás. 

Foram implement adas ações de desdobramentos e ajustes na área de 

pessoal, em decorrência do número exíguo de servidores do quadro próprio e à 

disposição, com vistas ao at endimento da demanda de cresciment o da JUCEG, em 

esp ecial com a implement ação do Vapt Vupt Emp resarial, com foco em um 

trabalho int egrado, com comprometiment o e seriedade de t oda a equip e, que ao 

final traz grandes soluções e melhorias em prol do desenvolviment o social.  

Projet o de maior importância p ara o cidadão usuário, com maior resultado e 

imp acto para a comunidade empresarial, proporcionando maior agilidade e 

qualidade no at endimento aos client es, em esp ecial na abertura de empresas com o 

registro na JUCEG, R EC EITA FED ERAL, SECR ET ARIA DA FAZ ENDA 

ESTADUAL e PREFEIT URA MUNICIPAL DE GOIÂNIA. Contempla também 

a emissão de certidão simplificada, específica negativa, específica com histórico, 

específica até 3 (três) atos , int eiro t eor, emissão de DARE, DARF, DUAM e 

autenticação de livro mercantil.      

Os recursos orçamentários e financeiros  foram geridos em conformidade 

com PPA, LDO e LOA, de acordo com as demandas necessárias à execução dos  

programas e ações constantes do Orçament o da JUC EG, observando os princíp ios  

da anualidade, legalidade e economicidade. Os valores fixados para as despesas  

foram suficientes  para a programação definida. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Plano de Ação –  Planejamento de Atividades  a desenvolvidas p ela 

JUCEG; 

 Reuniões t écnicas com Unidades B ásicas e Complementares. 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem penho dos Programas 

e das Ações: 

Os indicadores que registraram o desemp enho foram estabelecidos  

através dos processos de registro público de empresas mercantis e atividades afins  

executados p ela JUCEG, que traz em índices  de movimentação de números de 

empresas registradas , alteradas, baixadas, arquivadas, escrit órios regionais  
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implant ados, microempresa individual inscrit a e baixada, servidores cap acit ados e  

atendimentos realiz ados. 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

PROGRAMA 0000 – ENCARGOS  ESPEC IAIS  

 Ação 7005 - Encargos Judi ciári os 

 

PROGRAMA 1044 - PROGRAMA JUC EG ÁGIL 

 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

 Escritórios Regionais Implantados: Imp lant ação de 5 (cinco) Escritórios 

Regionais  nas cidades de Rubiat aba, Novo G ama, Piracanjuba, C ampos 

Belos e Jaraguá. O escrit ório regional é uma modalidade de serviço oferecido 

pela Junta Comercial, para maior comodidade dos contadores e empresários, 

que não precisam sair de sua cidade ou região para abrir sua empresa e 

utiliz ar-se de outros serviços da JUC EG. O cont ador ou emp resário além do 

deferimento de seu processo com mais agilidade, pode solicitar certidões, 

arquivamento de documentos de interesse da empresa, aut ent icar seus  livros  

mercant is, obter a busca de nome empresarial, et c., sem necessidade de se 

deslocar até a sede ou a um Escritório Regional da JUCEG mais próximo. 

 Resultado: 5 unidades  de Escritórios  Regionais Imp lant ados 

 Empresas Registradas: Para uma empresa exercer suas atividades, é 

preciso, inicialment e registrar sua empresa na Junta Comercial, a qual t em 

atribuição à responsabilidade de efetuar os registros pertinent es ao Registro 

Público de Empresas M ercantis e Atividades Afins , é onde a empresa recebe 

o registro que re presenta a sua certi dão de nascimento. É o primeiro 

passo para que a em presa adquira sua capaci dade de exe rce r o seu  

negócio.  

 Resultado: 23.908 Empresas R egistradas. 

 Empresas Alteradas: A alteração de dados na empresa pode consistir na 

int rodução, supressão ou modificação de algumas das suas cláusulas e dados 

(individual). As mudanças devem ser resultado de uma deliberação dos  

sócios ou t itular (individual), tomada em conformidade com o tipo de 

empresa que det êm. Est as modificações podem ocorrer, por exemp lo: 

aume nto de capital, re dução de capital, cessão de quotas, transformação, 

alteração de ende reço, alte ração de objeti vo, abe rtura de  filial, e tc.  

Sendo, inclusive, p ossível na sociedade limit ada realizar uma cessão de 

quotas e aumento de cap ital em s imultâneo. 

 Resultado: 1.789 Empresas Alteradas. 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

( X ) Política de Gestão de Pessoas    
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 Empresas Baixadas: Para uma empresa encerrar suas atividades, é preciso, 

inicialment e regist rar a extinção de sua empresa na Junt a Comercial, a qual 

tem at ribuição à resp onsabilidade de efetuar os registros pert inentes ao 

Registro Público de Empresas Mercant is e Atividades Afins . É o primeiro 

passo para que  a empresa encerrar as ati vi dades.  

 Resultado: 9.913 Empresas B aixadas 

 Atos Mercantis Arquivados: Conforme dispõe a Lei, os atos das firmas 

mercantis individuais  e das sociedades mercantis serão arquivados  no 

Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins (Junt as 

Comerciais), os at os mercantis  compreendem: Arquivamento de abertura, 

alteração e extinção de empresa, certidão simplificada, cert idão específica, 

cert idão de int eiro teor, autenticação de livros mercantis, Leiloeiros Públicos, 

T radutores Públicos, pesquisa de nome empresarial, arquivamento de 

documentos de int eresse da empresa, balanço, Recuso ao Plenário, Recurso 

ao M inistro, Pedido de Reconsideração. 

 Resultado: 112.100 Atos Mercantis  Arquivados 

 Microempresas  Indi vi duais Inscritas: O MEI é um empresário individual 

ao qual foi atribuído trat amento jurídico diferenciado, sendo beneficiado por 

um processo de regist ro com trâmite esp ecial, disciplinado pelo Comitê para 

Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legaliz ação 

de Empresas e Negócios – CGSIM . A inscrição do MEI é feita pela Internet, 

o CNPJ, o número de inscrição na Junt a C omercial, no IN SS e um 

documento de alvará que equivale ao alvará de funcionament o são obt idos 

imediatament e, gerando um documento único. Não há a necess idade de 

ass inaturas ou envio de documentos e cópias p ara a Junta Comercial, t udo é 

feito eletronicament e, exclusivamente no portal do empreendedor, via web e 

de qualquer parte do mundo. A Resolução CGSIM 16 dispensa 

complet amente à ass inatura, manual ou digital, no ato de registro do MEI. 

Após a inscrição feit a no portal, os dados são repassados às Juntas  

Comerciais pelo M inist ério da Indústria e Comércio, “p ara efeito de 

inscrição”, por meio elet rônico.  

 Resultado: 32.715 Microempresas  Indivi duais Inscritas. 

 Microempresas Indivi duais Baixadas: Diferentement e da inscrição que é 

feit a exclusivament e eletrônica no portal do empreendedor individual, a 

ext inção do MEI primeiramente inicia-se com o arquivamento de processo de 

ext inção na Junt a Comercial, a qual tem atribuição à responsabilidade de 

efetuar os registros pertinent es ao Registro Público de Empresas Mercantis e 

Atividades Afins . É o primeiro passo para que a empresa encerrar as  

ati vi dades.  

 Resultado: 1.789 Microempresas Indi viduais Bai xadas. 

 Atendimentos  Re alizados: R efere-se a todos os t ipos de serviços prestados 

pela JUC EG ao usuário, tais como: abert ura, alt eração e ext inção de empresa, 

certidão s implificada, certidão esp ecífica, certidão de inteiro t eor, 

autenticação de livros mercantis, Leiloeiros Públicos, Tradut ores Públicos, 

pesquisa de nome emp resarial, arquivamento de documentos  de interesse da 

empresa, balanço, Recuso ao Plenário, R ecurso ao Ministro, Pedido de 
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Reconsideração, dentre outros. 

 Resultado: 193.688 Atendimentos R ealiz ados 

 Servidores C apacitados: Cap acitação de servidores através  de particip ação 

em cursos, encontros, treinamentos, seminários, palestras, nas área de 

at endimento, gestão, planejamento, regist ro mercantil, licit ação, gestão de 

pessoas, orçamento, finanças, contabilidade, controladoria, dentre outras. 

 Resultado: 51 Servidores C apacit ados 

 CNPJ Inscritos: A JUC EG através de convênio com a Receita Federal, 

realiza inscrição da empresa no C adastro N acional Pessoa Jurídica - CNPJ - 

concomitante ao registro da const ituição da empresa, o convênio consist e em 

compartilhar cadastros e informações fiscais com as administrações 

tribut árias dos Estados, do Distrito Federal e dos M unicípios, inclusive suas 

autarquias, órgãos e entidades da administ ração pública federal e órgãos de 

registro de entidades, bem como permit ir que os referidos parceiros possam 

praticar at os de cadast ro no CNPJ. Essa parceria entre órgãos e ent idades 

públicas t em como principal objet ivo a melhoria do atendiment o ao cidadão, 

mediant e a s implificação dos diversos procedimentos que envolvem a 

abertura, o funcionamento de empresas e negócios .  

 Resultado:17.004 CNPJ Inscritos  

 CNPJ Alterados:  JUCEG através de convênio com a Receit a Federal, 

realiza a alteração de dados da empresa no CNPJ concomitant e ao registro da 

alteração da empresa, o convênio consiste em compartilhar cadastros e 

informações fiscais com as administrações tribut árias dos Est ados, do 

Distrit o Federal e dos  Municípios, inclusive suas  aut arquias, órgãos e 

entidades da administração pública federal e órgãos de registro de entidades, 

bem como permitir que os referidos parceiros possam praticar at os de 

cadastro no CNPJ. 

 Resultado: 9.372 CNPJ Alt erados 

CNPJ Inscritos - Fonte: JUCEG/SIARCO - Sistema Integrado do Re gistro do 
Comércio 
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Empresas Registradas - Fonte: JUCEG/SIARCO - Sistema Inte grado do 
Registro do Comé rcio 
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Atos Me rcantis Arquivados - Fonte: JUCEG/SIARCO - Sistema Inte grado do 
Registro do Comé rcio 
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Atendimentos  Re alizados - Fonte: JUCEG/SIARCO - Sistema Integrado do 
Registro do Comércio 
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 Ação 2187 - Abe rtura de Escritórios Regi onais  

Realizações: 

 Abertura de Empresas Mercant is no Estado de Goiás, t otaliz ando 23.908 

novas empresas. 

Obse rvações: 

  Foram abertos 5 unidades de Escritórios Regionais nos municípios de 

Campos Belos , Jaraguá, Novo Gama, Piracanjuba e Rubiat aba. 
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 Ação 2278 - Conclusão do Program a Fácil 

Realizações: 

 Implantação do Vapt Vupt Empresarial,  sendo 1 (uma) unidade na sede 

da JUC EG em Goiânia-GO. 

 

 Ação 2315 - Juceg Aprimorando e Promove ndo Ação S oci al 

Realizações: 

 Doação de papéis recicláveis ao Hospital do Câncer, a colet a seletiva foi 

instituída na JUCEG. 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

 Ação 1237 - Prover suporte té cnico a sistemas, programas e 

equi pamentos de TI / Telecom em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

 Suporte Técnico de T ecnologia da Informação prestado nas áreas 

setoriais da JUC EG, abrangendo unidades central e escrit órios regionais. 

 Ação 1238 - Prove r materiais e servi ços para ope ração de re des e 

equi pamentos de TI / Telecom em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

 Aquisição comput adores , foram comprados 290 comput adores de alto 

desemp enho em subst ituição aos  obsoletos. 

Obse rvações: 

  Os comp utadores adquiridos suport aram as demandas das unidades  

Cent ral, Regionais e Vapt Vupt Empresarial Goiânia. 

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

 Locação de Impressoras a laser para prover as necessidades das unidades  

Cent ral, Regionais e Vapt Vupt Empresarial Goiânia. 
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PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvol vimento de ações de promoção, pre venção e 

controle da saúde do se rvi dor - PPCSS  

Realizações: 

 Inst ituição do Síndico Dengueiro da JUCEG, ação realiz ada em parceira 

com a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás , para o combate 

da DENGUE. 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA D E APOIO AD MINISTRATIVO 

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 

 

 

PROGRAMA 9999 - RES ERVA D E CONTINGÊNCIA 

 

 Ação 9000 - Rese rva De Contingênci a 
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5403 – GOIÁS  TURISMO – AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás – SIC 

 

GESTOR:  

 Aparecido Sp arapani,  nomeado p elo Decreto de 1º de janeiro de 2011 

publicado no Diário Oficial nº 21.012 de 03 de janeiro de 2011. 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Ser um eficient e órgão de foment o do turismo no Brasil, de forma a 

consolidar os dest inos turísticos goianos no mercado nacional e 

promovê-los int ernacionalment e. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais)/ Macro-objeti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade de Vida):  

 Desenvolvimento Econômico Científico e T ecnológico: Goiás 

Empreendedor e Comp etitivo; 

 Legisl ação:  

 A AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO – GOIÁS TURISM O, 

criada p ela Lei n.º 13.550, de 11 de novembro de 1999, é uma 

entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de 

direit o público interno, com autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, jurisdicionada à Secret aria de Indústria e Comércio, nos 

termos da alínea “b” do inciso V do art. 9º da Lei nº 17.257, de 25 

de janeiro de 2011. 

 Regulamento aprovado pelo Decreto nº 7.424 de 11 de agosto de 

2011 e alterado pelo Decreto 7.496 de 29 de novembro de 2011. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

Em se tratando de um ano em que houve mudança nas administ rações  

est adual e federal e as conseqüentes descontinuidades de várias ações e 

relacionamentos est abelecidos, podemos avaliar que houve grandes avanços no 

segmento. A retomada de obras como a climatização do Centro de Convenções de 

Goiânia e da Vila Cult ural, na área de infraestrutura, a participação nas princip ais  

Feiras Nacionais como a AVIRP, ABAV, Festival de Gramado e Salão do 

T urismo que nos colocou nos principais locais de divulgação dos destinos e 

rot eiros turísticos são bons exemplos dest es avanços. 
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Há de se salientar ainda, a marcante presença do Estado, por meio da 

Goiás Turismo, na realização de eventos nos municípios goianos, contribuindo 

com estes na geração de emprego e renda e principalmente cont ribuindo para 

elevar a auto-estima do cidadão goiano. 

T ivemos a característ ica de não nos esconder atrás de nossas lim itações 

físicas e financeiras e ousar nestas realizações valorizando não só o desempenho, 

mas o empenho de toda a equipe, o que nos possibilita prever um horizont e maior 

no próximo exercício. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

 Plano Est adual de T urismo – 2007 a 2011 

 Planejamento Estrat égico da Goiás  Turismo 2007-2011, revisado em 

2009. 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem penho dos 

Programas e  das Ações:  

 Número de municípios que aderiram ao projeto IPT UR (Somat ória 

de municípios  que aderiram ao projet o) 

 Número de municípios class ificados como Diamant e (Somatório de 

destinos turísticos class ificados como Diamant e) 

 Número de municípios que tiveram ascensão na T abela de 

Class ificação dos Municíp ios (Somat ório de municíp ios que 

ascenderam na Tabela de Classificação dos Municípios) 

 Número de obras de infra-estrutura turísticas realizadas (Somatório 

de obras de infra-estrutura realiz adas) 

 Número de municípios inventariados segundo a metodologia do 

Minist ério do T urismo (Somatório de municíp ios inventariados 

segundo a met odologia do MTUR) 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( X ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1853 - PROGRAMA DE EXC ELÊNCIA NO 

ATENDIMENTO AO CIDADÃO – VAPT VUPT 

 

 Ação 2553 - Im pl antar Padrão Vapt-vupt nos Órgãos do Estado 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 1897 - MOSTRA GOIÁS 

 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

 Número de municí pi os que aderi ram ao proje to IPTUR  

Unidade de medida: unidade 

Produto: Instituição de pesquisa e estudos turísticos implant ada 

Fórmula: Somatória de municíp ios que aderiram ao projeto 

A quant idade de municípios que firmaram convênio com a Goiás 

T urismo para o desenvolvimento de estudos e pesquisas foi de 28 em um universo 

de 45 municípios p riorit ários p ara a Polít ica Est adual de Turismo, representando, 

portanto, 62% de efet ividade, contemplando a maioria dos municíp ios  

class ificados como Diamante. 

 

 Número de  municí pios cl assifi cados como Diam ante  

Unidade de medida: unidade 

Fórmula: Somatório de destinos turísticos class ificados como Diamant e 

O exercício de 2011 foi encerrado com 26 municípios class ificados no 

est ágio de Diamant e, representando 92,8% de efetividade. 

 Número de  fluxo de  turistas para Goiás. 

Unidade de medida: unidade 

Fórmula: Somatório de Turist as que vieram para o Estado de Goiás  

A partir de 2009, o Ministério do T urismo e a Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas – FIPE deixou de utilizar a abordagem de fluxo turístico e 

passou a utilizar viagens domésticas e rotineiras para dimensionar o mercado 

doméstico. Tendo em vista que a Goiás Turismo adotava as informações da FIPE 

para a quantificação deste indicador, não dispomos dest es dados. 

Entretanto, de acordo com os dados da FIPE sobre a caracteriz ação e 

dimensionament o do mercado doméstico de turismo no Brasil demonstram que  

Goiás  tem um balanço positivo,  t ant o no mercado emissivo quanto receptivo, com 

total de viagens domésticas de 5.198.000. 
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 Número de obras de  infra-estrutura turísti cas  realizadas 

Unidade de medida: unidade 

Produto: Infraestrut ura implant ada 

Fórmula: Somatório de obras de infra-estrutura realizadas  

Número de municípios inventariados segundo a met odologia do 

Minist ério do T urismo. 

Unidade de medida: Pesquisa realizada 

Produto:Invent ário realiz ado 

Fórmula: Somatório de municípios inventariados segundo a metodologia 

do MTUR 

Foi realiz ado no final de 2011 o processo licitat ório p ara contrat ação de 

prestadores de serviços para a realiz ação dos inventários  conforme plano de 

trabalho do Convênio nº 02/2010. 
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O Programa Mostra Goiás encerrou o ano de 2011 com um balanço 

posit ivo em relação aos resultados  obtidos durante a implementação do PPA 2008-

2011, como coment aremos a seguir. 

Iniciamos o PPA 2008-2011 com a intenção de implant ar uma inst ituição 

volt ada para a realização de est udos e pesquisas turíst icas visando dar subsídio à 

avaliação e à correção das políticas  implement adas pelos  governos, balizando 

ações e investiment os da iniciativa privada. Entret anto, no decorrer do processo 

percebemos que a criação de uma unidade básica (Diretoria de Pesquisas  
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Turíst icas do Estado de Goiás) dentro da estrut ura organizacional da Goiás 

Turismo além de at ender aos objetivos, não imp licaria em gastos com a criação de 

uma nova estrutura, criação de nova unidade orçamentária e ainda t eria a garantia 

do fort alecimento de suas ações e comp etências. 

A Diretoria conseguiu cumprir os  objetivos est abelecidos para 2011: 

 Foram buscados os p arâmetros int ernacionais est abelecidos pela 

Organiz ação Mundial do T urismo (OMT ) para que os dados e 

informações produz idos fossem reconhecidos pelo M Tur; 

 Foram publicadas t rês edições do Boletim de Dados do T urismo de 

Goiás apresentando indicadores sócio-econômicos do setor; 

 Foi lançado o Portal Digit al Observatório do T urismo visando 

disseminar e divulgar estudos e pesquisas realizados pela Diretoria e 

seus parceiros; 

 Foi dada continuidade ao Convênio nº 02 firmado em 2010 com 24 

municípios  com o objetivo de realiz ação de estudos e p esquisas e 

fortalecido com a adesão de mais 4 municíp ios totalizando 28. A 

execução do convênio foi iniciada com a prioriz ação das 

informações de font es secundárias, como INFRA ERO, IPEA, M TE, 

FIPE, MTUR, FGV e outras. Em 2012 a Diret oria realizará 

pesquisas primárias abordando a oferta e a demanda dos municípios 

conveniados. 

Em 2011 não houve a reclassificação dos municípios prioritários para o 

desenvolvimento turístico uma vez que foi identificada a necess idade de 

reavaliação dos critérios  de estruturação de destinos turísticos diant e da 

discrepância observada entre a menor e a maior pontuação conforme demonstrada 

no gráfico do Ranking 26 destinos. O mesmo movimento está sendo realiz ado pelo 

Governo Federal por meio do Ministério do Turismo no sentido de reavaliar o 

Programa de Regionalização do Turismo – Rot eiros do Brasil. 

 Com intuito de auxiliar os dest inos turíst icos a analisar e equilibrar os  

diversos  fatores que contribuem p ara a evolução da at ividade turíst ica, o 

M inistério  do T urismo,  em  p arceria  com  o  SEBRAE  e  a  Fundação  Getúlio 

Vargas,  realizou  o  Estudo  de Compet itividade dos 65 Destinos Indutores do 

Desenvolvimento T urístico R egional. Est e est udo visa mensurar de forma objet iva, 

os  diversos  asp ectos    que  indicam  o  nível  de  compet itividade  dos  destinos   

turísticos.  Para  isto,  13  dimensões   são  avaliadas: infraestrutura geral, acesso, 

serviços e equipament os, atrativos turísticos, marketing e promoção do dest ino, 

políticas públicas , cooperação regional, monit oramento, economia local, 

capacidade empresarial, aspectos sociais , ambient ais e culturais. 

 De acordo com o Gráfico 04, em Pirenópolis  houve um aumento no 

índice de compet itividade em 3,3 pontos entre 2008 e 2009, porém, de 2009 para 

2010, houve uma queda de 1,2, terminando em 2010 com um índice de 53,8 

posicionando-se acima da média nacional das não capitais . Goiânia apresent ou 

uma média superior à do Brasil e equivalente às das capitais . Já Caldas Novas 

ficou próximo da média do Brasil e superior à das não cap itais, enquanto que Alto 

Paraíso t eve uma média inferior às médias do Brasil e das não capitais . A partir de 
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2010, os municípios de Goiás e Rio Quente foram cont emp lados com o estudo e 

apresentaram médias  inferiores às médias nacionais. 

De todas as ações realizadas p ela Goiás Turismo as obras de 

infraestrutura turística são as que mais dep endem de decisões de outras instâncias 

e sofrem com as influências climáticas causando ass im atraso nas execuções das 

obras. No ano de 2011, a t ransição de governo e a Reforma A dministrativa 

represent aram um novo fator que ocasionou atraso. Por esses motivos não 

atingimos a met a fís ica prevista para 2011, no ent ant o, até junho de 2012 serão 

concluídas 4 (quatro) obras. 

 No Programa M ostra Goiás importantes ações incentivando a Promoção e 

Comercializ ação  dos destinos turísticos  foram realiz adas , dest acando-se um 

grande evento do Setor T urístico: Salão do T urismo a nível nacional. Outros 

important es event os de cunho nacional merecem destaque: ABAV e Festival de 

Gramado, event os est es  de renome nacional que mostram nossas belez as para 

agentes de viagem, operadores e p úblico em geral. 

 Para increment ar o mercado interno e em consonância com as políticas 

federais de turismo, o Governo do Est ado de Goiás adotou em 2011 como 

estratégia de desenvolvimento, o fortalecimento do turismo interno, ou seja, 

criaram-se at rações e oportunidades por meio do incent ivo às realizações de 

eventos culturais e tradicionais dos municípios de forma a motivar o goiano a 

viajar dentro do Est ado. Nest a iniciativa foram realiz ados 128 apoios a eventos 

locais atingindo um p úblico est imado de 640.000 p essoas com o objetivo de gerar 

divisas e empregos. 

 Um outro aspect o relevante que vale ser citado é o nicho de mercado 

denominado “Turismo Religioso” que vem se sobressaindo por suas grandes festas  

religiosas regionais  que atraem vis itantes  de todo o estado. 

 No ano de 2011, a Reforma A dministrativa ext inguiu a Secret aria 

Execut iva do PRODETUR que só foi retomada seis meses depois . Este lapso de 

tempo causou atraso no andamento das ações gerando prejuíz os que at é o 

momento continuam causando conseqüências. Foi solicitada prorrogação da Carta 

Consulta junt o a COFIEX do M inist ério do Planejamento, bem como a aprovação 

dos Planos de Desenvolvimento T uríst ico Int egrado e Sust ent ável – PDTIS dos  

cinco pólos prioritários p ara o Programa. Está sendo feito o acomp anhamento e o 

monit orament o da empresa contratada para realizar a Avaliação Ambient al dos  

pólos conforme exigência do BID. 

 

 Ação 1222 - Implantação de Institui ção de Pesquisa e Estudos 

Turísticos  

Realizações:  

25842 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO N° 02/2010 – 

DESENVOLVIM ENT O DE EST UDOS E PESQUISAS NOS 

MUNICÍPIOS TURÍST ICOS COORDENADO PELO IPT UR 

Foi dado andamento ao C onvênio n° 02/2010, entre a Goiás Turismo, 28 

M unicípios e AGM – Agência Goiana de Municípios na data de 24 de março de 

2010, com o objetivo de desenvolvimento de estudos e pesquisas nos municíp ios  
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turísticos, coordenados p ela Diret oria de Pesquisas Turíst icas, mediant e o repasse 

de verba compact uada com os municíp ios bem como a respectiva contrapartida da 

Goiás Turismo. 

Alto Paraíso, Abadiânia, Anáp olis , Britânia, Caldas Novas, Chapadão do 

Céu, C idade de Goiás, Colinas do Sul, C orumbá, Crist alina, Formosa, Goiânia, 

Inaciolândia, Itumbiara, Jaraguá, Lagoa Santa, Mineiros, Mossâmedes, Nova 

Crixás, Piranhas, Pirenóp olis, Porangat u, Rio Quent e, São Domingos, São Miguel 

do Araguaia, São Simão, Serranópolis e Três Ranchos. 

 Publicação de três edições do Boletim de Dados do Turismo de Goiás, 

disponível no port al www.observatório do turismo. Tur.br; 

 Articulação com a FAPEG para publicação da Chamada nº 08/11 cujo 

objetivo é o foment o das redes  de pesquisas com interesses em projetos turísticos .   

 Estrut uração de 08 estações de t rabalho p ara inclusão digit al da cadeia 

produt iva do turismo nos set e municípios indutores  do t urismo em Goiás .  

Observações: 

 A pesquisa e a estatíst ica foram identificadas  pelo Plano Estadual do 

T urismo como ação prioritária de Governo, cujo objetivo é desenvolver um 

sist ema p ermanent e para coleta, organiz ação, análise e disseminação de dados 

turísticos. A Diretoria de Pesquisas T urísticas foi criada p ara subsidiar a 

formulação da política estadual com foment o, avaliação e controle da atividade 

turística no Est ado de Goiás. Para viabilizar as pesquisas e estat ísticas do turismo, 

foi viabilizada a assinatura do convênio nº 02/10.  
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 A Diretoria de Pesquisas T urísticas - IPTUR, da Goiás Turismo, lançou 

recent ement e a 3ª edição do Bolet im de Dados do T urismo de Goiás, no qual reúne 

os princip ais estudos qualitat ivos e quant itat ivos sobre o setor econômico que é 

capacit ado p ara atrair visitantes ao Estado.  

Os dados do Boletim foram coletados, ao longo dos últimos anos, a part ir 

de institut os de pesquisas  (FIPE, FGV, IPEA), M Tur, IBRAM, RAIS, INFRAERO 

e das informações  repassadas para a G oiás Turismo através dos empresários de 

hot elarias com o B oletim  de Ocup ação Hoteleira (BOH) e o Cadastur. 

 Em relação ao Índice de Compet itividade do T urismo Nacional, 

mensurado entre 2008 e 2010 pelo SEBRAE, M Tur e FGV, a capital goiana tem 

média superior à nacional e equivalente à média das capitais. Para chegar a esses 

números foram avaliados vários fat ores como infraestrutura, serviços, 

equipamentos, atrativos turísticos, economia local, asp ectos sociais, culturais e 

ambientais, entre outros. 

 A Diretoria considera que essa edição represent ou uma conquist a para o 

Est ado. “Conseguimos mapear a t axa de ocupação das hospedagens de vários 

destinos turísticos. Notamos que, nos quatro primeiros meses de 2011, a média de 

Caldas  e de Goiânia é superior à média nacional”. 

Ocupação Hoteleira 

 Com os ap oios da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – 

FAPEG e das Redes Goianas de Pesquisas, formadas pelo SENAC, UFG, PUC-

GO, IFG e Goiás T urismo, a 3ª edição do Bolet im de D ados conseguiu a 

publicação de três  art igos  que, para a diretora de Pesquisas  T urísticas, 

“representou uma important e aquis ição para a inteligência do t urismo em Goiás”. 

 A diret ora do Iptur diz que mant ém um trabalho de sensibilização 

const ante e dest aca bons exemplos de colaboração. Entre 2010 e 2011, foram 

visit ados cerca de 250 meios de hosp edagem, em 28 cidades. As cidades de 

Pirenópolis, Goiás, Caldas Novas e Goiânia estão entre as mais regulares do 

Estado. Com os dados recebidos do BOH, até out ubro de 2011, foi possível gerar 

uma est atística confiável dessas  quatro cidades. 

 Em Caldas Novas, o percentual de ocupação dos meios de hospedagem 

chega 80,8% no período de férias. A média anual da cidade das águas termais é de 

57,6%. Em Goiânia, a t axa de ocupação média é de 68,1% com auges de, 

aproximadament e, 74% em julho e em setembro. Em Pirenópolis , a média anual é 

de 36,6% e na Cidade de Goiás, 24,8%. 

Empre gos  

 Em dez anos, houve uma evolução na empregabilidade com aumento de 

381% da p art icip ação de empregados nas  atividades caract erísticas do turismo, que 

garantiu, no ano passado, 48.134 serviços  formais  em G oiás.  

 De acordo com anuário estat ístico da SEGPLAN 2010, o maior gerador 

de empregos é o setor de SER VIÇO, seguido pelo COMÉRCIO, INDÚSTRIA, 

AGROPECUÁRIA e CONSTRUÇÃO CIVIL. As at ividades caract erísticas do 

turismo, inseridas no setor de serviços, representam 7% do tot al (682.993).  



5403 – GOIÁS TURISMO – AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO 
 
 

375 

 O Boletim dest acou que a grande força do turismo é represent ada p elos 

restaurant es e outros estabelecimentos de aliment ação e bebida e hot éis e seus 

similares que correspondem a quase 80% de empresas formais. 

 A Diret oria demonstrou ter conseguido atingir a meta com a 3ª edição do 

Boletim de Dados. “T ivemos que fazer uma harmoniz ação para inserir no padrão 

mundial. Nós alcançamos os parâmetros internacionais  estabelecidos pela 

Organização Mundial do Turismo (OMT) para que os nossos dados e informações 

fossem reconhecidos pelo M Tur”. 

 A 3ª edição do Boletim de Dados do Turismo pode ser adquirido na Goiás 

T urismo ou no link a seguir: Observatório do Turismo de Goiás  

 

 Ação 2755 - Re gulariz ação e Cadastramento dos S erviços Turísticos 

no Estado de  Goiás 

Realizações:  

28148 - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL Nº 724049/2009  

Observações: 

O setor de turismo vem ano a ano ganhando força e apresentando 

crescimento, mesmo com as dificuldades de cadast rament o enfrent adas, dent re 

elas: a falta de parceria com entidades, que permitiu aos empresários não aderirem 

ao cadastro; falt a da regulament ação da Lei 11.771; falt a de conscient ização dos 

empresários  e uma fiscalização rígida. Apesar dessas dificuldades as metas 

est ipuladas do PPA 2008-2011 foram alcançadas .  

O turismo brasileiro est á se preparando para viver uma nova etapa da sua 

exist ência com mais investimentos, mais qualificação, mais consumidores, mais  

empregos, mais inclusão social, mais  empreendedores e, conseqüentement e, mais  

empresas cadastradas junto a M inistério do Turismo. Entretant o faz-se necessário 

o fortalecimento do Programa C adastur, através do aumento do número de 

prest adores de serviços  turíst icos cadast rados. Est e crescimento quant itat ivo é um 

dos crit érios utiliz ados da verba descentralizada rep assadas aos estados para 

promoção e apoio à comercializ ação e ainda p osiciona Goiás no cenário nacional 

em 8º lugar. Além de que, quanto maior número de prestadores de serviços  

turísticos cadastrados, melhor ficará o Est ado no mercado turístico.  

 É inegável que exist em ajustes a serem feitos , principalmente, na 

ampliação e regularização dos cadast ros , da class ificação hot eleira e fiscalização, 

que é primordial para o sucesso deste Plano. 

Quantidade  de Cadastros  Re gul ares no pe ríodo de: 2001 a 2011 
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Classificação no ranking nacional dos prestadores  de se rvi ços  turísticos com  
cadastros regulares (Empresa) Novembro/2011. 

ESTADO QUANTIDADE (UNIDADE) 
1º RJ 6579 
2º SP 5945 
3º RS 4899 
4º MG 3686 
5º PR 3262 
6º SC 1681 
7º BA 1543 
8º GO 1467 
9º CE 1053 
10º MT 1053 
11º ES 885 
12º MS 849 
13º PE 822 
14º DF  809 
15º RN 719 
16º AL 560 
17º PB 537 
18º AM 495 
19º PA 425 
20º MA 410 
21º SE 352 
22º PI 288 
23º TO 168 
24º RO 177 
25º AP  123 
26º AC 92 
27º RR 71 

Fonte: CADASTUR  /   Pesquisa atualizada em: 17/11/2011 

 

 

 

 Ação 2758 – Implantação de Infra-Estrutura Turísti ca 

Realizações:  

24733 C LIMAT IZAÇ ÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕ ES  PELO CR 
N°0213140-84/2006 
GOIÂNIA              2006         CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 1º ETAPA        
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
1.072.399,02               119.155,45                    552.568,01 

OBRA PARALISADA EMPRESA CONTRAT ADA TERMSUL ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA. 
 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0212538-64/2006 MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA, COM VALOR TOTAL DE R$ 1.191.554,47.  
  A OBRA ESTÁ EXECUTADA 46,37%, COM 2 (UM) BOLETIM DE MEDIÇÃO –BM’S 
ENTREGUES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF APROVADOS E PAGOS. PENDENTE 
UMA AUTORIZAÇÃO DE SAQUE NO VALOR DE R$ 72.843,56 DE COMPLEMENT O DA 
PARCELA DE Nº2(MÃO OBRA GLOSADA). 
 
GOIÂNIA                2006      CLIMATIZAÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES 2º ETAPA   
REPASSE  R$               CONTRAPARTIDA R$               PAGO R$ 
     832.050,00                    92.450,00                      186.595,33 
  OBRA PARALISADA EMPRESA CONTRATADA TERMSUL ENGENHARIA E 
SERVIÇOS LTDA. 
 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0213140-84/2006 MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA, COM VALOR TOTAL DE R$ 924.500,00.  
 A OBRA ESTÁ EXECUTADA 20,18%, COM 1 (UM) BOLETIM DE MEDIÇÃO –BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –CEF APROVADO E PAGO E COM UMA 
AUTORIZAÇÃO DE SAQUE NO VALOR DE R$ 31.995,90 DE COMPLEMENTO DA PARCELA 
DE Nº1 AGUARDANDO PAGAMENTO.  
 
24847 CONS TRUÇÃO DE PRAÇA PÚB LICA NO MUN. DE URUTAÍ  
URUTAÍ                    2008           CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA           
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
94.869,61                        10.541,07                       X 
                 OBRA PARALISADA, EMPRESA CONTRATADA HÁBIL CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA LT DA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279836-80/2008 
MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, COM VALOR TOTAL DE R$ 105.410,68.  
 A OBRA ESTÁ EXECUTADA 2,88%, COM 1 (UM) BOLETIM DE MEDIÇÃO –BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –CEF E NÃO PAGO, DEVIDO O RECURSO 
NÃO ESTA DISPONIBILIZADO PELO GESTOR DO PROGRAMA. 
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24851 EXECUÇÃO DE OBRA NO MUNICÍPIO DE VIC ENT INÓPOLIS   
VICENTINOPÓLIS   2008            URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO       
REPASSE  R$           CONTRAPART IDA R$                PAGO R$ 
97.199,10                        10.799,90                             X 
 OBRA PARALISADA, EMPRESA CONTRATADA HÁBIL CONSTRUT ORA E 
INCORPORADORA LTDA, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279837-94/2008 
MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, COM VALOR TOTAL DE R$ 107.999,00. 
 A OBRA ESTÁ EXECUTADA 7,78%, COM 1 (UM) BOLETIM DE MEDIÇÃO –BM ENTREGUE 
NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –CEF , NÃO PAGO, DEVIDO O RECURSO NÃO ESTA 
DISPONIBILIZADO PELO GESTOR DO PROGRAMA. 
25448 REVITALIZAÇ ÃO DA RODOVIA DOS ROMEIROS CONTRATO 
DE REPASSE 0279838-07/2008 
27950 REALIZAÇÃO DE ELABORAÇÃO D E PROJETOS  BAS ICO E 
EXEC UT IVO PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 
 
28177 AMPLIAÇÃO DO PARQUE AGROPEC UÁRIO DE S ANTA 
TEREZINHA - CONTRATO DE REPASS E Nº 0309379-08/2009 
MTUR/C EF  
SANTA TEREZINHA DE GOIÁS   2009      AMPLIAÇÃO DO PARQUE AGROPECUÁRIO           
REPASSE  R$           CONTRAPART IDA R$          PAGO R$ 
195.000,00                   22.000,00                                X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO 
 
28189 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO S ETOR ITANHANGÁ EM 
CALDAS  NOVAS -GO -CONTRATO DE REPAS SE Nº0309377-81/2009 
MTUR/C EF  
CALDAS NOVAS    2009           PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO BAIRRO ITANHANGÁ        
REPASSE  R$           CONTRAPART IDA R$          PAGO R$ 
292.500,00                     32.500,00                         X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO. 
 
 
 
 
 
 
 

28190 URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO SETOR RODOVIÁRIO EM S ÃO  
LUIZ D E MONTES BELOS 
SÃO LUIZ DE MONTES BELOS   2009      URBANIZAÇÃO DE PRAÇA                                          

REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 

195.000,00                    22.000,00                            X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO.  
 
28191 URBANIZAÇÃO DE LAGO NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO 
BRASIL - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309328-88/2009 MTUR/C EF  
AMERICANO DO BRASIL   2009     URBANIZAÇÃO DA ORLA DO LAGO                             
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
292.500,00                     32.500,00                              X 
  OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, OS DEMAIS SERVIÇOS SERÃO FEITO 
POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO.  
 

28192 IMP LANTAÇÃO DE PARQUE TURÍS TICO NO MUNICÍPIO D E 
B ELA VIS TA D E GO IÁS 
BELA VISTA              2009             IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO                        
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
195.000,00                     22.000,00                              X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA. PROCESSO EM LICITAÇÃO. 
 
28193 URBANIZAÇÃO DE PRAÇA NO SETOR SANTO ANTÔNIO E 
PAVIMENTAÇ ÃO NO SETOR AEROPORTO NO MUNIC ÍPIO DE NOVA 
CRIXÁS - CR MT URCEF 
NOVA CRIXÁS        2009      URBANIZAÇÃO DE PRAÇA E PAVIMENTAÇÃO                                  
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
292.500,00                  32.500,00                       X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO.  
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28194 CALÇAMENTO URBANO NO MUNIC ÍPIO D E PIRENÓ POLIS -
CONTRATO DE REPASSE Nº 0309380-36/2009 MTUR/CEF 
PIRENOPÓLIS         2009          CALÇAMENTO URBANO                                                                   
REPASSE  R$           CONTRAPART IDA R$          PAGO R$ 
195.000,00                 22.000,00                       X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO. 
 
28195 URB ANIZAÇÃO DE PRAÇA NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ -
CONTRATO REPASS E Nº 0309383-60/2009 MTUR/CEF 
ITABERAÍ                2009         URBANIZAÇÃO DE PRAÇA                                                             
REPASSE  R$           CONTRAPART IDA R$          PAGO R$ 
292.500,00                     32.500,00                          X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO. 
 
28196 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUN IC ÍPIO DE B RITÂNIA -
CONTRATO DE REPASSE Nº 0309378-95/2009 MTUR/CEF 
BRITÂNIA                  2009           PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA                                                
REPASSE  R$           CONTRAPART IDA R$          PAGO R$ 
195.000,00                     22.000,00                             X 
  OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO. 
 
28197 URBAN IZAÇ ÃO NO MUNICÍPIO D E ITAGUARU - CONTRATO 
DE REPASSE Nº 0309381-40/2009 MTUR/CEF 
ITAGUARU             2009        URBANIZAÇÃO DE PRAÇA                                                                 
REPASSE  R$           CONTRAPART IDA R$          PAGO R$ 
195.000,00                     22.000,00                       X 
 OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º BM 
ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS SERVIÇOS 
SERÃO EXECUTADOS POR EMPREITADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO. 
 
28523 PAGAMENTO DE ART 'S ANOTAÇÕES  DE RESPONSABILIDADE  
TÉCNICA DE OBRAS  DE INFRAES TRUTURA TURÍS TICA 
 
28624 DESPES AS DE SUPORTE À IMPLANTAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA TURÍS TICA 

28655 CONS TRUÇÃO DA VILA CULT URAL D E GOIÂNIA - CONV FED  
Nº700800/2008, CR N° 0249.111-97/2007 E CR N° 0247.796-34/2007 
GOIÂNIA                 2007            CONSTRUÇÃO DA VILA CULTURAL  1º ETAPA              
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$                    PAGO R$ 
3.266.250,00                   326.625,00                     2.209.059,92 

 OBRA EM EXECUÇÃO PELA CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL – CCB.  
REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0247796-34/2007 MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA, COM VALOR TOTAL DE R$ 3.592.875,00.  
  A OBRA ESTÁ EXECUTADA 79,13%, COM 9 (SETE) BOLETINS DE MEDIÇÃO – 
BM’S ENTREGUES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –CEF E COM 8 (SEIS) BM’S 
APROVADOS E PAGOS. 
GOIÂNIA                 2008         CONSTRUÇÃO DA VILA CULTURAL  2º ETAPA                   
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
2.925.000,00                   292.500,00                     58.684,64 

OBRA EM EXECUÇÃO PELA CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL – CCB 
 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0249111-97/2008 MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA, COM VALOR TOTAL DE R$ 3.217.500,00.  
  A OBRA ESTÁ EXECUTADA 23,91%, COM 7 (CINCO) BOLETINS DE MEDIÇÃO –
BM’S ENTREGUES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –CEF, COM 6 (UM) BM APROVADO 
E PAGO.  
GOIÂNIA                 2009       IMPLANTAÇÃO DA CASA DO TURISMO  1º ETAPA               
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
195.000,00                19.500,00                        214.500,00 
  OBRA PARALISADA, EMPRESA CONTRATADA PADRÃO CONSTRUTORA LTDA. 
  REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0241312-57/2009 MINISTÉRIO DO 
TURISMO/CAIXA, COM VALOR DE R$ 195.000,00.  
 
CONTRATO DE REPASS E Nº 0309327-74/2009 MINIST ÉRIO DO 
TURIS MO/CAIXA -VALO R TOTAL DE R$ 325.000,00.    
CRISTALINA            2009          IMPLANT AÇÃO DE CICLOVIA                                                      
REPASSE  R$           CONTRAPARTIDA R$          PAGO R$ 
292.500,00                     32.500,00                          X 
OBSERVAÇÕES:    OBRA JÁ INICIADA POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA FÍSICA COM O 1º 
BM ENTREGUE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, SENDO QUE OS DEMAIS 
SERVIÇOS SERÃO EXECUTADOS POR EMPREIT ADA.  PROCESSO EM LICITAÇÃO. 
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Observações: 

CALDAS NOVAS    2004           EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CENTRO DE CONVENÇÕES        
1.910.000,00              212.222,22                        X 
CONTRATO DE REPASSE Nº 0171289-77/2004 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, COM 
VALOR TOT AL DE R$ 2.122.222,22. PROCESSO COM PENDÊNCIA COMUNICAÇÃO 
GIDURGO Nº 5393/2011 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF. FALTAM INFORMAÇÕES 
DEVIDO PROCESSO NÃO ENCONTRADO. 
JARAGUÁ               2007             IMPLANTAÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO                                 
868.725,00                 96.525,00                  727.769,12 
CONTRATO DE REPASSE Nº 238973-91/2007 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA, COM 
VALOR TOTAL DE R$ 965.250,00. AUTORIZADO TERMO ADITIVO DE CONTRATO NO 
VALOR DE R$ 93.846,41, PASSANDO O VALOR A R$ 1.059.096,41. AGUARDANDO 
AUT ORIZAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO NO VALOR DE R$ 102.242,47 PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF, TOTALIZANDO O VALOR DO CONTRATO EM R$ 
1.161.338,87 PARA DA CONCLUSÃO A OBRA. O VALOR DE R$ 93.846,41 REFERENTE AO 1º 
TERMO ADIT IVO DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ FOI PAGO. COM PEDÊNCIA 
COMUNICAÇÃO GIDURGO Nº 7610/2011 NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF.  
 AMERICANO DO BRASIL     2010    AMPLIAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL                         
300.000,00                  12.500,00                            312.500,00 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/2010 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO, COM VALOR TOTAL DE 
R$ 312.500,00. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERT O AGUARDANDO 
FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA. 
ANICUNS           2010      REALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO     
300.000,00               30.000,00                         330.000,00 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 006/2010 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO, COM VALOR TOTAL DE 
R$330.000,00. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERTO AGUARDANDO 
FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA. 
ARAGUAPAZ      2010    OBRA DE RECAPEAMENTO DA ÁREA CENTRAL                              
300.000,00                  13.598,65                         113.598,65 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2010 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO, COM VALOR TOTAL DE 
R$ 313.598,65. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERT O AGUARDANDO 
FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA. 
CALDAS NOVAS     2010      PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO SETOR ITANHAGÁ II     
300.000,00                 26.000,00                              126.000,00 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 008/2010 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO, COM VALOR TOTAL DE 
R$ 326.000,00. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERT O AGUARDANDO 
FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA. 
CIDADE DE GOIÁS   2010   OBRA DE CONTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE 
PRAÇA   300.000,00       30.000,00               130.000,00 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 009/2010 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO, COM VALOR TOTAL DE 
R$ 330.000,00. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERT O AGUARDANDO 
FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA. 

MOZARLÂNDIA             2010      REVITALIZAÇÃO REFORMA E URBANIZAÇÃO DE PRAÇA 
DA MATRIZ   300.000,00        12.500,00       112.500,00 
OBSERVAÇÕES: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 010/2010 GOIÁS TURISMO/M UNICÍPIO, COM 
VALOR TOTAL DE R$ 312.500,00. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERTO, 
AGUARDANDO FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA.  
NAZÁRIO             2010       REALIZAÇÃO DA OBRA DE CALÇADA                                      
300.000,00                  13.962,22                            313.962,22 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 011/2010 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO, COM VALOR TOT AL DE 
R$ 313.962,33. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERTO AGUARDANDO 
FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA. 
NOVA CRIXÁS     2010      CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADAS                 
300.000,00                  12.500,00                             212.500,00 
OBSERVAÇÕES: CONVÊNIO ESTADUAL Nº 012/2010 GOIÁS TURISMO/M UNICÍPIO, COM 
VALOR TOTAL DE R$ 312.500,00. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERTO 
AGUARDANDO FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA.  
SÃO M. ARAGUAIA     2010      REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS            
300.000,00                  12.500,00                             212.500,00 
CONVÊNIO ESTADUAL Nº 014/2010 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO, COM VALOR TOT AL DE 
R$ 312.500,00. COM VIGÊNCIA EM 30/07/2012. PROCESSO EM ABERTO AGUARDANDO 
FISCALIZAÇÃO, PARA VER A REAL SITUAÇÃO DA OBRA. 
GOIÂNIA                 2008          CONSTRUÇÃO DA VILA CULTURAL                                   
2.855.981,40                   31.7331,27            X 
CONVÊNIO EST ADUAL Nº 700800/2018 GOIÁS TURISMO/MUNICÍPIO. COM VALOR TOTAL 
DE R$ 3.173.312,67.  
GOIÂNIA                 2009       IMPLANTAÇÃO DA CASA DO TURISMO  2º ETAPA            
3.302.585,60                   366.953,77                  218.919,65 
OBRA PARALISADA DEVIDA RECOMENDAÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE GOIÁS. 
EMPRESA CONTRATADA PADRÃO CONSTRUTORA LTDA. 
CONVÊNIO ESTADUAL 700800/2008 MTUR/AGETUR/GOV/GO COM VALOR DE R$ 
3.302.423,60 E O TESOURO ESTADUAL COM UM VALOR DE R$ 366.953,77 TOTALIZANDO 
R$ 3.669.539,56. A OBRA EST Á EXECUTADA 5,97%, COM 3 (TRÊS) BOLETINS DE MEDIÇÃO 
–BM’S ENTREGUES NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL –CEF, APROVADOS E PAGOS. 
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 Ação 2761 – Desenvolvimento dos destinos  turísticos  

Realizações: 

24710 EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL N°01.145.00 /2008 PARA 
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO PARA INCLU SÃO 
DIGITAL 

24718 EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FEDERAL N° 704566/2009 -
PROMOÇÃO NACIONAL 

24752 CONTRAPARTIDA PLANO AQUARELA - CONVÊNIO FEDERAL N° 
706869/2009 

26569 CON VÊNIO FEDERAL Nº 722309/2009  - P ROMOÇÃO E 
DIVULGA ÇÃO DOS DESTINOS TURÍST ICOS 2010 

27670 EXECUÇÃO DO CONVÊNIO FEDERAL N° 706869/2009  – PLANO 
AQUARELA 

27837 REALIZAÇÃO DA ENCENA ÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO  

27887 REALIZAÇÃO DA 7ª EDIÇÃO DO FEST IVAL GA ST RONÔMICO DE 
NOVA VENEZA  

27960 REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMEMORAÇÃO DE 
ANIVERSÁRIO DE MUNICÍPIOS DO EST ADO DE GOIÁ S 

28095 REALIZAÇÃO DA III FEIRA LITERÁRIA DE PIRENÓPOLIS 
(FLIPIRI) DE 12 A 15 DE MAIO 

28159 REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DO ARAGUAIA  

28161 APOIO ÀS COMEMORA ÇÕES DO 22º ANIVERSÁRIO DA CIDADE 
DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA 

28163 APOIO À REALIZAÇÃO DA 66ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁ RIA 
DEGOIÂNIA 

28201 REALIZA ÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE 
2011DE PIRENÓPOLIS 

28213 APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO 
AGROPECUÁRIA DO MUNICÍPIO DE POSSE-GO 

28217 REALIZAÇÃO DE PRESSTRIP NO S MUNICÍPIOS DE 
GOIÂNIA,CIDADE DE GOIÁS, PIRENÓPOLIS, ALTO PARAÍSO E 
CAVALCANT E. 

28218 APOIO A REALIZAÇÃO DE CAVALHADAS EM 10 MUNICÍPIOS  

28224 APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA DE GEMAS, JÓIAS E 
ARTESANATO MINERAL DE CRISTALINA 

28255 APOIO À REALIZA ÇÃO DA 24ª FEST A DO CARREIRO E 4ª FESTA 
DA MOAGEM NO MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA 

28256 APOIO A REALIZA ÇÃO DE ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA 
PENHA NO MUNICÍPIO DE GUA RINO S 

28263 APOIO A REALIZAÇÃO DA 90ª CAVALGADA DE SÃO JOÃO 
BATIST A DE BOM JARDIM DE GOIÁS 

28290 APOIO A REALIZAÇÃO DA ROMARIA DO DIVINO PAI ET ERNO 
EM T RINDADE 

28291 APOIO A REALIZAÇÃO DAS FEST IVIDADES DO ALVORADA   
FOLIA 2011 EM ALVORADA DO NORTE 

28294 APOIO À REALIZAÇÃO DA ROMARIA DE NOSSA SENHORA DA 
PENHA EM GUARINOS 

28302 APOIO À REALIZAÇÃO DE FEIRA S AGROPECUÁRIAS EM 
MUNICÍPIOS GOIANOS 

28305 APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM 7 MUNICÍPIOS 
GOIANO S 

28323 REALIZAÇÃO DA CAMPANHA TURISMO GOIÁS DURANTE O 
SA LÃO DO TURISMO EM SÃO PAULO 

28332 REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DO ARAGUAIA POR MEIO DE 
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS AOS MUNICÍPIO S 

28335 PARTICIPAÇÃO NO 6º SALÃO DO TURISMO  

28382 APOIO A REALIZAÇÃO DA 19ª EDIÇÃO DO RALLY 
INTERNACIONAL DOS SERT ÕES 2011  

28383 APOIO A REALIZAÇÃO DE SHOWS A RT ÍST ICOS DURANTE 
FEST A NO MUNICÍPIO DE JUSSARA, CONFORME CON V.MUNICIPAL 
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28384 APOIO A REALIZAÇÃO DA 28ª FESTA DO TOMATE DE 
GOIANÁPOLIS, CONFORME CON VÊNIO COM O MUNICÍPIO 

28385 APOIO A FESTAS E EVENT OS NO S MUNICÍPIOS GOIANOS  

28447 DIVULGA ÇÃO DO 3º FEST IVAL DO ALHO, BATATA E CEBOLA -
ABC DA BOA MESA 

28448 PARTICIPAÇÃO DA GOIÁS TURISMO EM FEIRA S NACIONAIS  

28469 LOGÍSTICA PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES NO INT ERIOR 
DO EST ADO 

28785 PART ICIPAÇÃO DA GOIÁS T URISMO NA 18ª CONVENÇÃO 
MUNDIAL DA IGREJA DE CRISTO EM ATLANTA - USA 

28800 APOIO E LOGÍSTICA ÀS REALIZAÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 
DOS DEST INOS 

28843 PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS DESTINOS T URÍST ICOS DO 
EST ADO DE GOIÁS 

 

Observações: 

Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Goiânia 
Paixão de 

Cristo 
2011 

22 e 
24/5 

Cia. de Artes 
Filhos do Pai  

Inexigibilidade 
de licitação R$ 125.000,00 

Goiânia 
Paixão de 

Cristo 
2011 

22 e 
24/5 

Atriz Ingra de 
Sousa Liberato 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 15.000,00 

Goiânia 
Paixão de 

Cristo 
2011 

22 e 
24/5 

Banda Louvor 
e Glória 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 10.000,00 

Nova 
Veneza  

7° Edição 
do Festival 
Gastronôm

ico e 
Cultura 

26 a 
29/5 

  Convênio R$ 210.000,00 

Aparecida de 
Goiânia 

Aniversári
o de 

Aparecida 
de Goiânia 

11 Leonardo Inexigibilidade 
de licitação R$ 134.500,00 

Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Água Fria de 
Goiás 

24° 
Aniversári
o de Água 

Fria de 
Goiás 

17 a 
19/6   Convênio R$ 200.000,00 

Palmeiras; 
Rio Verde; 

Jussara; 
Formosa; 

Piracanjuba; 
Pirenopolis e 

Caldas 
Novas.  

Exposiçõe
s 

Agropecuá
rias e 

Comemora
ções de 

Aniversári
os 

06/7à 
21/10 Leonardo Inexigibilidade 

de licitação R$ 843.570,00 

Goiânia 

66° 
Exposição 
Agropecuá

ria 

27 e 
28/5 

Léo Magalhães 
e Gustavo 

Lima 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 250.000,00 

São João da 
Paraúna 

22° 
aniversario 
da cidade 

de São 
João da 
Paraúna 

04/jun Rodolfo e 
Rodrigo 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 14.000,00 

São João da 
Paraúna 

22° 
aniversario 
da cidade 

de São 
João da 
Paraúna 

03/jun Marcos e 
Felipe 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 6.000,00 

Aruanã 
Temporad
a Araguaia 

2011 

31/07/
2011  

Daniela 
Mercury Convênio R$ 250.000,00 

Pirenópolis 

Festa do 
Divino 
Espí rito 
Santo 

10/jun Pe. Fábio de 
Melo e Jonny 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 200.000,00 

Jaraguá Cavalhada
s 2011 

11 e 
12/6   Convênio R$ 25.000,00 

São 
Francisco de 

Goiás 

161ª 
Cavalhada 

18 e 
19/6 

Celina 
Rodrigues de 

Oliveira 
(Artesã) 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 25.000,00 



5403 – GOIÁS TURISMO – AGÊNCIA GOIANA DE TURISMO 
 
 

383 

Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Bom Jardim 
de Goiás 

90ª 
Cavalgada 

de São 
João 

Batista 

23 a 
24/6   Convênio R$ 50.000,00 

Guarinos 

Romaria 
de Nossa 
Senhora 
da Penha 

24/6 a 
03/7   Convênio R$ 50.000,00 

Palmeiras Cavalhada
s 2011 

24 a 
26/6   Convênio R$ 25.000,00 

Posse 
Exposição 
Agropecuá

ria 
18/jun Leonardo Inexigibilidade 

de Licitação R$ 120.510,00 

Trindade 
Romaria 

do Divino 
Pai Eterno 

30/jun 
Renato 

Teixei ra e 
Sérgio Reis 

Inexigibilidade 
de licitação 

R$ 120.000,00 

Trindade 
Romaria 

do Divino 
Pai Eterno 

01/jun 
Padre Fábio de 

Melo 
Inexigibilidade 

de licitação R$ 160.000,00 

Trindade 
Romaria 

do Divino 
Pai Eterno 

30/jun Rodol fo e 
Rodrigo 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 20.000,00 

Mineiros 

32° 
Exposição 
Agropecuá

ria 

02/jul  Leonardo Inexigibilidade 
de Licitação R$ 70.000,00 

Parque 
Anhembi – 

SP 

6° Salão 
de 

Turismo 

13 a 
17/7 

Montagem do 
estande  

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 24.000,00 

Catalão 

33° 
Exposição 
Agropecuá

ria 

23/07 Michel Teló Inexigibilidade 
de Licitação R$ 50.000,00 

Britânia Temporad
a Araguaia 

15 a 
31/7   Convênio R$ 50.000,00 

São Miguel 
do Araguaia 

Temporad
a do Rio 
Araguaia 

23 a 
30/7   Convênio R$ 50.000,00 

Aparecida de 
Goiânia 

Comemora
ção aos 33 

anos do 
Setor 

16/jul  Racyne e 
Rafael 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 30.000,00 

Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 
Garavelo 

Corumbaíba 18° Festa 
do Peão 

28 a 
31/7   Convênio R$ 40.000,00 

Itarumâ 
Exposição 
Agropecuá

ria 
23/jul Maycon e 

Renato 
Inexigibilidade 

de Licitação R$ 30.000,00 

Goianápoli s 28° Festa 
do Tomate 

28 a 
31/7   Convênio R$ 30.000,00 

Palmeiras 

24° 
Exposição 
Agropecuá

ria 

23 a 
31/7   Convênio R$ 91.600,00 

Goiás 
Transferên

cia da 
Capital  

26/jul Jair Rodrigues Inexigibilidade 
de Licitação R$ 50.000,00 

Iporá 
26° 

Exposição 
Agropecuá

ria 

28/jul Cristiano 
Araújo 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 50.000,00 

Jussara 

28° 
Exposição 
Agropecuá

ria 

30 a 
31/07 

Racyne e 
Rafael; 

Belmonte e 
Amarai; Falcão 

e Josué 

Convênio R$ 55.000,00 

Itapuranga 

3° Feira de 
Produção 

e 
Negócios 

31/07 Leonardo Inexigibilidade 
de Licitação R$ 100.000,00 

Campo 
Alegre de 

Goiás 
17° Festa 
do Peão 05/08 Pedro Paulo e 

Matheus 
Inexigibilidade 

de Licitação R$ 20.000,00 

Goiânia  
 19º Rally 

dos 
Sertões.  

03/08   Inexigibilidade 
de licitação R$ 316.000,00 

Campo 
Limpo de 

Goiás 

14ª Festa 
do Peão 

04/ag
o Léo Magalhães Inexigibilidade 

de Licitação R$ 20.000,00 

Niquelândia 
Romaria 

Nossa 
Senhora 

11/ag
o Leonardo Inexigibilidade 

de Licitação R$ 100.000,00 
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Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 
da Abadia 

do 
Muquém  

Itapaci  

21ª 
Exposição 
Agropecuá

ria 

10/ag
o 

Banda 
Calcinha Preta 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 75.000,00 

Mozarlândia 

01ª Expo 
Mozarlând
ia Rodeio 
Festival  

12/ag
o Leonardo Inexigibilidade 

de Licitação R$ 50.000,00 

Ibirapuera - 
SP 

13º 
Adventure 
Sport Fai r 

2011 

14/08/
2011 
11:00 

locação de 
área, 

montagem e 
desmontagem 
de estandes 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 30.000,00 

Firminópolis  6° Festa 
do Peão 

12 e 
13/8 

Rodol fo e 
Rodrigo e 
Israel e 

Rodol fo 

Convênio R$ 31.500,00 

São Patrício 17ª Festa 
de Peão 

19/ag
o 

Humberto e 
Ronaldo Convênio R$ 33.000,00 

Ribeirão 
Preto-SP 

15° 
AVIRRP 

26 e 
27/8 

Montagem de 
Stand 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 20.000,00 

Luziânia 21° 
Expoagro 

20/ag
o Amado Batista Inexigibilidade 

de Licitação R$ 100.000,00 

Água Limpa 14° Festa 
do Peão 

25/ag
o 

Cristiano 
Araújo 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 20.000,00 

Morrinhos 2° Festa 
do Tomate 

31/ag
o 

Milionário e 
José Rico 

Inexigibilidade 
de Licitação 

R$ 100.000,00 

Gamelei ra 

14° 
Aniversári

o da 
Cidade 

27 e 
28/8 

Banda Tora 
Saia; Cleber e 

Cauan 
Convênio R$ 25.000,00 

Novo Gama I RALLEL 28/ag
o 

Banda Alis, 
Banda 

Maranatha e 
Banda Semear 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 50.000,00 

Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Goias 27° Expo 
Goiás 

28/ag
o 

Di Paulo e 
Paulino 

Inexigibilidade 
de Licitação 

R$ 20.000,00 

Nova 
Veneza 

1° Rodeio 
Show 

11/09/
2011  Gino e Geno Convênio R$ 30.000,00 

Itumbiara 43ª 
Expoagro 08/set Léo Magalhães Inexigibilidade 

de Licitação R$ 100.000,00 

Goiânia Dia do 
Carreiro 08/set Zé Mulato e 

Cassiano 
Inexigibilidade 

de Licitação R$ 20.000,00 

Trindade 
Dia do 

Carreiro 09/set 
Rodolfo e 
Rodrigo 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 20.000,00 

Corumba de 
Goias  

Cavalhada
s da 

Cidade 

07, 08 
e 09/9   Convênio R$ 48.708,00 

Três 
Ranchos 

3° Festa 
do Peão 07/set Gilberto e 

Gilmar Convênio R$ 35.000,00 

Itapirapuã 

16ª 
Exposição 
Agropecuá

ria 

16 e 
17/9 

Mayck e Lyan 
e Marcos e 
Fernando 

Inexigibilidade 
de Licitação 

R$ 140.000,00 

Uruana Festa da 
Melancia 16/set Bruno e 

Marrone Convênio R$ 142.300,00 

Campinorte  COMADE
CAMP 

25 à 
28/9   Convênio R$ 44.000,00 

Mineiros aniversário 
da cidade 31/out Léo Magalhães Convênio R$ 110.000,00 

Itapirapuã 

16ª 
Exposição 
Agropecuá

ria 

18/set Léo Magalhães Inexigibilidade 
de Licitação R$ 70.000,00 

Itapaci  
2ª 

Cavalgada 
Ecológica 

24/set Cezar e 
Paulino 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 35.000,00 

Cristalina 

23ª 
Exposição 
Agropecuá

ria 

16/set Léo Magalhães Inexigibilidade 
de Licitação R$ 50.000,00 

Goiandi ra 
Festa 
Nossa 

Senhora 

16 a 
19/9   Convênio R$ 21.000,00 
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Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 
do Rosário  

Americano 
do Brasil 

5º Rodeio 
Show  

22 à 
25    Convênio R$ 50.000,00 

Itapaci  
2ª 

Cavalgada 
Ecológica 

24/set Gilberto e 
Gilmar 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 20.000,00 

Formoso 18° Festa 
do Peão 24/set Ataíde e 

Alexandre 
Inexigibilidade 
de Licitação R$ 50.000,00 

Rubiataba 
Aniversári

o da 
cidade 

12/out    Convênio R$ 50.000,00 

Santa 
Bárbara   

9ª Festa do 
Peão 

20 à 
23/10   Convênio R$ 20.000,00 

Campinorte  X 
Expocamp 

09/10/
2011    Convênio R$ 30.000,00 

São Simão 
6° Rodeio 
Show in 

Praia 
30/set Fred e Gustavo Inexigibilidade 

de Licitação R$ 50.000,00 

Cocalinho  10º Rodeio 
Show 

09/10/
2011    Convênio R$ 30.000,00 

Pirenópolis  
284° 

aniversário 
da cidade 

07/out    Convênio R$ 30.000,00 

Aparecida de 
Goiânia 

2° Festival 
Gastronôm

ico 
15/out  Jair Rodrigues Inexigibilidade 

de Licitação 
R$ 30.000,00 

Águas 
Lindas   14/out  Leonardo Inexigibilidade 

de Licitação R$ 100.000,00 

São Luiz de 
Montes 
Belos 

58º 
Aniversári

o 

16/10/
2011    Convênio R$ 30.000,00 

Santa Fé  14° Festa 
do Peão 14/out    Convênio R$ 30.000,00 

Caldas 
Novas 

centenário 
da cidade 22/out  Rionegro e 

Solimões 
Inexigibilidade 
de Licitação R$ 100.000,00 

Alvorada do 
Norte 

Festival 
Alvorada 

Folia   

21 a 
23/10   Convênio R$ 30.000,00 

Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Rio de 
Janeiro – RJ 

39° Feira 
das 

Américas 
– ABAV 

19 a 
21/10 

Montagem de 
Estande 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 80.540,00 

Santa 
Terezinha  

2º Rodeio 
Show 

21 a 
23/10   Convênio R$ 30.000,00 

Montes 
Claros 

48º 
Aniversári

o da 
cidade 

23/10   Convênio R$ 30.000,00 

Abadiânia 
58°Aniver
sário 
Cidade 

20/10 Chico Rey e 
Paraná 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 60.000,00 

São João da 
Aliança 

Aniversári
o do 

Município 
11/10 Di Paulo e 

Paulino 
Inexigibilidade 

de Licitação R$ 20.000,00 

Goiânia 
Aniversári

o de 
Goiânia 

23/10 Jorge e Mateus Inexigibilidade 
de Licitação R$ 350.000,00 

Itaberaí    08/10 Leonardo Inexigibilidade 
de Licitação 

R$ 120.510,00 

Palminópolis 1° Rodeio 
Show 30/10 Léo Magalhães  Inexigibilidade 

de Licitação R$ 20.000,00 

Pontalina,  
73° 

aniversario 
da cidade 

30/out Milionário e 
José Rico Convênio R$ 100.000,00 

Crixás 

6° Festival 
Gastronôm

ico do 
Pequi 

27 a 
29/10 

Almir Sater e 
André e 
Andrade 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 75.000,00 

Guaraita II Festival 
de Música 

04 e 
05/11   Convênio R$ 20.000,00 

Goianira Rodeio 
Show 06 Gino e Geno, e 

Banda Young Convênio R$ 100.000,00 

Maurilândia 

48° 
Aniversári

o do 
Município 

14/11/
2011  

Renato e 
Raphael, da 

Banda 
Marcação 
Cerrada e 
Leonardo 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 160.000,00 
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Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Moiporá 

53º 
Aniversári

o de 
Emancipaç
ão Política 

14/11/
2011  

Renato e 
Raphael e da 

Banda 
Marcação 
Cerrada 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 38.000,00 

Gramado 
23º 

Festival de 
Turismo 

17 a 
20/11 

Montagem de 
Estande 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 69.800,00 

Alexânia 
Aniversári

o do 
Município 

14/11/
2011 
00:00 

Renato e 
Raphael, da 

Banda 
Marcação 
Cerrada, 

Leonardo e 
Racyne e 
Rafael 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 200.000,00 

Turvânia 10ª Edição 
do Rally 14/11 Ronny e Max Inexigibilidade 

de Licitação R$ 20.000,00 

Aporé 
Aniversari

o da 
cidade 

13/11/
2011  

Fred Viola e 
Humberto 

Filho Markus e 
Ruan, 

Convênio R$ 30.000,00 

Novo Brasil  3° Festa 
do Peão 

25, 26 
e 

27/11 
  Convênio R$ 10.000,00 

Israelândia 
53° 

Aniversari
o da 

cidade 

14 Maida e 
Marcelo Convênio R$ 30.000,00 

Caturaí  
Aniversári

o da 
cidade 

13 Lucas e 
Marcelo Convênio R$ 20.000,00 

 Novo Gama 

Aniversári
o do 

Distrito do 
Lago Azul 

17 Léo Magalhães Inexigibilidade 
de Licitação R$ 50.000,00 

Mairipotaba 

58º 
Aniversári

o de 
Emancipaç

ão 

18 Cristiano e 
Capela 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 25.000,00 

Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Piracanjuba 
Aniversári

o da 
cidade 

21 João Neto e 
Frederico 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 150.000,00 

Alto Paraiso 
3° Festival 
de Verão 18/dez Nila Branco 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 20.000,00 

Mara Rosa 

3ª 
Feiramar 

do 
Açafrão  

10 e 
11/dez 

André e 
Andrade e 

banda 
Marcação 
Cerrada  

Inexigibilidade 
de licitação R$ 61.000,00 

Mara Rosa 

3° 
Feiramar 

do 
Açafrão 

09/dez Almir Pessoa  Inexigibilidade 
de licitação R$ 19.000,00 

Goiás 

Com.10 
anos 

Patrimônio 
Mundial  

14 a 
31/dez   Dispensa de 

Licitação. R$ 95.500,00 

Goiás 

Apresenta
ções os  10 
Anos de 
Patrimônio 
Mundial  

14 a 
18/dez   Dispensa de 

Licitação. R$ 54.550,00 

Goiás 

Com. dos 
10 anos de 
Patrimônio 
Mundial  

14/dez 

Fernando 
Perillo, Maria 

Eugenia e 
Pádua 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 25.000,00 

Alto Paraiso 
Aniversári

o da 
cidade 

16/dez Fala Mansa  
Inexigibilidade 

de licitação R$ 50.000,00 

Alto Paraiso 
Aniversári

o da 
cidade 

17/dez Cleber e Cauãn  Inexigibilidade 
de licitação R$ 15.000,00 

Guapó Reveillon 
2012 

31/dez 
01/jan   Convênio R$ 25.000,00 

Goiânia 
Reveillon 
na Praça 
Cívica   

31/dez 
Zezé de 

Camargo e 
Luciano 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 265.000,00 
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Cidade Evento Data Artista Modalidade Valor R$ 

Goiandi ra 
1ª Festa 
Country 

da cidade 

30 a 
31/dez   Convênio R$ 25.000,00 

Goiás 

Com. dos 
10 anos de 
Patrimônio 
Mundial  

30/dez Marcelo Barra Inexigibilidade 
de Licitação R$ 6.500,00 

Nova Iguaçu   Reveillon 
2012  30/dez   Convênio R$ 25.000,00 

Estrela do 
Norte  

 Reveillon 
2012  31/dez   Convênio R$ 20.000,00 

Britânia  Reveillon 
2012  31/dez Bruno 

Ramalho  
Inexigibilidade 

de licitação R$ 20.000,00 

Goiás 

Com.10 
anos de 

Patrimônio 
Mundial  

01/jan Nila Branco Inexigibilidade 
de licitação R$ 20.000,00 

Goiás 

Com.10 
anos de 

Patrimônio 
Mundial  

30/dez César e 
Alessandro 

Inexigibilidade 
de licitação R$ 42.000,00 

Goiás 

Com.10 
anos de 

Patrimônio 
Mundial  

31/dez Banda 
Pagolight  

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 40.000,00 

Pontalina  Reveillon 
2012  31/dez   Convênio R$ 50.000,00 

Goiânia 
Reveillon 
com Luz 

2012 
31/dez Cantora Jake Inexigibilidade 

de Licitação R$ 25.000,00 

Goiânia 
Reveillon 
com Luz 

2012 
31/dez 

Nila Branco, e 
Show da Grace 

Carvalho e 
Luciana 
Climaco 

(Pedra 70) 

Inexigibilidade 
de Licitação R$ 60.000,00 

Santa Tereza  Reveillon 
2012 31/dez   Convênio R$ 25.000,00 

TOTAL R$ 8.915.088,00 

 

Foram  realiz ados 128 apoios a eventos locais  at ingindo um p úblico 

est imado de 1.640.000  pessoas com o objetivo de  promover os municípios por 

meio de incentivo às realizações de eventos cult urais  cap az es de gerar divisas e 

empregos. 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

T ECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

 

 Ação 1237 - Prover suporte té cnico a sistemas, programas e 

equi pamentos de TI / Telecom em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre at ividades desenvolvidas nest a ação no 

exercício de 2011. 
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 Ação 1238 - Prover materi ais e serviços para ope ração de redes e 

equi pamentos de TI / Telecom em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nesta ação no 

exercício de 2011. 

 

 Ação 2856 - Implementar Soluções  De Informática Para Órgãos 

Estaduais  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nesta ação no 

exercício de 2011.  

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvol vimento de ações de promoção, pre venção e 

controle da saúde do se rvi dor - PPCSS  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nesta ação no 

exercício de 2011. 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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5404 – COMPANHIA DE DIS TRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS – 

GOIASINDUSTRIAL 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Indústria e Comércio do Estado de Goiás. 

 

GESTOR: 

 RIDOVAL D ARC I CHIARELOTO - PRES ID ENTE 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 A Comp anhia de Distrit os Industriais de Goiás  – 

GOIASINDUSTRIAL é uma sociedade de economia mista sob o 

controle acionário do Governo do Estado, sendo responsável pelo 

planejament o, p ela implantação e gestão de áreas e distritos 

industriais. Tem como objetivo fomentar o setor industrial através do 

desenvolvimento de distritos  industriais , com a geração de renda e 

novos empregos. 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de  Atuação (PPA 2008-2011 - Goiás  

Estado da Qualidade de Vi da): 

 Eixo 2: G oiás Empreendedor e Compet itivo 

 Estrat égia M obiliz adora: Polos Dinâmicos Industriais, Comerciais, 

de Serviços, Turísticos, de Mineração e de Agronegócio. 

 

 Legisl ação: 

 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 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais: 

 Sede – A Companhia estava inst alada no 8º andar do Edifício Vera 

Cruz, num espaço fís ico de mais ou menos 500 m², sem garagem ou 

est acionamento p ara os  funcionários  e empresários, com salas  

pequenas, sem condições de inst alar o Vice-Presidente e o Diretor 

Técnico e, com desp esas de aluguel, condomínio e energia bast ante 
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elevados. Providenciamos a mudança para sobrado na Rua 90, com 

área de 1066m² de área construída, com estacionamento p ara t odos 

os funcionários e mais oito vagas para vis itantes, e um cust o bem 

abaixo do praticado ant eriorment e. 

 Pessoal – No início de 2011 a Empresa cont ava com funcionários 

contratados p or prazo determinado, a disp osição de órgãos da 

administração direta e vários sem vínculo e recebendo por R PA. A 

fim de legaliz ar a situação dos que recebiam por RPA – Recibo de 

Pagamento a Aut ônomo, com a autorização do Conselho de 

Administração, providenciamos a contratação, via Cont rato de 

Trabalho por Praz o Det erminado, conforme art. 443, CLT e art. 37 – 

IX, da Constit uição Federal, até que se viabiliz e o quadro de pessoal, 

com Plano de Cargos e Salários  e a abert ura de concurso público para 

o proviment o dos  cargos. 

 Distrit os – A Empresa cont a com 33 (trint a e três) D istritos 

Agroindustriais sendo que todos necessit am de investimento em 

infraestrutura e modernização das Est ações de Trat amento de Água – 

ET As e Estação de Tratamento de Esgoto – ET ES, além das 

manutenções rotineiras . Destes Dist rit os, temos a seguinte s ituação:  

 DAIA – Anápolis, DAIAG – Ap arecida de Goiânia, DIMIC – 

Catalão, DISC e DESC – Senador C anedo e Distrito 

Agroindustrial de Goianira – Est es Distritos são os mais 

procurados e a sit uação atual em todos é uma longa fila de 

empresas aguardando área para se instalarem. Em cont rapartida, 

temos vários empresários que adquiriram áreas ao longo do 

tempo, por um valor irrisório, e ao invés de cumprir com as 

normas da GOIA SINDUSTRIA L instalando indústrias e gerando 

empregos e divisas p ara o Estado de Goiás, praticam 

especulação imobiliária, vendendo estas áreas a preços 

altíss imos.  

A fim de inibir esta prática nefast a, alteramos o R egulamento de 

Venda de T errenos da Cia, passando a ser antecipado o 

pagamento, com a escrituração da área soment e após o início das 

obras. No caso de venda para terceiros , foi aprovado em 

Assembléia G eral Ext raordinária que a anuência será cobrada da 

seguinte forma:  

 T errenos – 50% (cinqüent a p or cento) do valor da venda 

 Empresas Paralisadas – de 10 (dez) a 15% (quinz e por 

cento) 

Para os demais , que já possuem propriedade da área, impetramos 

Ação Judicial de Ret omada de todas as áreas ociosas dos 

Distritos. 

 Demais Distritos – O princip al problema em t odos eles é a 

invasão de áreas, em que encontramos situações de utilização 

dos Distritos, t ais  como: p astagens, p esque-pague, mansões com 

piscinas, dentre outras. 



5404 – COMPANHIA DE DISTRITOS INDUSTRIAIS DE GOIÁS - GOIASINDUSTRIAL 
 
 

391 

Est amos realizando vistoria “in loco” em todos os Distritos para 

detect ar as deficiências que reprimem a instalação de indústrias e, 

também, para mapear todas as invasões a fim de dar suport e ao 

Departamento Jurídico nas ações de retomada de áreas. 

 Obras – A execução das obras necessárias à melhoria dos D istritos 

ficou prejudicada face a entraves burocráticos na celebração de 

convênio com a Secretaria de Est ado de Indústria e Comércio/ 

FUNPRODUZ IR. A receita da Companhia é proveniente da 

arrecadação de água e venda de t errenos, preços subsidiados, sendo 

suficient e para o pagamento de pessoal e da manutenção da Sede e 

dos Dist rit os. Mesmos ass im , conseguimos realiz ar alguns serviços 

emergenciais e as obras e serviços contratados no exercício de 2010, 

conforme relat órios anexos. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Reuniões com p úblico interno e público ext erno da Companhia, 

envolvendo empresários , Associações Comerciais , Prefeituras, dentre 

outros . 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem penho dos 

Programas e  das Ações:  

 Número de Empresas em assentament o nos Dist rit os. 

 Número de Emp resas escrit uradas nos Distrit os. 

 Número de Emp resas instaladas nos Distrit os. 

 Municípios beneficiados com ações de suporte à industrializ ação. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1857 – PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO INDUSTRIAL  

 

 Ação 1054: Promoção/Suporte  e Industrialização dos Municí pios  

Realizações:  

 Execução dos serviços de adequação do imóvel alugado para abrigar 

a Sede Administrativa da Companhia de Distritos Industriais  de 

Goiás – GOIASINDUST RIAL, situada a Rua 90, nº 444, Setor Sul, 

Goiânia-GO 

(  ) Gestão Participativa       

(X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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 Execução de Levant amento Topográfico e Elaboração de Est udo de 

Int erferências da exp ansão urbana do DAIA com a LT 138 kV DAIA 

– Jundiaí, de propriedade da CELG D, incluindo o acompanhamento 

do processo de análise e aprovação do est udo 

 Execução dos serviços de elaboração de projet o básico de infra-

estrutura para ampliação norte do Distrito Agroindustrial de Anáp olis 

- DAIA 

 

 Ação 1269: Desenvol vime nto de  Distritos Industriais  

Realizações:  

 Execução de obras emergenciais para recuperação de barragem de 

captação de água do DAIAG. 

 Execução de serviços de reforma da sede administrativa, reforma da 

guarit a, ampliação e reforma do refeitório da ET E e construção de 

cobertura no coletor Sul  do DAIA.  

 Execução de serviços de amp liação de vaz ão de água bruta da 

EEAB1 do SAA do DAIA. 

 Execução dos serviços de Conservação Rot ineira (limp eza, roçagem 

e pintura de meio-fio) no Dist rit o A groindustrial de Aparecida de 

Goiânia – DAIAG. 

 Execução dos serviços elétricos, mecânicos , hidráulicos e reforma 

geral para otimiz ação e melhoria da Est ação de Tratamento de 

Esgot o - ET E do Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA. 

 Execução de serviços de limpez a, dragagem e desassoreamento da 

barragem de captação de água bruta do DAIA.  

 Contrat ação de caminhão pip a p ara manutenção no cant eiro cent ral 

(eixo principal) do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.  

 Execução dos serviços de implantação de sist ema de iluminação 

pública para at ender as Empresas das  Ruas 06 e 07 (Quadra 04, 

módulos 10/29) e A v. Cont orno Leste (Q uadra 12) do Distrito 

Agroindustrial de Senador Canedo – DASC.  

 Execução dos serviços de implantação de rede de água trat ada para 

atender as quadras 2D, 2E e empresas adjacent es no Distrito 

Agroindustrial de Anápolis  – DAIA. 

 Execução dos serviços  de implantação de rede de água tratada e 

esgoto para atender as Quadras 2A e 2B, empresas Vilage e Adm 

Fertilizant es no Distrit o Minero Industrial de Catalão – DIMIC.  

 Execução dos serviços de Conservação Rotineira (limpeza, roçagem 

e pintura de meio-fio) no Distrito Minero Indust rial de C atalão – 

DIMIC. 

 Execução dos  serviços de t errap lenagem, pavimentação, bueiro 

simples tubular em concreto e drenagem superficial do trecho entre a 
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montadora de carros Hyundai – CAOA e a empresa RG Log 

Logíst ica e Transporte Ltda, no Distrito Agroindustrial de Anápolis – 

DAIA. 

 Execução dos  serviços de alteração de rede de esgot o na área da 

Empresa Adubos Araguaia no D istrito A groindustrial de Anápolis  – 

DAIA. 

 Elaboração de projet os ambient ais para aquisição de outorgas junto a 

SEMARH para o Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia – 

DAIAG. 

 Execução dos  serviços de revest imento primário com estabiliz ação e 

conservação rotineira (limpez a, roçagem e pintura de meio-fio), no 

Distrit o Agroindust rial de Uruaçu – GO. 

  
Execução de obras emergenciais para recuperação de barragem de capt ação de 

água no D istrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia – DAIAG. Processo n.º 
185.08/10 
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5501 – AGÊNCIA GOIANA DE TRANS PORTES E OBRAS 

 

VINCULAD A A:  

 Secretaria De Est ado D e Infraestrutura 

 

GESTOR:  

 Jayme Eduardo Rincon 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

I - executar as políticas e diret riz es emanadas  da Secret aria de Infra-

Estrut ura; 

II -  realizar estudos t écnicos e econômicos relativos às  obras de 

engenharia rodoviária e civil de interesse do Est ado;  

III - realiz ar a construção, reconstrução, reforma, ampliação, 

pavimentação, conservação, manutenção e restauração das rodovias , 

pont es e obras correlat as, elaborar os projet os e coordenar as atividades 

relacionadas com essas ações;  

IV - realizar a construção, reconstrução, reforma, ampliação, 

paviment ação, conservação, manutenção e rest auração das obras 

públicas civis, elaborar os respect ivos projetos, coordenar a direção das 

atividades relacionadas com tais ações e celebrar os atos de comércio 

delas decorrent es; 

V - realiz ar a const rução e a recup eração de post os de pesagem e de 

prédios públicos;  

VI - administrar as rodovias sob a sua jurisdição ou responsabilidade, 

cuidando de sua guarda, sinalização e de seu policiament o;  

VII - executar a cobrança de p edágio, taxas de utiliz ação e de 

contribuição de melhoria, sempre que a lei lhe facultar ou obrigar; 

VIII - realiz ar a p ermissão, a administração e a concessão do uso de 

faixa de domínio por terceiros;  

IX - promover a execução de serviços e obras de infra-est rut ura, a 

realiz ação de estudos, projetos, construções, reconstruções, obras de 

art e e pavimentação de vias municip ais, em áreas urbanas e rurais , 

através de convênios firmados com as prefeituras; X - promover a  

implantação e a execução dos serviços e das obras  de conservação, 

recuperação, melhorias e encascalhamento de estradas vicinais 

municipais, através de convênios  firmados com as prefeit uras; 

XI - promover a exploração e a administração de navegação interior de 

travessia; 



5501 – AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS 
 
 

395 

XII - execut ar serviços e obras p ara atendimento aos programas de 

incentivo à implant ação de indústrias no Est ado;  

XIII - desenvolver  e executar programas ambientais  rodoviários ; 

XIV - projet ar e executar as  obras  rodoviárias, civis e os serviços de 

engenharia ou assemelhados, diret amente ou através de terceiros, desde 

que não atribuídas a outrem. 

 

 Legislação:  

 A Agência Goiana de Transport es e Obras, criada pela Lei nº 

13.550, de 11 de novembro de 1999, com modificações post eriores ; 

é jurisdicionada à Secretaria de Infra-Estrut ura nos termos do inciso 

III do art. 30 da referida Lei, é entidade autárquica est adual, dotada 

de personalidade jurídica de direito p úblico interno, com aut onomia 

administrat iva, financeira e patrimonial. Por meio do Decreto N º 

5.923, de 25/03/2004 foi aprovado o Regulamento da AGETOP. 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

 A grande parte das  met as não foram cumpridas em razão da escassez 

de recursos financeiros, morment e pela mingua dos recursos do 

Tesouro, bem como da impossibilidade de p actuar financiament o 

com inst ituições públicas e privadas como o BNDES, BID, BIRD, 

dentre outros. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ESPEC IAIS  

 

 7005 - Encargos Judi ciários  

 

 

 

 

 

(  ) Gestão Participativa       

(X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1002 – PROGRAMA AEROPORTUÁRIO  

 

  Ação 1016 - Implantação, Pavimentação e Conse rvação dos 

Aeroportos  e Terminais  

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

 

PROGRAMA 1005 - ASFALTO NOVO  

 

  Ação 1001 - Pavimentação Urbana 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

  Ação 2608 - Planejamento, Gestão, Estudos, Projetos e Supervisão - 

PAN 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

PROGR. 1011 – CONSERV. E S EGURANÇA DA MALHA RODOVIÁRIA 

 Ação 1003 – Te rceira Via 

Realizações: Conservação da malha Rodoviária divididas nos seguintes  

trechos: 

PAVIMENTADAS 

Região Rodovias Ligações  Acessos Total  

1 333, 1 0,0 0,0 333, 1 

2 520, 7 0,0 0,0 520, 7 

3 299, 4 0,0 0,0 299, 4 

4 352, 4 0,0 0,0 352, 4 

5 342, 1 0,0 0,0 342, 1 

6 496, 4 0,0 0,0 496, 4 

7 408, 4 0,0 0,0 408, 4 

8 510, 8 0,0 0,0 510, 8 

9 400, 6 0,0 0,0 400, 6 

10 549, 4 43, 9 10,9 604, 2 

11 588, 2 0,0 0,0 588, 2 

12 611,4 0,0 0,0 611,4 

13 505, 3 0,0 0,0 505, 3 

14 526, 2 0,0 0,0 526, 2 

15 321, 8 0,0 0,0 321, 8 

16 373, 3 0,0 0,0 373, 3 

17 613, 2 0,0 0,0 613, 2 

18 540, 0 0,0 0,0 540 

19 633, 0 0,0 0,0 633, 0 

20 474, 8 37, 9 9,4 522, 1 

TOTAIS  9502,6 81, 8 20,3 9522,9 
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NÃO PAVIMENTADAS 

Regi ão Rodovias  Ligações  Acessos  Total  

1 763,5 0,0 0,0 763,5 

2 0,0 0,0 0,0 0 

3 695,9 0,0 0,0 695,9 

4 579,3 0,0 0,0 579,3 

5 0,0 0,0 0,0 0 

6  0,0 0,0 0,0 0 
7 456,9 0,0 0,0 456,9 

8 0,0 0,0 0,0 0 

9 674,4 0,0 0,0 674,4 
10 0,0 43,9 10,9 54,8 

11 0,0 0,0 0,0 0 

12 0,0 0,0 0,0 0 

13 0,0 0,0 0,0 0 

14 0,0 0,0 0,0 0 

15 609,5 0,0 0,0 609,5 

16 625,0 0,0 0,0 625 

17 350,5 0,0 0,0 350,5 

18 0,0 0,0 0,0 0 
19 0,0 0,0 0,0 633,0 

20 0,0 37,9 9,4 47,3 

TOTAIS 5490,1 81,8 20,3 5510,4 

 

 Ação 1031 - Conservação Emergencial, Sinalização, Operação e 

Fiscalização da Malha Rodoviári a 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011. 

 

 

PROGRAMA 1019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇ ÃO, REFORMA E 

GERÊNCIA DE PRÓPRIOS PÚBLICOS 

 

 Ação 1006 - Construção, Ampliação, Reforma de Própri os Públi cos  

Realizações: 

 Construção da unidade da UEG de Itumbiara; 

 Reforma e Adequação do prédio da Escola de Governo; 

 Ampliação do Hangar José Ludovico Almeida; 

 Construção de Alambrado no A eródromo de São Miguel do Araguaia. 
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  Ação 1034 - Construção, Am pliação e  Reform a de  Próprios Públicos 

na Áre a de Esporte e  Laze r 

Realizações: 

 Reforma do Est adio Serra Dourada. 

 

  Ação 1035 - Construção, Ampliação e Reforma de Terminais 

Rodoviári os  

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

  Ação 1036 - Construção, Am pliação e  Reform a de  Próprios Públicos 

na Áre a de Segurança Pública 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

  Ação 1037 - Construção, Am pliação e  Reform a de  Próprios Públicos 

na Áre a de Assistência Social  

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 Ação 1038 - Construção, Ampliação e  Re forma de Própri os Públi cos  

na Áre a da Cul tura 

Realizações: 

 Conclusão da Construção do Centro C ult ural Oscar Niemeyer. 

 

 Ação 2609 - Plane jamentos, Gestão, Estudos, Projetos e S upe rvi são – 

P.P. 

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação. 

 

 

PROGRAMA 1042 - ES TRADA NOVA – APOIO AO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE OBRAS - CIMO'S 

 

 Ação 1067 - Construção e Manutenção de  Vi as Públi cas  Muni ci pais 

Realizações: 

Não houve realiz ação. 
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PROGRAMA: 1050 - GOIÁS  PAVIMENTADO 

 

  Ação 1092 - Implantação, Pavimentação, Acessos, Obras de Arte 

Especi ais e Obras Complementares  

Realizações: 

Rodovia Trecho Realizado 
(km) 

GO 020 Pires do Rio – BR 050 4,26 
GO 112 Iaciara – Nova Rova 4,00 
GO 154 Araçu – Avelinópolis  6,00 
GO 164 Paraúna – Acreúna 11,61 
GO 324 Brit ânia – Divisa GO/MT 2,80 
GO 410 Edéia – Port eirão (E. 0 / E. 1300) 9,60 
GO 437 Anápolis  – Silvânia (E. 00 / E. 900) 1,30 
GO 437 Anápolis  – Silvânia (E. 900 / E. 1765) 6,74 
 Obras de  Artes Espe ci ais Metros  
GO 070 Itaberaí – Goiás  (R io das  Pedras) 50,00 
GO 222 Anápolis  – Nerópolis (Ribeirão João Leite) 30,00 
GO 164 São Luis de M. Belos – Sanclelândia (Córrego São 

João) – Bueiro de Concreto Celular o BCC 28,73 

GO 326 Claudináp olis – Anicuns (E. 190) – T unnel Linner 23,80 

 

  Ação 1267 – Re cupe ração de Estradas Asfaltadas. 

Realizações: 

Não houve. As realiz ações dest a ação ocorreram no Fundo de 

T ransp ort es.   

 Ação 2231 - Pl anejamento, Gestão, Estudos, Projetos e S upe rvisão – 

G.P. 

Realizações: 

Projet o concluído em 2011: 

 Projetos p ara construção de Pontes em Concret o Armado sobre os rios  

Verde e Corrente, na rodovia: GO.174, trecho: Entr. BR.364 

(Cachoeira Alta) / Ent r. GO.302 

 Projet os e Sup ervisões que tiveram andamento em 2011: 

 Projeto Executivo de Engenharia p ara a Paviment ação da rodovia: 

BR.457, t recho: Ent r. BR.050(Cristalina) / Entr. GO.330(Ponte 

Funda) 

 Consultoria p ara Sup ervisão e Monitoramento dos Projet os e da 

Gestão da Malha Rodoviária Estadual 

 Supervisão dos contratos decorrentes dos Comp onent es 1,2,3,4,5,6 e 

7, referent e ao componente 4, Lote 23, Regiões 1 a 20 

 Supervisão da Pavimentação da rodovia: BR .080, trecho: Uruaçu / 

São Miguel do Araguaia 
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PROGRAMA 1066 - MELHORAMENTO E GERENCIAMENTO DA 

MALHA RODOVIÁRIA ES TADUAL – BIRD 

 

  Ação 1048 - Pavimentação de Rodovias  e Outras Obras 

Complementares - B IRD 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação porque o Convênio com o BIRD não foi 

ass inado. 

 

  Ação 1049 - Reabilitação de Rodovias - BIRD 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação p orque o Convênio com o BIRD não foi 

ass inado. 

 

  Ação 1125 - Desenvol vimento Institucional do Estado - BIRD 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação p orque o Convênio com o BIRD não foi 

ass inado. 

 

 

 Ação 1126 - Eliminação de  Pontos C ríticos - BIRD  

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação porque o Convênio com o BIRD não foi 

assinado. 

 

 Ação 2184 - Fortalecime nto Institucional da Agetop - B IRD 

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação p orque o Convênio com o BIRD não foi 

assinado. 

 

 Ação 2185 - Gerenciamento Ambiental - BIRD 

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação porque o Convênio com o BIRD não foi 

assinado. 

 

 Ação 2610 - Planejamento, Gestão, Estudos, Projetos e S upervisão - 

BIRD 

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação p orque o Convênio com o BIRD não foi 

assinado. 
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PROGRAMA 1848 – T RÂNSITO SEGURO – PRES ERVAÇÃO DA VIDA 

 

 Ação 2105 – Campanhas Educativas de Trânsito 

Realizações: 

Não houve realizações nesta Ação. 

 

 

PROGRAMA 1909 – PROGRAMA GESTÃO, INFRAES TRUTURA E 

TECNOLOGIAS 

 

 Ação 2823 - Construção, Ampliação, Manutenção e Adequação de 

Uni dades Escol ares e Prédios  Públi cos 

Realizações:  

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO ABADIA GOIÁS REF. EMERGENCIAL C. E. MANUEL LIBÂNIO E C. E. POSSELÂNDIA – GUAPÓ

EDUCAÇÃO ANÁPOLIS REF. EMERGENCIAL C. E. JOÃO GOMES – DIST. JOANAPOLIS

EDUCAÇÃO ANÁPOLIS

EDUCAÇÃO REF. EMERGENCIAL E. E. MARSOMILTO OLIVEIRA

EDUCAÇÃO REF. EMERGENCIAL C. E. DIVALDO DIVINO SOUZA

EDUCAÇÃO REF. EMERGENCIAL C. E. MARIETA TELLES

EDUCAÇÃO REF. EMERGENCIAL C. E. PETRÔNIO PORTELA E C. E. CECÍLIA MEIRELES

DEMOLIÇÃO E CONST. ESCOLA PADRÃO SEC. XXI C/ QUADRA COBERTA (C. E. HERTHA 
LEYSER ODWYER)

APARECIDA DE 
GOIÂNIA
APARECIDA DE 
GOIÂNIA
APARECIDA DE 
GOIÂNIA
APARECIDA DE 
GOIÂNIA

EDUCAÇÃO REF. EMERGENCIAL C. E. RODOLFO OLIVEIRA

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO BALIZA CONST. ESCOLA PD. LAJE PLANA – ASSENT.  OZIEL

EDUCAÇÃO BURITI ALEGRE REF./AMPL. E. E. LÍGIA ASSIS PAIVA PARA TEMPO INTEGRAL

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. CORA CORALINA

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. MAJOR OSCAR ALVELOS E C. E. MAJOR ALBERTO NOBREGA

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. JOAQUIM CARVALHO

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. ASSIS CHAUTEAUBRIAND

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. CASTRO ALVES

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. MURILO BRAGA E C. E. COLEMAR NATAL

EDUCAÇÃO GOIÂNIA

EDUCAÇÃO GOIÂNIA

EDUCAÇÃO GOIÂNIA

APARECIDA DE 
GOIÂNIA
APARECIDA DE 
GOIÂNIA

DEMOLIÇÃO E CONST. ESCOLA PADRÃO SEC. XXI C/ QUADRA COBERTA (C. E. JD. 
TIRADENTES)

DEMOLIÇÃO E CONST. ESCOLA PADRÃO SEC. XXI C/ QUADRA COBERTA (C. E. 
BENEDITO LUCIMAR M. DA SILVA)
CONST. ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI C/ 12 SALAS E QD. ESP.  COBERTA – ST. 
MANSÕES PARAÍSO
DEMOLIÇÃO E CONST. ESCOLA PADRÃO SEC. XXI C/ QUADRA COBERTA (C. E. ISMAEL 
SILVA DE JESUS)
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PROGRAMA 3008 - MODERN IZAÇ ÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA 

IN FORMAÇÃO  

 

 Ação 1237 - Prover suporte té cnico a sistemas, programas e 

equi pamentos de TI/TELECON em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação. 

 

 Ação 1238 - Prove r materiais e servi ços para ope ração de re des e  

equi pamentos de TI/TELECON em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação.  

 

 Ação 2856 - Prove r soluções em sistem as, programas e equi pamentos 

de  T I/T ELECON em uso na Administração Públi ca Estadual  

Realizações: 

Não houve realiz ação nesta ação. 

 

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. JOÃO BÊNIO E C. E. JAYME CÂMARA

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. JOVENS E ADULTOS – ST. UNIVERSITÁRIO

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. TANCREDO NEVES

EDUCAÇÃO GOIÂNIA REF. EMERGENCIAL C. E. JOVENS E ADULTOS ARCO IRIS

EDUCAÇÃO GOIANIRA CONST. ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI C/ 12 SALAS E QD. ESP. COBERTA (JD. TRIUNFO)

EDUCAÇÃO GOIATUBA REF. C. E. GOIATUBA

EDUCAÇÃO HEITORAL

EDUCAÇÃO INHUMAS REF. EMERGENCIAL C. E. HORÁCIO ANTÔNIO P.

EDUCAÇÃO ITUMBIARA REF./AMPL. E. E. FÉLIX DE ALMEIDA PARA TEMPO INTEGRAL

EDUCAÇÃO MINEIROS REF./AMPL. E. E. CEL. CARRIJO PARA TEMPO INTEGRAL

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO PLANALTINA REF./AMPL. C. E. COMPLEXO 01

EDUCAÇÃO PORANGATU REF./AMPL. C. E. DOM PEDRO II

EDUCAÇÃO QUIRINÓPOLIS REF./AMPL. C. E. ONÉRIO PEREIRA VIEIRA

EDUCAÇÃO RIO VERDE CONST. ESCOLA PD. SÉC. XXI – BAIRRO DOM MIGUEL

EDUCAÇÃO REF. EMERGENCIAL C. E. JOÃO CARNEIRO

EDUCAÇÃO TRINDADE REF. EMERGENCIAL C. E. ADAGUISMAR OLIVEIRA E C. E. PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA

DEMOLIÇÃO E CONST. ESCOLA PADRÃO SEC. XXI C/ QUADRA COBERTA (C. E. JOAQUIM 
TEODORO DE SOUZA)

MONTES 
CLAROS

CONST. ESCOLA PADRÃO SÉCULO XXI C/ 12 SALAS E QD. ESP. COBERTA – ST. ÁGUA 
BRANCA

SENADOR 
CANEDO
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PROGRAMA 3010 – PROGRAMA D E GESTÃO DE PESS OAS 

 

  Ação 2859 - Desenvol vimento de ações de promoção, pre venção e 

controle da saúde do Servi dor - PPCSS 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação.  

 

 

PROGRAMA 3309 - QUALIFICAÇÃO DA GES TÃO EM S AÚD E 

 

  Ação 2875 - Ade quação da Infra-estrutura Físi ca e Materiais de 

Consumo da S ES /GO e da Re de de Atenção B ásica 

Realizações: 

 Adequação e ampliação unidade mista de saúde – Valp araíso.  

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA D E APOIO AD MINISTRATIVO 

 

  Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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5502 - COMPANHIA DE INVES TIMENTO E PARCERIAS  DO ES TADO 

DE GOIÁS - GOIAS PARCERIAS  

 

JURIS DICIONADA/VINCULADA A:  

 Secretaria De Est ado D e Infraestrutura (Seinfra)  

 

GESTOR:  

 Evandro Arantes Abib/ Diretor Presidente 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Colaborar, apoiar e viabiliz ar a implementação de Programas de 

Parcerias Público-Privadas(PPP’s) inst ituídas pela Lei Estadual nº 

14.910/2004, de fomento ao desenvolvimento econômico e social do 

estado de Goiás .  

 

 Legislação:  

 Lei 14910/2004-Criação da Comp anhia; Lei 16871/2010 (PPA 

2008/2011); Lei 17257/2011– R eforma Administrat iva; Lei 

16865/2009-Alteração da Lei 14910; Lei 17266/2011-Orçament o 

Anual (LOA 2011); Est atuto Social, registrado na Junta C omercial 

do Est ado de Goiás, sob nº 52300010641(16-08-2006)p ublicado no 

Diário Oficial do Estado de Goiás. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 No exercício de 2011, a Goiás Parcerias programou 6 ações de 

parcerias  público/privadas . O Governador de Goiás  e sua equipe 

sócio-econômica, empreenderam no ano de 2011, inclusive com um 

membro do Conselho de Administração da Goiás  Parcerias, 

Giuseppe Vecci, titular da SEGPLAN, viagens ao exterior onde 

foram firmados acordos comerciais e de investimentos 

principalment e nas áreas industrial e do agronegócio. Foram 

elaboradas minut as de Projet os de Lei e Decretos dispondo sobre a 

instituição de procedimentos destinados a orientar a participação da 

iniciativa privada na estrut uração de projet os de Parcerias Público-

Privadas nas modalidades patrocinada e administrat iva, de 

concessão comum e permissão de uso no âmbito de Administração 

Pública Direta e Indiret a do Poder Execut ivo. 
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 A Companhia prestou apoio técnico aos Estudos Preliminares 

relativos as Parcerias Público-Privadas(PPP’s) ao Projeto de 

T ransport e de Veículos Leves sobre Trilhos(VLT ), a ser implant ado 

pela METROBUS em Goiânia – Goiás. 

 T endo em vista parecer técnico do Tribunal de Cont as do Est ado de 

Goiás(T CE) a respeito da cont inuidade das  obras do Aeroport o Civil 

de Anápolis, junto a Plataforma Logística Multimodal de Goiás, 

Contrat o nº 003/2010 – LOCT EC ENGENHARIA LTDA/GOIÁS 

PARCERIAS, a Companhia encaminhou document ação necessária à 

regularização diligenciada por àquela Cort e de Cont as. 

 Ressaltamos que a Companhia est á volt ando a execut ar programas 

volt ados às suas finalidades previst as na sua Lei de criação (Lei 

14.910/2004) e Est atut o Social. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 T ermos de: Parcerias, Concessão de Uso, Protocolos, Convênios e 

Contrat os. 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem penho dos 

Programas e  das Ações: 

 Percent uais  de execução  relat ivas as metas físico-financeiras 

demonst radas  no quadro resumo das ações. 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

PROGRAMA 1915 - PROGRAMA DE LOGÍS TICA DE TRANS PORTE 

MULTIMODAL - PLAT AFORMA E REDES 

 

 Ação 1280 - Plataforma Logísticas Multimodais  

Realizações: 

 Concorrência publica: foi realiz ada concorrência publica sobre as 

Modificações das Características Fís icas e Operacionais do 

Aeroport o Civil de Anápolis localiz ado na Plataforma Logística 

Multimodal de Goias (PLMGO), tendo sido vencedora a empresa 

Loctec-Engenharia Ltda e firmado contrato no valor de R$ 

94.149.306,80, e execut adas as seguint es et apas: Projeto Execut ivo, 

Mobilização e Instalação de Canteiro e T erraplanagens. Em 2011 a 

obra foi paralisada, conforme Ordem de Serviço nº 001/2010. 

 Concorrência Publica: Visando selecionar empresa p ara fazer a 

gestão do modal rodoviário e da Área de Serviços  de Apoio na 

Plataforma Logíst ica M ultimodal de Goiás, foi realiz ada Audiência 

 

(x) Gestão Participativa       

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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Pública sobre a referida licit ação. A mesma se encontra paralisada 

desde Dez embro de 2010. 

 

  Ação 1281 - Re des Mul timodais de Transportes 

Realizações: 

Devido a não concretização de convênios previstos  com outros níveis de 

Governo, não se viabiliz ou a execução da ação. 

 

  Ação 1282 - Aumento da Capaci dade Estrutural e Funci onal das 

Rodovias  

Realizações: 

Devido a não concretização de convênios previstos  com outros níveis de 

Governo, não se viabiliz ou a execução da ação. 

 

PROGRAMA 1918 - PROGRAMA GOIANO DE COMPET ITIVIDAD E E 

EFICIÊNCIA DO TRANS PORTE RODOVIÁRIO  

  Ação 1283 - Construção e  Substi tui ção de Pontes  

Realizações: 

Devido a não concretização de convênios previstos  com outros níveis de 

Governo, não se viabiliz ou a execução da ação. 

 Ação 1284 - Li gação de Municípi os, Distritos e Povoados à Re de  

Rodoviári a Estadual 

Realizações: 

Devido a não concretiz ação de convênios previstos com outros níveis  de 

Governo, não se viabilizou a execução da ação. 

 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ES TADUAL  DE INVES TIMENTOS, 

PARCERIAS  E DES ESTATIZAÇÃO 

 

 Ação 1285 - Parce rias  entre  o Setor Públi co, Privado e Entidades N ão 

Gove rnamentais  

Realizações: 

 Elaboração da propost a da GOIÁS PARCERIAS visado at ualiz ar a 

Lei Est adual 14.910/2004, que t rat a do Programa de Parcerias 

Público-Privadas, apresent ada ao Conselho Estadual de 

Investiment os, Parcerias e Desestat ização e posteriorment e 

apreciada pela Procuradoria Geral do Est ado. A propost a define 

novo modelo de gestão das Parcerias, concentrando o apoio t écnico 

operacional dos projetos de Parcerias na C ompanhia de 

Investiment o de Invest imento e Parcerias do Estado de Goiás. 

Ressalta-se que a mat éria encontra-se em tramitação, sem parecer 

final até a presente data. 
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 Elaboração de minuta de projeto de Lei Estadual que autoriz a o 

Poder Execut ivo a firmar contrato com empresa ou pelo grupo de 

empresas com o objetivo de imp lementar sist ema de parceria para 

execução de obras de infraestrut ura no Estado de Goiás. 

 Elaboração de minuta de Decreto dispondo sobre a regulamentação 

de Lei que aut oriza o Poder Execut ivo a firmar contrato com 

empresa ou grupo de emp resas, com o objetivo de implementar 

sistema de p arceria para execução de obras de infraestrutura no 

Estado de Goiás. 

 Elaboração de minuta de Decreto sobre Procedimento de 

M anifestação de Int eresse (PMI), dest inada a orient ar a participação 

na est rut uração de projetos de Parcerias Público-Privadas, nas 

modalidades patrocinada e administrat iva, concessão comum, de 

permissão de uso e de contratação de obras e serviços de engenharia 

no âmbito da administração direta ou indiret o do Poder Executivo, 

mat erializ ada através do Decreto 7.220/2011. 

 Elaboração de minut a de D ecreto dispondo sobre a instituição de 

Procedimento de M anifestação de Int eresse (PMI), (elementos para 

revisão do Decreto 7.220/2011), destinado a orientar a participação 

de part iculares na est rut uração de projetos de Parcerias Público-

Privadas, nas  modalidades p atrocinada e administrativa, concessão 

comum, de p ermissão de uso no âmbit o da administração diret a ou 

indireto do Poder Executivo, materializada at ravés do Decret o 

7.365/2011. 

 Est udos técnicos de apoio preliminar dos Hospit ais de Urgência e da 

Mulher do Estado de Goiás, localiz ados na região Noroeste de 

Goiânia.  

 Elaboração de minut a de Decreto de institucionaliz ação de 

instrument os necessários à implementação de Parcerias  Público-

Privadas, relativas aos Parques Est aduais.  

 Elaboração de minut a de Projet o de Lei que dispõe sobre a criação 

do programa de Incent ivo Seletivo associado aos objetivos do Plano 

Plurianual (PPA), com o intuit o de promover e fomentar o 

desenvolvimento econômico e social do Est ado de Goiás . 

 Elaboração de minut a de Decret o Regulament ador que dispõe sobre 

a criação do Programa de Incentivos Seletivos, para o Eixo 

Estrat égico – Revit aliz ação e Ampliação de Infraestrutura, Set or – 

Atração e Competit ividade, Programa – Competitividade e Atração 

de Investimentos e Projeto – Pavimentação de R odovias de 

Movimentação de Cargas da Indústria Sucroenergética do Estado de 

Goiás, nos termo que especifica.  
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5503 – CELG DIS TRIB UIÇÃO S. A. – CELG D 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Infra-Estrutura – SEINFRA  

 

GESTOR:  

 José Eliton de Figueiredo Júnior  

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Distribuição e Comercializ ação de Energia Elétrica, tendo com 

missão: “Prover soluções e serviços na área de energia elétrica 

buscando a satisfação de seus client es, acionistas e colaboradores 

com responsabilidade socioambiental”.  

 

 Legislação: 

 Autoriz ação para criação: Lei Estadual 1.087 de agosto de 1955 

criou a Centrais  Elétricas  de Goiás S/A; 

 Criação: Escritura Pública de C onstit uição de 16 de fevereiro de 

1956; 

 Alterações: Em 1971, houve abertura de cap ital e em 1999 passou a 

ser Companhia Energét ica de Goiás; 

 Em 2005, foi aprovada a constituição da Celg Geração e 

Transmissão S. A. – C ELG G&T  com part e dos ativos da 

Comp anhia Energét ica de Goiás  

 Em 2006, foi aprovada a constit uição de uma sociedade por ações, 

denominada Companhia G oiás de Participações – GOIASPAR  

 Em 23 de março de 2007 houve a mudança da denominação social 

para C elg Distribuição S. A – CELG D  

 A Companhia de T elecomunicações Soluções – Celg Telecon foi 

const ituída por escrit ura em 03 de agosto de 2008, autoriz ada pela 

Lei 16.237 de 18 de abril de 2008. 

 Em 22 de Julho de 2010 houve a redução do capit al Social da 

CELGPAR no valor equivalente aos  investimentos da CELGPAR na 

Celg Telecon. 

 Em 20 de maio de 2011, houve a mudança da denominação social 

“Celg Geração e Transmissão S.A – Celg G&T ” para “C elg Geração 

e T ransmissão S.A – CELG GT”. 
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AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

 Alem das at ividades concernentes, exigidas pelo contrato de 

concessão da ANEEL, a gest ão de empresa em 2011 mant eve o foco 

no equacionamento da dívida do Est ado para com a concessionária, 

e para reavaliação dos processos e procedimentos int ernos buscando 

a redução dos custos operacionais e a ot imização dos investimentos. 

Essas ações, entre outras, visaram alcançar o equilíbrio econômico-

financeiro e adequar a C ELG D ao perfil da empresa de referência 

utiliz ada p ela ANEEL p ara fins da revisão tarifária. Embora não 

estejam listadas no PPA 2008-2011 est as ações são fundamentais 

para possibilit ar a obtenção dos recursos necessários à execução dos 

investimentos e para mant er os padrões de qualidade e 

confiabilidade exigidos p ela concessão. Por out ro lado, ap esar da 

falta de recursos  que não permitiu a execução total do programa de 

obras previsto no ano 2011, os recursos disponíveis foram 

direcionados para obras que tivessem a melhor relação cust o 

benefício, além daquelas necessárias para cumprir as metas de 

eletrificação rural previst as no Programa Luz para T odos. Assim 

pode-se considerar a gestão da empresa sat isfat ória em 2011.  

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 % de lâmpadas instaladas 

 % de medidores instalados 

 % de propriedades  eletrificadas  

 FEC- Freqüência Equivalent e de Int errup ção de energia por Unidade 

Consumidora 

  DEC- Duração Equivalente de Interrupção de energia p or Unidade 

Consumidora 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

 

( ) Gestão Participativa       

(X) Gestão com Foco nos Resultados  

( ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1861 – PROGRAMA ENERGIA PARA O CAMPO  

 

  Ação 1161 - Expansão do S istema de Transmissão para Irrigação 

(KM) 

Realizações: 

A princip al dificuldade p ara o não cumprimento dessa met a foi à 

negociação com os  propriet ários de t erra para a liberação das faixas  de passagem 

no caminhamento das linhas de transmissão. Em muit os casos essas negociações 

ainda não foram concluídas  o que p rovavelment e imp edirá o t érmino de algumas 

dessas obras  no ano de 2012. 

Meta Pre vi sta: 768 km 

Meta Realizada: 0 km 

 

 Ação 1162 - Expansão da Capacidade Instalada para Irri gação 

(MVA) 

Realizações. 

As obras de Subestações possuem várias et apas para sua implantação. É 

necessário adquirir os terrenos, licitar a aquisição de materiais e serviços seguindo 

a burocracia de Lei 8.666, etc.. 

Em cada etap a podem ocorrer atrasos. O prazo normal para a execução 

dessas obras é em torno de 18 meses. Entretanto devido aos problemas que a 

empresa t em encontrado para a aquis ição de materiais e serviços, todas as obras  

sofreram atrasos passando o seu cronograma de conclusão previsto p ara 2012. 

Meta Previ sta: 191 MVA 

Meta Realizada: 0 MVA 
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  Ação 1163 - Expansão e Melhori a nas Substações  

Realizações: 

Com a impossibilidade de cumprir as metas das ações nº 1173, 1162, 1161 e 1172, 

foram necessários a instalação de equip amentos no s ist ema que permitisse a 

melhoria na qualidade e disponibilidade da energia ofertada aos consumidores . Por 

essa razão a met a dessa ação foi superada em 100% 

Meta Pre vi sta: 16 Unidades 

Meta Realizada: 37 Uni dades 

 

 

 

 Ação 1166 - Eletrifi cação de  Proprie dades Rurais  

Realizações:  

Nesta ação temos a parceria com o Governo Estadual e Federal p ara levar 

energia às Propriedades R urais dentro da área de concessão da CELG D. A meta 

prevista para essa ação em 2011 era at ender a 9.101 famílias, entretanto, devido ao 

não repasse das contrapartidas dos governos Federal e Est adual não foi possível a 

CELG D contrat ar a tot alidade dos materiais/equipamentos, serviços de topografia 

e mont agem para cumprir a met a estabelecida 

Meta Previ sta: 9.101 Famílias  

Meta Realizada: 4.510 Famílias 
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PROGRAMA 1876 – PROGRAMA LUZ PARA GOIÁS 3 

 

  AÇÃO 1172 - Expansão do S istema de T ransmissão 

Realizações: 

A princip al dificuldade p ara o não cumprimento dessa met a foi à 

negociação com os  propriet ários de t erra para a liberação das faixas  de passagem 

no caminhamento das linhas de transmissão. Em muit os casos essas negociações 

ainda não foram concluídas  o que p rovavelment e imp edirá o t érmino de algumas 

dessas obras  no ano de 2012. 

Meta Pre vi sta: 190 km 

Meta Realizada: 2,5 km  

 

 Ação 1173 - Expansão da C apaci dade Instalada (Mva) 

Realizações: 

As obras de Subestações possuem várias et apas para sua implantação. É 

necessário adquirir os terrenos, licitar a aquisição de materiais e serviços seguindo 

a burocracia de Lei 8.666, etc.. 

Em cada etap a podem ocorrer atrasos. O prazo normal para a execução 

dessas obras é em torno de 18 meses. Entretanto devido aos problemas que a 

empresa t em encontrado para a aquis ição de materiais e serviços, todas as obras  

sofreram atrasos passando o seu cronograma de conclusão previsto p ara 2012. 

Meta Previ sta: 617 MVA 

Meta Realizada: 0 MVA 
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  Ação 1175 – Expansão e Melhori a No Sistema De Distri bui ção 
Urbano 

Realizações: 

Essa ação corresp onde hoje à junção das  ações 1174 e 1175. Ambas 
trat avam da mesma atividade, embora na exp ansão de redes de distribuição o fator 
preponderante sejam os km de rede de distribuição urbana a serem imp lant ados, e 
no caso da melhoria de redes de distribuição o fator princip al seja o 
desmembrament o dos circuitos, aumentando também o nº de transformadores de 
distribuição a serem disponibiliz ados em uma rede já exist ente para melhorar a 
ofert a e a qualidade da energia no s istema. Com a junção, o produto escolhido foi 
o aumento da potência inst alada disp onibilizada nas redes cuja unidade de medida 
é MVA. Essa at ividade é executada normalmente através de equip es terceirizadas, 
e devido às dificuldades ocorridas no ano de 2011 para a renovação ou nova 
contrat ação não foi possível alcançar a met a previst a. 
Meta Pre vi sta: 573 MVA 
Meta Realizada 265,12 MVA 

 

 Ação 1176 - Melhoria da Qualidade e Confi abilidade do S istema 

Realizações:  

Com a impossibilidade de cumprir as metas das ações nº 1173, 1162, 

1161 e 1172, foram necessários a instalação de equipamentos no s ist ema que 

permitisse a melhoria na qualidade e disponibilidade da energia ofertada aos  

consumidores. Por essa razão a met a dessa ação foi sup erada em 43%. 

Meta Previ sta: 16 Uni dades 

Meta Realizada: 23 Uni dades  
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PROGRAMA 1889 – PROGRAMA ENERGIA RACIONAL 

 

  Ação 1190 - Equi pamentos de Medição 

Realizações: 

Foram instalados 2.989 Equip amentos de Medição na área de concessão 

da CELG em 2011. Equip ament os de medição são inst alados de acordo com o 

crescimento do mercado e por defeit o no equipamento. Assim, embora t enha sido 

feit a uma previsão é a demanda quem determina o nº de equipamentos a serem 

instalados no ano. 

Meta Pre vi sta: 2689 Unidades 

Meta Realizada: 2989 Uni dades 

 

 Ação 1192 - Distribui ção de  Lâm padas Fluorescente s Compactas  

Para Consumidores B aixa Renda 

Realizações: 

Foram economizadas 66,08 MWh de energia p ela instalação de lâmpadas  

florescent es compactas  em consumidores de Baixa Renda, através do Programa 

de Eficiência Energét ica (PEE) implement ado pelo Governo Federal.  Um 

redirecionamento na format ação desse programa ocasionou atrasos nas licit ações  

para aquis ição de novos lot es de lâmpadas impedindo o cumprimento da meta 

prevista. 

Meta Previ sta: 351 MWh 

Meta Realizada 66,08 MWh 
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  Ação 1193 - Projeto de Aque cimento Solar para S ubstitui ção do 

Chuvei ro Elétrico em Comunidade  

Realizações: 

Foram economizadas 394,94 MWh de energia pela inst alação de 

Coletores Solares  em consumidores de Baixa Renda, através do Programa de 

Eficiência Energética (PEE) implementado pelo Governo Federal.  Um 

redirecionamento na format ação desse programa ocasionou atrasos nas licitações 

para aquis ição de novos lotes de lâmpadas impedindo o cumprimento da meta 

prevista. 

Pre vista 2.907 MWh 

Realizada 394,94 MWh  

 

 

 Ação 1206 - Me didores de Consumo de Ene rgia Elétrica 

Realizações: 

Foram inst alados 173.756 novos Medidores de Energia Elétrica na área 

de concessão da CELG D em 2011. 

Os medidores são instalados de acordo com a demanda (novos 

consumidores ou troca de grupo t arifário). São instalados também por vencimento 

do prazo de vida útil do equipamento, fraudes e defeitos . 

A redução da meta realiz ada na ação 1166 (eletrificação de propriedades  

rurais) t ambém contribuiu para a redução da instalação do nº de medidores. 

Meta Previ sta: 230.881 Uni dades 

Meta Realizada: 173.756 

 

 



5505 – AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S. A. 
  
 

416 

5505 – AGÊNCIA GOIANA DE GÁS  CANALIZADO S. A. 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Infraestrutura do Estado de Goiás  

 

GESTOR: 

 M arcos Martins Machado 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Exploração de serviços de dist ribuição e exp loração de gás 

combust ível canalizado, de produção próp ria ou de terceiro, 

podendo inclusive import ar, para fins comerciais , industriais, 

residenciais, automotivos , de geração termelétrica ou quaisquer 

outras finalidades e usos possibilit ados pelos avanços tecnológicos, 

podendo a GOIASGÁS, participar de outros empreendimentos  cuja 

finalidade esteja relacionada com seu objet ivo social, para o que 

poderá constituir ou participar de outras sociedades, inclusive 

subsidiárias integrais. 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de  Atuação (PPA 2008-2011 - Goiás  

Estado da Qualidade de Vi da): 

 Goiás Empreendedor e Competitivo 

 

 Legisl ação: 

  Lei nº 13.641, de 09 de junho de 2000 (Lei de Criação da Agência 

Goiana de Gás Canaliz ado S.A. – GOIASGÁS), alterada pela Lei nº 

14.908, de 09 de agosto de 2004. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

O Governo do Est ado de Goiás sancionou, em 09/06/2000, a Lei n° 

13.641, que aut oriz ou o Poder Executivo a constit uir a Agência Goiana de Gás 

Canaliz ado S/A, uma empresa de economia mista. 

A const ituição da Comp anhia se deu p or intermédio das ações do 

ESTADO DE GOIÁS que, ent endendo a importância que o gás  natural vinha 

demonst rando em todo o mundo, como variável chave na busca do 

desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a 

indústria desse energét ico na região. Esse modelo, cristaliz ado na GOIASGÁS, 

buscou conciliar o preceito Constit ucional - que est abelece como de competência 
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dos est ados membros da Federação a distribuição de gás canaliz ado - com a 

necessidade de se promover uma gerência empresarial para a distribuição de gás 

natural e com uma solução que cont empla as limit ações dos recursos do t esouro 

nos Est ados. 

 

 Composição Acionária Atual  

ACIONISTAS N ° Ordinárias % N° Preferenciais % Total de Ações % Capital
Governo do Estado de Goiás 510.000           51,00% -                       -        510.000             17,00%
GASGOIANO 295.000           29,50% 970.000               48,50% 1.265.000          42,17%
Petrobras  Gás S.A. – G ASPETRO 195.000           19,50% 718.789               35,94% 913.789             30,46%
Empresa Sul Americana de Montagens S. A. - EMSA -                   -        61.619                 3,08% 61.619               2,05%
Goiás  Construtora LT DA -                   -        61.640                 3,08% 61.640               2,05%
GAE Construção e Comércio -                   -        61.640                 3,08% 61.640               2,05%
Sobrado Construções LTDA -                   -        61.640                 3,08% 61.640               2,05%
GOIART E -                   -        64.672                 3,23% 64.672               2,16%

TOTAL DAS AÇÕES 1.000.000        100,00% 2.000.000            100,00% 3.000.000          100,00% 
 
 

 Ações Empresariais  e Principais  Desafios 

As questões afeit as à logística de transport e do gás natural vem sendo 

avaliadas em profundidade com os agentes do set or no país, com uma mobiliz ação 

de esforços, como é sabido, que cont a com a ação de todos os sócios da 

GOIASGÁS, incluindo o Governo do Estado de Goiás , que t em feito gestões junto 

ao Ministério de Minas  e Energia – MME no sent ido de buscar apoio para a 

iniciativa de se construir um gasoduto de t ransp ort e a partir do Gasodut o Bolívia 

Brasil – GASBOL, at é o Est ado de Goiás. 

Pelo fato de não existir a distribuição de gás natural canaliz ado no Est ado 

de Goiás, a Companhia buscou novas alternat ivas p ara a viabilizar a distribuição 

do Gás Nat ural no Est ado, cit amos abaixo, a saber: 

GÁS NATURAL LIQUEF EITO – GNL: por int ermédio da GNL 

GEMINI LOGÍST ICA e COMERCIALIZAÇÃO de GÁS LT DA, uma 

sociedade formada entre a WHITE MART INS, PETROBRAS e 

GASPET RO, de iniciativa pioneira no país , foi inaugurado em junho 

de 2006 uma planta de liquefação de gás natural em Paulínia – SP, que 

tem a finalidade de oferecer o G ás Natural Liquefeito – GNL, em 

condição de suprimento competit ivo com outros energét icos. 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 Est ado. 

 

 PRINCIPAIS PROJETOS DE 2011 

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 aument ar o consumo desse importante 

energét ico no Est ado , onde podemos cit ar:  

 Assinado aditivo ao contrato de suprimento ( Cláusula de T ake or 

Pay), com a supridora de GNL ( GASLOCAL ) e com o único cliente 

de GNV ( BR DIST RIBUIDORA ), sanando todos os débit os de 

volumes mínimos contratados(Take or Pay), t ant o da GOIASGÁS 
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com a GÁSLOCAL quant o da BR DISTRIBUIDORA com a 

GOIASGÁS até março/2010, rep actuando os  volumes contratuais. 

 Renegociado novo aditivo contrat ual relativo ao suprimento de GNL, 

com a GÁSLOCAL e BR DISTRIBUIDORA, incluindo o suprimento 

ao segundo posto em Aparecida de Goiânia, repactuando os volumes 

de cada post o e sua ramp a de crescimento. 

 Apresent ado estudo de viabilidade t écnico e econômico para 

fornecimento de gás natural para o segmento industrial. 

 Continuamos com os trabalhos para captação de novos clientes do 

segmento indust rial e veicular. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

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 int uit o de aument ar o consumo desse importante 

energét ico no Estado, onde podemos cit ar:  

 Promover nova campanha de prospecção de clientes  para 

comercialização de gás natural para o segment o industrial no Estado 

de Goiás, iniciando estudos de viabilidade técnica-econômica para 

execução de rede de distribuição de gás natural/GLP no Distrit o 

Agroindustrial de Anápolis (DAIA), para at endimento das indústrias 

através de t ancagem central, buscando traz er economia e agilidade 

no atendiment o; 

  Assinado aditivo ao contrat o de supriment o ( Cláusula de T ake or 

Pay ), com a supridora de GNL ( GASLOCAL ) e com o único 

client e de GNV ( BR DIST RIBUIDORA ), sanando todos os débitos 

de volumes mínimos contratados(Take or Pay), t anto da 

GOIASGÁS com a GÁ SLOCAL quanto da BR DISTRIBUIDORA 

com a GOIA SGÁS até março/2010, repact uando os volumes 

contratuais. 

 Renegociado novo aditivo contrat ual relat ivo ao suprimento de 

GNL, com a GÁ SLOCAL e BR DISTRIBUIDORA, incluindo o 

suprimento ao segundo posto em Aparecida de Goiânia, rep act uando 

os volumes de cada p osto e sua rampa de crescimento. 

 Cont inuar os trabalhos para captação de novos clientes do segment o 

industrial e veicular e promover uma camp anha de incentivo à 

conversão e uso do GNV. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 Expansão da rede de distribuição de gás natural canalizado para o 

segmento veicular; 

 Aument o da comercialização do gás natural canaliz ado p ara o 

segmento veicular; 
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 Implantação da rede de distribuição de gás natural canaliz ado para o 

segmento indust rial. 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1039 - ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES 

Da previsão introdução do G ás Natural Canaliz ado p ara o segmento 

industrial, com  03 (três) unidades  de distribuição e a ampliação da rede de 

distribuição  para Gás Natural Veicular em   02 (duas) unidades, só foi alcançada a 

amp liação da rede de GNV em uma unidade em Aparecida de Goiânia. 

 

 Ação 1085 - Introdução do Gás Natural Canalizado para o Segmento 

Industrial. 

Realizações: 

Não foi possível a introdução da rede de distribuição para o segmento 

industrial  

A atual infra-estrutura e t ecnologias disponíveis, que é a do Gás N atural 

Liquefeito GNL, que é transportado via rodoviária, enquanto os combustíveis  

concorrent es são transp ort ados via polidut o  geram uma falt a de competitividade,  

inibindo novos contrat os de distribuição para o segmento industrial 

 

 Ação 1086 - Ampliação da re de de distribuição de gás natural 

veicular - GN V 

Realizações: 

A expansão da rede de distribuição p ara o segment o veicular alcançada 

foi de 50% da meta da expansão da rede de postos, consolidando uma unidade em 

Aparecida de Goiânia. 

 
UAG Posto Cadillac (Ap arecida de Goiânia) 

(  ) Gestão Participativa       

( x) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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5506 – CELG GERAÇÃO E TRANS MISS ÃO S . A. – CELG G&T 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A: 

 Secretaria De Infraestrutura 

 

GESTOR:  

 José Eliton Figueredo Junior 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje tivo Institucional: 

 Prover soluções e serviços com sustentabilidade nas  áreas de 

energia buscando a satisfação de seus client es, acionistas e 

colaboradores. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás 

Estado da Qualidade de Vi da):  

 Goiás Empreendedor e Compet itivo. 

 

 Legisl ação:  

 Autorizada pela Lei nº 13.537, de 15/10/1999, com redação dada 

pela Lei nº 15.148, de 11/04/2005. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Prover o Est ado de energia que garant a a sustentabilidade do seu 

crescimento sócio-econômico. 

 Obediência aos preceitos de qualidade e confiabilidade do s istema 

elétrico. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Planejament o estratégico; 

 Plano de ação; 

 Programa anual. 
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 Descrição dos Princi pais Indicadores de Desempe nho dos 

Programas e  das Açõe s:  

 MVA – Potência Instalada de Transformação – Somatório das 

potências  inst aladas em transformações  em MVA. T em como 

objetivo demonstrar a exp ansão da capacidade de transmissão do 

sist ema elétrico, que permite ampliar o abastecimento de energia 

na rede de distribuição para região em que a obra est á sendo 

realiz ada. 

 Km - quilometro- Km de Linha de T ransmissão – Ext ensão em 

Km de Linha de T ransmissão. 

 MW – Potência Inst alada de Geração – Somatório das potências 

instaladas de geração em MW, pela implantação ou ampliação de 

capacidade da usina.  

  

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo crité rios Obje ti vos: 

 

 

 

 

PROGRAMA 1891 – PROGRAMA ENERGIA GARANTIDA PARA O 

ESTADO DE GOIÁS  

 

 Ação 1172 - Expansão do S istema de T ransmissão 

Realizações:  

 LINHA DE TRANS MISSÃO - LT CARAJÁS - PALMEIRAS 2 X 

230KV (GO IÂNIA) 

Obra iniciada em julho de 2009, 2,2 km de distância, tendo 70% dos 

serviços já executados e previsão de t érmino em junho de 2012. Est a 

obra foi p aralisada em 2010 devido à dificuldade em desapropriar áreas 

de passagem da LT. 

 SUBESTAÇÃO PLANALTO (MORRINHOS ) – 

SECCIONAMENTO DA LT ANHANGUERA 2 CACHOEIRA 

DOURADA. 

Obra iniciada em agosto de 2009, está prevista para conclusão em abril 

de 2012. Est as obras têm como objet ivo melhorar o abastecimento de 

energia at endendo à demanda de energia na distribuição para a região 

da Grande Goiânia e região Sul, com confiabilidade operacional. Estas 

melhorias no s ist ema de energia trazem benefícios como aumento da 

produção, emprego, renda e qualidade de vida a comunidade goiana. 

 

 

(   ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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  Ação 1173 - Expansão da Capacidade Instalada (Mva) 

Realizações: 

 SUBESTAÇÃO PALMEIRAS - Seccionamento da linha de 

transmissão Anhanguera-Firminópolis, 230 kV e inst alação do segundo 

transformador trifás ico, 230/69 kV – 50 M VA. Esta obra promoveu a 

ampliação de capacidade em 50 M VA e propiciou a conexão de 

cogeração de energia. Prevista para conclusão: março de 2012 

 SUBESTAÇÃO ANHANGUERA – 3º T RAFO – Inst alação do 3º 

transformador de 230/138 KV 100M VA ampliando a capacidade de 

at endimento à Grande Goiânia, obra em execução, com previsão de 

término em jun/ 2012. 

 SE CARAJÁS – 2º BANCO – Instalação do 3º transformador de 230/ 

138 KV 225 MVA ampliando a cap acidade de atendimento à Grande 

Goiânia, obra em andamento, com previsão de término em dez/2012. 

 

  Ação 1208 - Expansão do Sistema de Ge ração 

Realizações: 

Foram revist os e concluídos os ajust es no projet o básico da PCH Faz enda 

Velha, situada no rio Claro, municíp io de Jataí. Em 2011, o p rojeto foi aprovado 

pela ANEEL e obteve a licença ambiental de inst alação (LI) e foi criada a 

Energét ica Faz enda Velha, onde a Celg GT participa com 20% do 

empreendiment o.  

Os estudos de Inventário do rio Meia Ponte, aprovados na ANEEL, 

result aram 18 aproveit amentos com pot encia total de 317,5MW, das quais 08 com 

potência de 186MW foram selecionadas p ara desenvolvimento dos  projetos  

básicos já com registros ativos, sendo:  PCH Mota (26mw), PCH  Meia Ponte 

(22MW), PCH Campo Limpo (25,5MW) , PCH Chapéu (27MW), PCH Santa Rosa 

II (26MW), PCH Rochedo II (11,5MW), PCH Cachoeira do Meia Ponte (29MW), 

PCH Aloândia (19 MW). Em 2011, os projetos básicos dos 08 (oito) 

aproveit amentos selecionados foram desenvolvidos, entregues e receberam o 

aceit e da ANEEL p ara análise.  

A revisão dos estudos de invent ário do trecho médio do rio Claro, região 

sudoest e de Goiás , foi aprovado p ela ANEEL, e result aram 05 (cinco) 

aproveit amentos hidrelétricos com pot ência total de 96,7MW, dos quais 04 

(quatro) com potência tot al de 88,2M W, ap resent am int eresse para 

desenvolvimento dos projetos  básicos. Em 2011, os projet os básicos da UHE Erico 

Bittencourt (36 MW) e UHE Salt o Duran (36 MW) foram desenvolvidos  e 

entregues na ANEEL. 

Em 2011, a Celg GT constit uiu nova parceria com a EC Brasil e 

SONNEN, para execução dos estudos de inventário do rio Claro/ Pilões, 

localizado na bacia do rio Araguaia, inventário est e já entregue na ANEEL.  

Os estudos de Inventário dos rios Palma/Mosquito, localiz ados na região 

nordeste de Goiás, divisa com estado do Tocant ins, encontram-se na ANEEL 

aguardando análise e aprovação. No rio Palmas foram ident ificados 10 PCH com 
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potência tot al de 48,5MW e no rio  Mosquito, 10 PCH com p otencia t otal de 

42M W.   

A ampliação da PCH Rochedo, localiz ada no rio Meia Pont e no 

município de Piracanjuba não foi iniciada devido às dificuldades na capt ação de 

recursos para financiar o empreendimento. Espera-se para o ano de 2012 um 

melhor moment o para avançar na contratação dos  recursos financeiros necessários. 

Prosseguem os demais estudos de viabilidade p ara prospecção de novas 

unidades geradoras . Em 2011, a AN EEL concedeu novos prazos para entrega dos 

estudos. 
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5508 – COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E S OLUÇÕ ES  – CELG 

TELECOM 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Est ado de Infraestrutura  

 

GESTOR:  

 Alisson Ariel Lins de Alencar 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 A Companhia de T elecomunicações  e Soluções – C ELGTelecom – 

tem como finalidade otimizar a ut iliz ação da infraestrutura dos 

ativos da Companhia C elg de Participações – CELGPAR, por 

intermédio de investimentos que propiciem atuação em serviços de 

telecomunicações e t elecontrole, fabricação e comercialização de 

equipamentos e dispositivos eletrônicos, gestão do 

compartilhamento da infraestrutura, recebiment o de terceiros na 

fatura de energia elétrica, soluções na matriz de produt os e serviços 

das outras subsidiárias, controladas ou coligadas, atuação na área de 

tecnologia da informação, atividades e parcerias volt adas para 

pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e particip ação em outros 

empreendiment os e na capt ação de recursos junt o ao mercado, 

podendo ainda associar-se majorit ária ou minoritariament e a outras 

empresas, inclusive em regime de joint-vent ure, mediant e prévia 

comprovação de viabilidade t écnica, econômica e financeira, sempre 

mediant e prévia aut orização da Assembleia Geral de Acionistas, 

sendo expressament e vedada a sua p art icip ação em ent idades sem 

fins lucrativos.  

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 A empresa está em fase de estruturação. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

(  ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1892 – PROGRAMA GOIÁS DIGIT AL 

 

  Ação 1211 - Interconexão Óptica 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

  Ação 1212 - Acesso Óptico 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

  Ação 1213 - Equi pamentos de RTM 

Realizações: 

Não houve realização nesta ação. 

 

  Ação: 1215 - Equi pamentos de RAM 

Realizações:  

Não houve realização nesta ação. 
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5550 – FUNDO DE TRANSPORT ES 

 

VINCULAD A A:  

 Agência Goiana De Transportes  E Obras  - Agetop  

 

GESTOR:  

 Conselho Diretor, criado pelos membros discriminados abaixo: 

 Um represent ante do Governador do Est ado, escolhido dentre os 

secretários de Estado, que o presidirá; 

 Secretário de Estado de Infraestrutura; 

 Presidente da Agência Goiana de T ransportes e Obras - AGETOP. 

 O Conselho Diret or terá um suplent e para cada membro t itular e se 

reunirá todo mês ou em caráter extraordinário. É vedada qualquer 

remuneração aos membros do C onselho do Fundo de T ransport es. 

 O Fundo de T ransport es manterá cont abilidade própria, ficando sujeito 

à fiscalização do Tribunal de C ont as do Est ado (T CE), sem prejuízo do 

controle int erno e da audit oria da C ontroladoria G eral do Est ado. 

 

 

VISÃO INSTITUCIONAL 

 

 Obje tivo Institucional: 

 Idealizado p ela AGETOP sob um novo conceit o de manut enção de 

rodovias, realizará as atividades de conservação rotineira e 

periódica, de obras emergenciais, rep aros e execução de pont es e 

bueiros, s inaliz ação e adequação de rodovias  não p aviment adas. 

 A manutenção integrada atuará na malha paviment ada e não 

paviment ada, com cerca de 10 mil quilômetros cada. Será 

direcionado ainda para outros tipos de serviços rodoviários como 

sinaliz ação, na imp lantação, renovação e reparos de placas e 

sinaliz ação horiz ontal, com a pintura de faixas no pavimento. E 

também na imp lant ação e reparos em defensas metálicas e de 

concreto. 

 Nas rodovias pavimentadas o Programa RODOVIDA at uará com 

serviços na faixa de domínio, com roçagem manual e mecânica, 

limpeza e pintura de elementos  de drenagem, de pont es e bueiros 

tubulares e celulares, na reconstrução de t aludes de at erro e de cort e 

e na execução de element os de canaliz ação de água e de combat e a 

erosões. 

 Na pista de rolamento serão executados serviços de tapa-buracos, 

remendos profundos, selagem de trincas e recomposição de 
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elementos de drenagem superficial e a manutenção prevent iva com 

selagem asfált ica (aplicação de lama asfált ica e microrevestimento) 

e ainda na reconstrução de taludes e de cort e. 

 A conservação nas rodovias não pavimentadas executará os serviços 

de reconformação de plat aforma, abertura e limpez a de valet as 

laterais e limp eza de bueiros, eliminação de pontos crít icos, 

suavização de t aludes e aterros de pequena altura e de execução de 

valet as. E ainda de conservação e reconstrução de pontes de 

concreto e de madeira. 

 

 Legislação:  

 Criado pela LEI N º 17.297, de 26 de abril de 2011, o Fundo de 

T ransport es cust eará a manutenção, conservação e melhoria das 

rodovias estaduais. De natureza orçamentária e dotado de aut onomia 

administrat iva, financeira e contábil, o Fundo de T ransportes é 

const ituído por: 

 20% da receit a própria do Det ran (corresponde a 33% do tot al 

arrecadado); 

 100% do que é destinado ao Estado pela Cide; 

 100% dos recursos obtidos com a exp loração da faixa de domínio 

das rodovias; 

 Parte do ICMS de combustível (incremento da receit a). 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Tem–se por positiva a atuação da recuperação de rodovias est aduais 

goianas promovidas com os recursos oriundos do FT , uma vez que 

em pouco mais de três meses foram reabilitados mais de 500 

(quinhent os) quilômetros de rodovias est aduais paviment adas.  

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1011 - PROGRAMA CONS ERVAÇÃO E SEGURANÇA DA 

MALHA RODOVIÁRIA 

O present e programa foi implement ado no final do exercício de 2011, 

portanto, considerando as realiz ações pert inentes, tem-se que o programa atingiu 

seus result ados.  

(   ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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 Ação 1105 - Ampliar E Re vitalizar A Malha Rodovi ária – Rodovi da 

Realizações: 

Lote  Rodovia Trecho realizada (Km) 

1 GO-164 Goiás/Araguapaz   1,50km 

2 GO-164 Araguapaz/N.crixas  15,00km 

3 GO-164 Araguapaz/S.M.do Araguaia   6,00km 
4 GO-530 Araguapaz/A ruanã 12,76km 

5 

GO-154 Pilar/St a.Terezinha   4,00km 

GO-241 St.Tereza/Formoso --------- 
GO-428 Campinort e/Nova Iguaçu 24,13km 

GO-556 Ent.Go-428/Alto H orizonte   9,76km 

6 

GO-080 Jaraguá/G oianésia   8,00km 

GO-154 Ceres/Carmo do Rio Verde --------- 

GO-336 Ent.Br-153/Itap aci --------- 

7 
GO-154 Itaguarí/Itaguarú   6,50km 

GO-225 Corumbá/Pirenópolis  ---------- 

8 GO-118 Div.DF-Go/S.J. D'aliança 10,52km 

9 
GO-112 Simolândia/Iaciara 44,00km 
GO-346 Ent.Br-020/C abeceiras  28,00km 

0 

GO-070 Ent. GO-154/It aberaí ----------- 

GO-222 Anápolis/Nerópolis  18,00km 
GO-536 Entr.Go-020/S.C anedo   4,60km 

11 
GO-050 T rindade/Campest re 11,50km 

GO-222 Perímetro Urbano Araçu ------------ 

Lote Rodovia Trecho realizada (Km) 

GO-420 Entr.Go-070/N.Veneza ------------ 

12 
GO-040 Aragoiânia/Ent.Go-215-Pontalina 47,70km 

GO-515 Panamá/Goiatuba ------------ 

13 GO-330 Vianópolis/Pires do Rio 22,30km 

14 GO-020 Crist ianópolis /Pires  do Rio ----------- 

15 
GO-330 Pires do Rio/Ipameri ----------- 

GO-330 Ipameri/Cat alão ----------- 

16 
GO-164 Cont orno Firminópolis  ----------- 
GO-164 S.L.M.Belos / Sanclerlândia 23,00km 

17 GO-060 Iporá/Piranhas    9,00km 

18 GO-174 Iporá/Montividiu 12,50km 

19 GO-220 Ent.Br-158/Mont ividiu 40,00km 

0 

GO-174 Rio Verde/Ap. Do Rio Doce 31,00km 

GO-206 Inaciolândia/Quirinópolis  11,00km 

GO-206 Cont orno Quirinópolis  ----------- 

21 

GO-164 Quirinóp olis/Paranaiguara 28,00km 

GO-206 Quirinóp olis/ Caçu 35,00km 

GO-302 Aporé/It ajá 19,60km 

22 GO-184 Jat aí/Itumirim  16,00km 

23 GO-341 Mineiros/Divisa Go-Ms 18,00km 

24 GO-050 Chap adão do Céu/Div. Go-Ms   9,00km 

  TOTAL 526,37km 
 
 



5701 – AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - AGDR 
 
 

429 

5701 – AGÊNCIA GOIANA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL – 

AGDR 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Est ado de G est ão e Planejamento 

 

GESTOR:  

 Gastão de Araújo Leit e (23/11/2011 a 31/12/2011) 

 José Carlos Siqueira (21/10/2011 a 22/11/2011) 

 Wilt er Campos C oelho (01/01/2011 a 20/10/2011) 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 MISSÃO: Promover e execut ar as ações de desenvolviment o regional 

sust ent ável, integrando União, Distrito Federal, Estados, Municíp ios e 

sociedade organiz ada, equilibrado fatores socioeconômicos com 

qualidade de vida. 

 OBJET IVO CENTRAL: Minimiz ação dos desequilíbrios intra e inter-

regionais expressos pela melhoria dos indicadores sociais, 

econômicos, culturais  e ambient ais. 

 OBJET IVOS SECUNDÁRIOS: 

 Articular e int egrar os governos municipais, est aduais e federal 
na implement ação de p olíticas e execução das  ações de 
desenvolvimento; 

 Foment ar ações de desenvolvimento socioeconômico das regiões 
do Estado de Goiás; 

 Oferecer apoio técnico aos municíp ios na formulação de 
políticas  públicas; 

 Profissionaliz ar a gestão para melhor aproveit amento dos 
recursos . 

 

 Eixo(s) Gove rname ntal(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade  de Vi da):  

PROGRAMA MACRO-OBJETIVO 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do Entorno 
do Dist rito Federal  

Goiás Integrado e Sustentável 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Norte 
Goiano 
Programa de Desenvolvimento Local e Urbanístico 
Programa de Desenvolvimento Sustentável do 
Nordeste Goiano – Nordeste Novo 
Programa de Modernização do Uso da T ecnologia da 
Informação 

Goiás Excelência em Gestão Pública 

Programa de Gestão de Pessoas 
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 Legislação: 

 Criação: Lei nº 13.550 de 11/11/99 

 Jurisdição: Lei nº 17.257 de 25/01/11 

 Regulamento: Decreto nº 7.395 de 07/07/11 

 

AUTO-AVALIAÇ ÃO DA GESTÃO 

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Ge rais:  

Com o advento da nova estrutura organizacional que instituiu a Diretoria 

T écnica e respectivas gerências finalísticas , houve avanço na elaboração de 

projet os, captação de recursos, bem como na int ermediação com os parceiros 

visando solucionar as pendências  existentes . 

Dentro deste contexto foram firmadas parcerias e realizadas articulações 

junto a municípios, órgãos da administração pública est adual e federal para 

projet os de desenvolvimento regional a serem implement ados p ela AGDR, tais 

como: galpões industriais em 28 municíp ios goianos, obras de revitaliz ação na 

cidade de Goiás , estruturação do APL do mel no nordeste goiano et c. 

Para capt ação de recursos foram elaborados projetos e apresentadas 

propost as junto à SUDECO, sendo que a propost a p ara const rução de centro de 

comercialização e qualificação em artesanat o no municíp io de Alto Paraíso, bem 

como a propost a de aquisição de máquinas e equip amentos para desenvolvimento 

dos Arranjos Produtivos Locais no Vale do Paraná, no valor tot al de R$ 

1.778.111,00, foram aprovadas e os recursos já se encontram empenhados pela 

União. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Planejamento Estrat égico; 

 Relat órios Gerenciais para acompanhamento. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s:  

O indicador de desempenho dos  programas execut ados por est a A gência e 

previstos no PPA 2008-2011 é o Índice de Desenvolvimento Regional – IDR, 

compost o pela variação percentual da média geométrica da soma entre o Índice de 

Desenvolvimento Econômico - ID E e o Índice de Desenvolviment o Social - IDS 

dos municípios, índices estes divulgados pela Superintendência de Est at ísticas, 

Pesquisa e Informações Socioeconômicas – SEPIN / SEGPLAN. Cont udo, a 

últ ima p ublicação divulgada dest es índices  foi em 2006, impossibilit ando ass im  

uma avaliação real do desempenho desta Agência at ravés dest e indicador. 
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 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1023 - PROGRAMA D E DES ENVOLVIMENTO 

S USTENTÁVEL DO ENTORNO DO DIST. FEDERAL 

Em 2011, foram concluídos os 4 projetos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) executados pela AGDR, quais sejam, a infraestrutura 

completa das  obras de construção de 1970 unidades habitacionais e de 4 Centros 

Comunit ários.nos municípios de Cidade Ocidental, Formosa, Planaltina e Santo 

Antônio do Descoberto, incluindo a const rução de galerias  pluviais, rede de 

distribuição de energia elét rica e iluminação pública, s ist ema de abastecimento de 

água, s ist ema de esgot o sanitário e s istema viário.  Foram beneficiadas  diret amente 

cerca de 7.000 pessoas. Esses projet os foram iniciados em 2008 e, devido à sua 

complexidade, concluídos soment e em 2011. 

Os projetos de Trabalho Social dos municíp ios de C idade Ocident al e 

Formosa foram concluídos , com a realiz ação de cursos, seminários e palestras 

(geração de trabalho e renda, cult ura, laz er, saúde e cidadania) p ara a população 

beneficiada com as  unidades habit acionais do PAC.  

 Ação 1104 - Implantação de Infra-Estrutura no Entorno do D F 

Realizações/Obras:  

 Em 2011, foram concluídas as obras  de implant ação de infraestrutura 

das unidades habit acionais construídas com recursos do PAC nos 

municípios de Cidade Ocident al, Formosa, Planaltina e Santo Antônio 

do Descoberto. Esses quatro projetos foram iniciados em 2008 e 

previam a implantação de rede de distribuição de energia elétrica e 

iluminação pública, s ist ema de abastecimento de água, sistema de 

abastecimento de esgoto sanitário, sist ema viário e galerias pluviais . 

 Foram invest idos ainda R$ 1.180.314,32 referentes à parte da 

contrap art ida do convênio firmado para rep asse de recursos e 

fiscalização de obras de infraestrutura urbana execut adas na cidade de 

Águas Lindas de Goiás. Sendo o valor total da contrapartida de R$ 

3.794.200,00 e o valor do contrato de repasse com a CAIXA pela 

União de R$ 25.500.000,00. 

Programa de Desenvolvim ento Sustentável do Entorno do DF - Cód 1023  
Ação: 1104 – Implantação de Infraestrutura no Entorno do D F 

Produto: Projeto Executado  Unidade: Unidade 

Metas Físicas Metas Financeiras 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

1 4 R$ 322.000,00  R$ 2.035.042,39  

 

 

( x ) Gestão Participativa       

(   ) Gestão com Foco nos Resultados  

(   ) Política de Gestão de Pessoas    
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Realiz ações 2011: 

O bra: 22165 - Convênio com o Municíp io de Á guas Lindas de Goiás - Repasse de 
Recursos e Fiscalização de O bras 

Produto: Fiscalização Realizada  Unidade:  Percentual  

Localidade   Físico  Financeiro  

   Previsto  Realizado  Previsto  Realizado  
AGUA S LINDAS DE 

GOIAS  47,1  31,1  2.120.159,40  1.180.314,32  

Total  47,1  31,1  2.120.159,40  1.180.314,32  
 

O bra: 18048 - Implantação de Rede de Distribuição de Energia Elétrica e Iluminação 
Pública – PAC 

Produto: Rede de Energia Elétrica Implantada Unidade:  Percentual  

Localidade   Físico  Financeiro  

   Previsto  Realizado  Previsto  Realizado  
FORMO SA   6,9  0,00  167.668,20  

PLANALT INA  2,5  0,00  60.409,30  
Total   9,4  0,00  228.077,50  

 

O bra: 18010 - Implantação de Sistema de Abastecimento de Água- PAC  

Produto: Sistema de Abastecimento de Água 
Implantado  Unidade:  Percentual  

Localidade   Físico  Financeiro  

   Previsto  Realizado  Previsto  Realizado  
CIDADE OCIDENTAL  3,9  0,00  74.110,42  

FORMO SA   6,2  0,00  111.685,34  
PLANALT INA  10,0  0,00  175.508,38  

Total   20,1  0,00  361.304,14  

 

Obra: 18046 - Implantação de Sistema de Esgoto Sanitário – PAC  

Produto: Esgoto Sanitário Implantado  Unidade:  Percentual  

Localidade  Físico  Financeiro  

   Previsto  Realizado Previsto  Realizado  
FORMOSA  22,1  0,00  211.393,28  

Total   22,1  0,00  211.393,28  

 

Obra: 18050 - Implantação de Sistema Viário – PAC  

Produto: Sistema Viár io Implantado Unidade:  Percentual  

Localidade  Físico  Financeiro  

   Previsto  Realizado Previsto  Realizado  
FORMOSA  0,2  0,00  53.953,15  

Total   0,2  0,00  53.953,15  

 
 

 Ação 2454 - Elaboração e Exe cução de Projetos de Desenvol vimento 

Regi onal no DF 

Realizações: 

 O T rabalho Técnico Social é um projeto que visa a geração de 

trabalho e renda, cultura, lazer, saúde e cidadania para a p opulação 

beneficiada com as unidades habitacionais construídas com recursos  

do PAC, através da realiz ação de cursos, seminários  e palestras.  
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 Em 2011, os projet os execut ados em Cidade Ocidental e Formosa 

foram concluídos junt o aos beneficiários com a aplicação da Pesquisa 

de Avaliação de Pós-O cupação. Já os projet os desenvolvidos em 

Planalt ina e Santo Antônio do Descoberto ainda estão em fase de 

execução, com previsão de t érmino em 2012. 

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Entorno do D F - Cód 1023  
Ação: 2454 – Elaboração e Execução de Projetos de Desenvolvimento Regional no 
DF 
Produto: Projeto Executado  Unidade: Unidade 

Metas Físicas Metas Financeiras 

Previsto Realizado Previsto Realizado 
1 2 R$ 906.000,00  R$269.505,02  

 

Realiz ações 2011: 

Obra: 18013 – Execução do Trabalho Social – PAC 

Produto: Obra Realizada  Unidade:  Percentual  

Localidade   Físico  Financeiro  

   Previsto Realizado Previsto  Realizado  

CIDADE OCIDENTAL 13,0 9,9 141.249,00 105.746,00 

FORMOSA 10,5 7,5 112.640,20 80.639,90 

PLANALT INA 12,8 4,9 137.668,32 52.761,12 

SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 11,2 2,8 122.315,84 30.358,00 

Total  47,5 25,1 513.873,36 269.505,02 

 

 Ação 2455 -  Apoiar a Form ação e Gestão de Consórcios  

Inte rmunicipais No D F 

Realizações: 

 Ação não execut ada em 2011. 

Obse rvações:  

 Esta ação dep ende da vontade dos municípios em consorciarem-se em 

razão da autonomia administrat iva municipal. Uma vez que não houve 

demanda em 2011, a ação não foi imp lementada.  

 

 

PROGRAMA 1024 - PROGRAMA DE D ES ENVOLVIMENTO 

S USTENTÁVEL DO NORTE GOIANO 

Considerando que em 2011 não houve destinação de recursos p ara 

nenhuma das 03 (três) ações do Programa de Desenvolviment o Sustentável do 

Norte Goiano, não foi possível concret izar projetos, execut ar obras e at ender as  

ações e metas  previstas. 

 

 Ação 1101 - Implantação de Infra-Estrutura no Norte Goiano 

Realizações: 

 Ação não execut ada em 2011. 
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 Ação 2456 - Elaboração e Execução de Proje tos  de Desenvolvimento 

Regional no Norte  

Realizações: 

 Ação não executada em 2011. 

 

 Ação 2457 – Apoiar a Form ação e Gestão de Consórcios 

Inte rmunici pais no Norte  

 Ação não executada em 2011. 

Observações:  

 Est a ação depende da vont ade dos municípios em consorciarem-se em 

raz ão da autonomia administrativa municipal. Uma vez que não houve 

demanda em 2011, a ação não foi implementada.  

 

 

PROGRAMA 1033 - PROGRAMA DE D ES ENVOLVIMENTO LOCAL E 

URBANÍSTICO 

Em 2011, foram concluídos os 4 projetos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) execut ados pela AGDR, quais sejam, as obras de construção 

de 1970 unidades habit acionais e de 4 Centros Comunit ários nos municípios de 

Cidade O cidental, Formosa, Planaltina e Santo Antônio do Descoberto.  Foram 

beneficiadas diretamente cerca de 7.000 p essoas. Esses projetos foram iniciados 

em 2008 e, devido à sua complexidade, concluídos somente em 2011. 

A obra de construção de um lago em Cavalcant e com a urbanização de 

suas margens foi finaliz ada. 

As obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas, com meio-fio e 

sinalização vert ical e horiz ont al em Colinas do Sul, Doverlândia, Maurilândia, 

Orizona, Palmelo, Port elândia, Silvânia e Vianópolis são referentes ao Programa 

Pró-Municípios, firmado entre o M inistério das Cidades e o Governo do Est ado de 

Goiás, execut ado p or esta Agência. Durante o ano de 2011 foram sanadas  

pendências de execução física apontadas pela CAIXA. No ent anto, como uma das  

empresas contratadas se recusou a concluir o serviço no municíp io de 

Doverlândia, foi aberto processo administrativo contra a mesma e nova licitação 

est á sendo prep arada. Ressalta-se que por se trat ar de um único Contrato de 

Repasse, esse só será encerrado quando a CAIXA atest ar a últ ima medição e 

liberar os p agament os p endentes. 

 

 Ação 1069 - Obras de  Ação Urbana 

Realizações: 

 Em 2011, a obra de const rução de um lago e urbanização de suas  

margens no município de Cavalcante – GO foi concluída com o 

pagament o de R$ 14.305,98. 
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Programa de Desenvolvimento Local e Urbanístico - Cód 1033 
Ação: 1069 – Obras de Ação Urbana 
Produto: Obra Executada Unidade: Unidade 

Metas Físicas Metas Financeiras 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

1 1 R$ 350.000,00  R$ 14.305,98  

Realiz ações 2011: 

Obra: 9336 – Construção de um Lago e Urbanização de suas Margens - Cavalcante 

Produto: Barragem Construída Unidade:  M2 

Localidade   Físico  Financeiro  

   Previsto Realizado Previsto  Realizado  

CAVALCANT E - 2.711,13 - 14.305,98 

Total  - 2.711,13 - 14.305,98 

 

 Ação 1071 - Proje tos  Espe ciais 

Realizações:  

 As obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas, com meio-fio e 

sinaliz ação vert ical e horizontal em Colinas do Sul, Doverlândia, 

Maurilândia, Oriz ona, Palmelo, Port elândia, Silvânia e Vianópolis são 

referentes ao Programa Pró-Municípios, firmado entre o Ministério 

das Cidades e o Governo do Estado de Goiás, execut ado por esta 

Agência. Durante o ano de 2011 foram sanadas  p endências  de 

execução fís ica ap ont adas pela CAIXA. No entanto, como uma das 

empresas contratadas se recusou a concluir o serviço no município de 

Doverlândia, foi abert o processo administrativo contra a mesma e 

nova licit ação está sendo preparada. Ressalta-se que por se tratar de 

um único Contrat o de Rep asse, esse só será encerrado quando a 

CAIXA atest ar a últ ima medição e liberar os pagamentos pendentes. 

Programa de Desenvolvim ento Local e Urbanístico - C ód 1033 
Ação: 1071 – Projetos Especiais 
Produto: Projeto Executado  Unidade: Unidade 

Metas Físicas Metas Financeiras 
Previsto Realizado Previsto Realizado 

1 - R$ 184.000,00  - 

 

 Ação 2094 - Impleme ntação e Sustentabili dade do Programa 

Realizações:  

 A ação não foi execut ada em 2011. 

 

 

PROGRAMA 1035 - PROGRAMA DE D ES ENVOLVIMENTO 

S USTENTÁVEL DO NORDESTE GOIANO – NORDESTE NOVO 

Considerando que em 2011 não houve destinação de recursos p ara 

nenhuma das 03 (três) ações do Programa, não foi possível concretiz ar projetos, 

executar obras  e atender as ações e metas  previstas. 
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No entanto, a AGDR através da Gerência do Programa de 

Desenvolvimento do Nordest e Goiano desemp enhou papel fundamental na 

articulação de políticas públicas para a elaboração de novos projet os, aprovação de 

propost as no SICONV, celebração de convênios , fort alecimento e APL’s, 

integrando os  três níveis de governo e sociedade civil organizada. 

A Diretoria Técnica, junt ament e com sua equipe, est eve presente em 

quase t odos os 20 municípios do nordeste goiano, buscando novas parcerias, 

articulando a elaboração de novos projetos, traz endo soluções e fort alecendo os já 

exist entes. 

Através  dest a articulação, foi p ossível assinar dois convênios com a 

União através da SUDECO. O  primeiro, no valor de R$ 600.000,00, destina-se a 

construção de um centro de comercialização e qualificação profissional do 

artesanato na cidade de Alto Paraíso. O Segundo, no valor de R $ 1.000.000,00, 

para aquis ição de veículos, máquinas e equipament os que at enderão aos  Arranjos 

Produtivos do Vale do Paranã.  

A AGDR recebeu autoriz ação do Governo do Est ado para realiz ar a 

reforma da quadra de esportes do Distrito de São Jorge – Alto Paraíso, 

equipamento público de fundamental import ância para a realiz ação de tradicionais 

eventos culturais na região, sem mencionar sua dest inação específica, como 

esp aço adequado p ara a prática de at ividades esportivas da comunidade local. Os 

projet os de engenharia bem como o orçamento da obra estão em fase final de 

elaboração. 

A Agência promoveu ainda encontros de todos os at ores resp onsáveis, 

direta ou indiretament e, pelo projeto da agroindústria de processamento de frutos  

do cerrado de Damianópolis, buscando soluções para a operacionaliz ação da 

mesma. E, atendendo solicit ação do Governo do Estado, realizou visita técnica em 

equip amentos públicos na cidade de Alvorada do Nort e, cujos projetos de reforma 

est ão sendo elaborados pela Assessoria de Arquit etura e Urbanismo. 

 

 Ação 1094 - Implantação de Infra-Estrutura No N ordeste 

Realizações: 

 Ação não execut ada em 2011. 

 

 Ação 2312 - Apoi ar a Formação e Gestão de Consórcios  

Inte rmunicipais  

Realizações: 

 Ação não execut ada em 2011. 

 

 Ação 2313 - Elaboração e Exe cução de Projetos de Desenvol vimento 

Regi onal 

Realização: 

 Ação não execut ada em 2011. 
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PROGRAMA 3008 - MODERNIZAÇÃO DO USO DA TECNO LOGIA DA 

INFORMAÇÃO 

 

 Ação 1237 - Prover suporte té cnico a sistemas, programas e 

equi pamentos de TI/TELECON em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

 Não houve efetiva modernização t ecnológica, na Agência Goiana de 

Desenvolvimento Regional, result ant e da execução do Programa. 

 

 Ação 1238 - Prover materi ais e serviços para ope ração de redes e  

equi pamentos de TI/TELECON em uso na Administração Públi ca 

Estadual 

Realizações: 

 Não houve efetiva modernização t ecnológica, na Agência Goiana de 

Desenvolvimento Regional, result ant e da execução do Programa. 

 

 

 

 Ação 2856 - Prove r soluções em sistem as, programas e equi pamentos 

de  T I/T ELECON em uso na Administração Públi ca Estadual  

Realizações: 

 Não houve efetiva moderniz ação t ecnológica, na A gência Goiana de 

Desenvolvimento R egional, result ant e da execução do Programa.  

 

 

PROGRAMA 3010 – PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvol vi mento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor - Ppcss 

Realizações: 

 Ação não imp lementada.  

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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5702 – AGÊNCIA GOIANA D E REGULAÇÃO, CONTROLE E 

FIS CALIZAÇÃO DE S ERVIÇOS  PÚBLICOS – AGR 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 SEGPLAN 

 

GESTOR:  

 Humberto Tannús Júnior 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje tivo Institucional: 

 Exercer o poder regulat ório, de forma autônoma, garantindo o 

equilíbrio entre o poder público, usuários e operadores dos serviços 

delegados, em prol da sociedade. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental (ais)/ Macro-obje ti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade  de Vida):  

 Goiás Excelência em Gestão Pública 

 Legisl ação:  

 Lei nº 13.550, de 11 de novembro de 1999, de criação da Agência 

Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - 

AGR, disciplinada pela Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e 

regulament ada pelo Decreto nº 5.940, de 27 de abril de 2004. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Foi elaborado um p lano estratégico com base no Balanced Scorecard e 

iniciada diversas ações de reestruturação das  áreas de fiscalização, 

com novas equip es, treinamentos, novos equipamentos e novos 

modelos  de gest ão com base em resultados.  

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Plano Estratégico – Metodologia Balanced Scorecard 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 Indicadores de qualidade dos  serviços  públicos; 
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 Fiscalizações / Abordagens 

 Itens Verificados 

 Não-conformidades 

 Autos de Infração 

 Apreensões  

 Cadastro de Empresas  

 Licenças  

 Sat isfação do cidadão-usuário 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo crité rios Obje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3008 - MODERN IZAÇ ÃO DO USO DA TECNOLOGIA DA 

IN FORMAÇÃO  

 

 Ação 2856 - Prove r soluções em sistem as, programas e equi pamentos 

de  T I/T ELECON em uso na Administração Públi ca Estadual  

Realizações: 

 Implement ar soluções  de informática na AGR 

Obse rvações: 

Foi realiz ado um contrato de impressão, subst ituindo diversas  

impressoras jato de tinta existentes em todas as unidades por impressoras à laser 

comp artilhadas (uma por andar), com um sist ema que permit e o controle das  

impressões . 

Foram abertos os seguint es processos de aquis ição: 

- Link de internet de 16 Mbps dedicado; 

- 120 novos comp utadores  

- 20 laptops 

- 25 t ablets 

- Diversos s ist emas informatiz ados como de fiscalização, tramitação de 

processos virtual, auditoria financeira e contábil, cadastro e 

licenciament o de empresas, vistorias de veículos, jurídico, planejament o 

 

( x ) Gestão Participativa       

( x ) Gestão com Foco nos Resultados  

( x ) Política de Gestão de Pessoas    
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e indicadores, gestão de document os e não-conformidades da ISO 9001, 

int ranet, sit e, controle de imp ressões, help-desk e de segurança da 

informação; 

Muitos destes processos foram iniciados há mais  de 6 meses  e nenhum foi 

concretiz ado em 2011 devido à quantidade de burocracia e níveis decisórios dos 

órgãos controladores. 

 

 

PROGRAMA 3010 – PROGRAMA D E GESTÃO DE PESS OAS 

 

  Ação 2859 - Desenvol vimento de ações  de prom oção, preservação e 

controle da saúde do Servi dor - PPCSS 

Realizações: 

 Implementar Programa Saúde na AGR 

Observações: 

Ações em andamento: 

1. CIPA 

2. SESMT  

3. Ginást ica laboral 

4. Consultório de enfermagem 

5. Atendiment o de uma assist ente social 

6. Supervisão de um técnico de segurança do trabalho 

7. Palestras  de esclareciment o sobre doenças  

 

 

PROGRAMA 3013 - PROGRAMA ES TADUAL DE REGULAÇÃO 

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

- Fiscalizações / Abordagens 
- Itens Verificados 
- Não-conformidades 
- Autos de Infração 
- Apreensões  
- Cadast ro de Empresas  
- Licenças  
- Atendimentos ao cidadão-usuário 
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Transporte 15691 - - 2926 300 260 7145 5532 

Energia – Distribuição 14 51 31 3 - - - - 

Energia - Geração 37 56 36 5 - - - - 
Saneamento 136 - 127 58 - - - - 
Recursos Hídricos 50 275 102 88 - - - - 
C ontabilidade 
Regulatória 46 - 25 - - - - - 

Ouvidoria - - - - - - - 22366 
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Ações execut adas ou iniciadas em 2011, que também estarão descrit as na 

execução de outras  ações: 

 Elaboração do Plano Diretor de Transporte Intermunicipal – PDT I, 

através de um convênio com a UnB, visando o redesenho das linhas, 

elaboração um sist ema de gest ão do serviço e regularização de 

autoriz ações precárias com a licit ação dest as. 

 Extinção das regionais divido à problemas de gest ão como alt o custo, 

distanciamento de gestão central e diversos casos de corrupção; 

  Parceria com a Metrobus que disponibiliz ou 11 fiscais de transport es 

e 12 servidores para área administrativa, recém contratos  por concurso 

e que foram capacitados ant es de seu ingresso no trabalho; 

 Retorno de 13 Gestores de Regulação, dos  23, à disp osição de outros 

órgãos. 10 gestores ainda estão à disposição; 

 Remanejament o interno de servidores, t ent ando melhorar seu 

aproveitamento e produtividade. 

 Capacitações; 

 Pesquisa de Clima Organizacional para levant ar os fat ores 

motivacionais; 

 Ações de racionalização de recursos . 

 Camp anhas de informação, educação e conscientização do cidadão-

usuário. 

 Abertura de processos de aquisição de equip amentos como veículos, 

uniformes, GPS, computadores, servidores , impressoras, câmeras  

fotográficas e tablets. 

 Abertura de processos  de aquisição de diversos sistemas 

informatizados como de fiscalização, tramitação de processos virtual, 

auditoria financeira e contábil, cadast ro e licenciamento de empresas, 

vistorias de veículos, jurídico, planejamento e indicadores, intranet, 

sit e, controle de impressões, help-desk e de segurança da informação; 

 Novo link de int ernet de 16 Mb dedicado; 

 Início da cert ificação ISO 9001, visando à padroniz ação de processos  

e documentos e maior qualidade dos serviços prestados; 

 Revisão de toda a legis lação de todos os  serviços; 

 Reforma estrutural, elétrica e lógica do p rédio da AGR 

 

 Ação 2862 - Re gulação dos S erviços Públicos e Ativi dades 

Econômicas de Inte resse  Públi co Delegados 

Realizações: 

 Elaborar o Plano Diret or do Transporte Int ermunicip al de Passageiros  

e marco regulat ório do transp ort e intermunicipal de p assageiros  

 Licit ar linhas do transport e rodoviário intermunicipal de p assageiros  
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 Cert ificar empresas do serviço especial de transportes  

 Emitir licenças de viagens às empresas do serviço especial de 

transportes 

Observações: 

 Foi iniciado o PDTI, através de um convênio com a Universidade de 

Brasília, com um praz o de 15 meses  para sua finaliz ação. Foi 

realizado em 2011 aproximadamente 30% do trabalho deste convênio. 

A licit ação soment e será realiz ada ap ós a elaboração do PDT I. 

 Foram cadastradas 260 empresas p ara o transp ort e de fretament o e 

emitidas 7.145 licenças do transporte cont ínuo, eventual ou turístico, 

escolar e esp ecial vinculada. Foram atendidos 5.532 cidadãos para o 

cadastro e licenças de transport e. 

Empresas cadastradas Li cenças emitidas Usuários  atendi dos 
260 7.145 5.532 

 

  Ação 2863 - Controle e  Fiscalização de S erviços Públi cos e Ati vidades 

Econômicas de Interesse Público Delegados  

Realizações: 

 Coordenar e fiscaliz ar t écnica e comercialmente as conc. de energia 

elétrica 

 Controlar e fiscaliz ar as us inas do tipo: pch, cgh, uhe e ut e no estado 

 Coordenar o convênio aneel/agr e promover o relacionamento 

institucional 

 Controlar e fiscaliz ar a at ividade da goiasgas 

 Controlar e fiscaliz ar o transporte intermunicipal e interest adual de 

passageiros  

 M onitorar as linhas do transporte intermunicipal e interest adual de 

passageiros  

 Execut ar vist orias de inspeção veicular 

 Controlar e fiscaliz ar sistemas de abast ecimento de água e 

esgot amento sanitário 

 Cont ato técnico para celebração de convênios nas áreas de 

saneamento básico e recursos  naturais  

 Fiscalizar o p agament o de royalties das empresas mineradoras  

 Controlar e fiscaliz ar captações subterrâneas de recursos  hídricos  

 Controlar e fiscaliz ar captações superficiais de recursos  hídricos  

Obse rvações: 

 O serviço de Fiscaliz ação de Geração e Distribuição de Energia 

Elétrica da AGR é modelo para os outros serviços. Execut ado à partir 

de um convênio com a ANEEL, este serviço produz excelentes  

resultados por possuir ót imos técnicos (grande número de gestores, 
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engenheiros eletricistas e civis) e um forte sistema de gestão, com 

planejament o, indicadores, padroniz ação de processos e document os e 

ciclos de melhoria contínua.  

 O serviço de Fiscaliz ação do Saneamento Básico possui bons 

result ados e um bom controle de seus processos, falt ando indicadores 

de controle da qualidade do serviço e uma melhor p adroniz ação de 

seus documentos . Foi iniciado em 2011 um convênio com a 

Universidade Federal de Goiás, para análise de qualidade da água. 

Possui servidores  qualificados, um gestor, 2 engenheiros civis, uma 

bióloga, uma tecnólogo em gest ão ambiental e um técnico em 

saneamento. Necessit a de revisão das normas de fiscaliz ação deste 

serviço. 

 O serviço de Fiscaliz ação dos R ecursos Hídricos e Minerais possui 

result ados  incipientes  e baixo controle de seus processos, faltando 

indicadores de controle da qualidade do serviço e uma melhor 

padroniz ação de seus documentos Possui alguns servidores 

qualificados, mas apenas um gestor e 2 engenheiros. Necessita de 

revisão das normas de fiscaliz ação deste serviço. 

 O serviço de Fiscaliz ação dos Bens Desestat izados é precário, possui 

result ados  incipientes  e baixo controle de seus processos, faltando 

indicadores de controle da qualidade do serviço e uma melhor 

padroniz ação de seus documentos.  Possui soment e um fiscal 

(engenheiro civil) com carga de trabalho de 6 horas diárias. Necessita 

de revisão das normas de fiscalização deste serviço. 

 O serviço de Fiscaliz ação do Transporte Intermunicipal de 

Passageiros é um dos mais precários da AGR. Internament e à AGR 

este serviço cont ava com mais  de 70% de seu pessoal como contrato 

temporário que finalizaram em julho. Servidores com baixa 

produt ividade, alto índice de erros, desmot ivados e diversos casos  de 

corrupção. A maioria das linhas  encontra-se autorizada em caráter 

precário, quer dizer, nunca foi licit ada. Seu sistema de gestão não 

monitora através  de indicadores  de qualidade do serviço e não existe 

planejamento. O corpo técnico é escasso e com baixa qualificação.  

 O serviço de C adastro e Licenciamento de Veículos possui bons 

resultado, mas necessita ser informatiz ado, minimizando a sua 

necessidade atual de servidores. 

 Para resolver est as questões foram execut adas ou iniciadas as  

seguintes ações em 2011, que também est arão descritas na execução 

de outras ações: 

1. Elaboração do Plano Diret or de Transporte Intermunicipal – PDTI, 

através de um convênio com a UnB, visando o redesenho das linhas, 

elaboração um sist ema de gestão do serviço e regularização de 

autorizações precárias com a licit ação dest as. 

2. Extinção das regionais; 
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3.  Parceria com a Metrobus que disponibilizou cerca de 30 fiscais de 

transportes, recém contratos por concurso e que foram capacitados 

antes  de seu ingresso no trabalho; 

4. Retorno de diversos Gest ores de Regulação à disp osição de outros 

órgãos; 

5. Remanejamento interno de servidores, tentando melhorar seu 

aproveit amento e produtividade. 

6. Capacit ações; 

7. Pesquisa de C lima Organiz acional para levantar os fatores 

motivacionais ; 

8. Ações de racionaliz ação de recursos. 

9. Campanhas de informação, educação e conscient ização do cidadão-

usuário. 

10. Abertura de processos de aquis ição de equipamentos como veículos, 

uniformes, GPS, computadores, servidores, impressoras, câmeras 

fotográficas e tablets. 

11. Abertura de processos de aquis ição de diversos s istemas 

informatizados como de fiscalização, tramitação de processos 

virtual, auditoria financeira e contábil, cadastro e licenciamento de 

empresas,  vistorias de veículos, jurídico, planejament o e 

indicadores , intranet, site, controle de impressões , help-desk e de 

segurança da informação; 

12. Novo link de internet de 16 M b dedicado; 

13. Início da certificação ISO 9001, visando à padroniz ação de 

processos e documentos e maior qualidade dos serviços prestados; 

14. Revisão de t oda a legis lação de t odos os serviços; 

15. Reforma estrutural, elétrica e lógica do prédio da AGR 
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Transporte 15691  - -  2926 300 260 7145 5532 
Ene rgia – 
Distri bui ção 14 51 31 3 -  -   - -  

Ene rgia - Ge ração 37 56 36 5 -  -   - -  
S aneamento 136  - 127 58 -  -   - -  
Recursos Hí dricos  50 275 102 88 -  -   - -  
Contabili dade 
Regulatória 46 - 25   -  -   - -  
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Fiscalização do Transp ort e de Passageiros 

 

  Ação 2864 - Atendimento ao Usuário de Servi ços Públicos  

Realizações: 

 Atender solicit ações de usuários 

 Mediar conflitos entre concessionárias e usuários  

Observações: 

 Foram atendidos 22.366 cidadãos dentre reclamações, denúncias, 

sugestões, elogios  e informações. 

 Foi suspensa a parte de Ouvidoria do convênio com ANEEL, por falta 

de servidores t écnicos efet ivos . 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 3316 - PROGRAMA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

PÚB LICOS 

 

 Ação 2890 - S atisfação do Usuári o de S erviços Públi cos 

Realizações: 

 Realizar pesquisa de satisfação do usuário dos serviços públicos  

 Cadastrar fiscais voluntários  

Obse rvações: 

 Foram cadastrados 170 fiscais voluntários. 

 Foram realizadas somente 2 pesquisas  de satisfação desde a criação da 

AGR, as quais esta gestão ainda não teve acesso às informações e não 

sabe quando foram realizadas. 

 No ano de 2011 não foi realizada nenhuma pesquisa. 

MANIFESTAÇÕ ES QTDE 
Energia 4216 

Transporte 7678 
Saneamento 9607 

Outros  865 
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Servi ço Fiscais voluntários  cadastrados 

Ouvidori a 170 

 

 

PROGRAMA 3317 - PROGRAMA ESTADUAL D E IN VESTIMENTOS , 

PARC ERIAS E D ES ES TATIZAÇÃO 

 

  Ação 2891 - Controle Econômico-Financei ro dos Contratos 

Realizações: 

 Realiz ar fiscaliz ação econômico-financeira dos contratos  

Observações: 

Análise de todos os  contratos celebrados com a AGR, relativos a 

concessões, roy alt ies e t ransportes, tais  como: 

1. T erminal R odoviário de Goiânia e Campinas (Maia e B orba S/A); 

2. Cent ro de Convenções de Goiânia (PB Construções e C om. Ltda.); 

3. Ginásio Int ernacional de Goiânia (Consórcio Goiânia Arena); 

4. T erminal R odoviário de Anápolis (At lânt ica Construções Ltda.) 

5. Calcário Santa T ereza Lt da; 

6. Calcilândia M ineração Lt da; 

7. SAMA S/A Minerações  Associada; 

8. Mineradora Serra Grande S/A; 

9. Titânio Goiás Indústria Comercio Lt da; 

10. Prometálica Mineração Centro O este S/A; 

11. 35 empresas  de transporte rodoviário int ermunicip al de passageiros 

do estado de Goiás. 

Servi ço Análise de C ontratos  Notificações  
Contabili dade Regulatóri a 46 25 

 

 Ação 2892 - Fiscalização dos Bens Desestatizados 

Realizações:  

 Controlar e fiscaliz ar t erminais rodoviários  

 Controlar e fiscaliz ar bens  imóveis esportivos  

 Controlar e fiscaliz ar demais bens do Estado 

Obse rvações: 

 O serviço de Fiscalização dos Bens Desestat iz ados é precário, possui 

resultados  incipientes  e baixo controle de seus  processos, faltando 

indicadores  de controle da qualidade do serviço e uma melhor 

padronização de seus documentos .  Possui somente um fiscal 
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(engenheiro civil) com carga de trabalho de 6 horas diárias. Necessita 

de revisão das normas de fiscaliz ação dest e serviço. 

Serviço 
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Bens Desestatizados 72 41 05 

 

Serviço Qtdade 
Vistorias Té cnicas Físico/O pe racionais nos Bens 
Conce didos:  60 

Vistorias dos Te rminais Rodoviári os de Passagei ros, 
Ginási os de Esporte, Estádi os  e Campos de  Futebol  
(muni cí pi os)  

41 

Irre gulari dade s  17 
Oficiados os  Administradores  12 
Vistorias de Pontos de Paradas  2 
Veri ficação da possi bili dade para autorizar 
funcionamento de ponto de parada 1 

Levantamento de dados e cálculos de reajuste da Tarifa 
de Utilização de  Terminais  Rodovi ários de Passagei ros  167 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA D E APOIO AD MINISTRATIVO 

 

  Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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5703 – AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 SECRETARIA DE EST ADO DE GESTÃO E PLAN EJAMENT O – 

SEG PLAN/GO 

 

GESTOR:  

 Luiz Antônio Faustino Maronezi 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

"Ser um inst rumento de desenvolvimento econômico e social, 

foment ando negócios , cont ribuindo para o crescimento dos  setores produtivos  e 

colaborando com a redução das desigualdades sociais proporcionando a ampliação 

da geração de emprego e renda, p or meio de uma at uação dinâmica e moderna”. 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Contribuir para a aceleração do desenvolvimento sust ent ável do 

Estado de Goiás, est imulando a realização de investimentos, a 

criação de emprego e renda, a modernização das estruturas 

produt ivas, o aumento da comp etit ividade est adual e a redução das 

desigualdades sociais  e regionais. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de  Atuação (PPA 2008-2011 - Goiás  

Estado da Qualidade de Vi da): 

 Desenvolvimento Econômico e Científico-T ecnológico 

 

 Legisl ação:   

 Empresa de economia mista, de capital fechado, sob sup ervisão e 

fiscalização do Banco Central do B rasil, e jurisdicionada à 

Secretaria de Est ado de Gestão e Planejamento – SEGPLAN. É 

regida p ela Lei nº 6.404/76 – Lei das Sociedades Anônimas, por seu 

Est atuto e Regiment o Interno. Criada mediante aut oriz ação da Lei 

Est adual de nº 13.533, de 15 de outubro de 1999. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 No transcorrer de 2011 iniciou-se nova gest ão no mês de maio com 

a substituição de três dos quatro membros da Diretoria Executiva 

que implement aram ações  que result aram na elevação do nível de 
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atividade da GoiásFomento, conforme se vê no Anexo IV. T rata-se 

de reformulação na cest a de produtos existente e criação de novas 

linhas de crédito at endendo demandas vindas do setor produtivo e as 

emanadas pelo G overno Estadual.  

 Concedeu em 2011 com recursos próprios 510 financiamentos no 

valor de R$ 18.5 milhões  em liberações , dos quais 67% foram no 2º 

Semestre, gerando/mant endo cerca de 1.961 empregos diretos. 

Como agente financeiro oficial do governo de Goiás , concedeu a 12 

empresas por meio do Programa de Fomento Mineral - Funmineral 

R$ 1,1 milhão e por meio do Programa de Comp etit ividade e Apoio 

a Micro e Pequena Empresa concedeu R$ 6,2 milhões a 498 

empresas. No total, foram contrat adas 1.029 op erações de crédit o 

somando R$ 27.926.410 incluindo os recursos liberados por meio 

do FCO. Como agente financeiro do Programa Produz ir, foram 

contrat adas 62 empresas com valor tot al de R$ 8,6 bilhões .  

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

 Planejamento Estratégico e Orçamento são ut ilizados como 

instrument os imprescindíveis para o alcance de das met as e 

objetivos definidos pela GoiásFomento, que tem como macro 

objetivos os definidos  pelo Planejamento Estrat égico 

Governament al. As ações desenvolvidas pela GoiásFoment o estão 

contidas  em Programas do Plano Plurianual de Investimentos 2008-

2011.  

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 Ações de Concessão de Crédito – Geração e manutenção de 

emprego e renda é um indicador que permit e a quantificação fís ica 

das concessões de credito pelo número de empreendimentos 

at endidos.  

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo critéri os Obje tivos: 

 

 

 

 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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PROGRAMA 1851 - PROGRAMA D E FOMENTO ÀS EMPRES AS  

 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

 Emprego gerado/mant ido por empresa beneficiada com crédito. 

 

Período Jan  Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total  

Projetado 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3.000 

Realizado 155 115 110 111 97 125 170 121 203 274 277 203 1.961 

 

 

 

 Ação 2912 - Gestão da Qualidade  e Efi ciência nas Açõe s de  Fomento 

Realizações: 

Foram invest idos  R$ 51.407,81 em 37 it ens durant e o período. 

 

 Ação 2512 - Concessão de C ré dito a Mi cro e Pe quena Empresa 

Realizações:  

Foram feit as 510 contratações de crédito com recursos próprios somando 

mais  de 18,5 milhões. Foram gerados/mant idos  cerca de 1.961 empregos. 

A concessão desse crédito inclui capit al de giro p uro e investimentos  

fixos a vários segmentos econômicos, principalmente os do comércio. Com as  

alterações na cest a de produt os, houve increment o das operações de investimento, 

o que eleva proporcionalment e o número de empregos gerados/ mantidos. 
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Pe ríodo Qtd Li be rações  
Janeiro 43 1.269.492,32 

Fevereiro 24 686.219,50 
Março 30 767.989,10 
Abril 28 887.833,73 
Maio 31 1.033.718,79 
Junho 39 1.476.062,20 

1º S emestre 195 6.121.315,64 
Julho 39 1.361.923,89 

Agosto 38 1.311.929,36 
Set embro 40 1.421.237,66 
Outubro 44 1.777.516,08 

Novembro 64 2.608.486,02 
Dezembro 90 3.860.371,96 

2º S emestre 315 12.341.464,97 
TOTAL 510 18.462.780,61  

   Vari ação 62% 102% 

 

 Ação 2517 - Capacitação em Cursos de Gestão 

Realizações:  

Em 2011, foram treinados 306 empresários em diversas modalidades de 

gestão empresarial em diversos municípios do Est ado. 

Os cursos de gest ão empresarial visam o aprimoramento técnico, 

gerencial e mercadológico dos empresários que p assam a conhecer as ferramentas  

e os instrumentos  gerenciais adequados à sua realidade. 

 

 

PROGRAMA 1912 – MIN ERAÇÃO GERANDO MAIS RIQUEZA E 

RENDA 

 

 Ação 2845 - Financiamento da Cadeia Produti va Mineral  

Realizações: 

Foi concedido mais de R$ 1,1 milhão a 12 micro e p equenas empresas  

goianas do setor mineral. 
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PROGRAMA 1018 - PROGRAMA DE COMPET IT IVIDAD E E APOIO A 

MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

 Ação 2260 - Financi amento do Cré dito Produtivo 

Realizações: 

Foram concedidos  R$ 6,2 milhões  a 498 micro e p equenas  empresas 

goianas. 

A concessão desse crédito incluem cap ital de giro puro e invest imentos 

fixos a vários segmentos econômicos, princip almente os do comércio. 

 

 

OBSERVAÇÕES REF ERENT ES  ÁS AÇÕES 2512, 2517, 2260 E 2845 

DESCRITAS  ANT ERIORMENT E: 

 

Com referência às ações 2512 e 2517, ambas pert encent es ao Programa 

de Fomento à Empresas, cujo responsável é a GoiásFoment o, ressalta-se que elas 

não const am na LOA por se trat ar de ações que não são consideradas 

invest imentos, sendo que apenas os investimentos entram na Lei Orçamentária 

Anual, em conformidade com o Art 110, Parágrafo 5º, Inciso II da Const ituição 

Est adual. A ação 2260, que pert ence ao Programa de Compet itividade e Apoio à 

Micro e Pequena Empresa, e a ação 2845,  que p ert ence ao Programa de Fomento 

M ineral, são de resp onsabilidade da Secret aria de Indústria e Comércio, portanto, 

caso tenham que constar na LOA, deverá ser feito pelo Órgão R esponsável, 

acrescentando que não são investimentos, mas concessão de crédito por meio dos  

fundos(recursos retornáveis). 
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5704 – INSTITUTO D E ASSIS TÊNCIA DOS S ERVIDORES  DO ES TADO 

DE GOIÁS - IPASGO 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Est ado de G est ão e Planejamento – SEGPLAN 

 

GESTOR:  

 José Taveira Rocha  

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

Ser uma organiz ação de referência na gestão de ass ist ência à saúde, com 

excelência nos serviços prestados. (R ev. 01/07/2008) 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Prest ar assistência médica, hospit alar, ambulatorial, odontológica, 

psicológica, fisiot erápica, fonoaudiológica e nutricional aos 

servidores públicos  estaduais e outros usuários permitidos por lei, 

bem como a seus respectivos dependent es. 

 

 Eixo(s) Gove rname ntal(ais)/ Macro-objetivo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Qualidade  de Vi da): 

 Saúde de Qualidade Próxima ao Cidadão 

  

 Legisl ação: 

 Criação: Lei nº 4.190, de 22 de out ubro de 1962; 

 Alterações: Leis 10.150, de 29 de dez embro 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, de 09 de março de 2010. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

Para a adequação permanent e no at endimento e na sup eração das  

expectativas dos client es, foram implant adas várias ações de melhoria  pelo Ipasgo 

a fim de  beneficiar seus usuários  e buscar p arceria com a rede credenciada de 

prest adores de serviços de saúde. 
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1 - Comunicação nas redes sociais p articipando do Twitter e Facebook com 

obejtivo de  divulgar as  notícias e se propondo a resp onder dúvidas , 

conseguindo assim, est abelecer uma int eração maior com toda a sociedade;  

2- Amp liação do  Call Center que propicia aos usuários  o acesso às 

informações e serviços  disponibilizados p elo Ip asgo, via 0800; 

3- Várias  ações   na tecnologia da informação; 

4- Otimização do espaço e dos serviços nas Regionais e Postos de 

Atendiment o; 

5- Pagamento em dia da rede credenciada, colocado em prática pela atual 

administração a partir do acordo fechado com o governo, direção,  

prest adores e minist ério público;  

6-Nomeação dos  candidatos do cadast ro de reserva do concurso 

público(2010) para o cargo de auditor de acordo com T ermo de 

Ajust amento de Conduta firmado entre a direção do Inst itut o e a  

Promotoria de Defesa do Patrimônio Público para suprir demanda; 

7- Posicionament o com relação ao déficit anual, com referência aos 

agregados e outras  medidas; 

8-Adoção de medidas para conter o déficit financeiro do Inst ituto, com 

adequação financeira dos contrat os essenciais: análise dos contratos 

terceiriz ados (mão de obra,limp eza e conservação, vigilância e condutores 

de transport e – motoristas), melhorias nos processos de auditoria, disp ensa 

de contratos irregulares , redução de outras desp esas administrativas. 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Planejament o estrat égico e suas avaliações dos indicadores, 

objetivos, fatores críticos de sucesso e iniciat ivas relacionadas no 

mapa estrat égico do Inst ituto; 

 Planos de ação e seus acomp anhamentos  periódicos  em projetos  ou 

iniciativas do planejamento estrat égico. Em decorrência da 

reest ruturação econômica financeira do Instituto, todos os projetos 

foram paralisados. 

  Reestruturação do Sistema Assistencial Ipasgo Saúde t endo, dentre 

outros aspectos a reformulação da legislação com a revogação da lei 

nº 14.081/2002 sendo substituída p ela lei nº 17.477/2011 com 

vigência a partir do dia 30/01/12.  

 Procedimento de elaboração e acompanhamento de projetos  para 

desenvolvimento ou ap erfeiçoamento de produt os e/ou serviços; 

 Planos de melhoria, registrados e acompanhados p ela Supervisão de 

Planejament o e Qualidade, em reuniões ordinárias com a 

Presidência e Diretorias ; 

 Syscore, sistema que utiliza a metodologia B alanced Scorecard – 

BSC para acompanhamento do planejament o estrat égico e dos 

indicadores   instit ucionais . 

 Manut enção do Sist ema de Gestão da Qualidade certificado pela 

NBR ISO 9001:2008 
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Observação: 

Em 2011, apesar da existência dos instrumentos  de planejamento cit ados 

acima, complementares ao PPA/LOA, a ênfase foi dada em ações que não est avam 

previstas nesses instrumentos. Por isso, os  acompanhamentos não foram realiz ados 

em sua tot alidade. Porém, não houve prejuíz os à gest ão do Instituto em razão do 

caráter de reestruturação a ela imprimido. 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem penho dos 

Programas e  das Ações: 

 Indi cador: Índi ce de Satisfação do Cliente – Ipasgo S aúde  

Descrição: É o percentual de pesquisas  que classifica os serviços 

prest ados p elo Ip asgo, em suas unidades de atendiment o, como bom 

ou ót imo em relação ao número de pesquisas respondidas 

Freqüência: Mensal 

Previsto: 95 % 

Realizado: 97,09% (nov / 11) – M édia anual:  96,23% 

 Indi cador: Número de Ate ndimentos Realizados com Redução 

da C opartici pação  

Descrição: É o número de at endimentos mensais realiz ados com 

redução da coparticipação por meio do Programa de Apoio Social 

(PAS) 

Freqüência: Mensal 

Previ sto: 10.000 

Realizado: 10.938 (nov/11) -  T otal de at endimentos realiz ados (jan 

/ nov/11): 114.665   Média anual: 10.424 atendimentos. 

 Indicador: Número de Procedimentos Realizados pelo Sistema 

de  Odontologia Pre venti va.  

Descrição: É o número médio de procedimentos realizados, 

mensalmente, pelo sist ema de odont ologia preventiva 

Freqüência: Mensal 

Previ sto: 600 (jan e jul/11) e 280 (fev-jun e ago-dez/11) 

Realizado: 150 (nov/11) - Total realiz ado (jan /nov/11): 2797 - 

Média anual: 254 

 Indicador: Índice de inadim plência – Ipasgo Saúde  

Descrição: É o resultado percentual do número de usuários 

inadimplent es em relação ao número total de usuários  

Freqüência: Mensal 

Previ sto: 3,0%   

Realizado: 0,79% (nov / 11) – Média mensal (jan/nov/11): 0,89%  
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 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ES PECIAIS 

 

 Ação 7001 - Encargos Com Inati vos  E  Pensi onistas  

 

PROGRAMA 1862 - PROGRAMA D E APERFEIÇOAMENTO DO IPAS GO 

S AÚDE 

 

Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

  ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO C LIENTE IPASGO SAÚD E: É o 

percentual de pesquisas de satisfação do cliente, que class ifica os 

serviços prestados pelo Ip asgo, em suas unidades de at endimento, como 

“bom” ou “ót imo”.  

 Nº DE ATENDIMENTOS REALIZADOS PELO PROGRAMA DE 

APOIO SOCIAL (PAS): É o número de at endimentos  realiz ados com 

isenção ou redução da co-participação aos usuários  beneficiados pelo 

Programa de Apoio Social (PA S). 

Servi ços  Disponí veis - S ede e Unidades de Atendime nto – Capital e Inte rior 

EMISSÃO  DE GUIAS 

Exames laboratoriais, de imagem e 
complementares 
Exames de radiologia  
Tratamento ambulatorial (GTA) 
Atendimentos fisioterapêuticos  
Tratamento cirúrgico  

Anestesia  
Tratamento clínico 
Odontologia 
Internações  
Psicologia 
Nutrição  
Fonoaudio logia 
Pronto Socorro nas modalidades médica e 
odontológica 

CARTÃO  MAGNÉTICO CADASTRO 

Solicitação  
Bloqueio e desbloqueio 
Entrega 
Cadastro e manutenção de senha  
Consultas ( solicitação, lotes, 
cidade e remessa)  
Autorização de débito em conta 

Inclusão de novos clientes (abertura de matrícula) e 
dependentes 
Reativação de clientes e dependentes 
Bloqueio e desbloqueio de clientes e dependentes 
Alterações cadastrais de dados pessoais, funcionais, 
bancário s e financeiros dos clientes 
Impressão de carteiras prov isór ias 

D EMAIS S ERVIÇO S  

Auditoria médica (autorizativa, 
analítica e operativa)  
Autuação de processo  
Avaliação da necessidade de 
prestadores de serviços  
Encaminhamento de solicitação de 
credenciamento 

Inclusão no Programa de Assistência Social – PAS 
Inclusão no Programa Ipasgo Domiciliar ; 
Novas adesões 
Programa de Prevenção Oral 
Pronto Socorro O dontológico 
Recebimento, conferência e autuação de faturas 
médicas 
Reembolso de despesas em urgência e emergência 

Fonte: Sistemas do Ipasgo 

 

 

(x) Gestão Participativa  

(x) Gestão com Foco nos Resultados  

(x) Política de Gestão de Pessoas    
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Este programa tem por objet ivo prest ar serviços de ass istência à saúde de 

forma eficient e e eficaz, promovendo uma gest ão participativa, na qual sejam 

asseguradas a transp arência administrativa e a melhoria contínua dos  processos. 

O Programa de Aperfeiçoamento do Ipasgo Saúde promove a 

implement ação de serviços de assistência à saúde, visando prop orcionar 

at endimento otimizado ao usuário, com eficiência, eficácia e baixo cust o, por meio 

das seguint es atividades integradas:  

 Ipasgo Domiciliar: proporciona atendimento em domicílio e 

acompanhamento do quadro clínico, por equip es  mult iprofiss ionais, a 

pacientes com pat ologias crônicas de alto custo, reduzindo int ernações 

sucess ivas e melhorando a qualidade de vida dos  usuários .  

 PAS (Programa de Apoi o S ocial): promove a redução da 

coparticipação do servidor público est adual e de seus dependent es do 

grupo familiar em procediment os de alto custo, mediante avaliação 

socioeconômica;  

* A realiz ação “Atendimento ao Usuário do Programa de Apoio Social 

(PAS)” passou a ser cust eada com recursos  do Fundo Protege Goiás, 

conforme estabelecido no § 8º do art. 12 da Lei n.16.474, de 27 de janeiro 

de 2009.  

 Program a Pre venti vo de S aúde Bucal: visa prevenir doenças da 

cavidade oral, reduzindo procediment os curat ivos, oferecendo maior 

qualidade de vida para o usuário e reduzindo custos para o Institut o. 
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Comentários  

Os result ados apresentados são relativos ao período de janeiro a 

novembro de 2011 e demostram que o Programa de Aperfeiçoamento do Ip asgo 

Saúde evoluiu satisfat oriamente, pois foi evidenciada a eficácia das ações 

desenvolvidas por meio dos indicadores de result ado que apresentaram índices 

superiores ao programado.  

Esse Programa beneficia, aproximadament e, 620.000 usuários, 

proporcionando um índice médio de 98,93% de satisfação dos servidores p úblicos 

est aduais e seus dependentes com os serviços prestados nos postos de at endimento 

Inst ituto. 

Com a implant ação das ações de saúde preventiva, tais como Ip asgo 

Domiciliar e Prevenção Oral, houve uma economia s ignificativa em 

procedimentos curativos, prop orcionando benefícios p ara o Ipasgo e seus usuários.  

O Programa de Apoio Social (PA S) beneficiou efetivamente, em média, 

855 usuários do Ipasgo por mês com a redução ou isenção da copart icipação nos 

procedimentos de alt o cust o, cit ados na tabela acima. Foi apurado um total de 

114.665 atendimentos realiz ados de janeiro a novembro de 2011. 

A partir de  10/10/11 a emissão de guias para consulta é feit a diret amente 

na rede credenciada. 

Em 2011 foi realiz ado Curso de Cap acitação de Cuidadores dos Pacient es 

do Serviço Ipasgo Domiciliar, ministrado bimestalment e pela equipe 

multidisciplinar e por palestrant es convidados, com a distribuição do Manual do 

Cuidador a todos os part icipantes . Foi feito credenciamento de empresa 

especializada em gerenciament o de casos crônicos , cabendo t ambém à esquipe 

Ipasgo Domiciliar o gerenciamento e audit oria analítica, operativa e autorizat iva 

dos prestadores de serviços domiciliares. São realizadas também reuniões mensais  

com o objetivo de ampliar  os conhecimentos necessários às rotinas do Ipasgo 

Domiciliar (PEC -IPASGO DOMICILIAR a p artir de 07/11). 

Com o objetivo de promover a adequação financeira dos custos com 

assist ência à saúde foram adotadas  as seguintes providências: 

1-Plano de Ação com o objetivo de reestruturar as  finanças  do Instituto; 

2-Reajuste das tabelas de contribuição de cálculo at uarial, com o objet ivo 

adequar os  valores  de contribuição por faixa et ária necessários p ara 

mant er a autossustentabilidade do  Ipasgo; 

3-A Lei 17.477/11 consolidou toda a legis lação assistencial ant erior, 

possibilitou a reestruturação das regras  do negócio/ut ilização dos  

serviços, do t ext o normat ivo inicialmente instit uído p ela Lei 14.081/2002. 

4- Índice de inadimplência inferior a 2,5%;  

 Com a implantação e implement ação das medidas est abelecidas para o 

controle das desp esas, o Programa de Aperfeiçoament o do Ipasgo Saúde 

demonst rou efetividade na maior part e das ações, que foram realizadas buscando a 

otimização dos recursos disponíveis para o cumprimento das metas  prop ost as, no 

entanto, ainda existem algumas realiz ações pendentes. 
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 Ação 1005 - Reestruturação De  Re gionais E  Postos De Atendime nto 

Realizações: 

Realizações: 

 Reformar R egionais e Postos  de At endimento do Ipasgo – código: 8268 

Observações: 

Em 2011, foi realiz ada a reforma do Posto de Uruaçu. 

 

 Ação 2042 - Divulgação E Ampliação Da Parti cipação Do Servi dor 

Na Gestão D o Ipasgo 

Realizações: 

 Camp anha de Combate a Dengue; 

 Divulgações internas . 

Observações: 

 Foram realizados 15 (quinz e) eventos com o objet ivo de divulgar e 

ampliar a p art icip ação do  servidor público na gest ão do Ipasgo. 

 

 Ação 2047 - Readequação Financei ra Do Ipasgo Saúde  

Realizações: 

 Redução de Inadimplência – código: 2521; e 

 Implementação de Novos Convênios – código 2418.* 

Obse rvações: 

Com o objetivo de restabelecer e garant ir o equilíbrio financeiro do 

Ipasgo, foram adotadas as seguintes providências em 2011: 

 Revisão da Lei do Ip asgo Saúde;  

 Reajuste das tabelas de contribuição a p artir de cálculos atuariais; 

 Manut enção dos índices de inadimp lência inferiores  a 2,5%; 

 Ressarcimento pelo Tesouro da cont rapartida dos beneficiados pelo 

Programa de Apoio Social (PA S) por meio da inclusão no Fundo 

Protege Goiás; 

 Realiz ação de termo de cooperação para efetivação do rep asse das 

despesas com radioacident ados (Secretaria da Saúde) e PAS (Fundo 

Protege), via DDO (Documento de Descentraliz ação); 

 Implementação do Programa de Redução de Despesas de Assistência à 

Saúde, por meio das atividades de contingenciamento de cirurgias 

eletivas e de internações clínicas, revisão da p arametriz ação de 

Mat/M ed, bem como da implantação do Programa de Prevenção e 

Promoção à Saúde;  
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Fonte: Syscore Ipasgo 

 

 

 Ação 2631 - Otimização D o Atendimento Médi co-Hospitalar Ao 

Usuário 

Realizações: 

 Acredit ação de Serviços de Saúde*; 

 Credenciamento de  Prest adores de Serviços de Saúde*; e 

 Implement ação do Programa de Educação Continuada – código: 21038. 

*A guarda a conclusão da fase de implantação e consolidação dos dados 

pertinentes às realizações previst as, para post erior registro no SIGEPLAN, de 

acordo com o especificado no campo abaixo (observações). 

Obse rvações: 

1. Acreditação dos  serviços  de saúde: projet o elaborado, aprovado p ela 

Alta Direção e registrado para acompanhamento junto à Assessoria de 

Planejamento e Q ualidade do Ip asgo.  

*O projeto foi paralisado  para revisão e adequação à nova realidade do 

Instituto. 

2. Credenciament o de prestadores de serviços de saúde: 

-Pessoa Jurídica: de janeiro a dez embro de 2011 foram credenciados 16 

(dezesseis) novos prest adores de serviços de saúde; 

3. Programa de Educação C ontinuada: foram realizadas , em 2011, 10 

(dez) atividades de treinamento para as áreas de auditorias médica, 

odontológica e de t erap ias complementares. 
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NÚMERO DE PRESTADORES DA REDE CREDENCIADA EM 

DEZEMBRO/2011 

TOTAL: 5.858 Prestadores  de Servi ços de  S aúde Cre denciados 

PESSOA FÍSICA POR CATEGORIA 

 CATEGORIA    QUANTIDADE  

Fisioterapeuta 183 

Fonoaudiólogo 119 

Médico  2739 

Nutricionista  67 

Odontólogo  1087 

Psicólogo  299 

Total 4494  

PESSOA JURÍDICA POR CATEGORIA  

CATEGORIA  Q UANTIDADE 

Banco de Sangue  1 

Clinica de Imagem  149 

Clinica Fisioterapêutica  42 

Clinica Fonoaudiológica  5 

Clinica Médica  194 

Clinica Odontológica  91 

Clínica Psicológica 1 

Cooperativa  1 

Fornecedor Credenciado 12 

Hospital  206 

Laboratório  225 

Serviços Hospitalares  32 

Total 953 

Fonte: Syscore Ipasgo 

 

 Ação 2632 - Im pl antação E Imple mentação D a Ge stão Documental 

Arquiví sti ca 

Realizações: 

 Estrut uração do Sistema de Arquivos – código: 20939 

Obse rvações: 

Em 2011, foi prot ocolado o processo para reforma do imóvel onde 

funciona o Arquivo Geral, no Setor U niversitário, bem como foi iniciado um 

projet o para transferência desse arquivo para a sede do Instit uto. Além disso, foi 

realiz ada a compra de 80 estant es de aço para acomodação de processos no 

Arquivo Geral, na busca de assegurar a integridade física dos documentos. 
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 Ação 2633 - Ampliação Dos Benefí cios  Aos Usuários  

Realizações: 

 Ampliação do Serviço de Ip asgo Domiciliar a todas as Regionais do 

Ipasgo* 

Observações: 

A partir de 2011, o Programa Ipasgo Domiciliar sofreu modificações em 

sua forma de execução e exp ansão. Em vez de estruturação de equipe int erna, 

optou-se pelo credenciamento de uma empresa, que ficará responsável pela 

captação de usuários  crônicos e pelo at endimento aos  mesmos. Atualmente, o 

Programa est a em fase de implantação e expansão na R egião Metropolitana. 

 

 Ação 2634 - Im pleme ntação De Servi ços De Assistê ncia À Saúde 

Realizações: 

 Assistência à Saúde Preventiva e Curativa ao Usuário do Ip asgo – 

código: 3886;  

 Atendiment o ao Usuário no Programa Ipasgo Domiciliar – código: 

3518; 

 Atendiment o ao Usuário no Programa de Apoio Social (PAS) – código: 

4060;* 

 Assist ência à Saúde Prevent iva e Curativa ao usuário do Ipasgo – Fundo 

Protege (cód. 27026) 

(Órgão Execut or: Protege G oiás - Unidade Orçament ária: 2350);* 

 Assist ência ao Usuário no Programa Preventivo de Saúde Bucal – 

código: 3635; 

 Pagamento de taxas de INSS/IRRF/ISSQN – código: 15303;  

 Pagamento de Indenização/Ressarcimento/Restit uição – código: 15305; 

 Aquisição de Órteses , Próteses  e Materiais  Especiais – código: 26942; e 

 Efetivação de Sent ença Judicial – código: 26926. 

Obse rvações: 

A meta prevista (14.440.659 atendimentos  realizados/nº) refere-se aos  

meses de janeiro a dezembro/2011. No entanto, como os serviços são pagos 90 

(novent a) dias ap ós a prestação dos mesmos, só foi p ossível levantar o quantitativo  

de at endimentos realiz ados relativo aos meses  de janeiro a set embro/2011. Para 

que não ocorra discrepância na int erpret ação dos dados, informamos que os  

at endimentos atribuídos aos meses de out ubro, novembro e dez embro/2011 

informados no SIG EPLAN (tot alizando 11.335.247 atendiment os realiz ados em 

2011) são estimat ivas estatísticas obt idas por meio da média mensal de 

procedimentos realizados de janeiro a set embro (944.117) 

NOTA 1: as faturas apresent adas est ão sujeitas a int erp osição de recursos  

após revisão técnica/processo de auditoria/glosas. 
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*A realiz ação “Atendimento ao Usuário do Programa de Apoio Social 

(PA S)” foi cust eada com recursos do Fundo Protege Goiás, conforme estabelecido 

no § 8º do art. 12 da Lei n.16.474, de 27 de janeiro de 2009. 

 

 

 

 

 

Nº Médio de Atendimentos do PAS por Patologia 
Janeiro a Dezembro/2011 

Patologia Nº Médio de Atendimentos 

Oncologia 6726 

Insuficiência Renal Crônica 3505 

Portador de HIV 44 

Procedimento de Litot ripsia 3 

Anemia Falciforme / Hemotransfusão 13 

Anemia Falciforme / Renal Crônico 35 

Insuficiência Renal Crônica  
/ Psicologia 

10 

Insuficiência Renal / Lúpus 34 

Imunodeficiência Adqui rida ou Congênita 6 

Doenças Auto-Imunes 35 

Lupus (P/ procedimentos de Quimioterapia) 5 

TOTAL (soma das médias/patologia) 10416 
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Fonte: Syscore Ipasgo 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

Descrição do(s) Indicador(es) de Resultado: 

- Nº DE A TENDIMENTOS A SO LICITAÇÕES: Apresenta o número de solicitações 

atendidas pela Gerência de Planejamento e Sistemas de Informação, feitas por 

colaboradores e prestadores, nas áreas de Redes, Telecomunicações, Help-Desk, Suporte e 

Desenvolv imento de Software.  

 

 

 

Fonte: Syscore/IPASGO 
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Observações: 

O Programa de Modernização do Uso da Tecnologia da Informação visa 

prestar os serviços necessários à adequada aquisição de equipamentos , mat eriais e 

serviços afet os à área de T I e T ELECOM, a p art ir das  demandas dos  órgãos  e 

entidades  est aduais pelo uso de tecnologia da informação e t elecomunicações, bem 

como, de forma direta, desenvolver e gerenciar s istemas corporat ivos, 

disponibilizando suport e técnico e serviços necessários à plena utilização dos 

recursos disponibilizados e respectiva t ecnologia embarcada. As ações estratégicas 

do programa são: Prover Sist emas Informatiz ados para Gest ão das Atividades da 

Administração Pública Estadual; Prover à Administração Pública Est adual Suporte 

T écnico a Sist emas, Programas e Equipamentos de TI e TELECOM; Prover e 

Manter, à Administ ração Pública Est adual, R ecursos Fís icos e Serviços para 

T ecnologia da Informação e Telecomunicações. 

Realizações desenvol vi das no IPAS GO: 

I. R eestruturação do Parque de TI/TELECOM e de sua Infraestrutura 

(código: 24756); 

II. Promover Novas Tecnologias e Capacitação Específica em 

T I/T ELECOM (código: 24638); e 

III. Aquis ição de Equipamentos de T I/T ELECOM (código: 25178). 

 

 

 Ação 1237 - Prover S uporte Técnico A Sistemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Em Uso Na Adm . Pública Estadual 

Realizações: 

 Reestruturação do Parque de  T I/T ELECOM e de sua Infraestrut ura – 

código: 24756 

Obse rvações: 

 

S IS TEMAS  MANTIDOS – IPASGO 

 

ÁREA FINANC EIRA: 

1. S IGVi das – Sistema Ge stor de  Vidas  

Descrição: controle e manutenção do cadastro de clientes do IPASGO. 

Situação:  o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

1.1. Módulo Cartão Magnéti co 

Descrição: módulo do SIGVidas que cont rola os cartões magnét icos 

dos usuários  do IPASGO. 
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2. DPC – Demonstrati vo Pe riódico de Contri buição 

Descrição: s ist ema de controle das contribuições e at ualizações 

cadastrais para órgãos e entidades conveniadas ao Ip asgo Saúde. de 

forma que cada convênio irá gerenciar seu cadastro.  

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

3. Dé bito Automático  

Descrição: controle de débitos em contas  correntes dos  usuários do 

IPASGO provenientes de coparticipações e mensalidades. 

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 

4. SGF Arrecadação 

Descrição: controle e manut enção de boletos  de cont ribuições de 

usuários  do IPASGO. 

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

5. SGF - Contas  a Pagar 

Descrição: controle e manut enção de contas  a pagar do IPASGO. 

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

6. S GF - Conciliação  

Descrição: controle e manut enção de pagamentos e devoluções de 

cheques de usuários do IPA SGO. 

Situação: o Sistema está em fase implantação do primeiro módulo e 

desenvolvimento dos demais. 

7. Imprime 

Descrição: controle e manut enção de pagamentos e devoluções de 

cheques de usuários do IPA SGO. 

Situação: o Sistema encontra-se est ável, devendo ser, em breve, 

substit uído pela SGF - Módulo Contas a Pagar. 

8. Relatórios Gerais  

Descrição: emissão de relatórios das diversas áreas do Instituto. 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

9. Mala Direta 

Descrição: geração de etiquet as e cart as de mala direta para client es e 

prestadores. 

Situação: o sistema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 
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10. Mal a Dire ta Automáti ca 

Descrição: impressão de cart as automat icamente. 

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 

11. SGF - Retornos 

Descrição: controle e processamento de arquivos de retornos bancários. 

Situação: o sistema encontra-se est ável, com baixo nível de 

manutenção e at endendo às necess idades de seus usuários. 

 

ÁREA ADMIN IS TRATIVA: 

12. Sistema de Controle de Processos  

Descrição: controle e manut enção dos processos do IPA SGO. 

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 

13. Sistema de Controle de Estoque  

Descrição: controle e manut enção do estoque de materiais e produt os 

do IPASGO. 

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo as necess idades de 

seus usuários. 

 

14. Operadores   

Descrição: controle e manut enção de acessos e permissões dos 

operadores que ut iliz am os  sistemas do IPASGO. 

Situação: o sistema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 

15. SIAPS – Sistema Ipasgo de Aquisi ção de Produtos e S erviços 

Descrição: controle e manutenção de contratos das aquisições de 

produtos e serviços do IPASGO. 

Situação: o sistema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários.  

16. Sistema de Controle de Patrimônio   

Descrição: controle e manutenção dos bens (móveis e imóveis) 

adquiridos pelo IPASGO. 

Situação: o sist ema encontra-se est ável, com baixo índice de 

manutenção e atendendo às  necessidades de seus usuários. 

  17. Transporte 

Descrição: controle da utilização e da manutenção dos veículos do 

IPA SGO. 

Situação: o sist ema encontra-se est ável, com baixo índice de 

manutenção e atendendo às  necessidades de seus usuários. 
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18. Talentos Ipasgo - Recursos Humanos 

Descrição: cadastro dos colaboradores do IPASGO. 

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

19. SIPO - Sistema Ipasgo de Pesquisa Organizaci onal 

Descrição: sistema desenvolvido p ara realização da Pesquisa de C lima 

Organiz acional  do IPASGO, para avaliar a satisfação do colaborador 

com o ambiente de t rabalho. 

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 

20. Inte gração 

Descrição: acesso aos  sistemas do atendiment o por um único local. 

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 

21. SIPI – Re gistro de Ponto - Intranet 

Descrição: regist ro do ponto dos colaboradores  das regionais e post o de 

at endimento, via intranet.  

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários. 

 

22. SIRC – Re cadastramento de Colaboradores 

Descrição: recadast ramento dos colaboradores  efetivos do IPA SGO, 

comissionados e t erceirizados. 

Situação: o sistema encontra-se implantado aguardando o início do 

recadastramento no ano de 2011. 

 

PRESIDÊNC IA: 

23. IDS 

Descrição: atualiz ação de sistemas automaticamente. 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

24. SGBR - Sistema Gerenciador de B anco de  Re cursos 

Descrição: cadastro de imagens e versão de s ist emas. 

Situação: o sistema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários p ara: 

-cadastro de imagens; 

-cadastro de versão de s ist emas; e 

-consulta das imagens p elos  demais  sistemas.  
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25. SGC - S istema Ge renciador de C onteúdos 

Descrição: gerenciamento e cadastro de conteúdo, legislação, fotos , 

pergunt as frequentes e informações que devam ser publicados e/ou 

comunicados ao público interno e ext erno do IPASGO.  

Situação: o s istema encontra-se est ável e atendendo às necess idades de 

seus usuários para: 

-cadastro e publicação de not ícias ; 

-cadastro e publicação do vale a pena ler; 

-cadastro e publicação de legislação (lei, portarias, instruções 

normativas , ordens de serviços, etc.); 

-cadastro e publicação de fotos de eventos; e 

-cadastro, manutenção de publicação de FAQs; 

26. Intranet 

Descrição: sit e corp orativo do IPA SGO. 

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

27. Inte rne t 

Descrição: sit e instit ucional do IPASGO. 

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

28. GS I – Gestor de Solicitações para Informática 

Descrição: gerenciador de solicit ações para área de informát ica. 

Situação:  encontra-se estável e at endendo às necess idades de seus  

usuários. 

29. Ouvi dori a 

Descrição: cadastro, gerenciament o e respostas de RDS (R eclamações , 

Denúncias e Sugestões). 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

30. Agendamento 

Descrição: gerenciador para agendament o de equip amentos e locais 

para eventos do IPASGO e controle de vis itas à sede do Inst itut o. 

Situação: encontra-se estável e at endendo às  necess idades de seus 

usuários. 

31. Quiosque 

Descrição: autoat endimento de clientes  do IPASGO. 

Situação: encontra-se em fase de reestrut uração da arquit etura do 

mesmo. 
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32. Documentos Emiti dos 

Descrição: criação de documentos internos e ext ernos de acordo com 

modelos  pré-definidos. 

Situação: encontra-se estável e atendendo às necess idades de seus 

usuários . Será substit uído pelo SIGD que engloba o Sist ema de 

Processos. 

33. SGC – Sistema Ge renciador de C onteúdo 

Descrição: gerenciador de publicações na internet e int ranet. 

Situação: encontra-se estável e atendendo às necess idades de seus 

usuários . 

34. SIGC – Sistema de Controle de Dados Corporati vos  

Descrição: gerenciament o de informações corporativas a serem 

utiliz adas nos demais sistemas. 

Situação: o s istema encontra-se com alguns módulos imp lant ados e 

outros em fase de desenvolvimento. 

35. SIAS  – Sistema Ipasgo de Avaliação de S ervi ços 

Descrição: cadastro e controle de avaliação de serviços oferecidos pela 

GTI. 

Situação: encontra-se estável e atendendo às necess idades de seus 

usuários . 

ASS ISTÊNCIA À SAÚD E: 

36. Prestadores  

Descrição: cadastro e manut enção dos prestadores credenciados pelo 

IPA SGO. 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia.  

37. SIGA - S istema IPASGO Gestor de Assistênci a 

Descrição: processament o das cont as médicas apresent adas  pelos 

prestadores de serviços. 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia.  

38. SIFE  - S istema IPASGO de Faturas Ele trônicas  

Descrição: cadastro de envio de fat ura eletrônica do prest ador 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia.  

39. SAAT – Sistema de Autoriz ação de Atendimentos 

Descrição: emissão e controle de aut oriz ações de at endimento do 

Ipasgo Saúde. 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 
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40. SAAT - Auditoria Autorizativa  

Descrição: controle e manutenção das solicit ações de audit oria de 

procedimentos. 

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia. 

41. SIMM - S istema IPASGO de Materi ais e Me di camentos  

Descrição: cadastro e controle de materiais e medicamentos e de seus 

valores. 

Situação: o s istema encontra-se estável at endendo às necessidades dos 

seus usuários. 

42. PAS  – Programa de Apoio Social  

Descrição: controle e manut enção de cadastro e dados sócioeconômicos 

dos usuários atendidos p elo Programa de Apoio Social do Ipasgo – 

PAS. 

Situação: o s istema encontra-se estável at endendo às necessidades dos 

seus usuários. 

43. Credenciamento 

Descrição: sistema desenvolvido p ara realização do processo de 

credenciamento de prestadores. 

Situação: o s istema passa por const ant es  manut enções evolut ivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia.  

44. SIODONTO – Sistema Odontológi co 

Descrição: cadastro de fichas odont ológicas de client es Ipasgo Saúde e 

manutenção de perícias  odont ológicas. 

Situação: o sistema p assa p or const ant es manut enções  evolutivas  com o 

objetivo de acompanhar as melhorias do processo que o mesmo apóia.  

45. SAAT – PCMSO  

Descrição: emissão e controle de autorizações de at endimento para 

realiz ação de exames ocupacionais pelos servidores do Estado de Goiás. 

Situação: o s istema est á pront o e aguarda o início da campanha de 

realiz ação de exames periódicos. 

46. SIPM 

Descrição: cadastro e cont role de pesquisas / inquérito de 

monit oramento de clientes do Ipasgo Saúde. 

Situação: o sistema est á implantado e at endendo às necessidades das 

pesquisas realiz adas atualment e. 
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OUTROS  SOFTWARES  MANTIDOS PELA GTI: 

47. SYS CORE  

Descrição: sistema de  medição e monitoramento de indicadores que 

avaliam o desemp enho organizacional,  para tomadas de decisões , 

adquirido e ass istido por emp resa t erceirizada. 

48. PENTAHO 

Descrição: software open source para BI, customiz ada pelo IPASGO, 

que possui ferramentas de ET L e análises OLAP que acompanham o 

ciclo de implement ação de um SAD, (Sist ema de Apoio à Decisão), 

incluindo as suit es Rep orting, Anaysis, Dat a Int egration, Dashboards  e 

Data Mining. 

49. DOCNIX BLUE 

Descrição: software adquirido por meio de contrato terceiriz ado como 

ferramenta do s istema de gestão da qualidade. É ut iliz ado para 

padroniz ação, controle e p ublicação de procedimentos e formulários, de 

acordo com as normas NBR ISO 9001:2008, além do cont role de 

auditorias e de ocorrências, p or meio do DocAudit e DocAction. 

50. JURÍDIKO 

Descrição: software utilizado pela Procuradoria Jurídica do Ip asgo para 

controlar processos  jurídicos , agenda de audiências, cálculos financeiros 

e procurações. 

AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS AÇÕES PREVISTAS NÃO 
REALIZADAS 

-Manutenção de todos sistem as informatizados.  -Aquisição de licença MS Office 

-Aquisição de licença SQL Server 

-Aquisição de licença AutoCad 

-Aquisição de licença Corel Draw 

-Aquisição de licença Active Reports  

-Aquisição de licença Visual Studio 

-Aquisição de licença VMware 

 

AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS AÇÕES PREVISTAS NÃO REALIZADAS 

-Disponibilização da  pesquisa de satisfação do 
cliente com a rede credenciada do Ipasgo. 

-Disponibilização da execução de abertura e 
alta de internação, via Internet e 0800, pelos 
prestadores conveniados. 

-Cont role e homologação de todas as 
atualizações de sistemas realizadas, 
aumentando assim a qualidade dos softwares e 
serviços prestados aos clientes. 

-Aquisição software de gerenciamento de 
backup. 

-Reest ruturação de rede lógica 

-Expansão dos links de comunicação. 
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 Ação 1238 - Prove r Mate riais E S erviços Para Ope ração De Rede s E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

 Prover Novas T ecnologias e C apacit ação Específica em T I/T ELECOM – 

código: 24638 

Observações: 

 A Gerência de T ecnologia da Informação do Ipasgo é pioneira e detentora 

do conheciment o em VoIP baseado em software livre no estado de 

Goiás. 

 O Ipasgo det ém o conhecimento sobre a ferramenta de Int eligência de 

Negócios (BI – Business Int eligence) baseado no software livre 

PENTAHO. 

 O Ipasgo é referência no cenário nacional de operadoras de saúde quando 

o assunto é novas  tecnologias . Outros exemplos são o Sist ema de 

Emissão de Guias (SAAT) e o  Sistema de Faturament o Eletrônico 

(SIFE), sendo referência até mesmo para o Sistema Único de Saúde – 

SUS. 

 Fluxo do processo de aquisição de cursos e treinamentos em âmbito 

est adual confuso e demorado. 

 Falt a política de capacitação específica p ara área técnica de T I no Est ado. 

 

AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS AÇÕES PREVISTAS NÃO REALIZADAS 

-Aquisição de fita de dados LTO3 400/800 GB. 

 

-Treinamento PMI. 

-Treinamento ASP. NET. 

-Treinamento Web Designer.  

-Treinamento SCWCD. 

-Treinamento LPI. 

 

 

AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS AÇÕES PREVISTAS NÃO REALIZADAS 

 -Treinamento em qualidade de software.  

-Treinamento CCNA.  

-Treinamento Java. 

-Treinamento em teste de software.  

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

 Aquisição de equipamentos de T I/T ELECOM – código: 25178 
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AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS AÇÕES PREVISTAS NÃO REALIZADAS 

-Aquisição de estabilizadores. 

-Aquisição de no-breaks e Switches.  

-Aquisição de microcomputadores.  

-Aquisição de servidores.  

-Aquisição de Storage.  

-Aquisição de bibliotecas de fitas.  

 

AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS AÇÕES PREVISTAS NÃO REALIZADAS 

-Solução de PABX IP (incluindo trenamento);   

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

O Programa de Gestão de Pessoas realizou, em conjunt o com a 

Coordenação de Atenção ao Trabalhador do Ipasgo - CACI e com o Serviço 

Esp ecializ ado de Segurança e Medicina do Trabalho - SESMT, 8.748 

atendimentos voltados para promoção da saúde e qualidade de vida dos 

colaboradores do Inst ituto ( com meta anual proporcional de 6.910 at endiment os), 

bem como a realiz ação da SIPAT e Curso de Formação da B rigada de Incêndio 

para at ender ao Programa de Controle de Saúde Ocupacional - PCMSO. 

O Programa ass ist e, at ualmente , 1.242 colaboradores lot ados nas  

unidades de atendimento do Ip asgo e ocasionou maior conscient ização sobre a 

importância da prevenção de doenças decorrent es do ambient e laboral. 

Teve como principais serviços disp onibiliz ados, atendimento nut ricional, 

psicológico, enfermagem, campanhas de vacinação e p alestras educativas.Assim, 

considerando que a Alta Direção em 2011, teve como enfoque a reest rut uração 

econômico-finaceira do Instituto e que algumas atividades propostas tiveram seu 

andamento temp orariament e paraliz ados, não houve o comprometimento da 

efetividade do programa pois as  metas das ações foram alcançadas. 

 

 Ação 2859 - Desenvol vi mento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor – Ppcss 

Realizações: 

 Assistência ao Colaborador na Unidade de Atenção ao Trabalhador do 

Ipasgo –  código: 4092;  

 Estabelecimento de Política de Saúde e Segurança do T rabalho no Ipasgo 

– código: 21050 

Obse rvações: 

Em 2011, foram realiz adas as seguint es atividades destinadas à 

promoção, prevenção e controle da saúde do servidor: 

 Ginástica laboral (janeiro / abril); 
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 Campanhas anuais de vacinação; 

 Atendimentos em nutrição ( janeiro 2011); 

 Atendimentos em fonoaudiologia ( janeiro 2011); 

 Atendimentos em psicologia; 

 Atendimentos em enfermagem (primeiros socorros, aferição de pressão e 

glicemia, bem como  acompanhamento de hipertensos) ( janeiro 2011); 

 Atendimentos em  fis ioterapia ( janeiro 2011); 

 Atendimentos em serviço social ( janeiro 2011); 

 Visit as aos  postos de trabalho (por profissionais de enfermagem); 

 Orient ações ao trabalhador ( janeiro 2011); 

 Palestras e camp anhas educativas ( janeiro 2011);  

 Realiz ação da V SIPATI  (Semana Interna de Prevenção de Acident es no 

Trabalho do Ipasgo). 

 

 

 

 

 

Fonte: Syscore Ipasgo 

 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO  

  

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 

 

 

PROGRAMA 9999 - RES ERVA DE CONTINGÊNC IA  

 

 Ação 9000 - Reserva De Contingênci a 
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5705 – GOIAS  PREVID ÊNC IA 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria de Gestão e Planejament o 

 

GESTOR: Marlene Alves Carvalho e Vieira 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

Programa de Excelência e eficiência no at endimento ao público. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goiás 

Estado da Qualidade  de Vi da): 

 Goiás Excelência Em G est ão Pública 

 

 Legislação: 

 Lei nº 16161/2007, Decreto nº 6711/2008, Lei 16272/2008, Lei 

Complementar  nº66/2009, Lei nº 16884/2010 Lei Complement ar 

nº77/2010, Lei nº 17096/2010, Lei Complement ar nº 88/2011. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

Com gest ão voltada para a Excelência na prestação  dos serviços  

previdenciários aos segurados e dependent es da previdência social do Estado por 

meio de uma estrut uração fís ica e p essoal eficient e. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Reuniões gerencias e discussões acerca dos procedimentos e 

formulários para concessão de benefícios. 

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

 Índice de satisfação do cliente 

- Descrição: número de p esquisas que classificam o atendimento 

como bom ou ót imo, dividido pelo número de pesquisas respondidas, 

vezes cem. 

Previst o: 98%     R ealizado: 94% 

 Tempo médio para concessão de Pensão 
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- Descrição: média aritmét ica do prazo de concessão do benefício de 

pensão. 

Previsto: 20 dias    R ealizado: 20 dias  

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ES PECIAIS 

 

 Ação 7001 - Encargos Com Inati vos  E  Pensi onistas  

 Ação 7002 - Encargos C/ Inati vos  E Pensionistas Na Área Da 

Educação Básica 

 Ação 7003 - Encargos C/ Inativos E Pensionistas Na Área Da S aúde 

 Ação 7014 - Encargos C om Inativos E Pensi onistas Na Área De 

Ensino S upe rior (Ue g) 

PROGRAMA 1853 - PROGRAMA D E EXCELÊNCIA NO 

ATEND IMENTO AO C IDADÃO - VAP VUPT. 

 

 Ação 2553 - Implantar Padrão Vapt-Vupt Nos Órgãos Do Estado 

Realizações: 

Com a implant ação da Autarquia Goiasprev, est amos passando por 

processo de formação da estrutura Fís ica e Recursos Humanos, sendo assim, ainda 

não foi possível implantar essa ação.  

 

PROGRAMA 1867 - PROGRAMA DE GES TÃO PREVIDENC IÁRIA 

 

 Ação 2660 - Adequação Financ.  E Atuarial Do Regime Próprio De 

Previ dência S ocial  

Realizações: 

 Recadast rament o anual dos servidores inativos e pensionistas  

PREVIST O: 92% REALIZ ADO: 92%. 

Dentro dessa ação destacamos que foi realizada através de empresa 

especializada a avaliação at uarial anual do RPPS do Est ado de Goiás, conforme 

exigências  do M inist ério da Previdência Social, em atendimento EC nº 20/98, 

41/2003, 47/2005, Lei 9717/98 e Portarias MPS nº 172/05, nº 204/08, 402/08 e 

(x) Gestão Participativa       

( ) Gestão com Foco nos Resultados  

(x) Política de Gestão de Pessoas    
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403/08, para renovação do CRP- Certificado de R egularidade Previdenciária. 

Realiz amos o recadastramento dos servidores inativos e p ensionistas.   

 

 Ação 2661 - Integração  S ocial Dos  Servi dores Inati vos  E 

Pensionistas De Goiás  

Realizações: 

Ação ainda não iniciada, porém há estudos em andamento p ara sua 

execução.  

 

 Ação 2662 - Estruturação De Junta Médi ca E Servi ço Social 

Realizações: 

Elaboração do plano de ação com diretrizes a curto, médio e longo prazos 

a serem desenvolvidos p ela respectiva Gerência. Realiz ação de ações  a curto prazo 

com a 3ª dose de vacinação (Hep atit e B, H1N1, T ríplice viral e outras) dos 

servidores, elaboração da minuta do Termo de Coop eração entre a GOIASPREV e  

Secretaria de Estado da Segurança Pública a fim de prest ar serviço de inteligência 

esp ecializ ada e ass ist ência t écnica. 

PREVIST O: 50% REALIZADO: 20% 

 

 

 Ação 2964 - Formação Pre videnciária Contínua 

Realizações: 

Com a imp lant ação da A utarquia Goiasprev, est amos procurando 

disseminar a cultura previdenciária junto aos servidores públicos efetivos do 

Estado. Para isso, iniciamos um ciclo de cursos de Formação Previdenciária 

Cont inuada, com a realiz ação dois cursos de 20 horas cada, um em maio e outro 

em setembro/2011.   

PREVISTO: 4 REA LIZ ADO: 2 

 

 Ação 2965 - Gestão Docume ntal Arqui ví stica Pre vide nciária 

Realizações: 

Com a implant ação da Autarquia Goiasprev, est amos passando por 

processo de formação da estrutura Fís ica e Recursos Humanos, sendo assim, ainda 

não foi possível implantar essa ação.  

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO USO DA 

T ECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  

O ano de 2011 foi marcado por várias conquist as na área de TI, com 

aquis ição de 150 computadores , 17 impressoras a laser, 100 est abilizadores, 20 

notebooks,  08 nobreak, 250 licenças de anti-vírus e Bladecenter/rack e servidores  
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IBM o que possibilitou uma grande melhoria na prest ação dos serviços 

previdenciários  aos  seus segurados e dependentes.  

 

 Ação 1237 - Prove r Suporte Técnico A S istemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso N a Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Com a implant ação da Aut arquia Goiasprev, a G erência de TI conta com 

06 colaboradores terceriz ados. 

PREVIST O: 100% REALIZ ADO: 30% 

 

 Ação 1238 - Prove r Mate riais E S erviços Para Ope ração De Rede s E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

O ano de 2011 foi marcado por várias conquistas na área de T I, com 

aquisição de 150 computadores, 17 impressoras a laser, 100 est abilizadores , 20 

not ebooks,  08 nobreak, 250 licenças de anti-vírus e Bladecent er/rack e servidores 

IBM o que possibilitou uma grande melhoria na prest ação dos serviços 

previdenciários  aos  seus segurados e dependentes.  

PREVIST O: 100% REALIZ ADO: 80% 

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

Com a criação da aut arquia e a desvinculação da área de T I do Ipasgo, 

surgiram novas necessidades , assim adquirimos B LADECENTER/RACK e 

SERVIDORES IBM. Também foram adquiridos 250 licenças  ANTI-VÍRUS para 

garantir a segurança das estações de trabalho.  

PREVISTO: 100% REALIZADO: 50% 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvol vi mento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor – Ppcss 

Realizações: 

Com a implant ação da Autarquia Goiasprev, est amos passando por 

processo de formação da estrutura Fís ica e Recursos Humanos, sendo assim, ainda 

não foi possível implantar essa ação.  

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO 

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 
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5801 – INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS – IQUEGO  

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 Secretaria De Est ado D a Saúde 

 

GESTOR:  

 Dr. Olier A lves 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Ampliar a cobertura dos medicamentos para os usuários do SUS, 

através do aumento da produção e s ist ematiz ação do processo 

produt ivo. 

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais)/ Macro-objeti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade de Vida):  

 Goiás C idadania e Bem-Est ar Social. 

 

As estrat égias  são as seguint es: 

 Negociar aument o no quantit ativo de medicamentos dos convênios 

com o M inist ério da Saúde e o Governo do Estado e ofert ar novos 

produtos. 

 Produzir alguns medicament os em grande escala para comp etir com 

produtos similares  no mercado. 

 Adquirir maquinários  mais potentes. 

 

 Legisl ação:  

 A IQUEGO S/A é uma sociedade de Economia M ista de direit o 

privado, criada p ela Lei Estadual nº 4.207 de 06 de novembro de 

1962. É jurisdicionada à Secretaria de Est ado da Saúde por força do 

Decreto nº 457 de 05 de junho de 1975. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 A gestão IQUEGO S/A 2011 encontrou a Empresa em condição pré-

falimentar. Os esforços envidados p ermitiram a empresa sair da 

condição de engessamento, a partir da obt enção das Certidões de 

Regularidade. Diant e desta realidade e considerando a pouca 
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demanda de medicamentos , o impact o na realiz ação das met as 

programadas obteve resultado s ignificativamente pequeno como 

demonst rado nas tabelas. O apoio do Governo do Est ado 

disponibilizando aument o de capit al  à Iquego, foi fundamental para 

que a Gestão 2011 obtivesse êxito. 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

 Utilizamos convênios com o Governo do Est ado de Goiás, Governo 

Federal e renda própria, uma vez que a Iquego S/A não tem 

vinculação orçamentária. 

 

 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem penho dos 

Programas e  das Ações:  

 Para aferição do quantit ativo de medicamentos produz idos, 

aquis ições de aparelhos, máquinas e obras realiz adas foi utilizado  o 

indicador “unidade”. 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

PROGRAMA 1068 - MODERN IZAÇ ÃO E S ISTEMATIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO D E MEDICAMENTOS 

Embora os indicadores de execução do Programa mostrem um percent ual 

pouco significat ivo em relação a obras e equipamentos, no quesit o at ividade fim  

da Iquego, houve pleno êxito das metas programadas, pois foram entregues 99% 

dos produtos e serviços cont ratados e conveniados com  os client es. 

 

 Ação 1127 - Construção e Ampliação da Re de Física da Linha de  

Produção de Me di camentos  

Realizações: 

Em 2011 a IQUEGO realizou com recursos  próprios, algumas 

obras/reformas de p equeno port e na infra-estrut ura. Concluiu-se a adequação de 

uma Sala de Pesagem e Fracionamento com instalação de ar condicionado e uma 

Sala de Amostragem (provisória). Foram elaborados projet os para reforma dos  

Almoxarifados, os quais foram aprovados pelo Minist ério da Saúde. T ramita 

naquele Órgão, o Convênio para a mencionada reforma, em fase final para 

liberação dos recursos financeiros. Ainda na gest ão 2011, foi pago o saldo devedor 

dos rep aros realizados nas coberturas da Iquego. O valor programado para t oda a 

Ação foi de R$ 3.650.000,00 e realizado R$ 117.107,34.  

 

 
(  ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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  Ação 2366 - Aquisição de Equipamentos de Produção, Administração 

e Outros  

Realizações: 

Em 2011, foram adquiridos 60 equinos no valor de R$ 78.000,00 para 

amp liar a extração do p lasma hiperimune. Foi realiz ado também p agament o no 

valor de R$ 180.000,00 para o Convênio 060/06 firmado com o Ministério da 

Saúde objet ivando moderniz ar os equipament os da empresa.  O total anual 

previsto para esta ação foi de R$ 3.115.000,00 t endo s ido realizado R$ 

270.620,00. 
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5901 – AGÊNCIA GOIANA DO S ISTEMA D E EXEC UÇÃO PENAL 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A: 

 Secretaria Da Segurança Pública E Justiça 

 

GESTOR: 

 Edemundo Dias De Oliveira Filho 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Garantir a execução penal com segurança e humanização, 

promovendo a reinserção social do recup erando através de processos 

laborais e sócio-educativos, buscando a participação e compromisso 

da sociedade 

 

 Legislação: 

 Lei de criação da A gência: Lei Est adual 17.257, de 25 de janeiro de 

2011;  

 Institui as unidades administrat ivas comp lement ares da Agência 

Goiana do Sist ema de Execução Penal: Decreto Est adual nº 7.274, 

de 04 de Abril de 2011; 

 Aprova o regulamento da Agência Goiana do Sistema de Execução 

Penal: Decreto Estadual nº 7.477, de 07 de Novembro de 2011. 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

  Síntese da Ge stão – Aspe ctos Ge rais: 

É op ortuno junt ar a matéria/artigo escrit a pelo Chefe de Gabinete da 

AGSEP onde é retratado o Sist ema Prisional Goiano como um município 

submerso, onde conta-se com uma população equiparada e até maior que vários  

municípios  goianos, sem incentivos  recebidos p ara suas  manut enções. 

“O sistema pris ional em Goiás tem população maior que outros 172 

municípios goianos, menor apenas que 74 deles. Assim , como verdadeiro 

município incluso no Estado, tem sobre si mesmo a ingrata e mal compreendida 

responsabilidade de agasalhar a população infratora das normas legais da 

sociedade. Nest e sentido, a administração penit enciária do Est ado é responsável 

pela manutenção, aliment ação, conservação, segurança, aplicação de programas 

sociais, educativos e de saúde. São 11.970 habitantes distribuídos em 76 unidades  

prisionais (municípios/presídios) administradas pela A gência Goiana do Sistema 

de Execução Penal (Agsep) sendo que a maioria está concentrada no complexo de 
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Aparecida de Goiânia, onde estão inst aladas a Casa de Prisão Provisória – CPP, 

Penitenciária Coronel Odenir Guimarães – POG, Penitenciária Feminina Consuelo 

Nasser, Núcleo de Custódia, C olônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. N esta 

aglomeração não está inserido um outro segmento de população, ou seja, os 1.820 

servidores dos pres ídios em diversas áreas de atuação, tot aliz ando um quantit ativo 

de 13.790  p essoas, entre habitant es residentes  e servidores. 

Os habitantes do “município” Sist ema Pris ional, em sua maioria absoluta 

est igmatiz ados e renegados p ela mesma sociedade que os produz, ainda são 

ignorados pela mesma, que insist e em não assumir a corresponsabilidade na 

constituição e existência dessa aglomeração, nessa format ação se desenvolve a 

part e da estrutura social. 

Permanent ement e, a sociedade, de forma s implista, comodist a e até 

mesmo irracional, imput a apenas e unicamente ao Estado a origem e p aternidade 

da existência do primo pobre portador de molést ia incurável. Aos habitantes do 

Sist ema Pris ional, a quem a sociedade em sua maioria não estende a Mão, não 

particip a volunt ariamente em ações humanas e sociais, mais p aralelament e e até 

muito justo, estabelece fantásticos programas e leis de proteção aos animais , ao 

verde e ao meio ambient e: e, ass im, promove grandes mobilizações e movimentos 

em prol desses programas. São est abelecidas isenções de impostos para uma 

diversidade de ações (culturais, esportivas e outras), mais em prol da recup eração 

e reinserção do ser humano à sociedade, muito pouco tem feit o, onde há muito a 

fazer. 

Por tudo isso, é bem possível estabelecer um paralelo entre o p enico e o 

Sistema Prisional, pois ambos existem para at ender específicas e excepcionais  

condições humanas, e a sociedade faz esforço monument al para ignorar suas  

exist ências. O penico é renegado e escondido debaixo da cama e o Sistema 

Prisional escondido e bem vigiado atrás de altos muros, aparentement e submerso. 

O risco da sociedade com essa indiferença é submergir e ass istir emergir outra 

sociedade (população carcerária) que no B rasil cresceu 111% na últ ima década, 

em contrap osição ao cresciment o populacional do Brasil, que foi de 12% no 

mesmo período. 

A sociedade e ainda mais seus dirigent es proclamam aos quatro cantos  

Quadro: 

 “Pela primeira vez no Brasil, a classe C corresponde a mais da met ade da 

população. Hoje, 95 milhões de pessoas fazem parte dessa camada social, com 

renda mensal familiar entre R$ 1 mil e R$ 4 mil. Isso s ignifica que o perfil 

socioeconômico do País mudou. Nos últimos sete anos, a chamada nova classe 

média – compost a, sobretudo, por jovens com emprego formal, alt o potencial de 

consumo e caract erísticas  het erogênicas – t eve um aumento superior a 40% em sua 

renda familiar, o que permitiu maior p oder de compra, acesso a tecnologia e 

ingresso em faculdades, por exemplo. Na última década, 31 milhões de pessoas  

entraram na classe média brasileira, result ado das políticas de prot eção social, da 

ret omada do crescimento econômico inclusivo, na expansão do emprego e do 

acesso ao crédit o, assim como do aumento no grau de escolarização da sociedade” 

(secretaria de assunt os est ratégicos  – SAE). 
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O significativo desenvolvimento socioeconômico em absolutament e nada 

interferiu na diminuição das infrações penais, ao contrário, a sociedade assiste uma 

perigosa e imprevis ível elevação geométrica da sua população carcerária. O 

gravíssimo e maior fenômeno social bras ileiro é despercebido ou ignorado pelos 

seus dirigent es, p ela sociedade brasileira e at é mesmo por sociólogos, que se 

deleitam em prop alar a quest ão econômica em detrimento aos aspectos legal, 

moral e ético desta mesma sociedade. É como o recent e artigo de Ruda R icci, 

sociólogo, dout or em ciências sociais, do fórum Brasil de orçamento e do 

observatório int ernacional da democracia participativa, em que destaca com 

ufanismo “maior fenômeno sociológico do Brasil: a nova classe média”  

Como em estado let árgico, a sociedade busca nos  edifícios e casa com 

muros altos e grades, no alarme eletrônico, na câmara de filmagem, nos 

condomínios fechados, em carros com o GPS e s ist emas antifurto, uma pretensa e 

enganosa segurança, vist o que ao sair de sua ilusória segurança é assalt ado ou 

mort o dentro do carro, na rua e dentro ou na porta de inst alações bancárias. 

O alarde da degradação pela absurda difusão do tráfico e consumo de 

drogas vem sendo feito há décadas e, com ouvidos de mercador, o Governo 

Federal relega providências  radicais no combate ao flagelo do século. Bairros 

inteiros já estão tomados por população do drogados, viciados, e dep endentes; 

consumidores, t odos juntos fazendo se instalar em todos os estados brasileiros 

réplica da cracolândia paulista. M ais de 60% da população carcerária masculina e 

feminina oriunda dessas verdadeiras comunidades que não só produz o viciado, 

mas introduz quase que na sua t otalidade a iniciação de pequenos furtos , a seguir 

de assaltos , t endo como seu ápice os  mais diversos t ipos p enais. 

Apenas imput ar ao sist ema policial maior e mais cont undente ação e ao 

Sistema Pris ional maiores construções com número maior de vagas e correr 

ingloriosamente e inut ilment e atrás do efeito sem atacar a causa. C om o baixo 

crescimento vegetativo da população bras ileira, em contraste com o fantást ico 

crescimento geométrico da população carcerária, corremos o claro risco de em 

pouco tempo a população carcerária dos Estados federados terem como seus  

maiores  municípios o município Sistema Prisional.” 

(Eduardo Coimbra Passos. Ex-prefei to de Caval cante – cimbrapas-

sol@uol.com.br) 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Plano de Reintegração Social do Reeducando – Objetiva através de 

ações int erset oriais com os órgãos da estrutura administrat iva do 

Est ado buscar a A genda de Polít icas Públicas do Governo, de modo 

a ofertar (educação, saúde, esport e, cidadania, cultura, trabalho, 

qualificação p rofissional e assistência judiciária aos  reeducandos) 

durant e o processo de ressocialização (intramurros) est imulando a 

implant ação dos Patronatos e Conselhos da Comunidade (Órgãos da 

Execução Penal) em todas as sedes de Regionais, para 

implement ação dos processos de reintegração (extramurros). 
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 Descrição dos Princi pais Indi cadores de Desem penho dos 

Programas e  das Ações: 

 T axa de Reincidência Criminal 

 Custo p or Reeducando 

 Número de Presos por Vaga 

 Número de Vagas de T rabalho Criadas 

 T axa de Reeducandos Matriculados no Ensino Regular 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 1868 - PROGRAMA JUS TIÇA A SERVIÇO DA 

CIDADANIA 

 

 Ação 2663 - Construção, Reform a E Ampliação Das Estruturas 

Físi cas  

Realizações: 

Não há informações detalhadas  sobre atividades desenvolvidas nessa ação 

no exercício de 2011. 

 

 Ação 2664 - Aparelhame nto E Re aparelhamento Da Justiça 

Realizações: 

Durante o exercício de 2011, os recursos destinados ao ap arelhament o e 

reaparelhamento foram advindos do D epartament o Penitenciário Nacional DEPEN 

– Ministério da Justiça, com contrapartida de, na maioria das vez es, 10% do 

Governo do Estado de Goiás . 

Duas foram as realizações de grande relevância dentro desta ação, são 

elas: 

 Aquisição de bloqueadores  de celular 

 Aquisição de Pistolas T aser (não letal) 

 

 

(X) Gestão Participativa 

(X) Gestão com Foco nos Resultados  

(X) Política de Gestão de Pessoas    
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Pist olas T aser 

O emprego de tecnologia menos letal p ara controle de distúrbios e motins 

visa garantir a int egridade física dos presos e demais  pessoas envolvidas no 

processo da execução penal. A aquis ição vai de encontro com as regras mínimas 

de trat amento de p essoas presas, evitando lesões  e garant indo o direito a vida. 

Diante da realidade do Sist ema de Execução Penal do Estado de Goiás, 

que administra 76 Unidades Pris ionais e diante da necess idade de contemplarmos 

as Unidades que dispõem de maior número de presos , e que, consequent emente, 

vêem apresentando instabilidade e riscos no ambient e carcerário, foram 

adquiridas, em conformidade com o Convênio 026/2009 DEPEN/MJ, noventa 

pistolas T aser M  26.  

Bloqueador de C elular 

Noticiadas diariamente nos diversos veículos  de comunicação, as  ações 

de violência praticadas por facções criminosas ocorridas em t odo o Brasil – 

independent ement e da localidade em que nos encontremos, traz em-nos, 

indiscutivelment e, preocupações e induz em à necessidade de cogent es 

intervenções  estat ais. 

As várias at uações criminosas desencadeadas ao mesmo t empo em 

diversas penitenciárias do país trouxeram à tona um questionament o inquietant e: 

como o crime organiz ado perfect ibilizou est a ação em conjunt o e de maneira t ão 

perfeit a? 

Surge-nos, de pronto, apont ar a ut iliz ação de aparelhos celulares  como o 

instrument o dest a “organização”. Aliás, o que mais traz apreensão a todos é o fato 

de observarmos que é de notório conhecimento que tal ferrament a t em s ido 

habitual e sistematicamente utilizada nos est abeleciment os prisionais brasileiros. 

Nesse cont ext o, surgiu a necess idade da aquis ição dos bloqueadores  de 

celular que t em o int uit o de coibir a prática criminosa de controlar o crime 

organiz ado estando o criminoso sob custódia do Sistema de Execução Penal 

goiano. Afinal, os ap arelhos celulares são utiliz ados como instrumentos de 

orient ação e coordenação de prát icas ilícit as pelas organizações criminosas que 

atuam dentro e fora dos presídios, com isso, consequent emente, esses aparelhos  

adquiriram, ao longo dos anos, status de armas p oderosas nas mãos de criminosos  

que os utilizam em movimentos  que levam a desestabilização do sist ema prisional. 

 

 Ação 2665 - Implantação Do Plano Diretor De Tecnologia Da 

Informação E Tele comuni cações  

Realizações: 

1 - Desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação - PDT IC considerando a reforma administrativa do 

Governo de Goiás e seus compromissos: 
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Est e p lano foi desenvolvido com ênfase em ferrament as que auxiliem 

substancialment e a Agência Goiana do Sist ema de Execução Penal, sendo 

adequado para a nova realidade organizacional do Est ado. 

 Realização do diagnóst ico da área de TI da Execução Penal, 

conforme nova estrutura; 

 Levant amento das necess idades  iniciais da AGSEP, preconiz ando o 

cumprimento das leis que regem o Sist ema de Execução Penal no 

País ; 

 Estudo para traçar as diretriz es  e met as a serem seguidas; 

 Readequação do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação; 

 Execução das ações do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e 

Comunicação 

O PDT IC ao mesmo temp o em que está sendo ajust ando para o novo 

cenário do Sist ema de Execução Penal do Est ado de Goiás, t êm seus  projetos  e 

atividades básicas execut adas. 

 

 

 

 

2 - Estruturação do quadro de servidores de T ecnologia da Informação e 

Comunicação: 

Os servidores  que já estão na gerência de informát ica tiveram suas  

funções  redimensionadas , para melhor aproveitamento das qualificações  que cada 

um apresenta; 

Já solicitamos por int ermédio de convênio firmado ent re a AGSEP E a 

PUC Goiás  a disponibiliz ação de estagiários, conforme abaixo: 

 06 Est agiários na Área de Desenvolvimento de softwares; 

 02 Est agiários na Área de Banco de Dados; 

 02 Est agiários na Área de Sup ort e a Rede; 

 Est agiários  na Área de Análise de Sist emas; 

 

3 - Implantação do SIGEP – Sist ema Integrado de Gestão da Execução 

Penal: 

 O projet o vem sendo executado, com o foco na adequação da 

estrutura tecnológica da AGSEP e implantação do sist ema. 

 Foram implantados os módulos de cadastro de: servidores da 

AGSEP, Volunt ários, reeducandos, visit antes geral e de 

reeducandos. Os dados coletados p elo SIG EP já est ão sendo 

armaz enados no banco da AG SEP, garantindo assim maior 

segurança na manut enção dos mesmos. 
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 Os dados de reeducando est ão sendo alimentados pelos cartórios das 

Unidades Penais diariament e. 

 Já está implantado o sist ema de controle de acesso, por meio de 

biometria digital, nas unidades  penais Casa de Prisão Provisória, 

Penitenciária Odenir Guimarães – POG, Núcleo de Custódia e na 

Penitenciaria Feminina Consuelo Nascer. 

 Foi implantada na Delegacia de Furt os e Roubos de Veículos uma 

central de colet a de dados do SIGEP, já tendo sido disponibiliz ados 

para este um conjunto de equip amentos (microcomput ador, câmera 

digit al, scanner e leitor biométrico), bem como um servidor da 

AGSEP para efetuar o cadastro dos apreendidos nas delegacias 

especializ adas .  

 Já está implant ado o cumprimento de alvará de soltura por 

intermédio da biometria digit al; 

 Já estão sendo realizada atualização do banco de dados do SIGEP 

para que a certidão carcerária p ossa ser emit ida online. 

 

4 - Segunda fase de imp lant ação do SIGEP – Sistema Integrado de 

Gestão da Execução Penal: 

 Está em curso Convênio 0020/2009 p ara aquisição dos leitores 

biométricos, onde foram adquiridos 143 novos leit ores . Solicit amos 

agora o aditivo de mais 15 leitores para aquisição com o saldo do 

convênio. Estamos realizando adequação no SIGEP para integração 

com os leitores adquiridos . 

 Já solicitamos participação em Registro de Preços de serviços de 

link de dados que está sendo feito SEGPLAM, para que possamos 

int erligar as Unidade Penais do int erior do Est ado, com isso 

implant ar o SIGEP que é um sistema que funcional através da 

Int ernet. 

 

5 - Interoperabilidade ent re SIGEP e Infopen G est ão. 

 Convênio assinado, o InfoPen Gestão est á sendo implantado. 

Criação do XML de int eroperabilidade entre o SIGEP e INFOPEN. 

Já foram passados alguns dados para ao DEPEN . No moment o o 

DEPEN desabilitou o processo de interoperabilidade para 

manutenção, t endo o ret orno previsto p ara janeiro de 2012. 

 

6 - Qualidade nas informações do Infopen Estatíst ica. 

 Est amos reformulando as planilhas de captação de dados junto às 

unidades  penais e assim ter informações mais detalhadas. 

 Há um trabalho de conscientização e treinamento dos servidores das 

unidades  penais que mantém as planilhas atualizadas  mensalment e. 
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7 - Segurança Penal at ravés de Vídeo M onitoramento do Comp lexo Penal 

de Aparecida de Goiânia.  

 Projeto definido e encaminhado para a realização de convênio. 

 Projeto est á paralisado, aguardando recurso financeiro para sua 

implement ação. 

 

8 - Implant ação do s ist ema de ponto eletrônico para os servidores  da 

AGSEP: 

 Aguardando o termo de coop eração t écnica com a Secret aria da 

Fazenda e atualiz ação do cadastro de servidores no Sist ema 

Integrado de Gestão da Execução Penal – SIGEP. Instalar os  leitores 

biométricos nos locais indicados pela Gerência do Desenvolviment o 

de Pessoas  para iniciar o uso do sistema em quest ão. 

 

9 - Criação do Site da AGSEP: 

 Estamos realizando levantamento das informações e serviços  que 

serão disponibilizados na página da Web da AGSEP; 

 Foi desenhado o leiaute no novo sit e que se encont ra em 

desenvolvimento p elo servidor da AGSEP em conjunt o com o 

servidor da SSP para abreviar a atualização. 

 

10 - Criação da Intranet da AGSEP: 

 Será criada p aralelamente com a criação do sit e, já estamos 

realiz ando levant amento das informações e serviços que serão 

disponibiliz ados na página da Intranet. 

 

11 - Cap acitação para os servidores  da área de TI da AG SEP: 

 Est udo sobre a necessidade dos servidores da área de TI. 

 

12 - Implantação de cartórios em todas as unidades p enais geridas p ela 

AGSEP: 

 Foram realizados est udo e análise dos métodos cartorários para a 

criação do manual e de procediment o cart orários p adrão. 

 

13 - Reintegração Social Monitorada: 

 Est á em andamento processo 2011 00037 000214, aguardando 

aquis ição dos equip amentos , por intermédio de adesão a Ata de 

Regist ro de Preço de N.º 242/2010/SR P/SUPEL/RO. Nesta fase será 

utiliz ada 50 unidades de monit oramento que servirá de base para a 

realiz ação do processo de aquisição do próprio est ado. 
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14 - Reformulação da rede corporativa do CPAG: 

 Solicit amos compra de equipamento para reformulação da rede na 

época em que est a Agência de Execução Penal estava subordinada a 

SSP como superint endência não obt ivemos êxit o, já que a empresa 

class ificada para fornecimento não efetuou a entrega.  

 

15 - Criação de M anual de padroniz ação de at endimento ao Usuário da 

rede Corp orativa: 

 Estão sendo reunidas informações para determinar os  padrões de 

at endimento, inclusive a equipe do atendimento está sob nova 

coordenação para buscar a melhoria continua e abreviar o tempo de 

at endimento e reparos de equip amentos. 

 

16 - Imp lant ação de solução de conversão de prontuários físicos em 

eletrônico: 

 Foi realizado o D iagnóstico da atual situação. 

 Aguardando o Est ado faz er aquis ição da ferramenta de 

Gerenciamento Eletrônico de Document os – G ED. 

 

 

 

1 - Desenvolvimento do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e C omunicação - 
PDTIC considerando a reform a administrativa do Governo de Goiás e seus 
compromissos. 

ETAPAS DA AÇÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: 
Análise da nova estrutura proposta 
implementada pela reforma 
administrativa, considerando o plano 
do Governo de Goiás.  

Imediato  Permanente 

2ª ETAPA: 
Realizar a engenhar ia de requisitos nas 
áreas da AGSEP, para o 
desenvo lvimento do Plano Diretor de 
T ecnologia da Informação e 
Comunicação – PDTIC. 

Imediato  Permanente 

3ª ETAPA: 
Desenvolver o PDTIC tendo como foco 
a reestruturação proposta pela reforma 
administrativa.  

Imediato  Dezembro/2011  

4ª ETAPA: 
Apresentar o Plano Diretor (PDTIC) ao 
corpo de dirigentes da AGSEP 

Janeiro/2012  Janeiro/2012  

5ª ETAPA: 
Evolução do Plano Diretor de 
T ecnologia da Informação e 
Comunicação – PDTIC 

Janeiro/2012  Permanente 

 

2 - Estruturação do quadro de servidores de Tecnologia da Informação e 
C omunicação. 

ETAPAS DA AÇÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: 
Estudo das necessidades de 
profissionais qualif icados na área e 
T ecnologia da Informação. 

Imediato  Outubro/2012 

2ª ETAPA: 
Fazer gestão para captação de 
profissionais 

Imediato  Dezembro/2012  
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3 - Implantação do SIG EP – Sistem a Integrado de Gestão da Execução Penal. 
ETAPAS DA AÇ ÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA:  
Contratação de empresa para manutenção 
evolutiva e corretiva do SIGEP.  

Permanente Permanente 

2ª ETAPA:  
Implantação de novos módulos e alterações do 
SIGEP. 

Permanente Permanente 

3ª ETAPA: Capacitação dos prof issionais sobre o 
funcionamento e especif icidades do SIGEP.  Permanente Permanente 

4ª ETAPA: Atualização continua, por parte das 
equipes das unidades penais, do banco de dados 
do SIGEP. 

Permanente Permanente 

 

4 - Segunda fase de implantação do SIGEP – Sistem a Integrado de Gestão da 
Execução Penal. 
ETAPAS DA AÇ ÃO INÍCIO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Desenvolver o projeto a ser encaminhado ao 
DEPEN – Departamento Penitenciário Nacional no 
Ministério da Justiça - MJ.  

2009 2009 

2ª ETAPA: Assinatura do convênio para implantação da 2ª 
fase do SIGEP. 2010 2010 

3ª ETAPA: Aquisição dos equipamentos de T I. Estamos 
realizando aditivo para aquisição de mais 15 (quinze) 
leitores com o saldo de convên io.  

Imediato Julho/2012  

4ª ETAPA: Integração das Unidades do interior de Goiás à 
Rede Corporativa da Segurança P ública. Estamos 
aguardando a realização de uma licitação no Estado pela 
Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças.  

Imediato Julho/2012  

5ª ETAPA: Capacitação dos prof issionais sobre o 
funcionamento e especif icidades do SIGEP.  Permanente Permanente 

6ª ETAPA: Atualização continua, por parte das equipes 
das unidades penais, do banco de dados do SIGEP.  Permanente Permanente 

 
 
 

 
5 - Interoperabilidade entre SIGEP e Infopen Gestão. 
ETAPAS DA AÇÃO INÍCIO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Fazer intercâm bio com o DEPEN 
para realizar um termo de ajustamento 
técnico para reativar a interoperabilidade 
(transferência dos dados do SIGEP para o 
Infopen Gestão). 

Agosto/2011 Dezembro/2011  

2ª ETAPA: Desenvolvimento da aplicação 
para automação da Interoperabilidade.  Outubro/2011  Julho/2012 

3ª ETAPA: Realização da Interoperabilidade.  Permanente Permanente 

 

6 - Qualidade nas informações do Infopen Estatística. 
ETAPAS DA AÇ ÃO INÍC IO CONC LUSÃO 

1ª ETAPA: P ublicação dos dados colhidos em 
jornal local e lançamento dos mesmos no site do 
DEPEN; Obtenção da classificação de excelência 
e qualidade nas informações repassadas ao MJ – 
Ministério da Justiça.  

Permanente Permanente  

2ª ETAPA: Extração dos dados do Infopen Gestão 
para o Infopen Estatística. Esta etapa é de 
responsabilidade do Departamento Penitenciário 
Nacional – DEPEN. 

Permanente Permanente  

 

7 - Segurança Penal através de Vídeo Monitoram ento do C om plexo Penal de 
Aparecida de Goiânia. 

ETAPAS DA AÇ ÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Reun ião com a equipe da Diretoria de 
Segurança para determinar as áreas nas quais os 
equipamentos de vídeo são necessár ios.  

Janeiro/2012 Dezembro/2012  

2ª ETAPA: Elaboração do projeto de Vídeo 
Monitoramento. Janeiro/2012 Dezembro/2012  

3ª ETAPA: Deflagrar o procedimento licitatório 
e/ou adesão a ata de Registro de Preços. Julho/2012  Dezembro/2012  

 



5901 – AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL 
 
 

493 

8 - Implantação do sistema de ponto eletrônico para os servidores da AGSEP. 
ETAPAS DA AÇ ÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA:  
Solicitar a Secretaria da Fazenda do Estado de 
Goiás a dispon ibilização do software para 
implantação do sistema de ponto eletrônico.  

Imediato  Março/2012  

2ª ETAPA:  
Realizar o s ajustes no sistema cedido pela 
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás para 
adequá-lo ao banco de dados de servidores já 
existente no Sistema Integrado de Gestão da 
Execução Penal – SIGEP. 

Julho/2011 Permanente 

3ª ETAPA:  
Instalar os leitores biométricos nos locais 
indicados pela Gerência do Desenvolvimento de 
Pessoas para in iciar o uso do sistema em 
questão.  

Permanente Permanente 

4ª ETAPA:  
Realização do controle de ponto eletrônico 
através da biometria digital.  

Permanente Permanente 

 

9 - C riação do Site da AGSEP. 
ETAPAS DA AÇ ÃO INÍCIO CONC LUSÃO 
1ª ETAPA:  
Realizar levantamento das informações e 
serviços que serão disponibilizados na página da 
Web da AGSEP.  

Imediato  Permanente 

2ª ETAPA:  
Desenvolv imento e publicação de novas 
informações ou serv iços do Site da A GSEP.  

Agosto/2011  Permanente 

3ª ETAPA:  
Manutenção do SITE da AGSEP.  Dezembro/2011  Permanente 

 

 

 

10 - C riação da Intranet da AGSEP.  
ETAPAS DA AÇÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: 
Realizar levantamento das informações e serv iços 
que serão disponibilizados na página da Intranet. 

Imediato  Permanente 

2ª ETAPA: 
Desenvolvimento da Intranet da AGSEP.  Janeiro/2012 Permanente 

3ª ETAPA: 
Criação de murais virtuais para disponibilização 
de informação aos servidores.  

Permanente Permanente 

4ª ETAPA: 
Realizar campanha de incentivo a cultura 
tecnológica do órgão ao uso das ferramentas de 
tráfego de dados. 

Permanente Permanente 

5ª ETAPA: 
Divulgar na página na Intranet os procedimentos 
para criação de e-mail, bem como da utilização de 
uma pasta na rede corporativa de 
compartilhamento de documentos.  

Permanente Permanente 

6ª ETAPA: 
Criar e-mail para todos os setores da A GSEP.  Imediato  Permanente 

7ª ETAPA: 
Divulgar nos m urais da A GSEP listagem dos e-
mails corporativos para incentivar a comunicação 
por este meio.  

Permanente Permanente 

 

11 - C apacitação para os servidores da área de TI da AGS EP.  
ETAPAS DA AÇÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Solicitar aos servidores que sugiram os 
cursos que julgarem necessár ios ao bom 
desempenho das atividades laborais para 
apreciação pela Gerência.  

Permanente Permanente 

2ª ETAPA: Solicitar a Gerencia de Ensino do 
Servidor a criação destes cursos ou captação 
destes junto às redes parceiras.  

Permanente Permanente 

3ª ETAPA: Realização dos cursos aos servidores da 
Gerência de Tecnologia da Informação - GTI. Permanente Permanente 
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12 - Implantação de cartórios em  todas as unidades penais geridas pela AGSEP. Esta 
ação deverá ser implantada juntam ente com a disponibilização do SIGEP nas 
Unidades Penais do Interior. 
ETAPAS DA AÇ ÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Desenvolv imento e padron ização dos 
procedimentos cartorário s.  Imediato  Permanente 

2ª ETAPA: Criação e manutenção contínua do 
Manual de procedimentos cartorários, sempre 
que a legislação passar por modif icações.  

Imediato  Permanente  

3ª ETAPA: Fazer levantamento das un idades 
penais que ainda não desenvolvem 
procedimentos cartorário s.  

Permanente Permanente 

4ª ETAPA: Viabilizar curso de capacitação de 
procedimentos cartorário s.  Permanente Permanente 

5ª ETAPA: Implantar os cartórios nas unidades 
penais.  Permanente Permanente 

 

13 - Reintegração Social Monitorada através do monitoramento eletrônico. 
ETAPAS DA AÇÃO INÍC IO CONC LUSÃO 

1ª ETAPA: Desenvolv imento do projeto para a 
reintegração Social Monitorada Janeiro/2011 Julho/2011  

1ª ETAPA: Realização de estudo de novas 
tecnologias de para a implantação da 
Reintegração Social Monitorada.  

Janeiro/2011 Julho/2011  

2ª ETAPA: Realização do processo de 
aquisição de tecnologia que aux ilie no 
monitoramento dos reeducandos para 
implantação do projeto: Reintegração Social 
Monitorada. 

Imediato  Dezembro/2011 

3ª ETAPA: Realizar triagem para definição dos 
reclusos que poderão utilizar o equipamento 
de monitoramento eletrônico.  

Após aquisição  Permanente 

4ª ETAPA: Implantação do Programa de 
Reintegração Social Monitorada.  Permanente Permanente 

5ª ETAPA: Monitoramento do programa.  Permanente Permanente 
6ª ETAPA: Realizar análise para evolução 
continuada do Programa de Reintegração 
Social Monitorada. 

Permanente Permanente 

14 - Reform ulação da rede corporati va do CPAG. 
ETAPAS DA AÇÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Realizar estudo da rede atual para 
verificar o que poderá ser aproveitado e o que será 
substituído e/ou implementado.  

Janeiro/2012 Dezembro/2012  

2ª ETAPA: Processo de aquisição da so lução para 
Reformulação da rede corporativa do CPA G  Julho/2012  Maio/2013 

 

15 - C riação de Manual de padronização de atendimento ao Usuário da rede 
C orporativa.  

ETAPAS DA AÇÃO INÍCIO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Reun ião com os serv idores da área de 
TI para que iniciem anotações quanto aos 
procedimentos para atendimento ao usuário para 
que se tenham dados para montar um manual de 
procedimentos.  

Julho/2011  Dezembro/2011 

2ª ETAPA: Selecionar o material co letado para 
confecção do manual de procedimentos ao 
atendimento dos usuários de Rede da A GSEP.  

Setembro/2011 Dezembro/2011 

3ª ETAPA: A dequar estrutura de atendimento 
para eficácia do manual de procedimentos. Dezembro/2011 Abril/2012  

4ª ETAPA: Divulgação aos usuár ios na Intranet 
os procedimentos de atendimento. Permanente Permanente 

 

16 - Implantação de solução de conversão de prontuários físicos em eletrônico. Esta 
ação depende da aquisição de ferramenta de GED que será realizada pelo Estado 
através da Secretaria de Gestão, Planejamento e Finanças. 
ETAPAS DA AÇÃO INÍC IO CONCLUSÃO 
1ª ETAPA: Estudo de soluções para implantação 
do projeto. Março/2012  Junho/2012  

2ª ETAPA: Desenvolvimento do Projeto. Junho/2012  Setembro/2012  
3ª ETAPA: A quisição da solução pra realização do 
Projeto. Outubro/2012 Janeiro/2013  

4ª ETAPA: Implantação do Projeto Março/2013  Permanente 
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  Ação 2666 - Prom oção, Defesa E Reparação De Direitos Humanos 

Realizações: 

Não há informações de atividades desenvolvidas nessa ação no exercício 

de 2011 

 

 

PROGRAMA 1869 - PROGRAMA D E REINTEGRAÇÃO S OCIAL DO 

REED UCANDO E EGRESSO 

Reinte gração S ocial  

As ações de reint egração social podem ser definidas como um conjunto 

de intervenções técnicas, políticas e gerenciais levadas a efeito durant e e ap ós o 

cumprimento de penas ou medidas de segurança, no intuito de criar int erfaces de 

aproximação entre Estado, Comunidade e as Pessoas Beneficiárias, como forma de 

lhes  ampliar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade frente ao sistema penal. 

Partindo-se desse ent endimento, vê-se que um bom “tratamento penal” 

não pode res idir apenas na abst enção da violência fís ica ou na garantia de boas 

condições p ara a custódia do indivíduo, em se trat ando de pena privat iva de 

liberdade: deve, antes  disso, consist ir em um 

processo de superação de uma hist ória de conflitos, por meio da promoção dos 

seus direitos e da recomposição dos seus vínculos com a sociedade, visando criar 

condições  para a sua autodet erminação responsável. 

Na conformação atual das práticas gerenciais do Dep en, considera-se que 

os projet os na área de Reint egração Social devem estar posicionados ent re alguns 

eixos básicos: 

 Form ação Educacional e Profissional dos Apenados, Inte rnados e  

Egre ssos do Sistema Penitenciário Nacional diz respeito ao processo 

pelo qual se procura associar a elevação da escolaridade e a educação 

profissional, com o acesso ao trabalho e à geração de renda, de maneira a 

prep arar o beneficiário para ingresso no mundo do trabalho após o 

cumprimento da p ena privativa de liberdade, principalment e no que 

concerne à capacitação das mulheres em privação de liberdade. 

 Assistência ao Preso, ao Internado, ao Egresso e aos seus 

Dependentes faz referência a um movimento de promoção dos direitos  

dos apenados, internados, egressos, dependent es e familiares , criando 

condições para que estes possam exercer a sua autonomia. Esse processo 

deve ser mediado p ela inclusão dos beneficiários na agenda das políticas  

públicas de governo e pelo apoio a ações de instit uições públicas e 

privadas , de carát er permanente, que tenham como objet ivo prestar 

at endimento aos beneficiários, na forma e nos limites da lei: material, 

jurídica, educacional, social, religiosa e principalment e à saúde ao 

egresso, após  a edição do Plano Nacional de Saúde no Sistema 

Penitenciário. 
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Descrição do(s) Indi cador(es) de  Resultado: 

Ati vi dades Assistenciais 

Número 
de  

Servi ços  
Prestados 

Atendiment o aos custodiados e seus familiares através de 
profiss ionais  da área de ass istência social  3.000 

Providenciar e encaminhar para as famílias dos custodiados e 
entidades  públicas (cert idão de nascimento dos  filhos dos  
custodiados,  certidão de casamento, amasiamento, certidão 
carcerária, procuração, laudo solicit ado pelo conselho penitenciário, 
pelo juiz, e p ela gerência de saúde etc.)  

478 

Providenciar benefícios da previdência social (aposentadoria, 
auxílio-reclusão, pensão, benefício de Prest ação continuada.). 202 

Providenciar autoriz ações  de viagem p ara filhos menores dos  
custodiados 74 

Providenciar e requerer Registro Geral de Identidade e foto 3x4 aos  
custodiados  707 

Realiz ar visit as domiciliares as famílias aos custodiados 169 
Repasse de kit higiênico, kit bebê, colchões, cobert ores  e roupas para 
os  cust odiados. 1855 

Atendiment os dos volunt ariados cadastrados e dos bols ist as da OVG 
aos custodiados. 1050 

Custodiados que trabalham para A gência Goiana do Sistema de 
Execução Penal 483 

Custodiados que trabalham em empresas privadas ou em outros  
órgãos públicos  423 

Custodiados matriculados no ensino fundamental  298 
Custodiados matriculados no ensino médio 205 
Custodiados matriculados no ensino sup erior 18 

 

 

Obse rvações: 

O Programa de R eintegração Social do R eeducando e Egresso configura-

se no carro chefe da Agência Goiana do Sist ema de Execução Penal (AG SEP), 

pela sua característica finalística e p elo seu p úblico alvo muito bem definido, a 

população carcerária do Est ado. A AGSEP, como ente est atal responsável pela 

execução p enal, tem por dever cumprir o diploma legal. O art. 41, incisos II, VII 

da Lei nº. 7.210 de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal constituem dentre 

os direit os do preso: ... os de trabalho e remuneração, ass ist ências material, à 

saúde, jurídica, social e religiosa...  

 Neste programa est ão reunidas todas as ações  voltadas p ara 

ressocializ ação e reint egração social dos cust odiados e egressos do Sistema de 

Execução Penal do Est ado, atendendo à esse pressupost o Legal. 

 São desenvolvidas várias p arcerias quer sejam com o Primeiro, Segundo e 

T erceiro Setor, o que fez dest e Programa referência nacional, t endo em vista as  

práticas  adot adas p elo Estado no que t ange a reint egração social do reeducando 

(avaliação do D epartamento Penitenciário N acional – DEPEN / M inis tér io da 

Justiça) 
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Metas Realizadas 

AÇÃO 
Produto / Unidade 

Indicador 

Metas Físicas / Resultados 

Código Nome Prevista Realizada % de 
cumprimento 

2669 

Quali ficação 
Profissional para 
Inserção no Mercado de 
Trabalho 

Reeducando / Egresso 
Qualificado / Pessoa 200 269 134,5 

2670 Empregabilidade para o 
Resgate da Cidadania 

Reeducando / Egresso 
Empregado / Pessoa 1000 906 90,6 

2671 
Educação e 
Profissionalização para 
a Inclusão Social  

Aluno inserido / Pessoa 600 521 86,8 

2672 Justiça com Justiça - 
Assistência Judiciária 

Reeducando assi stido / 
Pessoa 600 200 33,3 

2673 Mãos que Transformam 
- Produção Industrial  

Bem produzido / Unid. 1.000.000 697.691 69,7 

2674 Cio da Terra - Produção 
Vegetal 

Tonelada produzida / 
Ton 600 50,4 8,4 

2675 Auto-Sustentação - 
Produção Animal  

Resultado alcançado / 
Percen.  2 1,7 85 

 

S atisfação do público al vo 

Além dos benefícios alcançados como a possibilidade de se capacitar, 

receber um salário trabalhando, produzindo, ocupando o tempo com at ividades 

durant e o encarcerament o, os reeducandos também obt êm o benefício da remissão 

da p ena por dia trabalhado. Temos a cert eza da satisfação do público alvo, que é 

refletida na maneira de como a população carcerária se comporta. A ausência de 

rebeliões e motins é um indicador desse comportament o. 

 

Resultados econômicos, soci ais e cul turais de corrente s da 

implementação do program a. 

As ações desenvolvidas na produção industrial e agropecuária, além de 

suprir p art e dos insumos necessários para confecção de refeições , também oferece 

vagas  de trabalho para alocação dessa mão-de-obra carcerária, alcançando 

result ados econômicos e sociais. Outro aspect o pode ser observado com as  

atividades de socializ ação p ara o resgate da cidadania t ais como: concurso de 

poesias  e incentivo às artes. 

 

Produtos e se rvi ços ofertados ao públi co-alvo 

 Capacit ação; 

 Emprego X renda; 

 Escolaridade; 

 Assist ência judiciária; 

 Redução dos custos com aliment ação 

 

Análise da efe ti vidade  do Programa 

Algumas ações foram important íss imas para se at ingir à efetividade neste 

Programa, subst ancialmente implementadas  nesse exercício de 2011. 
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1. Ações de em pregabilidade que vislumbre a associação de trabalho x 

renda; 

As parcerias t iveram um p apel fundament al na efetividade deste 

Programa, grande parte das ações voltadas para a empregabilidade, são mant idas 

por empresas p arceiras que custeam a folha de pagamento e abrem frentes de 

produção, principalment e na Indústria do C omplexo Prisional de Aparecida de 

Goiânia. 

2. Ações de Educação que objetive a melhoria nos índices de escolaridade. 

Buscamos em 2011 estimular a população carcerária ao retorno e contato 

com o saber, e nesse sentido, trabalhamos buscando fort alecer as ações de 

empregabilidade e de educação para que a verdadeira reint egração social se 

efet ive. 

 

  Ação 2669 - Qualificação Profissional Para Inse rção No Me rcado De 

Trabal ho 

Realizações: 

Est a ação tem como objetivo qualificar o cust odiado através de p arcerias 

com escolas profissionaliz ant es para que os mesmos sejam qualificados e, até 

mesmo, aperfeiçoarem t écnicas de trabalho nos mais diferenciados ramos do 

mercado de trabalho. Nest a filosofia, no ano de 2011, vários custodiados e seus 

familiares  frequent aram cursos  profissionaliz antes. 

 

Módulo de Respeito 

A Agência foi premiada pelo C onselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária (CNPCP) do Minist ério da Justiça, no 1º Prêmio Nacional de Boas 

Práticas em Política Criminal e Penit enciária. A boa prática da AGSEP, o M ódulo 

de Resp eit o, é executada em Goiás desde 2009. O projeto é inspirado numa prát ica 

do sistema penitenciário europeu e prevê a organização diferenciada, por meio de 

um ambiente calcado no tripé educação-trabalho-espaço de convivência. 

O Módulo de Respeito é uma unidade de separação no int erior do estabelecimento 

prisional, no qual a inclusão do int erno é voluntária e leva à aceitação das normas 

que regulam o ambiente. A organiz ação local é dada por meio da formação de 

grupos específicos p ara cada fim. As atividades, em regime int egral e realizadas de 

forma individual ou em grupos, abordam a cap acidade de auto-organização, 

int egração, atividades socioeducativas, e acompanhamento com psicólogo, 

assist ent e social e terapeutas, além de encaminhamento para vagas de trabalho. 

O projeto Módulo de Respeito da AGSEP cont a, atualment e, com 15 unidades  

instaladas, outras  14 em imp lantação e já beneficia 500 detentos, entre homens e 

mulheres. As instalações est ão nas cidades de Aparecida de Goiânia, Itumbiara, 

Itaberaí, Uruaçu, Goiás, Itap irapuã, Jussara, Mozarlândia e São Miguel do 

Araguaia, Abadiânia, Iporá, Piranhas, Aragarças. 

Resultados da implantação do M ódulo de Respeito – ap uração em 2011 

 Não há mais conflit os entre os internos  e ent re est es e os  servidores 

responsáveis p ela vigilância; 
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 Os integrantes não são mais hostis , possibilitando o acesso de 

visit antes tanto no ambiente de trabalho quanto no interior dos 

alojamentos a qualquer momento sem qualquer receio com relação à 

segurança; 

 Redução do preconceito da sociedade com relação ao s istema 

pris ional, o que implicou em maior int eração e aumento das 

parcerias; 

 M aior interesse e facilidade de se implantar os Conselhos da 

Comunidade, em razão de maior aproximação e envolvimento da 

sociedade; 

 Familiares  dos presos perceberam mudanças e criaram novas 

persp ectivas; 

 Expansão para diversas  outras cidades  que t em Unidades Pris ionais. 

 

 

 

 

 

 

 

M ódulos  de R espeito em Goiás  – 2011 
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Observações: 

T ivemos como objet ivo no exercício de 2011, estender os cursos 

profiss ionaliz ant es para as Unidades  Prisionais do interior de Goiás. 

CURS OS PRO FISS IONALIZANT ES  

Sesi-S enai 032 

Senac 211 

Sest-S enat 026 

 

  Ação 2670 - Empregabilidade Para O Resgate Da Cidadania 

Realizações: 

Est a ação tem como objetivo preparar o reeducando para seu retorno ao 

convívio social permitindo a sua empregabilidade através da colocação de mão-de-

obra carcerária no mercado de t rabalho, com vist as a efet ivação da reint egração 

social. 

Goiás tem se dest acado em âmbit o nacional, pelas boas práticas na área 

de reint egração social, fortalecidas pelas p arcerias intersetoriais com os órgãos da 

administração pública do Estado, da União e com empresas privadas. 

A Execução Penal é um capít ulo à parte na administração p ública, o que 

pode ser confirmado observando-se as p eculiaridades deste sistema, não basta 

segregar o indivíduo ao cárcere, um dos grandes desafios é fazer com que ele 

reflit a sobre o seu retorno a sociedade e o construa de forma proativa. O 

diferenciador desse tipo de serviço público está intrinsecamente ligado à privação 

de liberdade. O Est ado t em o dever de oferecer a A genda de Políticas  Públicas a 

esses indivíduos, aliás, é através das ações governament ais que p ermit iremos o 

resgate de sua cidadania. Não podemos esquecer que no regime de Direito 

Brasileiro, a pena não ultrap assa aos 30 anos, o que significa diz er, que mais cedo 

ou mais tarde esses indivíduos estarão convivendo novament e no meio social, 

sendo, port anto, fundament al que ele retorne vivendo de forma digna e alto 

sust ent ável, evit ando assim a sua reincidência. 

Obse rvações: 

Reeducandos servi ço interno: A sua folha de pagamento é mantida com 

recursos  do T esouro Estadual, conforme previsto no relat ório SIGEPLAN no ano 

de 2011 foram, em média, 500 reeducandos que prest aram esses serviços dentro 

das Unidade Pris ionais  por mês, em at ividades de serviços gerais e limpez a. 

Reeducando no servi ço e xte rno: A folha de p agamento é mant ida pelos  

parceiros, e suas at ividades são desenvolvidas na Indústria do regime fechado e 

regime semi-aberto. 

Custodi ados que trabalha para Agência Goiana do S istema de 
Execução Pe nal 

483 

Custodi ados que trabalham em empresas privadas ou em outros 
órgãos públi cos  

423 

Referent e ao mês de Dezembro de 2011. 
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  Ação 2671 - Educação E Profissi onalização Para A Inclusão Social  

Realizações: 

Não há informações detalhadas  sobre atividades desenvolvidas nessa ação 

no exercício de 2011. 

 

  Ação 2672 - Justiça Com Justiça-Assistênci a Judi ciári a 

Realizações: 

Através dest a ação os sentenciados que não p ossuem recursos financeiros 

para post ular seus representantes , dispõe de Assist ência Jurídica gratuita. São 

realizados atendiment os e procedimentos de toda natureza comuns ao processo 

penal, tais como: 

 Acompanhament o de processo na VEP; 

 T ermo de declaração; 

 Análise de carta de emprego; 

 Apelação criminal; 

 Conselho disciplinar; 

 M andado de segurança; 

 Audiência de justificação/benefício; 

 Decisões recebidas do ST J; 

 Exames de prontuários; 

 Extinção/liquidação/alvará; 

 Recurso esp ecial; 

 Análise de prontuário p ara indulto; 

 Saída de ano novo; 

 Saída natalina. 

A Assistência Judiciária gratuita est á preconiz ada no Art. da Lei de 

Execução Penal como sendo responsabilidade do Estado a sua prestação. Na 

ausência de Defensoria Pública, incumbe ao órgão responsável pela execução 

penal no estado o cumprimento deste dispositivo legal. 

Obse rvações: 

Em relação à Assistência Judiciária, no ano de 2011, vários  

procedimentos foram realizados no int uito de dar cumprimento a Lei de Execução 

Penal, bem como assistir ao preso em suas várias  necess idades , t ant o no Complexo 

Prisional de Aparecida de Goiânia, quant o nas Unidades Pris ionais do interior 

assumidas por est a Agência, que hoje somam 76 unidades. 

 

 

 

 



5901 – AGÊNCIA GOIANA DO SISTEMA DE EXECUÇÃO PENAL 
  
 

502 

  Ação 2673 - Mãos Que Transformam - Produção Industrial  

Realizações: 

Dentro do Programa de Reint egração Social do Reeducando e Egresso, a 

Produção Industrial é a Ação que mais colabora para empregabilidade dos 

reeducandos, através das  várias  empresas parceiras. 

Observações:  

Considerando que é através da empregabilidade que permitiremos a 

efet ivação da reintegração social do reeducando ao meio social, podemos destacar 

essa Ação como a de maior relevência dentro deste Programa, consoante se vê nos 

quadros a seguir: 

Serviços realizados: 

Serralheria 

Bens Produzidos Quantidade 

Portas  65 
Beliches de ferro 92 
Bigornas   35 
Cadeiras giratórias 16 
Cobertura de galpões 03 
Grades 144 
Divisórias 01 
Galpão 01 
Montagem de ar condicionado 68 
Suportes para esp ingardas  calibre 12 07 
TOTAL 432 

 

Reformas Quantidade 
8ª Cia Militar 01 
Corredor do Núcleo de C ustódia 01 
Galpões da POG 03 
Alojamento dos agent es  da POG 01 
Guarit a da POG 01 
TOTAL 07 

 

Materiais ut ilizados: 

Equipamentos  Quantidade 
Barras de ferro enrijecidos 1.320 
Barras de ferro 7/8 maciço 830 
Ferro maciço 5/8 634 
Barras de chapas 2 polegadas 1/8 540 
Ferro maciço ½  652 
Ferro maciço 5/8 690 
Ferro 1 p olegada 50 
Cantoneiras 2 polegadas  1/8 332 
Cantoneiras 3/4 x 1/8 180 
Chapa 7/8 18 m 192 
Chapa conrrugadas 80 
Chapas  lisas   32 
Metalon 50x30 chapa 18m 150 
Metalon 20x20 204 
Zarcão fundo lat a 18 80 
TOTAL 5.966 
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Serigrafia 

Realizações  Quantidade 
Pintura de camisas 227 
Pintura de coletes  146 
Pintura de emblema de jalecos 551 
TOTAL 924 

 

Materiais  ut ilizados: 

Equip amentos Quantidade 
Tintas  20 litros 
Imução reveladora 10 litros 
Revelador de imução 15 litos 
Nailho para tela 7 m 

 

Marcenaria 

Produtos  Quantidade 
Armários  17 
Bancos para escritório 05 
Bandejas de artesanato 21 
Cassetetes 08 
Cadeiras  04 
Caixa de ferramenta 101 
Cavalet e 01 
Colheres  63 
Desemp enadeiras  22 
Est aca p ara medição 80 
Estrados  416 
Mesas com gavet as 32 
Pá para cozinha 104 

Produtos Quantidade 
Par de malet as  41 
Par de cela de bigorna 02 
Prateleiras  55 
Rack 01 
Régua 36 
Reformas de mobiliários  98 
Talas ort opédicas  36 
TOTAL 1.143 

 

 

 Ação 2674 - Cio Da Terra-Produção Vege tal  

Realizações: 

Para o desenvolvimento da A ção de produção veget al forma feitas  

aquis ições de insumos e manut enção de maquinários agrícolas para possibilit ar a 

produção nas lavouras de grãos e hort aliças . Os alimentos produz idos nas lavouras  

foram utilizados para o aprovis ionamento no Sist ema de Execução Penal, 

enriquecendo a aliment ação do reeducandos e permitindo maior economia para os  

cofres públicos uma vez que o gasto com este tipo de gênero alimentício foi 

reduzido graças a ut iliz ação desta produção. 

Produção da Lavoura 

Produção do Milho Safra 2010/2011 

 1.440 Sacas de Milho de 55 kg em grão (79.200 kg ou 79 

Toneladas); 
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 50.000 kg ou 50 Toneladas de Silagem de Milho para o gado. 

 Consumo de milho em grãos  no ano de 2011 na divisão animal 

(bovinocultura e suinocult ura): 50.000 kg ou 50 T oneladas; 

 Consumo de silagem no ano de 2011 na divisão animal 

bovinocult ura: 50.000 kg ou 50 Toneladas. 

Atividades desenvolvidas na Divisão Agrícola (Lavoura e horta) 

 Preparo do solo; 

 Plantios ; 

 Adubações  

 T ratos culturais; 

 Irrigação 

 Aplicação de defensivos agrícola 

 Colheita; 

 T ransport e; 

 Roçagem mecanizadas em áreas  de cultivo 

 Roçagem em áreas de segurança do presídio; 

 Visit as t écnicas na lavoura; 

 M anut enção dos equip amentos  (tratores, implementos, carret as e 

pulveriz adores); 

Obse rvações: 

Na Safra de 2010/2011: Foram cultivados 30 hect ares  de Lavoura, dos  

200 hectares cult iváveis. Devido à ineficiência dos processos licitatórios, 

problemas que se arrasta at é hoje, que est amos plantando soment e 40 hectares, 

sendo 30 de milho e 10 de arroz safra 2011/2012. Os pedidos dos insumos foram 

feitos no inicio do de 2011, para a safra 2011/2012, se arrast ando até hoje, o que, 

no caso de insumos agrícolas , há uma grande variação de preços , impossibilitando 

as empresas de entregar um produt o que fica mais caro a compra do que a venda. 

Lembrando que os orçamentos valem par 60 dias.     
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 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho  Julho  Agosto  Setembro  Outubro  Novembro Dezembro  Total cx 

Abóbora 00 00 00 00 00 00 08 11 95 137 50 00 301 
Abobrinha 29 00 00 00 00 00 00 82 05 50 20 00 186 

Alface 00 00 00 00 00 00 06 02 00 00 00 00 08 
Acelga 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Cenoura 00 00 00 00 00 00 10 20 15 00 00 00 45 
Chuchu 36 06 13 75 24 78 225 144 23 32 40 44 740 
Couve 30 27 50 31 06 11 35 10 77 40 30 15 362 

Mandioca 160 225 107 75 00 00 00 00 00 00 00 00 567 
Mostarda 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 

Ver. Mista 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 
Quiabo 00 00 00 00 25 45 02 01 00 00 00 00 73 
Pimenta 00 00 04 03 10 lts 00 01 01 00 00 03 00 13 
Bróco lis 00 00 00 00 00 00 00 16 13 00 00 00 29 
Beterraba 00 00 00 00 00 00 00 00 08 20 30 00 58 
Total cx  255 258 174 184 56 134 287 287 236 279 143 59 2.352 cx 
Total kg 5.610 5.676 3.828 4.048 1.232 2.948 6.314 6.314 5.192 6.138 3.146 1.193 50.446 

Total 
Toneladas 5,6 5,6 3,8 4 1,2 2,9 6,3 6,3 5,1 6,1 3,1  50,4 TN 
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  Ação 2675 - Auto-Sustentação-Produção Anim al  

Realizações: 

Est a A ção t em como objetivo usufruir da mão-de-obra ociosa dos 

privados de liberdade, p ara produzir o aliment o que os mesmo necessitam no 

cárcere, oferecendo ass im um ambient e ressocializador, onde eles  ap rendem a 

conviver como trabalhadores  e não como detentos, além de aprender uma 

profissão, (trabalhador rural) digna.      

Ati vidades desenvol vidas na Di visão Animal (Bovino)  

 Ordenha; 

 Controle z oosanitario; 

 Combate a carrapato e berne; 

 Formulação e fabricação de ração para bezerros e vacas; 

 Fornecimento de silagem para vacas em lactação. 

 Construção e repara de cerca.     

Ati vidades desenvol vidas na Di visão Animal (Suíno)  

 M anejo do rebanho; 

 Controle z oosanitário; 

 Castração e curat ivos de leitões; 

 M anejo das mat rizes mojando; 

 Abat e de Suíno; 

 Corte dos dent es e ap licação de medicamentos; 

 Formulação e fabricação de ração. 

Quantidade de abat e para consumo int erno 

 Cabeças Kg 
Bovinos 00 00 
Suínos 179 11.223 

Quantidade de animais  

 Em 01/01/2011 Em 30/11/2011 
Bovinos 81 92 
Suínos 664 680 

Produção de leit e para consumo int erno 

Mês Quantidade  
(litros) 

Janeiro 3.387 
Fevereiro 3.390 
M arço 3.055 
Abril 2.912 
M aio 2.502 
Junho 1.473 
Julho 1.470 
Agosto 2.860 
Setembro 2.800 
Outubro 2.900 
Novembro 3.000 
Dezembro 2.930 
Total 32.679 
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PROGRAMA 1872 - PROGRAMA DES ENVOLVIMENTO DE AÇÕES  DE 

PROMOÇÃO EM S AÙDE 

 

  Ação 2683 - Atenção Com A Prevenção E Tratame nto D a Saúde Do 

Preso  

  Ação 2684 - Prevenção E Tratamento Da Dependência Química 

Realizações: 

 Reforma da farmácia para adequação fís ica de acordo com a p lant a 

baixa da Vigilância Sanit ária, foi disponibiliz ado R $ 11.000,00 

(onz e mil reais) pelo Conselho da Comunidade na Execução Penal 

para realiz ação dest a obra. 

 Parceria com a PUC-Goiás  p ara confecção e impressão do livro 

onde consta as  poesia dos t rês últ imos concursos de poesia do 

Cent ro de Recup eração R enascer.  

 Realização de coleta de material p ara os exames de hepat ite, HIV e 

Sífilis p ela PUC-Goiás  com um total de 566 exames realizados. 

 Programa da tuberculose – Na Campanha de Tuberculose 2011 no 

Complexo Prisional foram colhidas 433 Amostras de acordo com a 

necessidade e realiz ados os Testes Tuberculinicos (PPD): 587 t est es 

aplicados.  

 Distribuição de 58458 unidades  de preservativos.  

 Foram realizados 4934 at endimentos de enfermagem: consulta de 

Enfermagem, HGT, verificação de pressão arterial e curativos.  

 O Mutirão de Saúde de 2011 realizou as seguint es ações  no 

complexo prisional de Aparecida de Goiânia: aberturas de 

pront uários, vacinação e verificação de outras necessidades dos 

int ernos.  

 Curso de C ap acit ação de M onitores de Saúde: duração de duas 

semanas em junho de 2011 com um total de 18 int ernos capacitados 

entre os da Casa de Prisão Provisória e Penitenciaria Odenir 

Guimarães.  

 Doações realiz adas p elo Conselho da Comunidade: 288 unidades de 

creme dental; 06 unidades de água sanitária de 05 litros ; 502 

unidades  de sabonetes ; 312 unidades  de escovas dental; 160 

unidades de pap el higiênico; 320 unidades de barbeadores; pela 

AGSEP 340 cobertores ; 10 fardos de pap el higiênico; 320 colchões; 

400 unidades de escova dental; 96 unidades de pap el higiênico; pela 

OVG 08 pacot es de fraldas geriátricas; p ela Pastoral C arcerária 10 

caixas  de shampoo, condicionador, desodorantes e hidratantes (com 

pequenos defeitos); 02 caixas de sabão em barra( 48 unidades); 02 

caixas  de sabonetes (60 unidades); 02 caixas  de creme dent al (60 

unidades); 02 caixas de prestobarba (48 unidades); 02 pacotes de 

papel higiênico (60 Unidades); 02 caixas de leit e integral (12) 
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unidades; pelos voluntários 15 sacos de sap atos(usados) e roupas 

(usadas); 40 sacos de roup as e bolsas ; 

 Criação da Planta baixa do Centro de Recuperação Renascer para 

const rução da Clinica de tratamento de dependent es químicos em 

2012. 

 Levant amento das necessidades de reforma dos Postos de Saúde. 

 Colet a de material de prevenção das mulheres internas da C asa de 

Prisão Provisória e Cent ro de Inserção Consuelo Nasser no 

Complexo Prisional pelo Programa Útero é Vida do SENAR. 

 O Renascer Centro de Re cupe ração (RCR) funciona dentro do 

Presídio Odenir Guimarães no município de Aparecida de Goiânia e 

tem como objetivo oferecer trat amento aos dependentes químicos. O 

programa do RCR é realizado em quat ro etap as  de três meses cada 

uma, tot alizando um trabalho de 12 meses. O tratament o consiste em 

uma abordagem multiprofissional (01 Terapeut a ocupacional, 03 

Psicólogos, 01 Fisioterap eut a,) juntamente com grupo de aut o-ajuda 

(Amor exigente), prop orcionando programas terapêuticos em grupos 

e individuais. No ano de 2011 foram realiz ados os seguint es 

procedimentos e atividades: 

 Atendimento psicológico individual: 1.149 

 Atendimento psicológico grupo: 143 

 Atendimento grupo T erapia Ocupacional/T riagem: 443 

 Oficina de Nat al (decoração de motivos nat alinos para o POG) - 

56 

 Oficina para confecção de p ainéis para o Concurso de Poesias - 

20 

 Concurso de Poesia – 03 

 Lançamento do livro de Poesias  

 Lançamento da Planta Arquit etônica da C linica do RCR  

 Ensaio e apresentação da p eça teatral – O Presépio Vivo - 4 

Pront uários / Vacinas  

Aberturas de 
Pront uários  

Hepat ite Febre Amarela  Anti t etânica  

T otal: 953 
Pront uários abertos   

793 int ernos 
imunizados  

251 internos  
imunizados  

289 internos  
imuniz ados  

 

Procedimentos   

Profissi onal Alguns dos proce dimentos realizados 

Psiquiatra Consulta; p reparação de material  

Odontologo/ACD Consulta: t riagem, s inais, vit ais, 
encaminhamentos , relatórios 

Enfermeiro/T écnico de 
enfermagem 

Consulta, triage, sinais vit ais, encaminhament os, 
relatórios   

Nutricionista Sup ervisão, montagem de cardáp ios, relat órios 
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Profissional Alguns dos procedimentos re alizados 

Fisioterapia Avaliação, atendiment os, relatóriso 

Assist ent e Social 

Entrega/recebimento de document os e de 
mat erial de uso pessoal, orient ações, 

agendamentos  e encaminhamentos, atendiment o 
à família 

Psicólogo Psicot erapia, relatórios , atendiment o individual 
e grup al, reuniões  

Terap euta Ocupacional Triagem, atendiment o grupal, preparação e 
fornecimento de materiais e relatórios 

 

Atendimentos  / Ano 2011 

COMPLEXO PRISIONAL D E APARECIDA DE GOIÂNIA   

Semi Aberto, Presídio Feminino, Núcleo de C ustódia,  

Casa de Prisão Provisória e Penitenciária O denir Guimarães 

PROFISS IONAL Nº. 
Odontólogo / ACD 1113 

Enfermeiro/T écnico de Enfermagem/M édico 6081 
Assist ent e Social 3675 

Psicólogo  1149 
T erapeuta Ocupacional 713 

Fis ioterapeuta 853 
Nutricionista 362 
Total Geral 13946 

 

 

REGIONAIS 

Itum bi ara 

PROFISS IONAL Nº. 

Odontólogo / ACD 340 

Enfermeiro/T écnico de Enfermagem/M édico 1336 

Total Geral 1676 

 

Rio Ve rde  

PROFISS IONAL Nº. 

Odontólogo / ACD 159 
Enfermeiro/T écnico de Enfermagem/M édico 722 

Total Geral 881 

 

Itaberaí 

PROFISS IONAL Nº. 

Odontólogo / ACD 65 

Enfermeiro/T écnico de Enfermagem/M édico 611 

Assistente Social 368 

Total Geral 1044 
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Luziânia 

PROFISS IONAL Nº. 

Odontólogo / ACD 787 

Enfermeiro/T écnico de Enfermagem/M édico 1001 

Psicólogo  359 

Total Geral 2147 

 

 

PROGRAMA 1877 - PROGRAMA D E INTEGRAÇÃO E CONTROLE DAS 

AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA 

 

  Ação 2697 - Ouvi dori a, Corregedoria E Inteligência - Instrumentos 

De Integração E Controle 

Realizações: 

A GECOM  (Gerência de C omunicação)/ OUVIDORIA trabalha 

informações, reclamações e denúncias de 76 unidades prisionais no Est ado (ent re 

elas, as maiores unidades: Penit enciária Coronel Odenir Guimarães - POG, Casa 

de Prisão Provisória - CPP e Colônia A groindust rial - Semiaberto). O volume 

intenso de trabalho é administrado por quatro profissionais: Uma jornalista 

(Gerent e), uma p ublicit ária (Coordenadora de redação), um 

administrador/advogado (Ouvidor) e uma psicóloga (assist ente da Ouvidoria). 

Realizações 

1. Site -  www.susep e.go.gov.br (endereço eletrônico ainda da estrutura 

antiga, quando o órgão ainda era uma sup erintendência da Sec. da Seg. 

Pública), com atualiz ação diária e const ant e do noticiário. A nova 

estruturação do site, em fase final, est á sendo elaborada pela Gerência de 

T ecnologia e Informação da AGSEP, com consultoria da Gerência de 

Comunicação e Ouvidoria (GECOM ). A área tem contribuído com a 

análise e sugestões sobre conteúdos informat ivo e institucional, além de 

observar o caráter funcional do s ite em at endimento às necess idades do 

público assistido pela instituição.  

2. Releases – A GECOM reestruturou a política de comunicação interna 

com a criação do clipping eletrônico, que reúne t odas as informações  

gerenciadas p ara a imprensa durante a semana. Às segundas-feiras, o 

clipping é enviado para os servidores, parceiros diretos e indiret os da 

AGSEP e colaboradores. O informativo também é exp ost o no mural da 

sede da presidência e enviado, por e-mail, para afixação em espaços 

visíveis nas unidades p ris ionais  no int erior e sedes de regionais.  

Os releases  produzidos e enviados, imediat amente, à imprensa, foram 

int ensificados em quantidade com o giro de checagem junt o às gerências  

regionais e diretorias locais. Neste ano, a divulgação dos textos  

ult rap assou o sentido jornalístico e passou a contar com uma análise de 

int eligência e segurança pris ional, tendo a produção deles um cuidado 

com o impacto da not ícia também dentro dos ambientes pris ionais, 

especialment e, com os  ânimos e o clima das unidades  prisionais.     
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3. Publicação – A GECOM começou a trabalhar com a Imprensa do 

Governo (GDI da Agecom) a publicação de mat érias especiais da AG SEP 

na not ícia de destaque do s ite Goiás Agora, que também publica, 

diariament e, os text os produzidos por esta Gerência. A últ ima reportagem 

publicada com o caráter especial foi sobre o aument o da empregabilidade 

da mão de obra de presos em Goiás. Além do Goiás Agora, as 

publicações são, necessariamente, nos s ites da AGSEP e da Sec. da 

Segurança Pública e Just iça (sob avaliação interna da ASCOM/SSP). Em 

2011, a GECOM também iniciou o envio das not ícias produz idas às 

instituições p arceiras  da execução p enal no Estado. A produção t ambém 

ganhou publicidade, neste ano, em t emp o real, nas mídias das redes 

sociais da instituição, via T witter instit ucional do presidente Edilson de 

Brito, no clipping elet rônico da AG SEP (semanal), murais das unidades 

pris ionais e administrativas da Agência. A GECOM  começou a participar 

das reuniões  mensais da pres idência com as  gerências regionais  para o 

controle avaliativo de publicações futuras e verificação do impacto das 

veiculações realizadas nas localidades de cada uma. 

4. Estrutura - Em 2011, a GECOM /OUVIDORIA melhorou o 

aparelhament o do departament o com a aquisição de mesas e 

equipamentos elet rônicos como comput adores, fax novo e mesas, a partir 

da busca de doações com parceiros da sociedade civil organiz ada.    

 

 

Proje tos  e ini ciativas – 2011 

1. Em 2011, a GECOM criou uma política de valorização do servidor e 

provocou ações conjuntas dos departament os de Gest ão de Pessoas , 

Comunicação e Ouvidoria e Ensino. Entre os p rojetos  de maior 

destaque estão: a Semana do Servidor Penitenciário, tendo realiz ado 

set e dias de atividades cult urais, art ísticas e educacionais voltadas para 

o público interno; 

2. Realização, durant e a semana cult ural, da 1ª caminhada de 

conscientiz ação do pap el social do servidor penitenciário em Goiás , 

tendo a AGSEP sido pioneira na iniciativa no Brasil. A equipe de 

comunicação e ouvidoria produziu um panfleto informat ivo sobre o 

papel social do servidor p enit enciário que foi distribuído à p opulação, 

além de camisetas com o tema da caminhada p ara uso dos servidores; 

3. Outro projeto em dest aque elaborado, mas que será executado em 

2012, é o Show de Talentos AGSEP, que reunirá os servidores  com 

talentos artíst icos da inst ituição em um evento de médio port e para 

familiares. A GECOM execut ou as fases de elaboração do projeto; art e 

e diagramação; diagnóstico e logística de ident ificação dos talent os; 

planilha de custos; reuniões de divulgação e motivação dos talentos e 

busca de patrocínio. Em 2012, a equip e de trabalho desenvolverá a fase 

final de patrocínios e execução;  

4. Em 2011, a equipe de C omunicação e Ouvidoria t ambém lançou a 

primeira grande fest a unificada de fim de ano da AGSEP, unindo as 
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oito regionais e dep art amentos administ rativos de toda a inst ituição no 

Est ado em uma única festa de confraterniz ação. A GEGOM  preside a 

comissão organizadora formada por represent ant es de outras gerências . 

A comissão organizou projeto, definiu t arefas a serem cumpridas; 

dividiu comissões de trabalhos; decidiu local, data e a format ação da 

festa; p atrocínios e realiz ará o evento com custo z ero p ara a inst ituição, 

com um público convidado de 1,2 mil pessoas em um ambient e 

diferenciado, com requinte na decoração, buffet, brindes e atrações 

artísticas; 

5. A equipe de comunicação e ouvidoria também criou o projeto da 

primeira agenda instit ucional da AG SEP, com caráter funcional e de 

divulgação instit ucional. O produto foi pensado para a divulgação do 

que é a AGSEP nas primeiras páginas e nas páginas de passagem de 

meses, com foto e informações sobre os p rincipais projetos  sociais do 

órgão para os presos; 

6. A GECOM também realizará, neste mês de dezembro, o projeto da 

primeira confraternização de balanço de fim de ano com a imprensa. O 

president e com servidores e convidados da execução penal no Estado 

fará uma divulgação dos avanços do ano que termina e as persp ect ivas 

da inst ituição para o ano vindouro, com o objetivo de prest ar contas  à 

sociedade e divulgar a imagem do órgão; 

7. A Ouvidoria prop ôs, ao pres idente, melhoria da gestão pública via 

Gerência de Ensino, com a realização de cursos de gestão e 

at endimento p ara servidores das Unidades  Pris ionais ; 

8. A Ouvidoria criou um Conselho Ouvidor em parceria com a sociedade 

civil organizada e atores da execução p enal no Est ado para discutir 

soluções e dar encaminhamento às  demandas da execução p enal; 

9. A Ouvidoria realizou cont atos  com diversas instit uições  e organiz ações 

a fim de propiciar uma melhoria no cumprimento da qualidade da pena 

dos custodiados p ela AGSEP. 

 

 

PROGRAMA 1888 - PROGRAMA ESTRAT ÉGICO PARA A 

S EGURANÇA PÚBLICA INT EGRAL 

 

 Ação 2741 - Qualifi cação D os Profissi onais De Segurança Públi ca 

Realizações: 

A Gerencia de Ensino é uma unidade administrativa da estrut ura 

organiz acional complementar da Agência Goiana do Sist ema de Execução Penal 

(AGSEP) inst ituída por meio do D ecreto n°. 7.274, publicado em 04 de Abril de 

2011, á qual possui, dentre outras competências, a de formular a executar a 

política estadual de educação em servidores penais junto aos servidores da AGSEP 

através dest a ação. 
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A gerencia encontra – se instalada no prédio de uma antiga escola desde 

janeiro de 2008, s ituada á Rua 94-A, n° 12, ST Sul, Goiânia – GO. O prédio 

possui quatro salas de aula, salas dest inadas ás atividades administrativa, esp aço 

destinado á instalação de um laborat ório de informát ica, biblioteca, sala de 

reuniões e uma onde se encontra instado Núcleo de Atenção á Saúde Ment al 

(NASAM). 

O gerent e que responde pela pasta assumiu seus labores no dia 24 de 

janeiro de 2011 e desde ent ão vem procurando dinamiz ar e melhorar os serviços 

prestados aos servidores da AGSEP e de outros órgãos, bem como instituições de 

ensino e ao publico em geral. De inicio foi liberado o regiment o interno da 

Gerencia, definindo unidades administrativas, funções e atribuições. O passo 

seguiment o foi o desenvolvimento do projet o político – pedagógico do Centro de 

Excelência do Sistema de Execução Penal (C ESEPE), órgão da Gerência de 

Ensino da AGSEP encarregados da execução da política de educação em serviços 

penais, com a definição de objetos e metas  priorit árias  a serem alcançadas. 

Com refêrencia a execução do projet o político  pedagógico, foi elaborado 

uma grade de cursos que visasse dotar os servidores do Sistema de Execução Penal 

de inst rumentos que lhes permitissem melhorar a realização de procedimentos 

operários e administrativo, tendo neste período sido realizados 13 (treze) cursos 

diversos, que foram dist ribuídos em 27 turmas, t ais como: Noções de Documentos 

e Fals ificação; Habilitação Técnica Pistola PT 100; Brigada de Incêndio; Escolt a; 

Habilidade Técnica Carabina Taurus 40, entre outros, proporcionando a 

capacit ação, treinament o, aperfeiçoamento e especialização de mais de 1100 (um 

mil e cem) servidores da AGSEP e de outras pastas, como é o caso da Secretaria 

de Estado da Cidadania e Trabalho, ent idade com a qual foi firmado um termo de 

Coop eração por meio do qual foram capacit ados  494 (quatrocentos e noventa e 

quatro) servidores da Superintendência da Criança e o do Adolescente, e 16 vis itas  

orient ando acadêmicos de diversas instit uições de ensino destinadas apresentação 

das dep endências , atividades e estrut ura das unidades pris ionais que compõe o 

complexo prisional de Aparecida de Goiânia, int egrant es da A gência G oiana do 

Sistema de Execução Penal – AGSEP. 

Int ernamente, tivemos no mês março a realiz ação, em parceria com 

Secretaria de Est ado de Políticas para M ulheres e Promoção da Igualdade Racial 

(SEMIRA), o evento denominado “ATIVIDADE” em comemoração a Dia 

Int ernacional da Mulher. Em Agost o tivemos um envolviment o ativo na realização 

da IV Semana C ult ural dos Servidores da AG SEP, event o que mobilizou grande 

part e dos servidores em atividades como: Caminhada no parque Areião; T orneio 

de Futebol Society; Palestra; Dia da Beleza; Oficinas e Exposições com o GOPE e 

outras. Em Outubro, part icip amos da Comissão Especial que elaborou a exp osição 

de mot ivos e o Projeto de Lei que visa inst ituir medalhas de honra ao mérito no 

âmbio da AGSEP que irá homenagear e reconhecer o trabalho realizado pelos  

servidores e colaboradores  do s istema de execução p enal de Goiás. 

No plano ext rainst itucional em demonstração de reconhecimento, a 

AGSEP foi convidada para participar no mês de junho da implantação do projeto 

M ódulo de R espeito em uma das unidades prisionais do município de Maceió 

(AL), t endo s ido o Gerent e de Ensino uns dos representant es. Em julho t ivemos a 

realiz ação do Torneio Int egração de Fut ebol Society, realizado em comemoração 

ao aniversario de 153 anos da PMGO, tendo esta Gerencia de Ensino ficado com a 
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incumbência de organiz ar a equipe que representou a AGSEP, que com uma 

atuação destacada ficou em 3° ligar na compet ição. 

Em busca de subsídios que pudessem melhorar as at ividades, em agosto o 

Coordenador do C ESEPE vis itou a cidade de Porto Alegre (RS) onde realizou 

visit a t écnica á Superint endência de Serviços Penit enciários, algumas unidades 

pris ionais daquele Est ado e também à Pontifícia Univers idade Católica (PUC) do 

Rio de Grande do Sul, buscando subsidiar a imp lant ação do programa de mestrado 

e doutorado em Ciências Criminais , com vist as a imp lantação para servidores da 

AGSEP e demais atores da execução p enal em parceria com a PUC de Goiás e 

convenio com o Depart ament o Penitenciário Nacional (DEPEN). No mês de 

out ubro servidores do Centro de Excelência est iveram em Brasília (DF) onde 

particip aram do Encontro Nacional das Escolas Penit enciarias , event o promovido 

pelo DEPEN. 

Com o objet ivo de reconhecer o trabalho de servidores e colaboradores do 

Sist ema de Execução Penal esta Gerência protocoliz ou solicit ação de propósito 

junto à Assembléia Legis lativa do Estado de Goiás para homenagear 60 (sessent a) 

servidores e colaboradores da AG SEP com a medalha do Mérito Legislat ivo Pedro 

Ludovico Teixeira, evento realiz ado em 07/11/2011 e t ambém junto à Câmera 

Municipal de Goiânia p ara homenagear 100 (cem) servidores da AGSEP com a 

medalha do Mérit o de Goiânia, realiz ada em 12/12/2011. 

T emos como perspect ivas p ara o exercício de 2012 o reparelhamento do 

CESEPE, uma vez que foi encaminhado ao DEPEN projet o neste sent ido, 

prevendo a aquisição de mais de 100.000,00 R$ (cem mil reais) em equipamentos 

para o desenvolvimento das atividades de capacitação, t reinamento, 

ap erfeiçoamento e esp ecialização dos servidores da AGSEP. T emos ainda como 

persp ectivas continuar a promover a excelência dos servidores do Sistema de 

Execução Penal por meio do desenvolvimento de competências: técnicas, 

int electuais e humanas, universaliz ando as ações de formação, motivando a 

criatividade, a aproximação e a integração  entre os servidores da AGSEP e 

ret omar as atividades do Núcleo de Assistência a Saúde Mental, com a designação 

de um profiss ional de psicologia para a realização dos trabalhos afetos aquela 

seção. 

Público alcançado 
(terapia, t estes e avaliação psicológicas) 

Homens 818 

M ulheres 790 

Cursos T áticos  

Homens 148 

Mulheres 81 
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Cursos  % Homem % Mulher % Total 
Isolamento e preservação de local 
de crime 7,8358209 1,61691542 9,452736318 

Honra ao mérito 0 0,49751244 0,497512438 
Cipa 0,37313433 1,3681592 1,741293532 
Visita orientada 11,0696517 16,6044776 27,67412935 
Aptidão psicológica 0,62189055 2,54975124 3,171641791 
Noções de doct os, copia forense e 
as falsificações  5,72139303 3,2960199 9,017412935 

Brigada de incêndio 2,42537313 1,05721393 3,482587065 
Formação supca 13,619403 17,10199 30,72139303 
Est ágio obrigat ório 2,17661692 0,6840796 2,860696517 
Armament o e t iro, pistola 40 3,54477612 2,48756219 6,032338308 
Escolta e segurança 2,05223881 1,49253731 3,544776119 
Gerenciamento de crises em 
ambiente carcerário 0,43532338 0,31094527 0,746268657 

Armament o e t iro, carabina, 40 0,99502488 0,06218905 1,05721393 
T OTAL 50,8706468 49,1293532 100 

 

 

 

 

Cursos  Homem Mulhe r Total 
Isolamento e preservação de local de 
crime 126 26 152 

Honra ao mérito 0 8 8 
Cipa 6 22 28 
Visit a orientada 178 267 445 
Aptidão psicológica 10 41 51 
Noções de doctos, copia forense e as  
falsificações 92 53 145 

Brigada de incêndio 39 17 56 
Formação supca 219 275 494 
Estágio obrigatório 35 11 46 
Armament o e tiro, pistola 40 57 40 97 
Escolta e segurança 33 24 57 
Gerenciamento de crises em ambiente 
carcerário 7 5 12 

Armament o e tiro, carabina, 40 16 1 17 
T OT AL 818 790 1608 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos Teóricos  

Homens 670 

M ulheres 709 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

  Ação 1237 - Prove r Suporte Técnico A S istemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso N a Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Devido ao fato de cont armos com uma ação específica para a área de 

informática e t elecomunicações, no exercício de 2011 não houve realizações nesta 

ação. 

 

  Ação 1238 - Prove r Mate riais E S erviços Para Ope ração De Rede s E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Devido ao fato de cont armos com uma ação específica para a área de 

informática e t elecomunicações, no exercício de 2011 não houve realizações nesta 

ação. 

 

 

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

Devido ao fato de contarmos com uma ação específica para a área de 

informát ica e t elecomunicações, no exercício de 2011 não houve realiz ações nesta 

ação. 

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS  

 Ação 2859 - Desenvol vi mento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor – Ppcss 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO  

 

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 
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5950 – FUNDO PEN IT ENCIÁRIO ESTADUAL 

 

PROGRAMA 1868 - PROGRAMA JUS TIÇA A SERVIÇO DA CID ADANIA

  

  Ação 2663 - Construção, Reforma E Ampli ação Das Estruturas 

Físi cas  

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2011. 

 

  Ação 2664 - Aparelhamento E Reaparelhamento Da Justiça 

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2011. 

 

  Ação 2665 - Im plantação Do Plano Dire tor De Tecnologia Da 

Informação E Telecomuni cações  

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2011. 

 

 

 Ação 2666 - Promoção, Defesa E Re paração De Direitos Hum anos 

Realizações: 

Não houve realiz ações no exercício de 2011. 

 

PROGRAMA 1869 - PROGRAMA DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL DO 

REEDUCANDO E EGRES SO  

 

 Ação 2669 - Qualificação Profissional Para Inserção No Me rcado De 

Trabal ho 

Realizações: 

Não houve realiz ações no exercício de 2011. 

 

 Ação 2670 - Empre gabili dade Para O Resgate Da Ci dadania 

Realizações: 

Não houve realiz ações no exercício de 2011. 

 

 Ação 2671 - Educação E Profissi onalização Para A Inclusão S ocial  

Realizações: 

Não houve realiz ações no exercício de 2011. 
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  Ação 2672 - Justiça Com Justiça-Assistênci a Judi ciári a 

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2011. 

 

  Ação 2673 - Mãos Que Transformam - Produção Industrial  

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2011. 

 

  Ação 2674 - Cio D a Terra-Produção Vegetal 

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2011. 

 

  Ação 2675 - Auto-Sustentação-Produção Anim al  

Realizações: 

Não houve realizações no exercício de 2011. 

 

 

 

PROGRAMA 1872 - PROGRAMA D ES ENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE 

PROMOÇÃO EM SAÙDE 

 

 Ação 2683 - Ate nção Com A Pre ve nção E Tratame nto Da S aúde Do 

Preso 

Realizações: 

Não houve realiz ações no exercício de 2011. 

 

 Ação 2684 - Pre venção E T ratamento Da De pendência Química 

Realizações: 

Não houve realiz ações no exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 4001 - PROGRAMA DE APO IO ADMINIS TRATIVO   

 

 Ação 4001 - Apoio Administrati vo 
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6001 – UNIVERS IDAD E ESTADUAL D E GOIÁS - UEG 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 SECT EC – Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado de Goiás. 

 

GESTOR:  

 Prof. Luiz Antônio Arant es 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje ti vo Institucional: 

 Consolidar a U niversidade Estadual de Goiás como pública e 

autônoma, garant indo seu desenvolviment o qualitativo e 

responsabilidade social  dentro do Estado, por meio da gestão, do 

ensino, da pesquisa e da ext ensão.  

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais)/ Macro-objeti vo(s) de Atuação (PPA 

2008-2011 - Goiás Estado da Quali dade de Vida): 

 Goiás Empreendedor e Compet itivo. 

 Legisl ação: 

 Lei 13.456 de 16/04/1999 - Criação da UEG - Transforma a 

Univers idade Est adual de Anápolis na U EG Univers idade Est adual 

de Goiás; 

 Decreto 5.130 de 03/11/1999 - Homologa o Estatuto da UEG - 

Univers idade Estadual de Goiás. R evogado pelo Decret o nº 7.441, 

de 08 de setembro de 2011; 

 Decreto 5.181 de 13/03/2000 - Disp õe sobre instit uição de unidades 

administrat ivas da Univers idade Estadual de Goiás, nos municípios 

de Caldas Novas, Minaçu e Itumbiara e dá outras providências ; 

 Decreto 5.798 de 16/07/2003 - Alt era o Est atuto da FU EG - 

Fundação Univers idade Est adual de Goiás; 

 Decreto 5.962 de 08/06/2004 - Altera o Est atut o da U EG - 

Univers idade Estadual de Goiás; 

 Decreto 6.125 de 14/04/2005 - Alt era o Est atuto da FU EG - 

Fundação Univers idade Est adual de Goiás; 

 Lei 15.631 de 30/03/2006 - Institui o Quadro de C arreira dos 

Docentes de Ensino Superior e do Pessoal Técnico Administrat ivo 

da Fundação Univers idade Est adual de Goiás; 

 Lei 15.804 de 13/11/2006 – Cria as Unidades U nivers itárias da UEG 

que menciona e dá outras providências ; 
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 Emenda Constit ucional 39 de 15/12/2005 - Det ermina a Aplicação 

do Percentual de 2% (dois por C ento) da Receita de Impostos na 

UEG - Universidade Est adual de Goiás, com rep asses em 

Duodécimos Mensais; 

 Lei 16.272 de 30 de maio de 2008 – Dispõe sobre a organiz ação da 

administração direta aut árquica e fundacional do Poder Execut ivo, 

transformando a Universidade em Autarquia; 

 Lei 16.835 de 21/12/2009 - Dispõe sobre o Quadro Permanent e e o 

Plano de Cargos e R emuneração dos servidores efet ivos da área 

técnico-administrat iva da Universidade Est adual de Goiás; 

 Lei 16.836 de 21/12/2009 - Alt era a denominação das Unidades 

Univers itárias da Universidade Est adual de Goiás  – U EG –, 

revigora, convalida e cria seus Fundos Rot ativos e dá outras 

providências ; 

 Lei nº 17.087/2010: Reajuste do M agist ério (Docent e de Ensino 

Superior e Quadro Transitório) da Universidade Estadual de Goiás 

UEG; 

 Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011 - Dispõe sobre a 

organiz ação administrativa do Poder Execut ivo e dá outras 

providências ; 

 Decreto nº 7.275, de 04 de abril de 2011 – Institui as unidades 

administrat ivas complementares da Universidade Est adual de Goiás 

– UEG – e dá outras providências; 

 Decreto nº 7.441, de 08 de setembro de 2011 – Aprova o Estatut o da 

Univers idade Estadual de Goiás – U EG; 

 Decreto nº 7.465, de 17 de outubro de 2011 – Alt era o Estatuto da 

Univers idade Estadual de Goiás  -UEG-, ap rovado p elo Decret o nº 

7.441, de 08 de setembro de 2011; 

 

AUTO-AVALIAÇÃO DA GESTÃO  

 

 Síntese da Gestão – Aspectos Gerais:  

 Com o propósit o de consolidar a Universidade Estadual de Goiás como 

pública e autônoma, uma inst ituição de excelência e referência nacional, 

esforçamo-nos em avançar no Programa UEG-Força que transforma Goiás.  

 Nossas ações enfat izaram o Ensino e a Pesquisa, por meio da concessão 

de Bolsas de Iniciação Cient ífica, a melhoria na infraestrut ura de nossas Unidades  

Univers itárias, com a aquisição express iva de acervos para bibliot ecas e 

equip amentos para laborat órios e, ainda, a realização de diversas obras envolvendo 

const rução, amp liação, reforma e adequação de instalações físicas. Todas elas, 

com impacto diret o na satisfação de nosso client e, o aluno, haja vist a a 

necessidade específica de cada Unidade. 
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 Destacamos, sob o ponto de vista financeiro e dada a relevância, a 

quit ação da dívida previdenciária junto a Receita Federal do Brasil, totalizando R$ 

16.096.927,63. 

 Sabemos que o desafio de gerir, tão import ant e instituição, é grande e 

que, não obstante nossos bons propósitos , algumas de nossas met as não foram 

alcançadas. Sob esse aspecto, abordamos a t itulação de nossos professores, que 

ainda p ermanece abaixo do objet ivo. Para melhorar esse índice, nossas ações desse 

exercício culminaram na aprovação de mais dois mest rados pela Coordenação de 

Aperfeiçoament o de Pessoal de Nível Sup erior (CAPES). T rata-se dos Mestrados 

em Produção Veget al e em Educação, Linguagem e Tecnologias , para suprir 

demandas nas áreas . É mister, porém, a aut orização do Governo Estadual, quanto a 

abertura de novos concursos p ara docente,  a fim de impactar na elevação do nível 

de titularidade de nosso quadro, desse pessoal. 

 Por fim, quanto a execução fís ica dos Programas e Ações 

Governament ais , apesar das metas  fís icas realiz adas  terem ficado aquém das 

previstas, houve consonância entre nossas ações e os recursos financeiros 

utilizados, uma vez que não relegamos os requis itos de eficiência, na busca da 

melhoria contínua. Nesse sent ido, corroboram os Curso da UEG bem avaliados no 

ENADE; uma vez que dos seis cursos avaliados, dois tiveram nota 5 e os outros 

receberam nota 4 (as not as variam de 1 a 5), indicando uma melhora significativa 

dos indicadores  de qualidade do ensino na Universidade. 

 

 

 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA: 

 Buscamos de forma part icip ativa, junto as Unidades Univers itárias, o 

levantamento das necess idades locais, a fim de subsidiar a elaboração do 

Orçamento Anual, sob as diretrizes do PPA/LOA. 

O acompanhament o dos macro objetivos estratégicos que, atualmente, é 

realiz ado mediant e análise e registro de cada processo de despesa, p ela 

Coordenação de Planejamento, produzindo relatórios às áreas afins , poderá ser 

aprimorado com a formulação de indicadores de desempenho específicos de cada 

localidade. Esse trabalho foi iniciado em 2011.  

 Apontamos, t ambém, uma t endência de racionaliz ação de procedimentos  

e melhor acomp anhamento do alcance das met as , uma vez que a C oordenação de 

Planejamento passou a int egrar a Gerência de Planejamento e Finanças.  

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s: 

Indicador Descrição 
% de docentes 
especialistas da UEG 

(Nº de docentes com titulação de especialista/número total de 
docentes) x 100  

% de docentes mestres 
e doutores da UEG 

(Nº de docentes com titulação de mestre e doutor/número total de 
docentes) x 100  

Nº de computadores 
para alunos por 
biblioteca 

Nº de computadores a disposição dos alunos nas bibliotecas / nº de 
bibliotecas 

Nº de cursos de 
mestrado oferecidos Somatório do n º de cursos de mestrado oferecidos 

Nº de cursos 
estruturantes oferecidos 

Total de cursos de graduação: bacharelado, licenciatura e 
tecnológicos oferecidos 
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Indicador Descrição 
Nº de projetos de 
extensão  Quantitativo dos projetos de extensão  

Nº de técnicos 
administrativos 
capacitados 

Somatório do nº de técnicos administrativos capacitados 

Nº do acervo das 
bibliotecas Nº total de volumes do acervo das bibliotecas 

Fonte: P ró-Reitorias de: Graduação; Extensão e Assuntos Estudantis; Planejamento, Gestão e Finanças; 
e Pesquisa e Pós-Graduação. 

 

 Avaliação do Órgão/Entidade segundo crité rios O bje ti vos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 0 - ENCARGOS ES PECIAIS 

  

  Ação 7005 - Encargos Judi ciári os 

 

PROGRAMA 1911 - UEG: FORÇA QUE TRANS FORMA GOIÁS  

 

Descrição dos Indi cadores de Resultado: 

Indicador Descrição Unidade 
medida 

Meta  
2011 

Realizado 
2011 Parâm etro 

% de docentes 
especialistas 
da UEG 

(Nº de docentes com 
titulação de 
especialista/número total de 
docentes) x 100 

% 34 48,12 
Quanto 
menor 
melhor 

% de docentes 
mestres e 
doutores da 
UEG 

(Nº de docentes com 
titulação de mestre e 
doutor/número total de 
docentes) x 100 

% 66 38 
Quanto 
maior 

melhor 

Nº de 
computadores 
para alunos por 
biblioteca 

Nº de computadores a 
disposição dos alunos nas 
bibliotecas / n º de 
bibliotecas 

Computador/ 
Biblioteca 10 5 

Quanto 
maior 

melhor 

Nº de cursos 
de mestrado 
oferecidos 

Somatório do nº de cursos 
de mestrado oferecidos Número 13 2 

Quanto 
maior 

melhor 

Nº de cursos 
estruturantes 
oferecidos 

Total de cursos de 
graduação : bacharelado, 
licenciatura e tecnológicos 
oferecidos 

Unidade 132 143 
Quanto 
maior 

melhor 

Nº de projetos 
de extensão  

Quantitativo dos projetos de 
extensão Unidade 50 596 

Quanto 
maior 

melhor 
Nº de técnicos 
administrativos 
capacitados 

Somatório do nº de técnicos 
administrativos capacitados Unidade 200 13 

Quanto 
maior 

melhor 

Nº do acervo 
das bibliotecas 

Nº total de volumes do 
acervo das bibliotecas Número 270.000 372.390 

Quanto 
maior 

melhor 
Fonte:  Pró-Reitoria de Planejamento,  Administração e Finanças, P ró-Reitoria de Graduação, P ró-
Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis  

 

 

( X ) Gestão Participativa       

( X ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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MUNICÍPIOS ONDE A UEG S E FAZ PRES ENT E 
N° Muni cí pio Nº Muni cípi o 
01 Águas Lindas de Goiás (EaD) 25 Luziânia (UnU) 
02 Alexânia (EaD) 26 Minaçu (UnU/ EaD) 
03 Anáp olis  (UnU/Pólo/UnUEaD) 27 Mineiros  (UnU/ EaD ) 
04 Aparecida de Goiânia (UnU/EaD) 28 Morrinhos (UnU) 
05 Caldas Novas (UnU) 29 Niquelândia (UnU) 
06 Camp os Belos  (U nU) 30 Palmeiras de Goiás (UnU) 
07 Catalão (EaD) 31 Pirenópolis (UnU) 
08 Ceres  (UnU ) 32 Pires do Rio (UnU) 
09 Crist alina (Pólo) 33 Planalt ina (Pólo) 
10 Crixás (UnU) 34 Pontalina (Pólo) 
11 Edéia (UnU ) 35 Porangat u (UnU) 
12 Formosa (U nU/ EaD ) 36 Posse (UnU/ EaD) 
13 Goianésia (UnU/ EaD) 37 Quirinópolis  (U nU) 
14 Goiânia (UnU) 38 Rio Verde (EaD) 
15 Goiás (UnU / EaD) 39 Sanclerlândia (UnU) 
16 Inhumas (UnU/ EaD) 40 Sant a Helena de Goiás (UnU) 
17 Ipameri (UnU) 41 Santo Antônio do Descoberto (Pólo) 
18 Iporá (UnU) 42 São Luís de Montes Belos (UnU) 
19 Itaberaí (UnU) 43 São Miguel do Araguaia (UnU/ EaD) 
20 Itapuranga (UnU) 44 Senador C anedo (UnU) 
21 Itumbiara (UnU/ EaD) 45 Silvânia (UnU) 
22 Jaraguá (UnU) 46 Trindade (UnU) 
23 Jat aí (UnU) 47 Uruaçu (UnU/ EaD) 
24 Jussara (UnU) 48 Uruana (EaD) 
Fonte: Pró-Reitoria de Graduação e Coordenação Geral de Programas Especiais 
 

TOTAL D E UNID ADES / PÓ LOS 
Nº Abrangência Q . 
01 Unidades Universitárias - UnU's 41 
02 Unidade Universit ária de Ensino a Distância - UnUEaD 1 
03 Pólos Univers it ários 5 
04 Pólos de Ensino a Dist ância - EaD  16 

Fonte: P ró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Coordenação Geral de 
Programas Especiais e UnU de Ensino a Distância 
 

CURS OS DE GRADUAÇÃO REGULAR – PRES ENCIAIS  
Nº Curso Q. Nº Curso Q. 
01 Administração 5 10 Engenharia A grícola 2 

02 Administração – Hab. em 
Agronegócios  2 11 Engenharia C ivil 1 

03 Administração – Hab. em 
Hotelaria 2 12 Engenharia Florest al 1 

04 Agronomia 2 13 Farmácia 2 
05 Arquit etura e Urbanismo 1 14 Fisioterapia 1 
06 Ciências C ontábeis  5 15 Química Industrial 1 
07 Ciências Econômicas  3 16 Sist emas de Informação 7 

08 Comunicação Social – 
Audiovisual 1 17 Z ootecnia 1 

09 Enfermagem 2  
Subtotal  de turm as – Bacharelado 39 

01 Ciências B iológicas  7 06 Letras 16 
02 Educação Fís ica 3 07 Licenciatura em Informática 3 
03 Física 1 08 Matemática 10 
04 Geografia 10 09 Pedagogia  15 
05 História 13 10 Química 2 

Subtotal  de turm as – Licenciatura  80 

01 T ecnologia em Agrop ecuária 4 07 T ecnologia em Gestão de 
T urismo 3 

02 T ecnologia em Alimentos  1 08 T ecnologia em Laticínios  1 
03 T ecnologia em Aquicultura 1 09 T ecnologia em Logíst ica 2 
04 T ecnologia em Design de Moda 1 10 T ecnologia em Mineração 1 

05 T ecnologia em Gastronomia 2 11 T ecnologia em Produção 
Sucroalcooleira 2 

06 T ecnologia em Gestão da Belez a 1 12 T ecnologia em R edes de 
Comput adores 5 

Subtotal  de turm as – Tecnológi cos 24 
Total de Cursos  de Graduação Re gular 143 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação 
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CURSOS DE GRADUAÇÃO REGULAR – À D IS TÂNCIA 
Nº Curso Q. Nº Curso Q. 
01 Administração Pública 5    

S ubtotal  de turmas – Bacharelado 5 
01 Ciências B iológicas  2 3 Licenciatura em Informática 9 
02 História 5    

S ubtotal  de turmas – Li cenciatura  16 
Total de Cursos  de Graduação Regular – À Distância 21 

Fonte: UnU de Ensino a Distância 
 

CURS OS DE GRADUAÇÃO EMERGENC IAL – LPP 15 
Nº Curso Q. Nº Curso Q. 
01 Ciências B iológicas  2 03 Letras  1 
02 Educação Fís ica 6 04 Pedagogia 10 

Total de turmas 19 
Fonte: Coordenação Geral de P rogram as Especiais  
 

CURS OS DE PÓS -GRADUAÇÃO LA TO SENSU  - PRES ENCIAIS 
Nº Cursos de Especi alização Q. N° Cursos de Especi alização Q. 
01 Análise e Auditoria Cont ábil 1 08 Engenharia de Produção 1 

02 Assessoria Linguíst ica e 
Revisão T extual 1 09 Ensino e Aprendiz agem da Língua 

Inglesa 1 

03 Beleza e Docência 1 10 Gestão Ambient al e D esenvolvimento 
Sust entável 1 

04 Controladoria e Finanças  1 11 Gestão em A gronegócios e Finanças  1 
05 Docência Universitária 3 12 História, Cinema e Literatura 1 

06 Economia de Empresa e 
Controladoria 1 13 MBA em Gestão Estratégica de 

Negócios  1 

07 Educação Fís ica Escolar 1 14 Meio A mbiente Patrimônio Cultural e 
T urismo 1 

Total de Turmas de  Especialização 16 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
Nota: Dados variáveis, com alteração mensal. Mês de referência: Dezembro/2011. 
 
 

 
                     
15 LPP: Licenciatura Plena Parcelada – Programa Universidade para os Trabalhadores da Educação 

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU – À D IS TÂNCIA 
Nº Cursos de Especi alização Q. N° Cursos de Especi alização Q. 
01 Gestão em Saúde 5 03 Gestão Pública Municip al 5 
02 Gestão Pública 5    

Total de T urmas de Especialização EaD 15 
Fonte: UnU de Ensino a Distância 
 
 

 
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU – PRESENCIAIS 

Nº Cursos Própri os  Q. 
01 Ciências Moleculares  1 
02 Engenharia Agrícola 1 
Total de T urmas de Mestrado 2 
Fonte: Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
 
 

MATRÍCU LAS NAS DIVER SAS MODALIDADES – PRESENCIAIS 
Nº Cursos de Graduação Regular Q. 
01 Bacharelado 5.583 
02 Licenciatura 11.024 
03 Tecnológico 1.977 

 Subtotal  de matrículas – Graduação Re gular 18.584 
 Cursos de Graduação Emergencial – LPP   

04 Licenciatura 878 
 Cursos de Pós-Graduação  

05 Pós-graduação lato sensu16 527 
06 Pós-graduação str icto sensu 91 

 Subtotal  de matrículas – Pós-Graduação 618 
 Total de Matrículas  20.080 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Coordenação Geral de 
Programas Especiais 
 

 

                     
16 Dados variáveis, com alteração mensal. Mês de referência: Dezembro/2011. 
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MATRÍCULAS NAS DIVERSAS MODALIDADES – À DISTÂNCIA 
Nº Cursos de Graduação Q. 
01 Bacharelado 250 
02 Licenciatura 1.050 
 S ubtotal de matrí cul as – Graduação 1.300 
 Cursos de Pós-Graduação  

03 Pós-graduação lato sensu 750 
 Total de Matrículas 2.050 

Fonte: UnU de Ensino a Distância 
 

Comentários: 

  Da análise dos indicadores de resultado, denota-se  o não atingimento de 

cinco metas, das oito propostas .  

 O grau de titularidade dos docent es e o número de mestrados oferecidos 

por est a instituição, ainda constit uem-se em grandes desafios a serem vencidos. 

Apesar da realização de concurso público em 2010, há carência de mestres e 

doutores no quadro de pessoal, sendo necessária realiz ação de novos concursos 

para proviment o de vagas. Não obst ante, nossas ações culminaram na aprovação, 

pela CAPES, de dois mestrados (Produção Veget al e Educação, Linguagem e 

T ecnologias), que poderão contribuir p ara a elevação desse nível de titularidade. 

Convém destacar que o p ercentual de mestres e dout ores em 2011 (38,18%) 

superou 2010  (34%), evidenciando a busca por melhores resultados. E que, neste 

final de ano, o quadro de professores da Universidade Est adual de Goiás tem se 

aperfeiçoado com um bom número de docent es aprovados em pós-graduações em 

níveis de mestrado e doutorado. D entre eles: 

 

UnU Qtde professores  
aprovados Curso 

Campos B elos 04 Mestrado 
Campos B elos 01 Doutorado 

Goiás  02 Mestrado 
Goiás  02 Doutorado 
Iporá 01 Doutorado 

Itapuranga  01 Mestrado 
Itapuranga  01 Doutorado 
Morrinhos 01 Mestrado 

Quirinóp olis  01 Mestrado 
São Luís de M. Belos 01 Mestrado 

T rindade 01 Mestrado 
Total  16  

Fonte: sítio http://ueg.br (notícias) 

 

  Ainda, quant o ao número de mestrados oferecidos , nossa expect ativa é 

pelo result ado p osit ivo da avaliação das  outras p ropostas de mestrados enviadas  

pela UEG, que ainda se encontram em tramitação na C ap es: C iência Animal, 

História Ambiental e Saberes Coletivos do C errado. Aguarda-se, também, a 

respost a do projeto de Mestrado Interinstitucional em Letras , em convênio com a 

UFG. 

 Elucidamos a dificuldade para incrementarmos o número de técnicos  

administrat ivos cap acit ados, uma vez que, a maioria de nosso pessoal é composta 

por cont rat ados t emporariamente, sem acesso, portanto, aos cursos ofertados p ela 

Escola de Governo. A centraliz ação dos cursos por essa capacitadora, em Goiânia, 

é outro fat or  a ser considerado, tendo em vist a a capilaridade de nossa inst ituição 

e as limitações para deslocamento de pessoal.   
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 Quanto aos indicadores  número de cursos est rut urantes oferecidos, 

número de projetos de ext ensão e número do acervo das bibliot ecas, sup eramos 

amp lamente as met as propostas.   

  Cabe, ressaltar, por fim, que o exercício objeto desse relatório constitui-se 

no último do PPA e no primeiro de nossa gest ão. Nesse sent ido, ap ont amos um 

cenário de adaptações  e uma expect ativa de melhorias a serem implement adas no 

próximo ano, com vist as ao máximo at endimento dos objetivos de nosso Programa 

Finalíst ico.   

 

  Ação 2836 - Construção do Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Realizações:   

Valor emp enhado: R$ 1.798.004,11 

C ódigo Realização 

18.513 Contratação de Serv iço de Terceiro - Pessoa Jurídica 

18.515 Suprimento de Materiais de Consumo 

18.519 Ajuda de Custo, Diárias, Hospedagem, Transporte e Alimentação  

18.523 Pagamento de T arifas/Tributos/T axas/Contribuições 

18.525 Programas de Bolsa de In iciação Científica 

28669 Aquisição de Prêmios Concedidos em Concursos em Geral 

18.530  Locação de Bens Moveis e ou Imóveis 

18.602 Locação de Veículo (Assistência Estudantil)  

21.973 Contrapartida de Convênio  

22.672  Devolução de Recursos de Convênios  

Código Realização 

23.028  Pagamento de Indenização / Restituição / Ressarcimento 

21.389 Aquisição de equipamentos 

27.042 Aquisição de Veículos 

 

Das realizações mencionadas, destacamos os Programas de Bolsa de 

Iniciação Científica e a aquisição de equip amentos .  Foram concedidas cerca de 

412 Bolsas de Iniciação Científica, cust eadas com recursos do T esouro e 

diretament e arrecadados (PBIC/UEG), bem como, recursos provenient es da 

iniciativa privada (convênio celebrado com a AMBEV). A aquisição de 

equip amentos abrangeu, p rioritariamente, as Unidades Universit árias: EAD 

(aquisição de lousa digit al) e CET Anápolis (aquisição de equipamentos para 

montagem de uma micro usina de óleos vegetais p ara processar mamona). 

 

 Ação 2837 - Impl antação de infra-estrutura e manutenção 

tecnológica para laboratóri os e bi bliote cas.  

Realizações:  

Valor emp enhado: R $ 3.374.470,39 

Código Realização 

18.548 Aquisição de Acervo  

18.549 Aquisição de Equipamentos para Laboratórios  

18.551 Aquisição de Mobiliários para Laboratórios 
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C ódigo Realização 

18.553 Aquisição de Mobiliário s para Bibliotecas  

18.566 Contratação de Serv iço de Terceiro - Pessoa Jurídica 

18.569 Contratação de Serviço de T erceiro - Pessoa Física  

22.593 Aquisição de Material de Construção para Laboratório  

22.594 Aquisição de Material de Construção para Biblioteca 

23.658 Aquisição de Materiais não Incorporados a 

18.546 Suprimento de Materiais de Consumo para Bibliotecas 

18.547 Suprimento de Materiais de Consumo para Laboratórios 

18.565 Pagamento de Tarifas/ T axas/ Tributos / Contribuições 

27106 Devolução de Recursos de Convênios 

 

Elencamos as princip ais realizações: aquis ição de equipament os para 

atender est rut uração do curso de Arquitet ura e Urbanismo da U nidade 

Universit ária de Ciências Exat as e T ecnológicas (UnUCET ), compra de 

implement os agrícolas para Unidade de Santa Helena; aquis ição de tratores e 

carretas agrícolas p ara atender as demandas dos cursos de A gronomia, Engenharia 

Agrícola e Z ootecnia das Universidades Universit árias de Palmeiras de Goiás, 

Sant a Helena e São Luis de Mont es Belos; aquis ição de cromatógrafo de fase 

gasosa para os cursos de Ciências Moleculares e Engenharia Agrícola da 

UnUCET ; comp ra de livros para atualiz ação do acervo bibliográfico das Unidades 

Universit árias de: CET Anáp olis , Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Crixás, 

Edéia, Formosa, Goianésia, Goiânia, Goiás, Inhumas, Ipameri, Iporá, Itaberaí, 

Itapuranga, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Jussara, Luziânia, Minaçu, Mineiros, 

Niquelândia, Pirenópolis , Pires do R io, Porangatu, Quirinópolis, Santa H elena, 

São Miguel o Araguaia, São Luís de Montes Belos, Senador Canedo, Silvânia, 

T rindade e Uruaçu. 

Em maio de 2011, a Pró-R eitoria de Graduação, começou a fazer a 

distribuição de livros adquiridos por meio de pregões  eletrônicos. Em setembro 

desse ano, deu prosseguiment o entregando mais exemplares, destinados aos cursos  

de bacharelado e sup eriores de tecnologia. Est ão previst as novas distribuições, 

aquis ições. 

 

 Ação 2838 - Construção, ampliação, reforma e adequação das 

instal açõe s físicas da Uni ve rsi dade.  

Realizações: 

Valor emp enhado: R $ 5.872.200,58 

C ódigo Realização 

18.487 Contratação de Serv iço de Terceiro -  Pessoa Física 

18.489 Contratação de Serviço de T erceiro - Pessoa Jur ídica 

21.917 Pagamento de Tarifas – Tributos – Taxas ou Contribuições 
24.595  Investimento nos Imóveis da Universidade  
18.596 Aquisição de Materiais não Incorporáveis à Imóveis  
12253 Aquisição de Materiais de construção  
22.287 Obra Realizada na UnU de Ciências Exatas e Tecnológicas de Anápolis – 

UNUCET 
23.037 Obra Realizada na UnU Crixás 
22.291 Obra Realizada na UnU Goiân ia 
23.036  Obra Realizada na UnU Itumbiara 
22.294 Obra Realizada na UnU Palmeiras de Go iás 
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Código Realização 
22.296 Obra Realizada na UnU Santa Helena de Goiás 
22.290 Obra Realizada na UnU Aparecida de Goiânia 
22.298 Obra Realizada na UnU São Miguel do Araguaia 
25.241  Obra Realizada na UnU Ceres 
27.834 Obra Realizada na UnU Itaberaí 
27.933 Obra Realizada na UnU Trindade 
28.527 Obra Realizada na UnU Ipameri 
28.528 Obra Realizada na UnU São Luís de Montes Belos 
28529 Obra Realizada na UnU Goias 
28.772 Obra Realizada na UnU Campos Belos 
28.773 Obra Realizada na UnU Posse 

 

Dentre as princip ais obras realizadas nas UnU's da UEG, merecem 

destaque, pelo percentual de avanço fís ico, Aparecida de Goiânia (80%), Crixás 

(88%), Inhumas (50%), It umbiara (60% ) e T rindade (90%) - execução pela 

AGET OP; a ampliação/construção de uma área de 1.292,74 m2, destinados a 

salas, laboratórios e bibliot eca na UnU It apuranga – execução Tríade Engenharia; 

Reformas gerais nas UnU's de Formosa e São Luís de Mont es Belos; manutenção 

na UnUC ET  (telhado e instalação de corrimão para melhorar acess ibilidade dos 

alunos e p rofessores). 

 

  Ação 2839 - Estruturação do Mobiliário, Equi pamentos e 

Desenvol vimento tecnológico.  

Realizações: 

Valor emp enhado: R$ 8.629.865,43 

C ódigo Realização 

18.526  Suprimento de Materiais de Consumo 

18.529  Aquisição de Soft ware 

18.536   Contratação de Serv iço de Terceiro - Pessoa Jur ídica 

25.961   Pagamento de T arifas / T ributos / T axas / Contribuições 

18.531   Aquisição de Equipamentos 

18.534   Aquisição de Mobiliário 

21.975   Contrapartida de Convênio  

24.603   Aquisição de materiais não incorporáveis à imóveis 

 

Dentre as várias realiz ações ocorridas nest a ação, destacamos: aquisição 

de mobiliário para as salas da administração superior e para o ambiente dest inado 

a imp lementação do plano de capacit ação e desenvolvimento dos  gest ores  de TI da 

Administração Pública Estadual, com valor pago de R$ 1.000.000,00; compra de 

7.500 cart eiras escolares para as Unidades Univers itárias de: Crixás , Itumbiara, 

Aparecida de Goiânia, Goiânia-Eseffego, Jataí, Anápolis e Goiânia-Laranjeiras; 

1.000 poltronas fixas de espaldar médio com pranchet a escamot iável, para as  

Unidades de Crixás, Itumbiara, Aparecida de Goiânia, Ip ameri e Administração 

Superior-A nápolis, tot aliz ando o valor pago de R$ 2.003.987,40; mobiliário para 

novas inst alações das Unidades de Ceres , Pirenópolis e Santa Helena; aquisição de 

ap arelhos de ar condicionado para as U nidades Universitárias de São M iguel do 

Araguaia, Campos Belos, Pirenóp olis , Pires do Rio, Palmeiras de G oiás, Goiás, 

Aparecida de Goiânia, Itaberaí, Itap uranga, Goianésia, Luz iânia, Jaraguá e Edéia. 
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  Ação 2840 - Comunicação: A rede da informação para o 

conhe cimento 

Realizações: 

Valor emp enhado: R$ 98.061,97 

C ódigo Realização 

18.502 Contratação de Serv iço de Terceiro - Pessoa Jurídica 

T rata-se, essencialmente, de serviços de publicação de mat érias exigidas 

por lei, em jornal de grande circulação no âmbito do Estado de Goiás , bem como, 

publicação de mat érias  inst itucionais de interesse p úblico. 

 

  Ação 2841 - Ge stão e Desenvolvi mento Institucional  

Realizações: 

Valor emp enhado: R$ 22.588.273,93 

C ódigo Realização 

18.552 Suprimento de Materiais de Consumo 

18558 Ajuda de Custo, Diárias, Hospedagem, Transporte e Alimentação  

 Aquisiçao de Materiais Não Incorporáveis a Imóveis 

18.554  Contratação de Serv iços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

18.568  Pagamento de T arifas/Tributos/T axas/Contribuições 

18.571  Assinatura de Periódico/Jornal/Livro e Materiais para Consulta 

18.574 Capacitação, Valorização e Desenvolv imento dos Servidores Docente e 
T écnico Administrativo 

 

Código Realização 

21005  Locação de Imóveis 

25.316  Locação de Bens Móveis 

24.643 Suporte Logístico  

26.969   Ressarcimento / Inden ização  

26.826  Aquisição de Equipamento 

26681 Aquisição de Acervo  

28.246   Aquisição de Mobiliário 

24.645  Aquisição de Material Permanente 
 

Composição do quadro de pessoal  

Servidores Temporário Efetivo Comissionado Total 

Docente 1.394 720 17 2.131 

T éc. 
Administrativo 

1.593 312 121 2.026 

Total 2.987 1.032 138 4.157 
 
Essa ação refere-se, essencialmente, aos gastos  com a manutenção da 

Univers idade; contemplando, assim, as diversas Unidades e Pólos Univers itários, 

bem como, a Administração Sup erior. Dentre as princip ais despesas, podemos 

relacionar: O pagamento de  água, energia, t elefone e internet, a aquisição de 

material de expedient e e informát ica, a aquisição de combustíveis, serviços de 

locação de veículos, locação predial, serviços de vigilância. R ealizações do 

Programa Educando e Valoriz ando a Vida (EVV) - criado por meio de uma 

parceria entre UEG  e Detran, para promover políticas  públicas  educacionais  de 

trânsito e avaliar candidatos - também estão cont empladas nessa ação. A 



6001 – UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG 
  
 

530 

exp ress ividade dos gast os é proporcional a abrangência física da Universidade e o 

número de p essoal envolvido. 

 

 

PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

  Ação 1237 - Prove r Suporte Técnico A S istemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso N a Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011.  

 

  Ação 1238 - Prove r Mate riais E S erviços Para Ope ração De Rede s E 

Equip. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA DE GES TÃO DE PES SOAS 

 

 Ação 2859 - Desenvol vi mento De Ações De Promoção, Prevenção E 

Controle Da Saúde  Do S ervidor - Ppcss 

Realizações: 

Não há informações sobre atividades desenvolvidas nessa ação no 

exercício de 2011. 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 
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6002 – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUIS A DO ES TADO DE GOIÁS 

 

JURIS DICIONADA/ VINCULADA A:  

 3000 - Secret aria de Ciência e T ecnologia - SECT EC 

 

GESTOR:  

 Maria Z aira T urchi 

 

VIS ÃO INS TITUCIONAL 

 

 Obje tivo Institucional: 

 Foment ar as at ividades de p esquisa científica, tecnológica e de 

inovação visando contribuir para o desenvolviment o 

socioeconômico e cultural do Estado de Goiás.  

 

 Eixo(s) Gove rnamental(ais) de Atuação (PPA 2008-2011 - Goi ás 

Estado da Qualidade de Vi da):  

 Eixo 2 – D esenvolvimento Econômico e Cient ífico-Tecnológico 

 Macro-objeti vo: Goiás Empreendedor e Competitivo 

 Estratégia Mobilizadora:  Conheciment o, T ecnologia e Inovação 

 

 Legisl ação:  

 Lei de criação da FAPEG nº 15.472, de 12 de dezembro de 2005. 

 Emenda Constitucional nº 39/2005, de 15 de dezembro de 2005, que 

est abelece a vinculação de 0,5% da receit a do Est ado p ara ent idade 

est adual de apoio à p esquisa. 

 Emenda C onstitucional nº 43, de 12/05/2009, que estipula o 

escalonamento da vinculação constitucional da Receita Corrent e 

Líquida do Estado definida em: 0,1% (2009); 0,2% (2010); 0,3% 

(2011); 0,4% (2012) e 0,5% (2013). 

 Lei nº 16.690, de 4 de setembro de 2009, que aut oriza a Fundação 

de Amp aro à Pesquisa do Estado de Goiás a conceder bolsa de 

pesquisa e formação científica, de mestrado, de doutorado, de 

est ágio pós-doutoral e de apoio técnico a pessoa fís ica, bem como 

subvenção e transferência de capital a pessoa jurídica p ública ou 

privada a realiz ar projet os conjuntos. 

 Lei nº 16.922, de 08 de fevereiro de 2010, que dispõe sobre o 

incentivo à inovação tecnológica no âmbito do Estado de Goiás. 
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 Decreto nº 7.158, de 1º de out ubro de 2010, que homologa o 

Estatut o da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás – 

FAPEG. 

 Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a 

organiz ação administrativa do Poder Executivo; 

 Decreto nº 7.283, de 08 de abril de 2011, que institui as unidades 

administrat ivas complement ares da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Goiás  – FAPEG e dá outras p rovidências. 

 

AUTOAVALIAÇÃO DA GESTÃO 

 

 Sintese da Gestão – Aspectos Gerais:  

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) atua no 

financiamento de projetos de pesquisa cient ífica e t ecnológica; no incentivo à 

capacit ação de recursos humanos para ciência e tecnologia, por meio de bolsas em 

diversos níveis de formação; na fixação e consolidação de grup os de pesquisa 

científica e t ecnológica; na int egração entre o setor produtivo e as  inst ituições de 

pesquisa e desenvolvimento; no est abelecimento de parcerias com órgãos federais 

de foment o à pesquisa (CNPq, FIN EP, CAPES, ent re outros); e na indução de 

programas especiais de p esquisa e inovação. 

A FAPEG cumpriu a vinculação constitucional de 0,3% da receita 

corrent e líquida do Est ado, previst a para 2011, empenhando a t otalidade dos 

recursos  orçamentários destinados à execução de suas  ações finalísticas  de 

fomento à pesquisa t ecnológica e de inovação. 

No esforço para fortalecer a pesquisa no Estado, a FAPEG, além de 

executar um orçamento da ordem de 23 milhões de reais, assegurou a captação de 

recursos  extraorçament ários  de cerca de 19 milhões  de reais junto a agências  

federais  de fomento. 

A atual gestão cumpriu os compromissos assumidos ant eriorment e p ela 

Fundação, garantindo o aporte dos  recursos aos  projetos cont emplados nas  

chamadas públicas , bem como a cont inuidade dos contratos , convênios  e 

programas, além de lançar novos editais.  

Pela primeira vez, a FAPEG subvencionou no estado a inovação e a 

pesquisa em micro e p equenas empresas, p or meio do programa PAPPE 

Int egração; foment ou a iniciação científica de est udant es e a inserção de 

professores da educação básica das redes  públicas  do estado na p esquisa científica, 

por meio do ICJ, e est abeleceu p arcerias com as inst ituições francesas INRIA e 

CNRS, iniciando a int ernacionaliz ação de suas ações. A FAPEG avançou, 

também, no sentido de int erioriz ar e regionaliz ar a pesquisa científica, tecnológica 

e de inovação em Goiás, por meio da melhoria da infraestrutura de p esquisa e da 

fixação de mão de obra qualificada com os programas CT-Infra e DCR. 
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PRINCIPAIS AÇÕES REALIZAD AS 

 

Lançamentos de Editais 

a) PROGRAMA PAPPE INT EGRAÇÃO: Chamada para seleção 

pública de propost as p ara Apoio a Pesquisa, Desenvolviment o e Inovação 

em Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de B ase Tecnológica na 

Modalidade Subvenção Econômica, que visa ao desenvolvimento de 

produtos ou processos inovadores no Estado de Goiás. As áreas temáticas 

de abrangência dos projetos foram: agronegócio; fármacos e 

medicament os; máquinas e equipament os; biotecnologia e 

nanotecnologia; tecnologia da informação; meio ambiente e recursos 

naturais; oleoquímica e sucroquímica; biomassa e energias renováveis; 

ações horizontais. 

Recursos Financeiros: R$16.500.000,00 (dezesseis milhões e 

quinhentos mil reais), sendo R$11.000.000,00 aport ados pela FIN EP, 

R$1.500.000,00 p ela SECT EC e 4.000.000,00 pela FAPEG. Foram 

submetidos 111 projetos e contratados 45. T ambém foi const ituído um 

cadastro de reserva. 

b) INICIAÇÃO CIENTÍFIC A JÚNIOR – ICJ: Seleção pública de 

propost as para implementação do Programa ICJ, em parceria com o 

CNPq, que visa despertar a vocação científica e incentivar t alentos 

potenciais entre estudant es do ensino fundamental, médio e profissional 

da rede pública do Est ado de Goiás. O programa prevê a part icipação dos 

estudantes em at ividades de pesquisa científica desenvolvidas por 

pesquisadores qualificados, em instituições de Ciência e Tecnologia, 

além de agregar professores da rede pública em at ividades  de orient ação e 

tutoria. 

Recursos Financei ros: R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo 

R$1.500.000,00 do CNPq e R$4.500.000,00 da FAPEG. O T ermo de 

Coop eração terá a duração de cinco anos e concederá, anualmente, 250 

bolsas de iniciação cient ífica júnior no valor de R$100,00 por mês a 

estudantes da educação básica e 250 bolsas de apoio técnico aos  

professores no valor de R$300,00 por mês. 

c) COOPERAÇÃO INT ERNACIONAL COM INSTITUT 

NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET 

AUTOMATIQUE (INRIA) e CENTRE NATIONAL DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS): Seleção pública de propostas  

para execução de projetos conjuntos de pesquisa, desenvolvimento e 

inovação que tem por objetivo o financiament o a atividades de 

coop eração entre p esquisadores das instituições sediadas em Goiás e 

pesquisadores do INRIA e do IN S2i-CNRS, nas áreas de automação, 

tecnologia da informação e mat emática aplicada. 

Recursos Financei ros: R$180.000,00 (cento e oit ent a mil reais). Esta 

coop eração prevê a ampliação de recursos caso haja demanda qualificada. 
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Concessão de Bolsas 

Em 2011, foram contemplados 312 bols istas sendo 194 de mest rado 

(R$1.200,00/mês) e 118 de doutorado (R$1.800,00/mês), tot aliz ando 

2.060 parcelas no valor de R$3.794.400,00. Ressalt a-se que o número de 

bolsas  e o valor mensal p ago decrescem no decorrer do exercício, à 

medida que os bolsistas  concluem o curso de pós-graduação. 

 

Program as em desenvol vimento que re ce beram  aportes financeiros  na 

atual gestão, conforme cadastro no S igeplan em 13/01/2012: 

a) PROGRAMA D E NÚC LEO D E EXCELÊNCIA (PRONEX): 

Apoio a projetos de grupos consolidados ou de novos grupos de pesquisas 

científicas, tecnológicas e de inovação, reconhecidos como de excelência, 

vinculados a instit uições de ensino e/ou p esquisa sem fins lucrat ivos no 

Est ado de Goiás. 

Recursos Financeiros:  R$3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo 

R$2.000.000,00 do CNPq e R$1.000.000,00 de contrapart ida da FAPEG, 

com desembolso total de R$1.300.000,00 em 2011. 

b) PROGRAMA DE PROJETOS DE PES QUIS A PARA O SUS 

(PPSUS): Apoio financeiro a projetos  na área de gestão compartilhada 

em saúde com vistas  ao fort aleciment o do SUS em Goiás. Convênio 

est abelecido entre CNPq, M inistério da Saude/DEC IT e FAPEG. 

Recursos Financei ros: R $ 1.000.000,00 (um milhão de reais), em fase 

de execução, sendo R$ 400.000,00 provenientes do Estado de Goiás e R$ 

600.000,00 do CNPq , destinados aos 25 projet os selecionados. Em 2011 

foi desembolsado o valor de R$167.988,60. 

c) PROGRAMA DE AGENT ES  LOCAIS  DE INOVAÇÃO (ALI): 

Convênio com o SEBRAE para apoio a emp resas do Estado de Goiás  

com potencial de inovação em seus processos e produtos. Bolsistas  

selecionados pela FAPEG e treinados pela metodologia do SEBRAE 

Nacional constit uem os  agent es locais de inovação. 

Recursos Financeiros: R$ 1.316.000,00 (um milhão trez ent os e 

dezesseis mil reais), sendo R$1.116.000,00 provenient es de aportes do 

Sebrae e R$200.000,00 da FAPEG, como valor não mensurável, 

conforme acordo de coop eração firmado entre as p art es.  

Foram selecionados neste Programa 30 bolsistas para a etapa de 

capacit ação, com subsídio no valor de R$1.000,00/mês por um período de 

dois meses. Desses 30 bolsist as, foram convocados 20 para execução dos  

projet os. Durant e o período de execução houve duas desistências, sendo 

chamados dois sup lent es, tot alizando 22 projetos foment ados em 2011, 

no valor de R$354.000,00. 

d) PROGRAMA DE PROJETOS  DE EXTENS ÃO INDUSTRIAL 

EXPORTADORA (PEIEX ):  Convênio com a APEX – Agência 

Nacional de Promoção à Exportação e Invest iment os  para apoio a 224 

empresas com p otencial de exportação de produtos. Os bolsist as  foram 
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selecionados pela FAPEG e treinados p ela APEX Brasil. O convênio tem 

a particip ação da Secret aria da Indústria e Comércio. 

Recursos Fi nanceiros: R$ 500.000,00 (quinhentos  mil reais), sendo 

R$420.000,00 da APEX e R $80.000,00 da FAPEG, como valor não 

mensurável, conforme acordo de cooperação firmado entre as partes, com 

pagament o de R$33.000,00 em 2011. 

e) PROGRAMA D E D ES ENVOLVIMENTO CIENT ÍFICO 

REGIONAL (DCR): Implantado em parceria com o CNPq, tem como 

objetivo estimular a fixação de dout ores em inst ituições de ensino 

superior e de pesquisa em Goiás. 

Recursos Financeiros: R$6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais), 

sendo R$5.000.000,00 do CNPq e R$1.100.000,00 da FAPEG com aporte 

de R$131.968,00 em 2011, que contemplaram 17 projetos. 

f) PRONEX – REDE D ENGUE: Seleção de propost as para implant ação 

de uma rede int er-regional e interdisciplinar de pesquisas sobre a dengue 

como Subprograma Temát ico do Programa de Apoio aos Núcleos de 

Excelência (PRONEX – Rede Dengue), em parceria com o CNPq, 

contribuindo para o desenvolvimento cient ífico e tecnológico do País. 

Recursos Financeiros: R$22.700.000,00 (vint e e dois milhões e 

set ecentos mil reais), sendo R$5.000.000,00 do CNPq, R$5.000.000,00 

do Fundo N acional de Saúde e R$12.700.000,00 das FAPs, no qual a 

FAPEG aport ou R$600.000,00.  

g) PES QUIS AS PARA FORT ALECIMENTO DE POLÍT ICAS 

PÚB LICAS EM GOIÁS : Incentivo a atividades de p esquisa científica, 

tecnológica ou de inovação no âmbito das temáticas relevantes ao 

desenvolvimento da justiça social em Goiás. 

Recursos Fi nanceiros: R$1.469.947,00 (um milhão, quatrocentos  e 

sessent a e nove mil, novecentos e quarenta e sete reais), sendo 

R$1.269.947,00 de recursos financeiros  da FAPEG  e R$200.000,00 do 

M inistério Público, na forma de recursos economicamente mensuráveis. 

h) PESQUISA EM GES TÃO, EMPREENDEDORIS MO E 

INOVAÇÃO EM GOIÁS: Incent ivo a atividades de pesquisa científica, 

tecnológica ou de inovação, mediante a seleção de propostas no âmbito 

do desenvolviment o econômico e social em temas relacionados a 

administração de empresas e empreendedorismo em Goiás.  

Recursos Financeiros: R$791.624,68 (set ecent os e noventa e um mil, 

seiscentos e vinte e quatro reais e sessent a e oito cent avos) da FAPEG.  

i) REDES NACIONAIS DE PES QUIS A EM 

AGROBIODIVERSIDADE E S USTENTABILID ADE 

AGROPECUÁRIA – REPENSA: Apoio financeiro a projetos em redes  

que visem contribuir s ignificativamente para o avanço da sustentabilidade 

da agropecuária nacional. 

Recursos Financeiros: R$2.078.523,00 (dois milhões, setent a e oit o mil, 

quinhentos e vint e e três reais), sendo R$1.569.410,00 do CNPq e 

R$509.410,00 da FAPEG.  
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j) PROGRAMA DE PES QUIS A EM POLÍT ICAS  PÚB LICAS NO 

ESTADO DE GOIÁS  – DES EN VOLVIMENTO DO TURISMO: 

Apoio financeiro a projetos de pesquisa cient ífica, tecnológica ou de 

inovação, em parceria com o Instit uto de Pesquisa Turíst ica de G oiás 

(IPT ur-GO), no âmbito das  temáticas relevantes para o desenvolvimento 

do Est ado, relacionadas às políticas públicas, especificament e ao turismo. 

Recursos Financei ros: R$666.900,00 (seiscentos e sessenta e seis mil e 

novecent os reais) da FAPEG, sendo R $500.000,00 do Edit al e 

R$166.900,00 aportados, posteriormente, para convocação de cadast ro de 

reserva. 

k) PROGRAMA D E FOMENTO DE PESQUISA PARA 

FORT ALECIMENTO DE CURS OS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

STRIC TO SENSU – PRO PÓS: Fort alecimento do processo de 

invest igação científica de todos os cursos de pós-graduação stricto sensu, 

recomendados com conceit o 3 (três) pela CAPES, p or meio de apoio 

financeiro a projet os de p esquisa em t emas relacionadas às áreas de 

concentração dos cursos. 

Recursos Financeiros: R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos  mil 

reais) da FAPEG, sendo emp enhados e liquidados R$1.380.000,00 em 

2011. 

l) REDE CENTRO-OES TE DE PÓS-GRADUAÇÃO, 

PES QUIS A E INOVAÇÃO – RED E PRÓ CENTRO-OESTE: Apoio 

a projetos que visem contribuir, s ignificativamente, para formação de 

recursos  humanos e fortalecimento da produção de conhecimentos  

cient íficos, tecnológicos e de inovação, favorecendo o desenvolvimento 

sustentável da Região Centro-Oest e (parceria com o CNPq/MCT ). 

Recursos Fi nanceiros: R$11.775.356,93 (onze milhões, set ecentos  e 

set ent a e cinco mil, trez entos e cinquenta e seis reais e noventa e três  

centavos), sendo R$7.860.886,60 do CNPq e R$3.914.470,33 da FAPEG. 

Foi inscrit o em restos a p agar de 2011 o mont ant e de R$3.620.570,61 no 

orçamento da FAPEG, com liberação do financeiro para fevereiro de 

2012. 

m) PROGRAMA PRIMEIROS  PROJETOS (PPP): Parceria com o 

CNPq de apoio a projet os de pesquisa desenvolvidos por dout ores das  

instituições públicas em Goiás, t itulados há menos de 5 anos.  

Recursos Financei ros: R$2.206.436,29 (dois milhões, duz ent os e seis  

mil, quatrocentos e trint a e seis reais e vinte e nove cent avos), sendo 

R$300.000,00 do MCT/CNPq para custeio/cap ital e R$150.000,00 da 

FAPEG, previstos  inicialment e no Edit al e, post eriorment e, foram 

aportados R$1.756.436,29. Para suprir cadastro de reserva, foi inscrito 

em rest os a pagar de 2010 o montant e de R$1.000.751,50 no orçamento 

da FAPEG, empenhado em 2011 com liberação do financeiro para 

fevereiro de 2012. 
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 Pl anejamento – Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA:  

a) Pl ano de Aplicação Orçamentária: p lanejamento das atividades 

realiz adas em 2011. O referido plano foi encaminhado ao Conselho 

Superior da FAPEG que, após analisado e feitas as adequações julgadas 

necessárias, seguiu para a execução das atividades no âmbito dessa 

Fundação.  

b) Plano de Gestão: concebido com a finalidade de exp licitar as ações , 

as metas e os indicadores que nort earam a gestão administrativa da 

Fundação em 2011.  

Para elaboração desse document o, levou-se em consideração a nova 

estrutura organiz acional da Fundação; a perspectiva orçament ária 

const itucional de 0,3% da receit a corrent e líquida do Estado de Goiás , 

bem como a captação de recursos extraorçament ários provenient es de 

celebração de contratos , convênios e cooperação com outras agências de 

fomento, t ais como: FINEP, CNPq, CAPES, Ministérios e outros. 

c) Planos de Ação: desenvolvidos para desdobramento das iniciat ivas , 

indicadores  e met as elencados no Plano de Gest ão da FAPEG, de 

acordo com a met odologia 5W2H. 

d) Pl anos de Melhoria: concebido para prop or oportunidades de 

melhorias a serem implement adas  nos  princip ais  processos da 

Fundação. 

e) Relatóri o dos Princi pais Indicadores de Gestão das FAPs : 

utilizado no projet o Sistema de Indicadores das Fundações de Amparo à 

Pesquisa do Brasil (SIFAP), sob a coordenação do C onselho de 

Fundações de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e Ministério de Ciência e 

Tecnologia (M CT ), para subsidiar estudos e análises comparativas 

referentes a invest imentos em ciência e tecnologia no Brasil.  

 

 Descrição dos Principais Indi cadores de Desempenho dos 

Program as e das Açõe s:  

INDICADOR DO PROGRAMA INOVAR – Fomento a Pesquisa, 

Desenvolvimento e  Inovação (1847)  

- Índice de destinação dos recursos às açõe s finalísti cas: Refere-se 

ao percentual de recursos orçament ários aplicados nas ações  

finalíst icas em relação ao tot al dos  recursos orçament ários destinados 

às ações finalísticas  da FAPEG. 

INDICADORES  DAS  AÇÕES : 

1134 – Fomento a Pesquisa, Desenvol vimento e Extensão Técnico-

Científica 

- Número de Proje tos Fomentados: É o número total de 

fomentos concedidos a p esquisadores p ara o desenvolvimento de 

projetos de p esquisa científica no Est ado de Goiás. 
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1135 – Amparo a Edição, Divulgação, Comunicação, Jornalismo e 

Eve ntos Científicos 

- Núme ro de Projetos Apoi ados: É o número t otal de p rojetos 

apoiados, destinados a edição, divulgação, comunicação, 

jornalismo e eventos  científicos. 

1137 – Apoi o e Concessão de Bolsas a Program as de Pós-

Graduação, Ini ciação Científica, Apoi o Té cni co e de Estágio 

- Núme ro de Bolsas Conce didas: É o número t otal de auxílios 

financeiros , destinados a concessão de bolsas de formação, 

iniciação científica e apoio técnico.  

1138 – Fomento à Pesquisa em Áreas Estraté gicas 

- Número de Projetos Fomentados: É o tot al de fomentos 

concedidos a projetos de pesquisa científica e inovação em áreas 

estrat égicas específicas para o desenvolviment o do Est ado de 

Goiás. 

 

 Avaliação do Órgão/Enti dade segundo crité rios objetivos:  

 

 

 

 

Encontra-se em fase de imp lant ação na FAPEG uma política de gest ão 

particip ativa, de gest ão com foco nos resultados e de gestão de pessoas. 

 

 

PROGRAMA 1847 - INOVAR – FOMENTO À PES QUIS A, 

D ES ENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO 

Descrição do(s) Indicador(es) de  Resultado: 

- INDICADOR: 

Índice de  destinação dos  recursos às ações finalíst icas. 

- DES CRIÇÃO: 

Refere-se ao  percentual de recursos orçamentários  aplicados nas   
ações finalísticas em relação ao tot al dos recursos orçamentários  
destinados às ações finalíst icas do Órgão. 

- MÉTODO DE CÁLCULO: 

(Total dos recursos orçament ários aplicados  nas ações finalíst icas da 
FAPEG/Valor tot al dos recursos orçament ários destinados às ações  
finalíst icas da FAPEG) X 100. 

- PRODUTO/UNIDAD E: 

Orçamento das  atividades finalíst icas realizado/percentual. 

- MET A FÍSICA PREVIS TA: 100% 

- MET A FÍSICA REALIZADA: 96,86%  

 
 
 

 

(  ) Gestão Participativa       

(  ) Gestão com Foco nos Resultados  

(  ) Política de Gestão de Pessoas    
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Fonte: FAPEG/DGPF/Gerência Financei ra/SiofiNet  

 

 

 

 

 

    Fonte: FAPEG/DGPF/Gerência Financeira/SiofiNet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             Fonte: FAPEG/Diretoria Técnica/Gerência de Tecnologia e Redes de Pesquisa. 

 

Total Orçado

20.743.000,00 17.011.790,00 37.754.790,00 36.568.877,49 96,86

                                              Execução Orçamentária e Financeira dos Recursos                                     
               Destinados às Ações Finalísticas

Total 
Suplementado 

Total 
Autorizado 

Total 
Empenhado 

Índice de Execução 
(%)

Evolução da Quantidade de Projetos Submetidos à  Fapeg

2008-2011
Q ual ificados Selecionados Submetidos Contratados

259 927 784 338 1524 669

Não 
Enquadrados

Não 
Recomendados

Fonte: FAPEG/Diret oria Técnica/Gerência de Tecnol ogia e Redes de Pesquisa.

Total Autorizado Total Empenhado 
0,00

5.000.000,00
10.000.000,00
15.000.000,00
20.000.000,00
25.000.000,00
30.000.000,00
35.000.000,00
40.000.000,00

37.754.790,00 36.568.877,49

 Execução Orçamentária e Financei ra dos Recursos 
Destinados às Ações Finalísticas

( R
$ 

)

Selecionados Subm etidos Contratados
0

500
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1500

2000

784

1524

669

Com parativo de Processos Subm etidos à Fapeg
2008-2011 
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           Fonte: FAPEG/Diretoria Técnica/Gerência de Tecnologia e Redes de Pesquisa.  

 

 

O Programa INOVAR - Foment o à Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação est á fundamentado na estrat égia de produção de conheciment o e sua 

incorp oração em inovações t ecnológicas, como instrumentos cruciais para o 

desenvolvimento sust entável do Est ado, considerando que os investimentos feitos 

em ciência, tecnologia e inovação t raz em retorno na forma de uma população 

melhor qualificada, de empregos melhor remunerados e de ganhos em qualidade 

de vida  e, ainda, que as inovações são determinant es no aumento da p rodutividade 

e da geração de novas oportunidades de invest imento p ara Goiás. 

Nesse sent ido, o Programa INOVAR promove as at ividades de pesquisa 

cient ífica, t ecnológica e de inovação por meio do foment o e da amp liação da 

int eração entre universidades, inst ituições de pesquisa, set or privado e os órgãos  

públicos , com vist as à transferência de t ecnologia, a geração de riquez a e a 

indução int egrada e sustent ável do desenvolviment o socioeconômico, cult ural e 

cient ífico do Estado de Goiás. Assim, o programa prevê estudos e fomentos que 

possam diminuir o desequilíbrio intraest adual goiano. 

As ações estratégicas para implement ação são: fomento à pesquisa, 

desenvolvimento e extensão t écnico-científica; amp aro à edição, divulgação, 

comunicação, jornalismo e eventos científicos; implantação e op eração do sistema 

de informação e monitorament o em pesquisa e desenvolviment o; ap oio e 

concessão de bolsas a p rogramas de pós-graduação, de iniciação científica, de 

apoio técnico e de est ágio pós-dout oral, fomento às pesquisas em áreas  

estrat égicas . 

Comentários: 

O índice alcançado de 96,86% demonstra que o Programa INOVAR – 

Fomento a Pesquisa, D esenvolvimento e Inovação evoluiu satisfatoriament e, pois, 

na elaboração do orçamento da FAPEG,  são considerados os praz os máximos 

para conclusão dos projetos de pesquisa e dos cursos de pós-graduação que são 

cont emp lados com bolsas de mestrado (até 24 meses) e doutorado (at é 48 meses). 

Portanto, o sup erávit orçament ário é consequência das pesquisas e cursos  

concluídos antes dos  prazos est abelecidos. 

16,9
9%

60
,83%

22,18
%

Composição dos Projetos Subm etidos à Fapeg
2008-2011

Não Enquadrados Qualif icados Não Recomendados
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Foi evidenciada a eficácia do Programa, por meio dos indicadores  de 

resultados, que apresent aram índices próximos ou superiores  ao programado p ara a 

maioria das ações desenvolvidas: 

 Os projetos destinados a pesquisa, desenvolviment o e extensão 

técnico-cient ífica obtiveram o resultado de 205 fomentos, superando 

em 2,5% a meta est abelecida. 

 A ação 1135 (Amparo a Edição, Divulgação, C omunicação, 

Jornalismo e Eventos C ientíficos) foi desenvolvida sem cust os 

adicionais para a FAPEG,  por meio de p arcerias com a iniciativa 

privada e diversos órgãos est aduais  e federais. 

 Em 2011 foram contemplados 312 bolsistas , sendo 194 de mest rado 

e 118 de doutorado, superando em 212%  a met a est abelecida. 

 O resultado obtido na realiz ação 1138 (Fomento às   Pesquisas  em 

Áreas Estratégicas) corresponde a 92% da met a física previst a. 

O Programa INOVAR abrange 10 instituições de ensino superior, 

docentes e estudantes das redes pública e privada; escolas, docentes e estudantes 

de ensino fundamental, médio e técnico das redes municipal e est adual; 420 redes 

de pesquisa, com abrangência em todo o Est ado, bem como microempresas e  

empresas de p equeno porte dos segmentos: biotecnologia e nanotecnologia, 

fármacos e medicament os, t ecnologia da informação, ações horiz ontais, 

agronegócio, máquinas e equipament os, meio ambiente e recursos naturais, 

beneficiando, diret a ou indiretament e, toda a pop ulação de Goiás , ou seja, 

6.080.588 habitant es (Segplan-Sepin/2011). 

O produto oferecido pela FA PEG ao seu público-alvo consiste em editais  

de chamadas públicas para selecionar projetos  dest inados à promoção de eventos  

cient íficos nacionais e int ernacionais , bem como ao desenvolvimento de 

infraestrutura e auxílio à p esquisa. 

A satisfação desse público-alvo e a credibilidade da Fundação são 

expressas   por meio de mensagens eletrônicas que, também, evidenciam a 

necessidade de expansão da quantidade de edit ais . 

O fomento à pesquisa científica, t ecnológica e de inovação, bem como a 

concessão de bolsas de formação proporcionam a melhoria da infraestrutura de 

pesquisa e o crescimento do número de profissionais cap acit ados nas Instituições  

de Ensino Sup erior (IES) de Goiás. 

A FAPEG contribui para a melhoria na qualidade do ensino no Est ado, 

por meio da concessão de bolsas p ara capacit ação de docent es. Estudos realizados 

pelo IPEA, publicados em 04/11/2011, demonstraram que, cada R$1,00 investido 

em educação,  gera R$1,84 de PIB. 

O fomento à inovação tecnológica  proporciona a evolução contínua de 

produtos e processos, result ando em crescimento econômico para o Estado e, 

consequent ement e, melhoria na qualidade de vida do cidadão. 

O Programa INOVAR demonstrou efetividade na maior parte das ações  

que foram realiz adas, buscando a otimiz ação dos recursos disponíveis p ara o 

cumprimento das  metas propost as. 
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  Ação 1134 - Fome nto à Pesquisa, Desenvol vimento e Extensão 

Técni co-científi ca 

Realizações: 

 17410 - Fomento a Projetos de Pesquisa, Desenvolviment o 

Cient ífico e T ecnológico. 

 18753  -  C oncessão de D iárias /Ajuda de Cust o. 

 21313  - Custeio e Financiament o para Instalação e Moderniz ação 

de C ent ros  de Pesquisa. 

 22626  -  C oncessão de B olsas p ara Pesquisa. 

 22679 – Apoio e Custeio a Programas de Foment o, 

Desenvolvimento e Ext ensão. 

 25845 – Imp lantação, Operação e Monitoramento do Sist ema de 

Informação da FAPEG. 

 28260 –  Pagamento de Indenização/Ressarcimento/Restit uição. 

Observações: 

 Na ação 1134 foram empenhados e liquidados 205 projetos em 

2011. 

 Por meio do Programa de A gentes Locais de Inovação (A LI) foram 

foment ados 22 projetos , que proporcionaram a concessão de 22 

bolsas  de pesquisa e extensão a profiss ionais recém-formados, 

totaliz ando 177 p arcelas p agas . 

 À medida que os projetos vão sendo concluídos, os rep asses dos 

fomentos são encerrados. 

 Em 2011, houve execução orçamentária de t odos os projetos 

inscritos  em restos  a pagar. 

 No exercício de 2011, além do número de projetos contratados, 

esp ecificado no gráfico, t ambém foram fomentados projetos 

provenient es das chamadas 1 e 2 de 2007. 

 Os projetos referent es às chamadas 3, 5, 6, 8, 9 e 22 de 2010, foram 

contratados e p agos a partir de 2011. 

 

Ano
Q ualificados Selecionados Submetidos Contratados

2008 2 60 56 7 69 47

2009 50 144 127 15 209 79

2010 17 163 99 11 191 0

2011 0 0 0 0 0 88

TOTAL 67 307 226 26 400 167

Evolu ção da Q uan tidade de Projetos  Su bmetidos  à  Fapeg

1134 – Fomento à P esquisa, Desenvolvimento e Extensão Técnico-Científica

Não 
Enquadrados

Não 
Recomendados

Fonte: FAP EG/Dire toria Téc nica /Gerência  de  Tecnologia e  Re des de Pe squisa.  
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 Ação 1135 - Amparo à Edi ção, Di vulgação, Comunicação,  

Jornalismo e Eventos Científi cos  

Realizações: 

 20685 – Realiz ação de Eventos 

 20037 – Diárias e Despesas com Locomoção para Prest adores de 

Serviços em C arát er Eventual.  

Obse rvações: 

 Esta ação foi desenvolvida sem custos adicionais para a FAPEG, por 

meio de parcerias com a iniciativa privada e diversos órgãos est aduais e federais. 

Fonte: FAP EG/Dire toria Téc nica /Gerência  de  Tecnologia e  Re des de Pe squisa.  

24,52%

14,29%

9,05%
17,62%

18,57%

15,95%

Redes  de  Pe squis a por Áre a da Age nda Goiana - 2011

Qualidade de Vida Conhecimento e Expressão Humana
Infraestrutura e Processos Produtivos Desafios Estratégicos e Políticas Públicas
Agronegócio,  Desenvolvimento Rural e Fundiário Pesquisa Inicial e Fundamental

Redes de  Pesquisa por Área da Agenda Goiana – 2011

Área da Agenda Goiana Núm ero Percentual

Qualidade de Vida 103 24,52

Conhecimento e Expressão Humana 60 14,29

Inf raestrutura e Processos Produtivos 38 9,05

Desafios Estratégicos e Políticas Públicas 74 17,62

Agronegócio,  Desenvolvimento Rural e Fundiário 78 18,57

Pesquisa Inicial e Fundamental 67 15,95

TOTAL 420 100,00

Fonte: FAP EG/Dire toria Téc nica /Gerência  de  Tecnologia e  Re des de Pe squisa.  
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1134 – Fomento à Pesquisa, Desenvolvimento 
e Extensão Técnico-Científica

Número de Projetos Contratados

Fonte: FAP EG/Dire toria Téc nica /Gerência  de  Tecnologia e  Re des de Pe squisa.  
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DIVULGAÇÃO E PART IC IPAÇ ÃO EM EVENTOS  CIENT ÍFICOS 

 1ª Reunião do Projeto Sistema de Indicadores das Fundações de 

Amparo à Pesquisa - Projet o SIFAP 2011 - CONFAP/ M CT  - 09 e 

10/06/2011 – Florianópolis-SC 

 XI Conferência ANPEI de Inov ação Tecnológica  - 20 a 22/06/2011 

– Fortalez a-C E 

 Lançam ento do Edital PAPPE Integração - 04/07/2011 – Goiânia-

GO 

 63ª Reunião Anual da SBPC  – Cerrado: Água, Alimento e Energia  

- UFG (Camp us Samambaia) – 10 a 15/07/2011 – Goiânia-GO 

 Palestra, Ideias  e Planejamento para Inovar - 09/08/2011 – 

Goiânia-GO 

 Clínica sobre o PAPPE Integração, em parceria com a FINEP - 10 

e 11/08/2011 – G oiânia-GO 

 Conferência Regional do CONFAP Centro-O este  - 12/08/2011 – 

Campo Grande-MS 

 60 anos do Conselho N acional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CN Pq)  - 12/08/2011 – Campo Grande-MS 

 II Fórum Conjunto do Conselho N acional de Secretários Estaduais 

para Assuntos  de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI) e do 

Conselho N acional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa 

(CONFAP) - 25 e 26/08/2011 – João Pessoa-PB  

 2ª Reunião do Projeto Sis tema de Indicadores das Fundações de 

Amparo à Pesquisa – Projeto SIFA P 2011 - CONFAP/ MCT  - 03 e 

04/10/2011 – Florianóp olis-SC  

 8ª Edição da Semana Nacional de Ciência  e Tecnologia – Semana 

de Ciência e Tecnologia em Goiás  - 17 a  23/10/2011 – Goiânia-

GO 

 V Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Rio Verde 

– CICU RV - Univers idade de Rio Verde – FESURV – 23 e  

24/10/2011 Rio Verde-GO 

 Lançamento do Edital ICJ - 18/11/2011 – Goiânia-GO 

 Treinamento da Rede de Indicadores Estaduais de Ciência e 

Tecnologia - Ministério de Ciência e T ecnologia – M CT – 29 e 

30/11/2011 

 Lançamento do Edital do INRIA/CNRS – Fórum do 

CONFAP/CONSECTI – 1º e 2/12/2011 – Manaus-AM. 
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Parceiros da FAPEG para Re alização de Eve ntos em 2011 

Evento  Parceiro/Patrocinador 

Lançamento do Edital PAPPE Integração 
Governo do Estado de 

Goiás/Sebrae/Finep/Banco do 
Brasil 

Participação na 63ª Reunião Anual da SBP C – 
Cerrado: Á gua, Alimento e Energia  

Governo do Estado de 
Goiás/Sectec/Agecom/UFG e 

UEG 

Participação na 8ª Edição da Semana Nacional de 
Ciência  e T ecnologia – Semana de Ciência e 

Tecnologia em Goiás 
UFG 

Lançamento do Edital ICJ Governo do Estado de 
Goiás//Bancos do Brasil e Itaú 

Lançamento do Edital do INRIA/CNRS Confap /Consect 

 

 

  Ação 1137 - Apoio e concessão de bolsas à programas  de pós-

graduação, de ini ciação científica, de apoio té cni co e de estágio 

Realizações: 

 21301 – Concessão de Bolsas de Formação, de Pesquisa e 

T ecnológicas. 

 24605 – Auxílio Pesquisa Bols ista 

 

 

Obse rvações: 

1. Foram cont emplados 312 bolsistas , sendo 194 para mestrado (R$1.200,00/mês) 

e 118 para dout orado (R$1.800,00/mês), totaliz ando 2.060 parcelas, no valor de 

R$3.794.400,0. Ressalta-se que o número de bolsas e o valor mensal pago 

decrescem no decorrer do exercício, à medida que os bolsistas  concluem o curso 

de  p ós-graduação. 

2. Em 2011, houve execução orçamentária de todas as bolsas inscritas em rest os a 

pagar. 

3. As bolsas referentes  às chamadas 7 e 10 de 2010 foram contratadas e pagas a 

partir de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Di retorias Técnica e Científica 

Númer o de Bolsas Concedidas em 2011

Titul ação
TOTAL Valor (R$)

( % )

Mestrado Doutorado Mestrado Doutorado

194 118 312 3.781.200,00 62,18 37,82

Fonte:  Diretoria Téc nica/Gerência de Tecnolo gia e Redes de Pesquisa.



6002 – FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS 
  
 

546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ação 1138 - Fomento à pesquisas em áreas estratégi cas  

Realizações: 

 20687 – Fomento a Projetos de Pesquisa, Desenvolviment o 

Cient ífico e Tecnológico. 

 24724 – Custeio e Financiamento para Instalação e Modernização de 

Cent ros de Pesquisa. 

 28692 – Imp lant ação de Laboratórios  Multiusuários do Centro 

Tecnológico do Estado de Goiás . 

 28942 – Programa PAPPE-Int egração. 

Obse rvações: 

 Na ação 1138 foram empenhados e liquidados 46 projet os em 2011. 

 Em 2011, foram empenhadas e liquidadas duas parcelas p ara cada 

um dos 35 projet os foment ados do Programa PAPPE-Int egração, 

restando 10 projetos a serem empenhados, liquidados e pagos no 

exercício de 2012.  

 Em 2011, houve execução orçamentária de t odos os projetos 

inscritos  em restos  a pagar. 

 À medida que os projetos vão sendo concluídos, os rep asses dos 

fomentos são encerrados. 

Mestrado Doutorado
0
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200

194

118

Número de Bolsas Concedidas, por Títulação,  em 2011

Font e: FAPEG/Dir etori a Técni ca/Ger ência de Tecnologia e Redes de Pesq uisa. 

62,18

37,82

Composição do Número de Bolsas Concedidas, 
por Titulação, em 2011

Mestrado Doutorado

Font e: FAPEG/Dir etori a Técni ca/Ger ência de Tecnologia e Redes de Pesquisa. 
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 Os projet os referentes à chamada 4 de 2010 foram contratados e 

pagos a partir de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolução da Quantidade de Projetos Submetidos à  FAPEG

Ano
Q ualificados Selecionados Submetidos Contratados

2008 2 37 20 6 45 20

2009 0 13 9 1 14 9

2010 4 13 7 0 31 0

2011 8 64 45 39 111 51

TOTAL 14 127 81 46 201 80

1138 – Fomento a Pesquisas em Áreas Estratégicas

Não 
Enquadrados

Não 
Recomendados

Fonte: FAPEG/Diretoria Técnica/Gerência de Tecnologia e Redes de Pesquisa.

Tema ( % )

Biotecnologia e Nano tecnologia 5 11,11

Fármacos e Medicamentos 2 4,44

Tecnologia da Informação 24 53,33

Ações Horizontais 4 8,89

Agronegócio 3 6,67

Máquinas e Equipamentos 5 11,11

2 4,44

TOTAL 45 100

Áreas Temáticas de Abrangência do Pappe Integração – 2011

Número de 
Projetos

Meio Ambiente e Recursos Natuarais

Fonte: DGPF/Gerência de Gestão e Planejamento
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1138 – Fomento a Pesquisas em Áreas Estratégicas
Número de Projetos Contratados

Fonte: FAPEG/Diretoria T écnic a/Ger ência de Tecnologia e Redes de Pesquisa.  

11,11%

4,44%

53,33%

8,89%

6,67%11,11%
4,44%

Composição da Área Temática do Pappe Integração
2011

Biotecnologia e Nanotecnologia Fárm acos e Medicamentos
Tecnologia da Informação Ações Horizontais
Agronegócio Máquinas e Equipamentos

Fonte: DGPF/Gerência de G estão e Planejamento 
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PROGRAMA 3008 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO US O DA 

TECNOLOGIA D A IN FORMAÇÃO  

 

  Ação 1237 - Prove r Suporte Técnico A S istemas, Programas E 

Equipamentos De Ti/Telecom Em Uso N a Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

 28681 - Aquisição de licenças e insumos de TI. 

Observações: 

 Para est a ação, está previst a a instalação de cabeamento da rede 

lógica de dados e telefonia na FAPEG. No ent ant o, em reunião com 

a Superintendência de T ecnologia da Informação da SEGPLAN 

(STI), realizada em 23/11/ 2011, foi firmada p arceria entre as  partes, 

estabelecendo que esse serviço será execut ado pela 

Superint endência, sem custos  para a Fundação. 

 Foi efetivado o levant amento das necessidades estruturais de T I da 

FAPEG para elaboração de projet o pela ST I, cujo início da execução 

está previsto p ara o primeiro trimestre de 2012.  

 Por meio desta ação, foram adquiridas   as  licenças do MS-Office 

2010 (08 unidades) e do MS-Windows Server 2008 (25 unidades), 

bem como suprimentos  de informática. 

 Ação 1238 - Prove r Materiais E Serviços Para Operação De Re de s E 

Equi p. De Ti/Telecom Em Uso Na Adm. Pública Estadual  

Realizações: 

 A instalação da Rede Metrogyn, prevista nest a ação, foi realiz ada 

sem cust os adicionais p ara a FAPEG, por meio de parceria com a 

SECT EC, que p articip a do projet o Rede Nacional de Pesquisa 

(RNP), que cont empla, inicialmente, 12 órgãos estaduais, dentre 

eles, a FAPEG.  

Realizações Peso 

2011 
Inst alação dos cabos ópticos. 75%  

2012 (p revisão) 
Inst alação de equipamentos  e  

início da operação. 
25%  

      Fonte: Di retoria Técnica/ Gerência de Tecnologia e Redes de Pesquisa.  

 

 Ação 2856 - Prover S oluções Em S istemas, Programas E 

Equi pamentos De Ti/Telecom Para Uso Na Adm. Públi ca Estadual  

Realizações: 

 28552 - Aquisição de equipamentos, sistemas e programas de TI. 

Obse rvações: 

 Todas as aquisições previst as nesta ação para 2011 foram realizadas . 
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Aquisi ção de Equi pamentos, S istemas e Programas de TI 

Pre visto Realizado Situação Atual 

28 comput adores  28 computadores  Aguardando entrega 

02 HDs ext ernos  02 HDs ext ernos Processo concluído 

Fonte: Diretoria Técnica/Gerência de Tecnologia e Redes de Pesquisa; Diretoria de Gestão,  
Planejamento e Finanças/ Gerência de Gestão e Planejamento/ Comissão Permanente de Licitação.  

 

 

PROGRAMA 3010 - PROGRAMA D E GESTÃO D E PESSOAS 

 

  Ação 2859 - Desenvolvi mento De Ações De Promoção, Pre venção E 

Controle Da Saúde Do Servi dor - Ppcss  

 Esta ação não foi implement ada na FAPEG, tendo em vista seu 

carát er facultativo, pois, conforme critérios est abelecidos no Quadro 

I da Norma Regulamentadora 5 (NR5), que dispõe do 

dimensionament o de Comissão Interna de Prevenção de Acident es 

(CIPA), não é obrigatória a implementação dessa Comissão em 

órgãos ou entidades da administração pública (Grupo C-33) com 

quantit ativo de funcionários inferior a 100. 

 Quanto ao  Serviço Especializ ado em Engenharia e Medicina do 

Trabalho (SESMT), não houve, em 2011,  nenhuma demanda pelo 

órgão gestor, quanto a orient ações ou disp onibilização de t écnico 

esp ecializado p ara at uar nest a Fundação. 

 

 

PROGRAMA 4001 – PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO  

 

 Ação 4001 – Apoio Administrati vo 


