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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este volume (II) é parte integrante do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle 

Interno que, juntamente com os Balanços Gerais do Estado, constitui a Prestação de Contas do 

Governador referente ao exercício de 2021.  

Em cumprimento às determinações contidas no inciso I, parágrafo 4º do Art. 174 do 

Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, esta obra apresenta uma descrição 

analítica das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual na 

execução das ações dos programas incluídos no orçamento anual.  

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

a auto-avaliação da gestão e a descrição das atividades desenvolvidas nas ações dos programas. No 

que diz respeito à visão institucional, destaca-se o objetivo e a legislação pertinente a cada 

órgão/entidade.  

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

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

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

desempenho dos programas e ações. 

Neste relatório estão apresentadas informações institucionais de todos os órgãos e entidades do 

Poder Executivo Estadual.  Os dados referentes às atividades desenvolvidas nas ações governamentais 

estão dispostas junto aos órgãos/entidades que são responsáveis por elas.  

Dessa forma, todas as informações deste documento encontram-se alocadas junto aos órgãos e 

entidades que as disponibilizaram. Para propiciar uma análise mais completa desses dados, estão 

evidenciadas as unidades orçamentárias que executaram cada ação em 2021. 

Ressalta-se que as informações que compõem este Volume foram prestadas no Sistema de 

Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais (Siplam) pelos órgãos/entidades, os quais 

respondem por sua consistência e veracidade.  

Este trabalho visa também contribuir para a consolidação da transparência da gestão pública, 

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

âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás.  
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Para isso, este Relatório será disponibilizado à sociedade por meio de sua divulgação no Portal 

da Transparência do Estado de Goiás – Goiás Transparente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Jorge Luis Pinchemel

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Casa Civil tem por vocação legal a elaboração, a gestão e a guarda de atos oficiais produzidos pelo Executivo, definidas no art. 5°, da
Lei Estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019.

2.2 Legislação
Lei 17.257, de 25/01/2011; Decreto nº 7.252, de 16/03/2011;Decreto nº 17.318,de 20/06/2011;Lei 17.319, de 20/06/2011;Lei 17.440, de
20/10/2011;Decreto nº 7.519, de 22/12/2011;Decreto nº 7.565, de 08/03/2012;Decreto nº 7.578, de 20/03/ 2012,Decreto nº 7.733, de
04/10/2012;Decreto nº 7.808, de 26/02/2013; Lei nº 18.445, de 24/04/2014; Lei nº 18.746, de 29/12/2014,Decreto nº 8.457/2015, de
21/09/2015, Lei nº 20.417, de 06/02/2019, Lei nº 20.491, de 25/07/2019, Lei n° 20.491, de 25/06/2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Historicamente, desde a sua criação, a Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC teve e tem por vocação legal a elaboração, a gestão e
a guarda de atos oficiais produzidos pelo Executivo, atualmente delineados pela Lei n° 20.491, de 25 de junho de 2019. Na construção do
presente documento, utilizou-se como referencial os ‘Critérios de Excelência em Gestão’, evidenciando-se na Secretaria os seguintes
aspectos:
- Liderança: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores tais como: i) estabelecimento de
competências de lideranças e avaliação das mesmas, ii) estabelecimento e disseminação de valores e diretrizes da organização. Há
evidências pontuais de práticas de gestão de interação da alta direção com as partes interessadas. A alta direção busca
comprometimento e oportunidade de melhoria através de reuniões presenciais, comunicação por aplicativo WhatsApp e Zoom,
disseminação de campanhas, estruturação de comissões temáticas e utilização de redes sociais (Twitter, Instagram e Facebook) para
disseminação de informações;
- Estratégia e Planos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas à formulação das estratégias da
organização para o direcionamento das ações e obtenção de resultados institucionais. As evidências de aplicação do quesito Estratégias
Gerenciais executadas são: i) incentivo permanente à capacitação dos servidores, com indicação de 19 (dezenove) áreas técnicas
compostas de 176 (cento e setenta e seis) cursos oferecidos pela Escola de Governo, gratuitamente, via EAD, presencial e híbrido (virtual
e presencial); ii) realização de palestra sobre o novo Manual de Redação do Governo de Goiás, que contou com a participação de 716
(setecentos e dezesseis) servidores e que foi adaptada e disponibilizada no modelo de Ensino a Distância pela Escola de Governo; iii)
com assento e participação efetiva junto à Câmara de Gestão de Gastos, a Casa Civil auxiliou na obtenção de economia de R$
267.568.512,00 (duzentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, quinhentos e doze reais) aos cofres públicos; iv)
no período de 04/01/2021 à 30/11/2021, realizou-se o mapeamento de 23 (vinte e três) processos relacionados às atividades-meio
(operacionais), visando controle de riscos e melhoria no prazo de tramitação processual. v) foram realizados 04 (quatro) palestras sobre
Ética, que contaram com a participação de 320 (trezentos e vinte) servidores; vi) o Programa de Compliance Público - PCP da Secretaria
de Estado da Casa Civil atingiu 87% (oitenta e sete por cento) das metas estabelecidas. Após a criação do Escritório de Compliance, que
designou um servidor para atuar em cada eixo do PCP, orientando permanentemente os proprietários de risco e os demais servidores,
houve redução de reincidências da materialização dos riscos gerenciados, do número de processos administrativos disciplinares, com
'zero' incidência no corrente ano (janeiro até novembro de 2021); o documento de Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da
Casa Civil se encontra no link: (Plano Estratégico 2019 - 2022), com a definição inicial da missão, visão, planos de ação e projetos
estratégicos delineados (Mapa Estratégico 2019 - 2022), conforme se pode verificar nos processos SEI n° 201900013002481 (Revisa
Goiás), 202000013000803 (“Tá na Lei”) e 202000013000406 (Legisla Goiás).
- Cidadão-Usuário: práticas (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como: i) identificação e avaliação
dos níveis de conhecimento dos produtos/serviços e da imagem da Secretaria; ii) seleção de canais de relacionamento com o cidadão-
usuário (Fale Conosco); iii) tratamento e avaliação das reclamações e sugestões utilizando-se da Lei de Acesso à Informação (LAI) e iv)
relatórios constantes no Sistema de Ouvidoria do Estado, com a utilização da informação para melhorar os serviços conforme o grau de
satisfação dos cidadãos-usuários. Há evidências pontuais de práticas de gestão por meio da Comunicação Setorial da Casa Civil, que
busca promover uma gestão aberta, qualificando canais, meios e recursos que permitam a viabilização da comunicação de interesse
público e o envolvimento de toda a sociedade. Procurando ser consciente, eficiente e adaptada às necessidades de cada cidadão,
visando a prestação de contas, o estímulo para o engajamento da população nas políticas adotadas e o reconhecimento das ações
promovidas pelo Governo de Goiás. Tais ações são divulgadas aos cidadãos usuários por meio das mídias sociais da Casa Civil. No
Instagram, a Secretaria de Estado da Casa Civil tem o número de 14.138 (quatorze mil, cento e trinta e oito) seguidores. Fizemos 977
(novecentos e setenta e sete) postagens no feed e 2.828 (dois mil, oitocentos e vinte e oito) Stories. A média de interações com as
postagens foi de 39.408 (trinta e nove mil, quatrocentos e oito). O número de curtidas foi de 47.064 (quarenta e sete mil, sessenta e
quatro). Já os comentários somaram 840 (oitocentos e quarenta). Ainda foram realizados 804 (oitocentos e quarenta) salvamentos e
2.352 (dois mil, trezentos e cinquenta e dois) compartilhamentos. No Twitter, a Secretaria de Estado da Casa Civil tem o número de 3.025
(três mil e vinte e cinco) seguidores. Foram realizados 1.936 (um mil, novecentos e trinta e seis) postagens, que renderam 144.000 (cento
e quarenta e quatro mil) impressões, uma taxa de engajamento de 2,4% (dois vírgula quatro por cento), e que teve como resultando 610
(seiscentos e dez) cliques nos links do site da Secretaria de Estado da Casa Civil. Do total de posts, 488 (quatrocentos e oitenta e oito)
foram retuitados sem comentários e 2.423 (dois mil, quatrocentos e vinte e três) foram favoritados. Já no Facebook, foram realizados
6.500 (seis mil e quinhentas) curtidas na página da Casa Civil. Foram realizados 1.786 (um mil, setecentos e oitenta e seis) postagens,
que rederam 13.700 (treze mil e setecentos) usuários de alcance. A Secretaria de Estado da Casa Civil, por meio da Gerência de
Protocolo, Documentação e Arquivo, realizou via WhatsApp 138 (cento e trinta e oito) atendimentos, ressaltando que este atendimento
teve início em julho de 2021, e esteve desativado no mês de outubro por questões operacionais. Além dos atendimentos via WhatsApp, a
GPDOA realizou 2.869 (dois mil, seiscentos e setenta e nove) atendimentos em face de demandas presenciais, telefônicas e via e-mail
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no ano de 2021 (janeiro a novembro). A GPDOA movimentou ainda 10.996 (dez mil, novecentos e noventa e seis) processos, entre
recebidos e encaminhados, no sistema SEI.
- Sociedade: : Práticas (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como mobilização de suas
competências para o fortalecimento da ação social. Há evidência de prática de gestão referente ao critério Sociedade. Por meio do
Programa “Tá na Lei”, desenvolvido pela Gerência de Tecnologia de Informação em Legislação, sem qualquer custo para o poder público,
a sociedade pode consultar a legislação vigente pelo celular (mobile) e via web (https://tanalei.casacivil.go.gov.br/) tendo acesso a um
acervo digital com todas as leis vigentes no Estado de Goiás. O programa "Tá na Lei" teve, no período de janeiro a novembro, 6.388 (seis
mil, trezentos e oitenta e oito) acessos via web e 2.153 (dois mil, cento e cinquenta e três) acessos via aplicativo. Já no programa “Legisla
Goiás”, também desenvolvido pela GTIL, foram realizadas o total de 630.000 (seiscentos e trinta mil) consultas de janeiro a novembro de
2021, sendo que somente no mês de novembro foram contabilizados 60.000 (sessenta mil) acessos. Na Gerência de Protocolo,
Documentação e Arquivo da Secretaria de Estado da Casa Civil, como já explicitado, foram efetuados, no período de janeiro a novembro,
138 (cento e trinta e oito) atendimentos via WhatsApp, ressaltando-se que este atendimento teve início em julho de 2021, e esteve
desativado no mês de outubro por questões operacionais. Além dos atendimentos via WhatsApp, a GPDOA realizou 2.869 (dois mil,
seiscentos e setenta e nove) atendimentos em face de demandas presenciais, telefônicas e via e-mail. Também, foram movimentados
(recebidos/encaminhados) 10.996 (dez mil, novecentos e noventa e seis) processos no SEI, no mesmo período.
- Informação e conhecimento:Práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como, i)
identificação dos principais sistemas de informação para apoiar a operação e o gerenciamento da organização; ii) confiabilidade e
segurança da informação utilizada; iii) disponibilidade das informações. Há evidências pontuais de práticas de gestão referente ao critério
de informação e conhecimento. No âmbito da atividade-meio, são utilizados o AFT, SIOF, RHNET, SEI, SSD, COMPRASNET, SIPLAM,
ECG, TCEnet, Transparência, SCO, SFR, SFR 2, SIGMATE, SPMI e CORA. O site da Casa Civil segue um padrão definido pela
Gerência de Governo Eletrônico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação. As informações são atualizadas e
disponibilizadas, entretanto, as mudanças de estrutura do site são centralizadas na referida gerência. Quanto aos indicadores
quantitativos como atualizações, número de participações para implementação de modificações legislativas, número de downloads de
aplicativo, número de acessos e consultas realizadas, os números são: o programa “Revisa Goiás” contou com 3 (três) atualizações em
sua plataforma, enquanto o “Tá na lei” 6 (seis) e o “Legisla Goiás” 30 (trinta) no período de janeiro a novembro de 2021. No programa
Revisa Goiás, o número de participações para implementação de modificações legislativas foram de 3 (três) no período. Além disto,
foram realizados cerca de 1.601 (um mil, seiscentos e um) downloads do aplicativo “Ta na Lei”. O programa "Tá na Lei" teve, no período
de janeiro a novembro, 6.388 (seis mil, trezentos e oitenta e oito) acessos via web e 2.153 (dois mil, cento e cinquenta e três) acessos
pelo aplicativo. O programa Legisla Goiás contou com 630.000 (seiscentos e trinta mil) consultas de janeiro a novembro de 2021, sendo
que somente no mês de novembro foram contabilizados 60.000 (sessenta mil) acessos.
- Pessoas: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como, i) definição e
implementação da organização do trabalho, comunicação e cooperação entre servidores de diferentes áreas da organização; ii) avaliação
e gerenciamento do desempenho pessoal; iii) identificação e tratamento dos riscos relacionados à saúde, segurança e ergonomia; iv)
identificação e tratamento dos fatores que afetam o bem-estar, satisfação e motivação das pessoas. Os servidores são reconhecidos
através das seguintes ações: i) feedbacks positivos dos gerentes ou responsáveis pelas unidades; ii) atribuição com responsabilidade
compartilhada entre as gerências quanto à observância dos critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD)
para a atribuição das Funções Comissionadas do Poder Executivo– FCPE, no âmbito do Programa MOVE Goiás. Os servidores são
capacitados através das seguintes ações: i) cursos à distância (EAD) promovidos pela própria Escola de Governo e pela Escola Virtual de
Governo (vinculado à Escola Nacional de Administração Pública – ENAP); ii) participação dos servidores em palestras, seminários,
workshop, congressos de forma virtual. No ano de 2021, foram realizados 333 (trezentos e trinta e três) capacitações, resultando em um
total de 3.553 (três mil, quinhentos e cinquenta e três) horas. Dos 131 (cento e trinta e um) servidores da Casa Civil, foram capacitados
87 (oitenta e sete), com 333 (trezentos e trinta e três) certificados emitidos. No ano, houve uma taxa de participação de 66,41% (sessenta
e seis e quarenta e um por cento).
- Processos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como: i) definição de como a
organização analisa e melhora os processos meio e finalísticos; ii) como é a definição e adequação dos processos de apoio; iii) como é o
atendimento aos requisitos da organização por parte dos fornecedores. Há evidências pontuais de práticas de gestão referente ao critério
Processos. Foram realizados no período de 04/01/2021 à 30/11/2021, realizou-se o mapeamento de 23 (vinte e três) processos
relacionados às atividades-meio (operacionais), visando controle de riscos e melhoria no prazo de tramitação processual. Dentre esses
23 (vinte e três) processos operacionais nas unidades administrativas que compõem a Superintendência de Gestão Integrada, conta-se:
14 (quatorze) na Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, 04 (quatro) na Gerência de Compras Governamentais, 03 (três) na
Gerência de Apoio Administrativo e Logístico e 02 (dois) na Gerência de Planejamento e Finanças. O mapeamento dos 23 (vinte e três)
processos operacionais foi concluído, alcançando excelente melhoria no fluxo, reduzindo em até 80% (oitenta por cento) os prazos de
tramitação. Além disso, foram realizados as revisões dos contratos de locação de veículos, gerenciamento e controle de abastecimento,
resultando na substituição de 2 (dois) contratos, estimando uma economia no valor de R$ 5.721,40 (cinco mil, setecentos e vinte e um
reais, e quarenta centavos) por quadrimestre.
- Resultados: Prática de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionada à mensuração de resultados. Há
evidências pontuais de práticas de gestão referentes ao Item Resultado, com o fomento e a produção de relatórios de gestão e execução
orçamentária e financeira, resumidamente informadas: após a criação do Escritório de Compliance, que designou um servidor para atuar
em cada eixo do PCP, orientando permanentemente os proprietários de risco e os demais servidores, houve redução de reincidências da
materialização dos riscos gerenciados, do número de processos administrativos disciplinares, com 'zero' incidência entre janeiro a
novembro de 2021. Foram realizados no âmbito da execução orçamentária no período compreendido entre janeiro a novembro de 2021,
778 (setecentos e setenta e oito) empenhos, totalizando o valor de R$ 16.362.585,36 (dezesseis milhões, trezentos e sessenta e dois mil,
quinhentos e oitenta e cinco reais, e trinta e seis centavos), sendo liquidados R$ 16.316.404,83 (dezesseis milhões, trezentos e dezesseis
mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e três centavos), que permitiram a execução de despesas com folha de pagamento, contratos,
diárias e fundo rotativo. Foram efetuados empenhos de despesas de exercício anterior (serviços prestados sem a devida liquidação e
com posterior anulação de empenhos) relativos a contratos e à folha de pagamento, somando o total de R$55.193,04 (cinquenta e cinco
mil, cento e noventa e três reais e quatro centavos). Comparando o saldo liquidado dos exercícios 2020 e 2021, no período em questão,
observou-se a diminuição R$ 1.156.473,87 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e oitenta e sete
centavos), correspondendo ao percentual de 6,62% (seis e sessenta e dois por cento). Do saldo empenhado e liquidado, no referido
período, o total de despesas pagas, incluindo os valores relativos aos restos a pagar, foi de R$16.742.046,69 (dezesseis milhões,
setecentos e quarenta e dois mil, quarenta e seis reais, e sessenta e nove centavos). Com relação às despesas inscritas como restos a
pagar, foram pagos o total de R$ 577.599,70 (quinhentos e setenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais, e setenta centavos),
sendo R$531.916,11 (quinhentos e trinta e um mil, novecentos e dezesseis reais, e onze centavos) referentes à aquisição de
microcomputadores no ano de 2018, e R$ 45.683,59 (quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e três reais, e cinquenta e nove centavos)
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relativos ao ressarcimento de despesas com pessoal do ano de 2020.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Secretaria de Estado da Casa Civil, por meio das atividades desenvolvidas pela Comissão Técnica de Planejamento Estratégico -
CTPE1, concluiu a elaboração do seu Planejamento Estratégico em novembro de 2019. Seus componentes básicos, perspectivas,
diretrizes e objetivos foram consolidados documentalmente e publicados por meio da Portaria n° 559/2020 – CASA CIVIL, de 16 de julho
de 2020. Alguns projetos e programas estratégicos foram lançados e estão em execução, a exemplo do Legisla Goiás, que visa tornar
mais eficiente a pesquisa sobre legislação no sítio da organização (https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao), do Revisa
Goiás, para simplificação da legislação burocrática, facultada à ampla participação da sociedade (https://revisa.go.gov.br/), e do “Tá Na
Lei”, para fomentar processos de comunicação que tornem as leis e o processo legislativo mais compreensíveis ao cidadão
(https://tanalei.casacivil.go.gov.br/).

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Indicador da Ação 3017 – REVISÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL : NÚMERO DE ORDENAMENTO JURÍDICO
EFETIVAMENTE REVOGADO sobre NÚMERO PREVISTO DE ORDENAMENTO JURÍDICO PASSÍVEL DE REVOGAÇÃO vezes 100
(cem). Na Ação 3017 – REVISÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL foram previsto, em 2021, a revogação de 500
(quinhentas) leis. Foram identificadas e classificadas como passíveis de revogação 309 (trezentos e nove) leis. Estas 309 (trezentos e
nove) leis passíveis de revogação se encontram disponíveis em lista prevista para a elaboração de lei revogadora (Processo
202100013000181). Este processo é necessário para a efetiva contabilização legal de 61,8% de eficácia no indicador da Ação 3017 -
REVISÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL..

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
AÇÃO: 3017 - REVISÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

U.O.: 1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REALIZAÇÕES
No ano de 2021, foram previstos 500 (quinhentos) Ordenamentos Jurídicos passíveis de Revogação. Foram identificados 309 (trezentos
e nove) atos passíveis de revogação. Eles se encontram disponíveis em lista prevista para a elaboração de lei revogadora (Processo
202100013000181). Quando concluído este processo, será contabilizado, no ano de 2021, o resultado de 61,8% de eficácia no indicador
da Ação 3017 - REVISÃO DO ORDENAMENTO JURÍDICO ESTADUAL.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Tony Carlo Bezerra Coelho

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Coordenar as ações de comunicação social, propaganda, publicidade e divulgação na imprensa local, regional e nacional dos atos e das
atividades do Poder Executivo estadual, bem como da gestão das redes e mídias sociais e o assessoramento ao Governador do Estado e
a coordenação do assessoramento aos Secretários de Estado e seus equivalentes hierárquicos, aos dirigentes superiores de autarquias
e fundações, no relacionamento com a imprensa e outros meios de comunicação.

2.2 Legislação
Lei Estadual nº 20.417/2019 (criação da Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM);
Lei Estadual nº 20.491/2019 (implantação da estrutura administrativa do Poder Executivo do Estado de Goiás);
Lei Estadual nº 20.820/2020 (altera a estrutura da SECOM);
Decreto Estadual nº 9.544/2019 (aprova o regulamento da SECOM).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Apesar de toda a dificuldade imposta pelo novo coronavírus - COVID-19, especialmente no primeiro semestre de 2021, a Secretaria de
Estado de Comunicação - SECOM conseguiu desenvolver as competências precípuas estabelecidas na Lei Estadual nº 20.491/2019,
quais sejam:
"Art. 31. À Secretaria de Estado de Comunicação compete:
I – a coordenação das ações de comunicação social, propaganda, publicidade e divulgação na imprensa local, regional e nacional dos
atos e das atividades do Poder Executivo estadual, bem como da gestão das redes e mídias sociais;
II – o assessoramento ao Governador do Estado e a coordenação do assessoramento aos Secretários de Estado e seus equivalentes
hierárquicos, aos dirigentes superiores de autarquias e fundações, no relacionamento com a imprensa e outros meios de comunicação."
Para atender ao inciso I acima, os contratos 012, 013 e 014/2019, processo 201917697000245, foram utilizados. Ao longo do exercício de
2021 foram realizadas 26 campanhas publicitárias, sob a coordenação da Superintendência de Mídias Digitais e de Publicidade, de
utilidade pública, que objetivavam, principalmente, orientar e transmitir as políticas públicas desenvolvidas pelo Governo do Estado de
Goiás.
Em relação ao inciso II, a Secretaria de Estado de Comunicação esteve presente em todos os eventos em que o Excelentíssimo Senhor
Governador participou, tanto nos munícipios do Estado de Goiás quanto em outras unidades federativas do país. Para tanto são
deslocados servidores, lotados nas Superintendências de Imprensa e de Mídias Digitais de Publicidade, de diversas áreas: jornalistas,
fotógrafos, redes sociais e live. Os servidores colhem informações e dados in loco e encaminham para os servidores que ficam na sede
da pasta elaborarem os textos para divulgação na página, nas redes sociais do Governo e para repasse para a imprensa.
Como já dito anteriormente, o ano de 2021 foi bastante influenciado pela pandemia da COVID-19 e não foi diferente com os eventos
promovidos pelo Poder Executivo. A intensificação dos eventos ocorreu simultaneamente com o avanço da campanha de vacinação
contra o COVID-19; logo, a agenda do Governador foi mais movimentada no 2º semestre.
Como parte do assessoramento ao Governador está a elaboração de seu discurso, para tanto os servidores da SECOM precisam fazer
toda uma pesquisa sobre o evento.
Tanto para atingir os objetivos do inciso I quanto do inciso II, a Superintendência de Gestão Integrada é responsável por ofertas os
insumos necessários, tais como: motoristas, veículos, combustível, equipamentos, diárias, qualificação dos servidores e os salários. Para
tanto, foram realizadas adesões em atas de registro de preços (locação de veículo, fornecimento de combustível, aquisição de
computadores e licença de software), licitações organizadas pela área competente (impressões e fotocópias, aquisição de pilhas para
microfones); em relação a parte financeira: procedimentos para pagamento de diárias, dos fornecedores (inclusive dos contratos de
publicidade); em relação a gestão de pessoas: os direitos (férias, licenças, remuneração) e dos deveres (pontualidade, assiduidade,
comprometimento), divulgação dos cursos de qualificação ofertados pela Escola de Governo; em relação a parte contábil: registro de
todos os atos e fatos orçamentários e extra-orçamentários, prestações de contas mensais.
Até então o Programa de Compliance Público – PCP estava implantado apenas na Superintendência de Gestão Integrada, sendo que ao
longo do exercício as Superintendências de Imprensa e de Mídias Digitais e Publicidade também realizaram a implantação do PCP.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Secretaria de Estado de Comunicação tem o Plano Anual de Comunicação, ferramenta que é utilizada para o desenvolvimento de
campanhas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Quando da elaboração do PPA 2020/2023, a meta para o indicador CAMPANHA DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADA foi estimada em
8, porém com a troca de gestor e a finalização da concorrência pública para contratar as agências, o valor total ficou em R$
100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que acabou alterando a programação inicial. Ao todos foram 26 campanhas.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
AÇÃO: 3019 - PUBLICIZAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

U.O.: 1201 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

REALIZAÇÕES
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A ação especificamente tem o propósito de levar para os cidadãos do Estado de Goiás as realizações do Poder Executivo; seja por meio
de campanhas de publicidade (rádio, televisão, internet) seja na cobertura de eventos organizados pelos órgãos da administração direta e
indireta.

OBSERVAÇÕES
No exercício de 2021, a Secretaria de Estado de Comunicação desenvolveu 26 campanhas publicitárias, abaixo elencadas:
01 - Combate à violência contra a mulher
Campanha para difundir a importância do combate à violência contra a mulher uma vez que, em decorrência do isolamento social
provocado pela pandemia de covid-19, houve aumento no número de casos de violência doméstica contra a mulher.
02 - Conceito - É Por Você Que A Gente Faz
Campanha com caráter de utilidade pública para divulgar prestação de contas e ações do Governo de Goiás, além de criar uma
identidade que servirá como base para as demais ações publicitárias no decorrer do ano.
03 - Combate à Dengue
Campanha para difundir ações que impactam diretamente a saúde pública como prevenção à proliferação do mosquito Aedes Aegypti,
transmissor de doenças como dengue, chikungunya e zika.
04 - Covid-19 - (Seis fases)
Campanha dividida em seis fases, de acordo com a necessidade do contexto temporal imposto pelo cenário local da evolução da
pandemia, para difundir ações do Governo de Goiás no combate à proliferação da covid-19. Com foco na orientação da população sobre
formas de prevenção, importância da vacinação e impactos da doença.
05 – Facilita
Campanha com caráter de utilidade pública para divulgar Programa de Negociação Fiscal em Goiás, disponível para débitos de ICMS -
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação; Impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); e sobre a Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCD).
06 - Ações de Utilidade Pública - Geral
Divulgação de ações desenvolvidas pelo Governo de Goiás, com viés de demonstrada Utilidade Pública, sobretudo, mas não
exclusivamente, em meio radiofônico, por meio de “spots” distribuídos ao longo da programação das emissoras de rádio de todo o estado.
07 - Educação de Trânsito - Quem dirige e bebe, dança
Campanha para difundir informações, orientações e recomendações nas áreas de saúde pública, segurança nas estradas e outros
aspectos que envolvem o feriado prolongado do Carnaval.
08 - Infraestrutura - Trabalho em todo canto
Campanha para divulgar ações desenvolvidas na área de infraestrutura junto à população de Goiás. A campanha mostra a importância
da manutenção de serviços ligados à infraestrutura do estado de Goiás, com viés de Utilidade Pública, prestação de contas e alerta para
preservação de espaços públicos, de uso coletivo e fundamentais para o bem-estar da população em geral.
09 - Sinaliza Goiás
Campanha para divulgar as ações do Governo de Goiás no âmbito da segurança do trânsito, tendo em vista o caráter do Programa
Sinaliza Goiás, que prevê investimentos na implantação e revitalização de sinalização vertical e horizontal em cidades goianas.
Agência responsável pela criação: AMP Propaganda
Período de veiculação: Maio
10 - Maio Amarelo
Campanha para difundir ações do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), no âmbito do Movimento Maio Amarelo,
que tem como mote principal a segurança viária, com objetivo de diminuição de mortes e feridos no trânsito, por meio de ações durante o
mês de maio.
11 - Ações de Utilidade Pública - Aparecida de Goiânia
Campanha para difundir ações de Utilidade Pública junto à população do Estado de Goiás, especialmente da cidade de Aparecida de
Goiânia.
12 - Expresso
Campanha para difundir ações do serviço Expresso do Governo de Goiás - Plataforma em ambiente digital que reúne serviços de todas
as áreas de atuação do governo do Estado de Goiás.
13 - Nota Fiscal Goiana
Campanha para difundir o Programa Nota Fiscal Goiana em que trabalha a conscientização do contribuinte sobre a importância e
necessidade de solicitar o CPF na Nota e o Cupom Fiscal, uma vez que os tributos oriundos do ICMS são destinados ao Tesouro
Estadual e aplicados também em políticas públicas.
14 - Goiás Social
Campanha para difundir o programa de governo Goiás Social, que tem como eixos centrais a avaliação, articulação, integração e o
resultado mensurável na vida das famílias, comunidades e cidades. A campanha tem caráter de utilidade pública, tendo em vista os
reflexos econômicos que atingiram grande parcela da sociedade, por conta da pandemia de covid-19. A campanha englobou a divulgação
de programas como Mães de Goiás, Universitário do Bem, Aprendiz do Futuro e Mix do Bem.
15 - Ações de Utilidade Pública - Anápolis
Campanha para difundir ações de Utilidade Pública junto à população do Estado de Goiás, especialmente da cidade de Anápolis.
16 - Educação em Todo o Canto
Campanha para difundir ações do Governo de Goiás no âmbito da educação, tendo em vista o caráter de de utilidade pública de tal ação,
fazendo chegar a informação e prestação de contas aos cidadãos do estado, levando em conta o momento de excepcionalidade, por
conta da pandemia de covid-19.
17 - Semana Nacional de Trânsito
Produção de peças para facilitar ações desenvolvidas pelo Governo de Goiás, em particular do Departamento Estadual de Trânsito, em
razão da Semana Nacional de Trânsito (SNT), que conforme disposto no art. 326 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é comemorada
anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. Durante o período são realizadas ações, inclusive de cunho publicitário, com o objetivo de
conscientizar todos os envolvidos, sejam eles motoristas, passageiros, motociclistas, ciclistas ou pedestres.
18 - Ações de Utilidade Pública - Goiânia
Campanha para difundir ações de Utilidade Pública junto à população do Estado de Goiás, especialmente da cidade de Anápolis.
19 - Regionalização da Saúde
Campanha para divulgar ações de regionalização da saúde junto à população de Goiás, atendendo diretriz que objetiva garantir o direito
à saúde da população, reduzindo as desigualdades sociais e territoriais.
20 - Goiás em Movimento - Eixo Municípios
Campanha para divulgar ações desenvolvidas junto à população de Goiás no âmbito do Programa Goiás em Movimento - Eixo
Municípios. O programa é promovido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e visa a celebração de convênios
com as gestões das cidades goianas para a realização de serviços de recuperação asfáltica, drenagem e sinalização horizontal de malha
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viária urbana em pontos definidos por cada prefeitura.
21 - Turismo - Produções
Produção de peças específicas para promoção do turismo em Goiás em eventos e solenidades.
22 - Agenda Positiva 2021
Campanha para divulgar ações desenvolvidas junto à população de Goiás. A campanha deve mostrar a importância de ações
desenvolvidas pelo governo do estado de Goiás, com viés de Utilidade Pública.
23 - Projeto Caminho de Cora Coralina
Projeto especial desenvolvido em parceria com a Rádio Interativa FM - Goiânia, para promover o Caminho de Cora Coralina, uma trilha
de longo curso, com mais de 300 quilômetros de extensão, que liga cidades turísticas goianas
24 - Mutirão - Iris Rezende
Campanha para divulgar sobre a realização do Mutirão Iris Rezende, informando serviços e outros detalhes, respeitando o viés de
Utilidade Pública, a serem oferecidos no Mutirão coordenado pelo governo do estado de Goiás.
25 - Natal do Bem 2021
Campanha para divulgar ações desenvolvidas junto à população de Goiás. A campanha deve mostrar a importância de ações
desenvolvidas pelo governo do estado de Goiás, com viés de Utilidade Pública, no âmbito da ação intitulada Natal do Bem 2021.
26 - Segurança Pública
Produção de peças para formar campanha publicitária que tenha como objetivo promover comunicação ampla das ações do Governo de
Goiás no âmbito da Segurança Pública, fazendo chegar a informação sobre prevenção e outros aspectos correlacionados ao tema junto
aos cidadãos do estado
Além das campanhas, também foram realizadas pesquisas para a penetração dos serviços ofertados pelo Estado de Goiás e para medir
o alcance das campanhas, como exemplo de pesquisas:
Covid-19 e seus impactos;
Segurança Pública - Violência Contra a Mulher;
Educação - Impactos da Pandemia;
Tracking Campanhas Covid-19;
Hábitos de Mídia da População Goiana;
Serviços Digitais do Detran;
Nível de informação sobre programas de incentivo a pequenas empresas e produção rural;
Pós-Veiculação - Campanha Educação Por Todo Canto;
Tracking Vacinação em Goiás;
Pós-Veiculação - Regionalização da Saúde;
Aferição do conhecimento sobre Programas Sociais;
Monitoramento - Redes Sociais;
Transporte Público - Informação sobre medidas sanitárias.
Além das campanhas acima explicitadas, a Secretaria de Estado de Comunicação esteve em todos os eventos que contaram com a
participação do Excelentíssimo Senhor Governador, com o intuito de divulgar para a sociedade goiana as políticas públicas que estão
sendo desenvolvidas pelo Poder Executivo e, principalmente, os resultados dessas políticas.
Em relação as redes sociais do Governo de Goiás, tem-se:
Durante o ano de 2021, o Governo de Goiás manteve sua presença digital consolidada, divulgando informações importantes sobre
serviços e entregas para o cidadão, lançamento de programas e projetos, campanhas, esclarecendo dúvidas acerca do funcionamento da
máquina pública entre outros questionamentos e perguntas do gênero. As redes sociais oficiais utilizadas para fornecer conteúdo
relevante e qualificado para os goianos no ambiente digital foram o Facebook (@governodegoias), Instagram (@governogoias), Twitter
(governogoias), site (www.goias.gov.com.br) e youtube (youtube.com/governodegoiasoficial). O período de análise foi do dia 01 de janeiro
a 21 de dezembro de 2021.
 Facebook
No facebook, alcancamos durante o ano mais de 3,9 milhões de pessoas, um crescimento de 33,2% comparado ao ano anterior. O
engajamento (interação com as publicações) também cresceu de forma significativa, obtendo um crescimento de 7,86% em relação ao
ano anterior e envolvendo 589,4 mil goianos nas mais de 1.065 publicações feitas.
As visualizações de vídeo no facebook do Governo chegaram a 772 mil, além de um crescimento de 11,1% no engajamento, com mais
de 67,2 mil interações nos vídeos.
Em relação ao número de curtidas na página, conseguimos estabelecer um equilibrio em relação ao ano anterior, com um crescimento
razoavelmente expressivo.
 Instagram
Foram realizadas mais de 1.065 publicações no Instagram do Governo de Goiás e alcançadas mais de 21 milhões de pessoas com os
conteúdos nesse ano. As postagens que mais engajaram foram relacionadas à programas sociais, obras de infraestrutura e educação,
além de posts relacionados à pandemia.
 Twitter
Ao longo do ano fizemos mais de 1300 tuites e alcançamos mais de 1.306.200 pessoas.
 Youtube
No YouTube, foram mais de 81 mil visualizações nos vídeos do Governo em 2021 e mais de 451 mil pessoas impactadas.
 Site
No site do Governo de Goiás foram publicadas aproximadamente 2.000 matérias sobre as ações, serviços e programas disponíveis para
a população.
Conclusão
A comunicação do Governo de Goiás no ambiente digital mostrou-se efetiva, o público pode esclarecer suas dúvidas, dando mais
efetividade as ações da gestão. Também é uma forma direta de estabelecer um diálogo mais próximo com o cidadão, desburocratizando
processos e trazendo a população para mais perto do Governo como um participador ativo da administração pública.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

INSTITUCIONAL

1. Gestor

13/08/2020 até a presente data por Decreto de 13/08/2020 - DO/GO nº 23.364 - Presidente: Reginaldo Alves da Nóbrega Júnior

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Competem à Agência Brasil Central - ABC a execução dos serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens das emissoras de
propriedade do Estado e administração da Imprensa Oficial do Estado e do seu sistema digital, conforme art. 2º do Decreto 9.529 de 07
de outubro de 2019.

2.2 Legislação
Lei Estadual nº 13.550, de 11 de novembro de 1999;
Lei Estadual 15.690, de 06 de junho de 2006;
Lei Estadual nº 18.746, de 29 de dezembro de 2014;
Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017;
Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019;
Decreto Estadual nº 9.529, de 07 de outubro de 2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Do ponto de vista da sua estrutura hierárquica e das atividades e ações estabelecidas em plano de governo para o período de 2020 a
2023, as atividades na Agência Brasil Central continuam em andamento, seguindo seu curso normal.
O complexo de comunicação da Agência Brasil Central (ABC), vem crescendo e melhorando a cada dia, com trabalhadores dedicados e
muito competentes. Ofertando cada vez mais programas de melhor qualidade à população goiana. Os veículos da ABC estão cada vez
mais atualizados e avançando na proposta de melhoria da comunicação que é produzida e veiculada pelas emissoras do complexo.
OUTROS DESTAQUES DA GESTÃO EM 2021:
1)Equipe da RBC é finalista em prêmio da Fenacor
Matéria feita pela jornalista Riva Kran sobre mudança de rotina de trabalho na pandemia foi veiculada em novembro nas rádios Brasil
Central AM e RBC FM
2)O sinal da Brasil Central voltou a sete cidades goianas
Equipe técnica da Agência Brasil Central está trabalhando para melhorar a transmissão e o sinal; e para que mais goianos possam
assistir a programação da TBC
3)ABC recebe Selo Ouro 2021 em transparência e excelência
A Agência Brasil Central e mais 39 órgãos ligados ao Governo de Goiás foram premiados com o Selo Ouro do Prêmio Goiás Mais
Transparente, mostrando visibilidade e interação da autarquia com o plano de governo e/com o Plano Plurianual em vigência.
4)Centenário, Diário Oficial de Goiás já é todo digital
Órgão da Agência Brasil Central (ABC) publica atos de governos, empresas e cidadãos
5)A TV Brasil Central (TBC) traz mais novidades ao telespectador goiano. A emissora da Agência Brasil Central (ABC) levará ao ar três
novos programas em sua grade, todos misturando informação e entretenimento para a faixa das 22 horas.
6)Tudo novo: RBC FM estreou nova programação a partir de 1º de março de 2021
Dividida em três grandes blocos, nova grade da emissora vai privilegiar noticiário de forma contextualizada
7)A Agência Brasil Central, órgão responsável pela comunicação institucional e oficial do Governo de Goiás, passa por amplo processo
de modernização, com investimentos em equipamentos, softwares e atualização dos profissionais. O objetivo é dinamizar e integrar todos
os processos de produção, edição e transmissão de informações, oferecendo à população goiana conteúdos relevantes para o seu dia a
dia, com presteza e credibilidade.
8)Destaque ao Programa Intertextos da ABC que recebe o reconhecimento de entidades culturais goianas
9)Um dos principais pontos em destaque está relacionado ao esforço da administração da Agência, que apostou em tecnologia para
impulsionar e consolidar a integração da TV Brasil Central com as rádios, e ainda com as mídias digitais, disponibilizando informações
para os diversos públicos. Vale destacar a veiculação em tempo real dos programas em mídias como YouTube e Facebook, o que
significa a universalização dos conteúdos. E ainda uso intensivo de ferramentas como Instagram, Twitter, podcast e outras.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Adotar conjunto de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais e legais;
Garantir o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos, fomentando a ética, a transparência, a
responsabilização e a gestão de riscos, conforme os quatro eixos definidos no Art. 3.º do Decreto 9.406, de 18 de fevereiro de 2019, com
as seguintes obrigações:
1 - Instituiu e consolidou o Comitê Setorial de Compliance Público - PCP, colegiado de caráter consultivo e permanente, para questões
relativas ao PCP, composto obrigatoriamente pelos dirigentes e demais membros da alta gestão da entidade, com competência para
coordenar e executar o Programa sob a orientação consultiva da CGE. Neste ano a ABC ficou em 7º lugar no Grupo 2.
2 - Utilizar como referência as normas definidas no Art. 8.º do Decreto Estadual nº 9.406, de 18 de fevereiro de 2019, as versões
atualizadas dessas normas, outros instrumentos de boas práticas técnicas e gerenciais, bem como a aplicação de normas em caráter
complementar que vierem a ser indicadas pela Controladoria Geral do Estado, conforme disposto no Art. 8º, Parágrafo Único do
mencionado Decreto.
3 - Adotar conjunto de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais e
legais;
4 - Garantir o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos, fomentando a ética, a transparência, a
responsabilização e a gestão de riscos, conforme os quatro eixos definidos no Art. 3.º do Decreto 9.406, de 18 de fevereiro de 2019;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
TELEVISÃO BRASIL CENTRAL:
Em 2021 foram realizadas coberturas de fatos jornalísticos de interesse da comunidade e acompanhamento das atividades do Governo
do Estado, com o objetivo de alimentar os telejornais e demais programas da grade programação da emissora.
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Essas ações são descritas abaixo :
. Cobertura completa das atividades do Governador do Estado em Goiânia e no interior do Estado;
. Cobertura de assuntos de interesse da população que afetam direta ou indiretamente a vida em comunidade, tanto na capital como no
interior;
. Viagens para cobertura jornalística em Brasília e inaugurações de obras e comemorações nas cidades do interior do Estado. A grande
maioria acompanhando o Governador do Estado de Goiás.
.Foram um total de 7.009 Cobertura de Eventos
.Um total de 212 Diárias de Viagens
Indicador da Ação 2049 - ABC DIGITAL:
IMPRENSA OFICIAL:
No terceiro quadrimestre a arrecadação entre Agosto a Dezembro de 2021 perfaz o valor de R$ 4.255.626,68 do total acumulado no
período (Janeiro/Dezembro) de R$ 11.710.271,58
Indicadores de Gestão de Risco:
1 - Índice Habilitação=(empresas não capacitadas/empresas capacitadas/)*100 - Meta para o indicador: até 3%;
2 - Índice de Gestão de Contratos: I=(Gestão dispersa/Gestão Plena de contratos)*100 - Meta para o indicador: até 3%;
3 - Índice de Termo de Referência: [TR não validados/TR Avaliados]X100 - Meta para o indicador: até 3%;

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
AÇÃO: 2049 - ABC DIGITAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
A ação 2049 - ABC Digital açambarca no exercício presente 16 (dezesseis) produtos os quais integram a estrutura finalística da Agência
Brasil Central. Planejada em 2019, a ação procurou em sua gênese conciliar a natureza tripartite da Autarquia de Rádios, Televisão e
Imprensa Oficial com a tendência atual da imersão da comunicação do Governo em meio Digital. Desta forma, os produtos além de
enaltecerem a coerência com a ação, possuem coesão entre si e sintetizam a missão institucional da organização. Neste espectro, ao
considerar o 2º Semestre como 50% do tempo restante do exercício, observa-se que as metas atingiram seus objetivos perante ação
proposta, apesar de todas as dificuldades impostas pelas normativas de contingenciamento orçamentário, a exemplo do Decreto
9.737/2020, válido ainda no decorrer desse semestre. Em suma, o curso da ação está dentro da marcha esperada.
O produto 8197 teve a meta física devido a serviços de automação do diário oficial, a qual faz parte o contrato da empresa especializada
no mesmo, visando agilidade e facilidade nas publicações do Diário Oficial do Estado, contando com um sistema totalmente digital e
automatizado.
Os demais produtos foram todos cumpridos com louvor. Dentre eles destacamos também o Produto 4200 do qual resultou na autonomia
da programação da Televisão Brasil Central e das Rádios Brasil Central com uma programação 100% própria e que expressa toda a
totalidade da cultura e das tradições goianas.

OBSERVAÇÕES
* Sujeito a revisão.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1300 - VICE-GOVERNADORIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Lincoln Graziani Pereira da Rocha

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover apoio e assessoramento ao Vice-Governador no desempenho de suas atribuições legais, de forma eficiente, com
comprometimento e empregando a inovação e o empreendedorismo para um atendimento mais eficaz à sociedade.

2.2 Legislação
Leis n.ºs:
7.986/75
8.049/76
11.655/91
13.456/99
14.415/2003
17.254/2011
17.407/2011
18.286/2013
18.744/2014
20.491/2019
20.539/2019
20.754/2020
20.755/2020
20.821/2020
Decretos nºs:
9.406/2019
9.446/2019
9.455/2019
9.462/2019
9.538/2019
9.657/2020
9.737/2020
9.740/2020
Portarias nºs:
002/2019
75/2020
95/2020
51/2021

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Visando o pronto atendimento às missões especiais designadas ao senhor Vice-Governador, a gestão das atividades da Vice-
Governadoria que tem como missão organizacional é de "Promover apoio e assessoramento ao Vice-Governador no desempenho de
suas atribuições legais, de forma eficiente, com comprometimento e empregando a inovação e o empreendedorismo para um
atendimento mais eficaz à sociedade"
Em 2021 podemos destacar três grandes frentes:
1 - Programa de Compliance Público, gerido pelo Comitê Setorial de Compliance Público
- Análise da Matriz de Riscos, incluindo a análise e validação do Terceiro Quadrimestre de 2020 (3Q20), nas unidades administrativas:
Comunicação Setorial, Gerência de Execução Orçamentária e Financeira, Gerência da Secretaria Geral, Gerência do Cerimonial e
Relações Institucionais e Assessoria Contábil e iniciada a implantação da Gestão de Riscos na Procuradoria Setorial.
Como realizações do Programa Compliance Público na Vice- Governadoria, podemos destacar:
- Plano de Ação da GESTÃO DE RISCOS 2021 da Vice-Governadoria,
- Plano de Comunicação;
- Instituído o Comitê que será responsável pela elaboração e pelo monitoramento do Planejamento Estratégico;
- Instituído o Código de Ética e Conduta e foram realizados os 4 eventos sobre Ética e realizadas as divulgações sobre os eixos do
Programa de Compliance Público nas redes sociais, intranet, e-mail e outros
- 4 servidores certificados no Programa, além de um total de 47 servidores que realizaram cursos referentes a Programa Compliance.
- Economia gerada que ocorreram nos quadrimestres avaliados do ano:
Nas contratações em serviços de impressão, vagas de garagem, combustível e materiais de higiene e limpeza um total de R$ 34.698,60.
- Segundo lugar na premiação do Programa de Compliance Público (PCP) de Goiás do Grupo I, que reuniu órgãos de até 200 servidores.
- Quinto lugar no ranking de Transparência estadual na categoria II - Órgãos da administração direta, autarquias e fundações públicas.
2 –Coordenação do Programa Goiás de Resultados
Dentre as atividades atribuídas ao Vice-Governador está a de coordenar o Programa Goiás de Resultados, instituído pelo Decreto nº
9.446, de 15 de maio de 2019. Este Programa objetiva a gestão de recursos técnicos e institucionais orientados para a integração das
ações e potencialização de resultados na esfera governamental, racionalização do tempo e emprego de recursos públicos, bem como
ampliação da qualidade no atendimento da rede de serviços públicos estaduais ou parceiros, com o foco direto na necessidade do
cidadão. O programa é composto por 08 DIRETRIZES Estruturantes, em consonância com 19 metas estratégicas distribuídas em 1107
entregas que produzem transformação social por meio de 94 projetos (ações) executados por 34 Órgãos do Governo.
Realizações da Coordenação do Programa Goiás de Resultados em 2021:
A Coordenação do Programa Goiás de Resultados realizou as seguintes atividades no ano de 2021:
1. Projetos concluídos: 20;
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2. Reconhecimento de 53 Servidores com o Diploma Mérito Administrativo do Programa Goiás de Resultados;
3. Líderes de Resultados Capacitados: 3 trilhas do conhecimento executadas, com 105 servidores e militares capacitados, realizado pela
Escola de Governo
4. Metas Monitoradas: 19;
5. Projetos Monitorados: 94;
6. Reuniões de Governança e Monitoramento: 978;
7. Minutas de Legislação: 6;
8. Apresentações de treinamento para Pontos Focais e Lideres de Resultados: 2;
9. Apresentações elaboradas pelo Programa: 16;
10. Painéis elaborados: 10;
11. Entregas parciais realizadas: 779.
3 –Planejamento Estratégico 2021-2023 da Vice-Governadoria
Foi formado um comitê com servidores da casa para a elaboração do Planejamento Estratégico da Vice-Governadoria, com reuniões
virtuais semanais, definimos o Referencial Estratégico (missão, visão, valores e objetivos estratégicos e o mapa estratégico), também
foram definidos as metas, os indicadores e os projetos para o alcance e monitoramento dos objetivos estratégicos.
As demais áreas da Vice-Governadoria: Chefia de Gabinete, Secretaria Geral, Assessoria Contábil, Ouvidoria, Procuradoria Setorial,
Gerências de Gestão de Contratos, Comunicação, Cerimonial e Relações Institucionais, Compras e Apoio Administrativo, Execução
Orçamentária e Financeira e Gestão Institucional que se encontram em nível operacional de gestão realizaram suas funções e as
atividades desenvolvidas sem prejuízos a produtividade, apesar calamidade pública decretada pelo Senhor Governador Ronaldo Caiado
e ainda ter sido desenvolvido em grande parte pelo sistema de Teletrabalho.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
1)Programa Compliance
2)Planejamento Estratégico 2021-2023

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Transparência no Portal
- Transparência no site da Vice-Governadoria
- Transparência nas redes sociais
- Taxa de Processos sob Contingenciamento
- Índice de ocorrências na ouvidoria x resolução
- Índice de entregas dentro do prazo
- Taxa de Conclusão de Cursos
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Juliana Pereira Diniz Prudente

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A PGE é instituição de natureza permanente, essencial à Administração Pública Estadual, integrante da Governadoria, competindo-lhe
exercer com exclusividade, a representação judicial e a consultoria jurídica do Estado, promover a cobrança da dívida ativa estadual,
prestar assessoramento jurídico à Administração direta e entes da Administração Indireta do Estado, dentre outras atribuições, conforme
art. 132 da CF/88 c/c art. 3º da LC nº 58/2006.

2.2 Legislação
Lei Complementar nº 58/2006, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado e dá outras providências,
Lei Complementar nº 144/2018, trata da instituição da Gerência da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração
Estadual;
Lei 20.491/2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências;
Decreto nº 9.526/2019, que aprova o Regulamento da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A atuação da Procuradoria-Geral do Estado em 2021 teve impactos muito relevantes no auxílio e consolidação das políticas públicas
governamentais. Em todas as frentes de atuação da Casa percebemos uma atuação coesa, com foco na sociedade e pautada no alcance
de metas, através de uma prestação de serviços jurisdicionais de excelência.
Dentre os principais resultados podemos citar o impacto positivo nos cofres públicos estaduais, decorrentes das ações de cobrança da
dívida ativa não tributária e do trabalho intensivo sobre devedores contumazes. Os resultados ou geraram economia, entendida, nesse
caso, como o que o Estado deixou de desembolsar em razão de condenações, ou, então, arrecadação, isto é, a recuperação de crédito
tributário e não tributário.
Outras frentes de trabalho também tiveram resultados expressivos na aplicação das políticas púbicas estaduais. A ampliação da
participação da PGE no Estado de Goiás, por meio das Procuradorias Setoriais, e a atuação das Procuradorias regionais resultaram:
1) na celebração de ajustes com arquiteturas verdadeiramente inovadoras segundo o novo marco legal da C,T&I, inclusive para atender a
Administração estadual, a exemplo da própria PGE e da Secretaria da Economia com a compra de equipamento para Inteligência
Artificial;
2) na permissão para usuários(as) que gestarem filhos através de barrigas solidárias tenham assegurado o atendimento, pelo IPASGO
Saúde, do pré-natal, parto e pós-parto imediato, como garantia do direito da criança;
3) no indeferimento do pedido do Ministério Público Federal de desapropriação do Parque Estadual Terra Ronca (federalizacao) que foi
criado pela Lei 10.879, de 7 de julho de 1989 e esta localizado no municipio de Sao Domingos (Goias);
4) em representação no STF relativa a delegação unilateral pela ANTT ao Distrito Federal, das competências de transporte coletivo
semiurbano da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – Ride, à revelia do Estado de Goiás;
5) no impulsionamento das ações discriminatórias/demarcatórias propostas pelo Poder Público estadual, cujos desfechos permitem,
agora, à Administração Pública, avançar na destinação de tais terras devolutas, conforme previsto na Lei estadual nº 18.826/2015; e,
6) na formalização de parceria público-privada lato sensu voltada à implantação de usina de geração de energia solar fotovoltaica em São
João da Aliança e na estruturação da Manifestação de Interesse Privado apresentada pela Enel Green Power.
No âmbito da Procuradoria Trabalhista, a PGE atuou na defesa do Estado em mais de 600 (seiscentas) audiências virtuais ou mistas. A
economia obtida em processos já finalizados e transitados em julgado soma o valor de R$ 15.994.705,03 (quinze milhões, novecentos e
noventa e quatro mil, setecentos e cinco reais e três centavos). A especializada atuou também em mais de 250 (duzentos e cinquenta)
acordos, celebrados em ações trabalhistas decorrentes de rescisão contratual com a Organização Social IBGH (Instituto Brasileiro de
Gestão Hospitalar), privilegiando sempre a conciliação, conforme a mais recente técnica pormenorizada na norma jurídica vigente.
Por sua vez, a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do Meio Ambiente -PPMA, especializada com atuação consultiva e
contenciosa nas áreas ambientais e patrimoniais, colacionou demandas totalizadas em mais de 10 (dez) mil providências homologadas
neste ano. Em relação à cobrança judicial de ações ajuizadas em fase executória, os créditos inscritos em dívida ativa totalizam R$
17.997.006,84 (dezessete milhões novecentos e noventa e sete mil seis reais e oitenta e quatro centavos). Além disso, dentre constrições
de bens, bloqueio de ativos financeiros, depósito judicial e seguro-garantia, foi atingida a quantia de R$ 3.398.189,01 (três milhões
trezentos e noventa e oito mil cento e oitenta e nove reais e um centavo) e em defesas judiciais logrou êxito em processos que somam
proveito econômico de R$ 4.500.810,70 (quatro milhões quinhentos mil oitocentos e dez reais e setenta centavos).
No âmbito da outorga dos atos destinados à alienação e à regularização fundiária dos imóveis do Estado de Goiás, a PPMA analisou,
minutou e subscreveu escrituras e contratos que beneficiaram 695 (seiscentos e noventa e cinco) famílias goianas, dentro do Projeto
Regularização Fundiária Urbana. Por derradeiro, na atuação consultiva em matéria ambiental, foram expedidos dezenas de despachos
para orientação jurídica da atuação do órgão ambiental diante das várias inovações legislativas entre elas, a regulamentação dos
processos administrativos de licenciamento ambiental, de infração ambiental e de compensação, que impactaram em milhares de
empreendimentos submetidos à fiscalização e controle da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
SEMAD.
No que se refere aos resultados da Procuradoria Tributária, houve o incremento da arrecadação em 234% (duzentos e trinta e quatro por
cento), quando comparado os anos de 2020 e 2021. Foram recuperados por autos de infração ajuizados, com anistia e sem anistia, o
valor de R$ 275.572.362,00 (Duzentos e setenta e cinco milhões quinhentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta e dois reais). Outra
importante conquista foi a admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no Tribunal de Justiça do Estado de
Goiás, e reconhecimento de Repercussão Geral no STF (RE 1.288.634/GO-RG) sobre o repasse de Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nos
programas FOMENTAR/PRODUZIR, cujo impacto financeiro aos cofres públicos é estimado em mais de R$ 6.000.000.000,00 (seis
bilhões de reais). Houve também êxito nos processos tributários de grandes devedores estaduais, em cooperação com a Procuradoria
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Regional de Catalão, cujos resultados assegurarão um ingresso de aproximadamente R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) aos
cofres do Estado de Goiás.
A Gerência da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem - CCMA, criada para diminuir a litigiosidade administrativa do Judiciário,
realizou 104 (cento e quatro) ajustes em 2021, sendo 68 (sessenta e oito) Termos de Acordo que geraram devolução ao erário de um
montante de R$ 2.134.538,62 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos), sem
contabilizar os pagamentos de custas judiciais, sucumbências, perícias dentre outros atos processuais dispendiosos aos cofres públicos
não realizados tendo em vista via da solução consensual. Foram firmados ainda 36 (trinta e seis) Termos de Ajustamento de Conduta,
instrumentos utilizados para as resoluções consensuais de conflitos que envolvam transgressões disciplinares de menor potencial
ofensivo, ante a instauração de uma Sindicância ou PAD, que custam em média R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais) ao erário.
deixa-se de aplicar recursos em.
Com relação a inscrição e a cobrança administrativa dos créditos não tributários de responsabilidade da PGE, entre 1º de janeiro e 07 de
outubro de 2021, foi arrecado o montante total de R$ 5.996.709,47 (cinco milhões, novecentos e noventa e seis mil, setecentos e nove
reais e quarenta e sete centavos). No mesmo escopo a GDA, firmou cerca de 15 Termos de Cooperação Técnica com diferentes órgãos
e entes públicos para realização de procedimentos relacionados à inscrição em Dívida Ativa e ao registro da prescrição de créditos da
Fazenda Pública estadual de natureza não tributárias indicadas no artigo 1º, incisos I, II e III, da Lei estadual nº 20.233/2018. A ampliação
da atuação da PGE nessa frente é uma importante forma de recuperação de recursos públicos.
A Procuradoria Judicial, especializada que atua nos processos judiciais residuais, ou seja, aqueles processos que não possuem matéria
de fundo relativa a nenhuma das outras especializadas da Casa, a unidade logrou êxito em diversos processos. Em um desses
processos a PGE obteve a rejeição dos pedidos de nomeação de centenas de candidatos eliminados pela cláusula de barreira constante
do Edital de provimento de vagas para a Polícia Militar do Estado de Goiás. Outro feito importante foi relativo aos empréstimos
consignados que após sucessiva guerra de liminares, foi mantida a validade do contrato n. 10/2020, o qual permitiu a redução de custos e
maior agilidade para a coletividade de servidores públicos estaduais que buscam empréstimos consignados, ao passo em que se evitou o
enriquecimento sem causa da empresa  (à custa do contribuinte) titular do contrato anterior. Outra realização que merece destaque é a
atuação da PGE no sentido de solucionar a grave crise no transporte público na capital e região metropolitana instaurada pela pandemia
de COVID19, a qual reduziu drasticamente a arrecadação das concessionárias, que estiveram na iminência de falir.
Cumpre ressaltar que o trabalho da Procuradoria Judicial guarda relação com o da Gerência de Cálculos e Precatórios. De um total de
4.782 (quatro mil, setecentos e oitenta e dois) processos analisados no ano de 2021 no qual o Estado figure como Polo Passivo, até a
presente data, houve discordância nos cálculos em 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) processos. A PGE constatou valores
cobrados à maior, uma economia provável de R$ 388.426.474,01 (trezentos e oitenta e oito milhões, quatrocentos e vinte e seis mil,
quatrocentos e setenta e quatro reais e um centavo). Tal valor corresponde a 64,57% de pretensão de economia em relação ao valor
requerido nos 1.865 processos.
Em suma, os resultados de 2021 da Procuradoria-Geral do Estado, representaram uma economia de aproximadamente 6,4bilhões,
podendo ainda gerar, ou gerando, um incremento de receitas na ordem quase 510 milhões ao Estado de Goias para a execução de
políticas públicas governamentais. Nesse sentido, avaliamos que a Pasta cumpre sua missão institucional, atendendo aos objetos da
sociedade de goiana de desenvolvimento humano, social e econômico.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual - LOA, dentre os instrumentos de planejamento utilizados em 2021,
podemos citar o GOMapp, que trata-se de uma ferramenta de EPM (Enterprise Performance Manegement), que aborda os processos
desenvolvidos para ajudar as organizações a planejar, orçar, prever e gerar relatórios do desempenho de seus produtos e negócios, bem
como consolidar e finalizar os resultados financeiros. A ferramenta supramencionada foi disponibilizada pela Secretaria de Estado da
Administração, em conjunto com a Secretaria-Geral da Governadoria, e é utilizada para acompanhamento de ações estratégicas dentre
elas podemos citar o Projeto PGE Amiga, e Regularização Fundiária.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho frequentemente utilizados avaliam sobretudo as ações sob responsabilidade do órgão no Plano
Plurianual (PPA). As leis orçamentárias de forma geral são avaliadas no Estado de Goiás sob os princípios da eficiência, eficácia e
efetividade. Assim, a PGE segue os mesmos parâmetros.
A Eficácia mede a capacidade de alcance das metas previstas nas ações do programa. A apuração da eficácia é efetuada dividindo-se a
meta realizada (informada pelo órgão/entidade) pela prevista, em termos percentuais. Quando a ação apresentar apenas um produto, a
eficácia física da ação será igual à eficácia física de seu produto. No caso de ações que apresentam mais de um produto, a eficácia física
da ação é obtida por meio da média aritmética simples da eficácia física de seus produtos.
A Eficiência diz respeito ao uso otimizado, com economia e qualidade, dos recursos empregados na execução das ações do programa.
Para avaliação desse critério considera-se os resultados físicos alcançados pelas ações dos programas, comparando-os aos gastos
efetuados na execução dos mesmos. Calcula-se o Índice de Eficiência (I.E), com base nesta metodologia, dividindo-se a Eficácia Física
pelo percentual de liquidação de despesas em relação aos valores autorizados (Índice de Liquidação).
Por fim, a Efetividade é avaliada de forma ampla, a partir dos resultados observados pela área responsável pela execução do PPA,
envolvendo parâmetros gerais, tais como número de famílias beneficiadas com escrituras públicas, o valor recuperado inscrito em dívida
ativa ou ajuizado, como apresentada na Autoavaliação da gestão.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1016 - EQUILÍBRIO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AÇÃO: 2064 - PGE AMIGA

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

U.O.: 1451 - FUNDO DE MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

REALIZAÇÕES
O PGE Amiga é uma proposta que visa proporcionar maior eficiência, agilidade e menor litigiosidade na representação judicial do Estado
de Goiás. Assim, ao buscar o diálogo, o programa PGE Amiga, tem como público-alvo tanto credores, como devedores do Estado. Por
meio da negociação e conciliação é possível proporcionar economia e arrecadação, o que pode ser verificado nos 104 (cento e quatro)
Acordos celebrados pela PGE, em nome do Estado de Goiás, os quais estão disponíveis no endereço eletrônico
https://www.procuradoria.go.gov.br/atuacao/camara-conciliacao.html.
Sendo assim, do resultado total supracitado, temos o seguinte: 68 (sessenta e oito) Termos de Acordo, que ocasionaram uma devolução

25



ao erário de R$2.134.538,62 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e dois centavos) e 36
(trinta e seis) Termos de Ajustamento de Conduta que gera uma economia passiva em média de 129.000,00 (cento e vinte e nove mil
reais) em cada processo de Sindicância ou PAD que não é instaurado.
Outro resultado da ação foi a finalização dos Termos de Cooperação Técnica PGEGO- CCMA, em conjunto com a Controladoria-Geral do
Estado de Goiás, cujo escopo foi a resolução consensual das controvérsias surgidas no âmbito das inspeções e auditorias realizadas
pela CGE/GO sobre os contratos administrativos pactuados pelo Estado de Goiás. A presente Ação trouxe ainda a realização de Termos
de Cooperação Técnica PGEGO- CCMA com o Programa SEDUC Regulariza, de onde extraímos a regularização de 800 (oitocentos)
ajustes interfederativos, pactuados entre Estado de Goiás, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, e Municípios goianos.

OBSERVAÇÕES
O projeto só teve dispêndio financeiro no Mês de setembro de 2021, os demais meses somente realização fisíca.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1035 - O AGRO É DE TODOS
AÇÃO: 2120 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

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

U.O.: 1451 - FUNDO DE MANUTENCAO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

REALIZAÇÕES
Como resultado do Programa de Regularização Fundiária, tramitaram um total de 117 (cento e dezessete) processos de regularização
fundiária na unidade especializada da PGE, qual seja, a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e Meio Ambiente. Destes, apenas
23 (vinte e três) processos tiveram toda a instrução processual concluída, com a análise jurídica e consequente assinatura da escritura, o
que beneficiou 695 (seiscentas e noventa e cinco) famílias, com as escrituras de suas casas e terrenos assinadas.
Neste diapasão, várias providências foram adotas para a simplificação e padronização de rotinas, destinadas a imprimir celeridade e
assertividade ao trabalho de consultoria jurídica, das quais se destacam: 1. Revisão dos contratos de compromisso de compra e venda,
para alteração do índice de correção, diante do aumento extraordinário e imprevisto relativo ao IGP-DI (Índice Geral de Preços –
Disponibilidade Interna), que tornou inexequíveis esses ajustes celebrados na vigência da lei de regularização fundiária anterior. Essa
orientação foi aprovada pela Procuradora-Geral do Estado, assim como a minuta de termo aditivo a ser replicada nos demais casos. Além
disso, foi expedida Portaria de Delegação de Poderes para todos os casos de mesma matéria, evitando a submissão individual dos
contratos à Procuradora-Geral. 2. Publicação de novo marco legal da regularização fundiária, através da lei Estadual nº.20.954/2020, que
simplificou os requisitos para doação, legitimação fundiária, concessão e venda de imóveis públicos sem destinações específicas e
irregularmente ocupados, permitindo a regularização fundiária de imóveis locados a terceiros ou utilizados com finalidade que não seja
residencial. 3. Expedição de despacho de orientação geral sobre documentos e procedimentos necessários à regularização fundiária de
acordo com a nova lei, visando instituir a análise única de processos dessa matéria, mediante checklist previamente aprovado pelo
Procurador-Chefe da PPMA.

OBSERVAÇÕES
Considerou-se processo instruído aquele com Parecer de análise do Procurador do Estado, Despacho do Chefe da Especializada e
Escritura pública assinada.
O projeto só teve dispêndio financeiro no Mês de setembro de 2021, os demais meses somente realização fisíca
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

INSTITUCIONAL 1. Gestor A Controladoria-Geral do Estado de Goiás é o órgão central dos sistemas de controle interno, correição,
transparência e ouvidoria, integrante da Administração Direta do Poder Executivo do Estado de Goiás, na forma da Lei n 20.491, de 25 de
junho de 2019. Destacam nas suas competências a defesa do patrimônio público e à prevenção e ao combate à corrupção. Tem como
gestor o Secretário Chefe, Sr. Henrique Moraes Ziller

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
O Planejamento Estratégico 2020-2023 a CGE definiu seus macronorteadores:
Missão: Aprimorar a gestão pública estadual com a melhoria do controle interno, fortalecimento da integridade, consolidação da
transparência e participação ativa do cidadão.
Visão: Ser reconhecida como organização essencial para uma gestão pública integra, efetiva, transparente e participativa. Valores
principais: o foco no cidadão; a integridade; o profissionalismo; a efetividade; a humanidade e a sensibilidade

2.2 Legislação
Órgão de controle interno do Poder Executivo Estadual, compete desempenhar as atribuições que sejam atinentes à defesa do
patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria
e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual cujas competências estão descritas no artigo 17
da Lei 20.491 - 2019 e Lei Nº 20.986 -2021.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Auto-Avaliação da Gestão- Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Controladoria Geral do Estado de Goiás apresentou dois Programas no Plano Plurianual de 2020-2023, Programa Compliance Público
e o Programa Participação e Controle Social.
PROGRAMA COMPLIANCE PÚBLICO
O Programa Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP), lançado em fevereiro/2019 pelo governador Ronaldo
Caiado para ser implantado no poder executivo estadual ,coordenado por esta controladoria consiste em um conjunto de ações destinado
a assegurar que os atos de gestão estejam em conformidade com os padrões éticos e legais, a fomentar a transparência e as denúncias
e a combater a corrupção por meio da responsabilização de empresas e agentes de públicos envolvidos em desvio de conduta. Um
trabalho intenso tem sido realizado junto aos órgãos com o objetivo evitar o desperdício do dinheiro público e combater a corrupção de
agentes públicos e privados para levar mais serviços e infraestrutura aos cidadãos goianos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PROGRAMA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
O Programa de Participação e Controle Social visa promover atividades de fortalecimento da gestão e do controle social, contribuindo de
forma efetiva para a promoção da ética e da integridade das instituições públicas, premissa que se baseia na perspectiva da
transparência ativa, permitindo o devido acompanhamento das rotinas estatais pela sociedade civil e garantindo o direito fundamental de
acesso à informação. Dentre estas atividades tem-se a gestão do portal Goiás Transparente, um canal permanente de contato entre o
cidadão e o Estado, por meio da divulgação de informações relativas às ações executadas pelo Governo. Esse canal, permite ao usuário,
navegar no portal, acessar bancos de dados referentes à execução orçamentária e financeira, gastos com folha de pagamento, receitas e
despesas de órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, entre outras informações de igual relevância.
O Programa apresenta também estratégias que objetivam a difusão do conhecimento relacionado à prevenção da corrupção, contribuindo
para a formulação de políticas públicas sobre o tema. Promove o intercâmbio com outros órgãos para o desenvolvimento de ações de
prevenção e de combate à corrupção, e de capacitação da sociedade civil para uma atuação preventiva.
Ainda nesse escopo, esta área da CGE atua na obtenção e gestão de informações estratégicas com a finalidade de subsidiar as
atividades de controle exercidas por esta Controladoria-Geral, através da produção de conhecimentos que contribuem para o avanço na
coleta e tratamento das informações relativas aos gastos públicos o que, em última análise, cria as condições estratégicas para que a
administração possa atuar efetivamente na prevenção da corrupção e na construção de cenários prospectivos acerca das despesas
governamentais.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023
Em meados de maio (2019) a Controladoria iniciou um processo de construção multidisciplinar, participativa e integrativa da formulação
das diretrizes gerais do PPA 2020-2023 alinhadas com o eixo governamental intitulado “Goiás da Governança e Gestão Transformadora”.
Foram propostos dois Programas governamentais em sinergia com dois macros objetivos governamentais. No macro objetivo
governamental “Confiança nas Instituições“ foi proposto o Programa Compliance Público e no macro objetivo governamental “Controle
Social”, foi proposto o Programa Participação e Controle Social.
Este trabalho interdisciplinar de formulação de estratégias para o PPA 2020-2023 forneceu a base de estruturação dos macros
norteadores – missão, visão e valores do novo Planejamento Estratégico, visto o anterior ter tido vigência de 2015-2018. Muito além de
reestruturar os macros norteadores, a concepção do novo Planejamento Estratégico propôs metas e indicadores para o PE 2020-2023
(mesma vigência do PPA) e representa um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pela
instituição ao longo de um período de quatro anos.
O método utilizado para a realização do Planejamento Estratégico da CGE foi o Balanced Scorecard (BSC), o mesmo utilizado pela
maioria das Controladorias no país, com foco na gestão da performance com mensuração de desempenho. O BSC é orientado por quatro
perspectivas, que são: (i) Cliente e Sociedade (relacionado à qualidade dos produtos e serviços ofertados e à efetividade das ações
públicas); (ii) Processos Internos (melhoria dos processos internos); (iii) Aprendizado e Crescimento (relacionado à melhoria das práticas
gerenciais, capacitação, motivação, promoção do bem-estar e valorização do servidor) e (iv) Financeira (relacionada à economia gerada,
ao prejuízo evitado e à saúde financeira do estado). O BSC adota o Mapa Estratégico com uma estratégia visual de identificar a estrutura
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do Planejamento Estratégico concebido.
O Planejamento Estratégico 2020-2023 da Controladoria possui 10 (dez) objetivos estratégicos, 32 (trinta e duas ) metas definidas, sendo
duas acrescidas em 2021.
17(dezessete ) voltadas para a perspectiva Cliente e Sociedade, 12(doze) para os Processos Internos e 03 três) relacionadas ao
Aprendizado e Crescimento. Além das metas, foram definidos também 17 (dezessete) indicadores, dos quais 08 (oito) estão relacionados
à perspectiva Cliente e Sociedade; 07(sete) aos Processos Internos; 01(um) ao Aprendizado e Crescimento e 01(um) à perspectiva
financeira. Tanto as metas quanto os indicadores visam assegurar que a Controladoria alcance os objetivos estratégicos estabelecidos.
Vale destacar que, todas as metas e indicadores estabelecidos e aprovados no PPA 2020-2023 estão contidas no Planejamento
Estratégico formulado para o mesmo quadriênio, mas este avança muito mais e como plano, trabalha detalhadamente na estratégica
adotada.
3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
No PPA 2020-2023 essa controladoria tem dois indicadores institucionais. Para o Programa Compliance Público foi instituído o Índice de
Compliace e para o Programa Participação e Controle Social, o Índice de Transparência (Nota estadual na escala Brasil Transparente da
CGU).Ressaltando que ambos os indicadores são anuais e cabe ao Instituto Mauro Borges a consolidação dos resultados de todos os
indicadores previstos no Ppa.
Ao todo, no Planejamento Estratégico CGE 2020-2023 foram estabelecidos 17 indicadores , 2 (dois) macro indicadores que constam no
PPA conforme acima citado e mais 15 ( quinze) outros que apoiam a instituição a mensurar seus resultados.
Para a gestão das metas e indicadores do ano de 2021 tem-se três ciclos quadrimestrais de monitoramento e avaliação, sendo os
resultados do exercício do ano disponíveis na primeira dezena do ano subsequente, após o monitoramento do terceiro quadriênio.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO
AÇÃO: 2006 - CONTROLE E CORREIÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

U.O.: 1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

REALIZAÇÕES
Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Confiança nas instituições” a atuação da Controladoria-Geral do Estado (CGE) como
órgão central do Sistema de Controle, visa no Programa Compliance Público ( PCP), a defesa intransigente do patrimônio público dos
goianos e o combate à corrupção. Apesar das dificuldades encontradas no início desse governo, Goiás se destaca nacionalmente
mediante avanços importantes. São motes do Governo, o combate à corrupção e aumento da transparência se fazem com investimento
no fortalecimento e na modernização do controle interno. Em Goiás, o controle interno superou o conceito de controle meramente
corretivo e punitivo, para se transformar em ferramenta de governança, tornando-se um importantíssimo aliado dos gestores mediante a
prestação de consultoria - que é o coração do Programa de Compliance Público. Mesmo as ações mais tradicionais de fiscalização são
realizadas de forma preventiva, em parceria com os gestores.
Em 2021, o PCP do Poder Executivo do Estado de Goiás (PCP), implantado em fevereiro de 2019, segue se fortalecendo cada dia mais e
avançando nas conquistas exitosas dos anos anteriores
# PROGRAMA DE INTEGRIDADE
Goiás é o primeiro Estado brasileiro a ter um programa de integridade em todos os órgãos de sua estrutura administrativa. As
capacitações do Programa em 2021foram implantadas, de forma hibrida, virtual ( restrições advindas da Pandemia do Coronavirus) e
presencial, mudando paradigmas, com foco na qualificação profissional do servidor.
# LEI ORGÂNICA DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO (CGE)
Sancionada pelo governador, a Lei 20.986, publicada no início de abril e que reúne em um mesmo dispositivo as normas de atuação do
controle interno estadual que já existiam de forma esparsa em outros normativos. Disciplina os sistemas de controle interno, de ouvidoria
e de correição do Poder Executivo estadual, bem como a organização, as funções e a carreira específica da Controladoria, que é o órgão
central desses sistemas. O grande avanço é a definição de que se trata agora de um órgão permanente do Estado. O projeto de lei foi
elaborado com a participação efetiva dos servidores da CGE, que há muito buscavam o reconhecimento da relevância da função de
controle interno mediante a institucionalização do órgão em uma lei específica. Entre vários servidores que ao longo dos anos se
dedicaram a esse propósito, destacamos o nome do ex-chefe de gabinete da CGE, Eudenísio Batista.
#LANÇAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA e CONDUTA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO E DA ALTA
ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
O governador Ronaldo Caiado lançou em 20/4/21, o novo Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração do
Poder Executivo Estadual. O documento, que foi elaborado com respaldo popular, reúne valores que devem ser assimilados e colocados
em prática pelo funcionalismo público.
#FERRAMENTAS DE GESTÃO ESTRATÉGICA
A Controladoria utiliza de ferramentas de Gestão Estratégica como âncora para o desenvolvimento de suas ações , Destacam-se :IA-CM
(Modelo de Capacidade de Auditoria Interna);Planejamento Estratégico; POAC - Plano Operacional de Ações de Controle e
Monitoramento dos resultados auferidos, avaliação e aperfeiçoamento;
#EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE COMPLIANCE PÚBLICO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS
•Nº de órgãos :21 (2019), 38 (2020), 45(2021)
•45 Órgãos/Entidades implantados e 03 empresas de pequeno porte, em parceria com a SANEAGO em implementação
•425 unidades administrativas com gestão de riscos implantada, 1.683 riscos aprovados e 3.298 controles aprovados, sendo 1.979 deles
em execução.
# No campo da CAPACITAÇÃO destacam-se: 3.116 servidores públicos ( Programa Compliance Públicos); 30 em Auditoria
Governamental (IA-CM) e 930 ( competências específicas da CGE)
# INSPEÇÃO: 142,89 MILHÕES DE ECONOMIA POTENCIAL
Total Fiscalizado: R$ 8.855.427.070,84 com economia potencial de 1,61% na ordem de R$ 142.802.523,37 em Licitações, Aditivos e
Chamamentos e R$ 93.785,00 em Emergenciais Coronavirus.
# CORREIÇÃO
ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS : 3,1 milhões em ressarcimento aos cofres públicos e 24 milhões (potencial)
31 Termos de Ajustamento de Conduta firmados (TACs) e 1 Análise de Processo Administrativo contra Fornecedores – PAF concluída
(Avocação de entidade).

OBSERVAÇÕES
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## RESULTADOS EM DESTAQUE : Produtos, Resultados Gerais, Qualitativos e Comentários - Janeiro a dezembro 2021
# ÁREA:AUDITORIA
A Superintendência de Auditoria é a área da CGE responsável por desempenhar atividades de auditoria que visam agregar valor à
gestão, aprimorando os controles internos administrativos e a geração de informações preventivas e oportunas para subsidiar o processo
decisório dos órgãos e entidades, com ênfase nos serviços de consultoria e avaliação dos processos de governança, gerenciamento de
riscos e controles internos. Algumas de suas principais atribuições são:
 Prover orientações técnicas por meio de consultoria e apoio técnico para a implantação do Programa de Compliance Público no Estado
de Goiás;
 Verificar a efetividade do processo de gerenciamento de riscos por meio de Auditoria Baseada em Riscos (ABR);
 Verificar o funcionamento e os resultados dos programas de governo por meio de auditorias de programas;
 Verificar o atendimento das recomendações das ações de controle emitidas pela CGE por meio de auditoria de monitoramento.
A Superintendência de Auditoria possui as seguintes gerências:
1. Gerência de Auditoria em Compliance;
2. Gerência de Auditoria de Programas de Governo;
3. Gerência de Auditoria de Monitoramento.
# PRODUTOS
761 - MÓDULO DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DESENVOLVIDO:
O módulo do sistema de auditoria e inspeção encontra-se 70% construído. No que se refere a inspeção, o desenvolvimento já foi
concluído. Quanto à área de auditoria, houve a conclusão dos trabalhos referentes a auditoria de monitoramento e início das tratativas
entre as áreas técnica e de desenvolvimento.
9767 - SERVIDOR CAPACITADO EM EIXO DO COMPLIANCE PÚBLICO: As capacitações do Programa foram remodeladas em razão
das restrições advindas da Pandemia do Coronavirus, sendo implantadas de forma virtual e com novas modalidades de capacitação
sendo implementadas, mudando paradigmas, com foco na qualificação profissional do servidor.
Nos 04 eixos do Programa de Compliance Público, a cultura da capacitação já faz parte da realidade nos órgãos estaduais.
Foram realizadas 920 capacitações no eixo IV do Programa de Compliance Público em 2021. Além disso, houve no ano 121 Certificações
em Compliance Público de 180 horas pela Escola de Governo ( EGOV).
8076-PROGRAMA GOVERNAMENTAL RELEVANTE AUDITADO (Anual): Foi realizada auditoria de conformidade de Programa
Governamental no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) no serviço de “Transferência de Propriedade de veículo”.
Vale ressaltar que consta, ainda em andamento, auditorias no mesmo órgão em dois outros serviços, à saber: “alteração de
características de veículos” e “emissão de CNH”.
9758 - ÓRGÃOS E ENTIDADES SUBMETIDOS A AUDITORIA BASEADA EM RISCOS (Anual): Foram realizadas 45 Auditorias nos
Órgãos e entidades que participam do Ranking do Programa de Compliance Público, com resultados positivos de evolução da
maturidade. O objetivo foi avaliar a evolução do grau de maturidade das instituições em Gestão de Riscos, eixo 4 do Programa de
Compliance Público.
A realização das auditorias baseadas em riscos e a consolidação dos dados do ranking revelam a evolução do índice de compliance
público dos órgãos e entidades estaduais, conforme extrato a seguir:2019 (21 órgãos): 61,83 (Meta: 50),2020 (38 órgãos): 71,91 (Meta:
60),2021 (45 órgãos): 76,94 (Meta: 65)
DENTRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA AUDITORIA DESTACAM-SE
o CONSULTORIA EM GESTÃO DE RISCOS
• A consultoria em Gestão de Riscos encontra-se atualmente implantada em 45 Órgãos/Entidades e já se iniciou a implementação em 03
empresas de pequeno porte, em parceria com a SANEAGO.
• Ao todo, são 425 unidades administrativas com gestão de riscos implantada, 1.683 riscos aprovados e 3.298 controles aprovados,
sendo 1.979 deles em execução.
• O gerenciamento de riscos proporcionou ao Estado de Goiás uma economia potencial de mais R$700 milhões de reais, fruto da
melhoria em diversos processos de trabalho, como compras, folha de pagamento e gestão e fiscalização contratual.
• O manual de gestão de riscos corporativos encontra-se em fase final de elaboração e revisão.
•Importante também mencionar que a consultoria em gestão de riscos da CGE auxiliou, também, os órgãos do poder executivo na
elaboração de matrizes de riscos, planos de ação para tratamento de riscos e os respectivos cronogramas de implantação para 13
projetos prioritários de governo para monitoramento da Secretaria de Estado da Governadoria, tais como: NAL; Reforma do Basileu e
Leilão de Veículos.
• Por fim, registra-se o monitoramento realizado no gerenciamento de riscos nos órgãos estaduais, oportunidade em que foram emitidas
44 Notas Técnicas de Monitoramento.
o PESQUISA IMPLEMENTAÇÃO DA GESTÃO DE RISCOS EM 07 ÓRGÃOS ESTADUAIS
• A execução do convênio CGE/UFG/FAPEG, para a realização de pesquisa da Universidade Federal de Goiás, no tocante à cultura e
resultados obtidos com a implementação da gestão de riscos em 07 órgãos estaduais (SANEAGO, IPASGO, SEDUC, SES, DETRAN,
ECONOMIA E CMB), por sua vez, está sendo acompanhada conforme planejado, inclusive com a apresentação dos primeiros resultados
o CERTIFICAÇÃO EM COMPLIANCE/TERMO DE COOPERAÇÃO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO/MP,
• O Termo de Cooperação com o Ministério Público/MP, para certificação em Compliance (180 horas), já foi assinado e está em fase de
desenvolvimento.
o PROGRAMA NACIONAL DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO/PNPC
• Merece destaque a orientação e acompanhamento do preenchimento, pelos órgãos estaduais, do Programa Nacional de Prevenção à
Corrupção/PNPC, o que contou com alta adesão das Pastas: 49 órgãos estaduais preencheram o questionário.
o REALIZAÇÃO DO I CONCURSO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS DA CGE
•Sobressai, em uma ação inovadora, a Realização do I Concurso de Artigos Científicos da CGE com premiações na ordem de 9 mil reais
e convite aos melhores artigos para publicação em revista científica.
• Foram 31 artigos inscritos, 07 de outras unidades da federação e 24 do Estado de Goiás.
• Premiação: 1º lugar: R$ 5.000,00/2º lugar: 3.000,00 e 3º lugar: 1.000,00
o MONITORAMENTO
• No monitoramento destacam-se a realização de 254 ações corretivas e recomendações.
• 109 Ações corretivas realizadas em inspeções e auditorias, sendo 74 plenamente atendidas,21 justificadas, 6 parcialmente atendidas.
• 145 Recomendações em licitações e contratações finalizadas com 102 plenamente atendidas,26 justificadas e 7 parcialmente
atendidas.
o AUDITORIA DE PROGRAMAS DE GOVERNO
A área responsável por realizar auditorias em programas de governo executou as seguintes ações:
• Emissão de Informe de Auditoria no âmbito da Secretaria da Economia que teve o objetivo de verificar empresas com crédito inscrito em
dívida ativa usufruindo o benefício do programa Produzir;
• Monitoramento das ações corretivas e recomendações propostas nas auditorias nos Programas Fomentar e Produzir, com a emissão de
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19 Informes de Auditoria de Monitoramento;
• Coordenação de grupo de trabalho intersecretarial (Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE, Secretaria de Estado de Indústria,
Comércio e Serviços – SIC, Secretaria de Estado da Economia e Agência de Fomento de Goiás - GoiasFomento) para levantamento
individualizado dos débitos e pendências das empresas beneficiárias dos Programas Produzir e Fomentar
• Elaboração de modelos de instrumentos de auditoria de conformidade a ser institucionalizado pela CGE e para o desenvolvimento do
módulo de auditoria no Sistema de Gestão de Inspeção, Auditoria e Monitoramento – SGI.
#ÁREA: ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA
•9771 -ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÃO FIRMADO / NÚMERO.
Previsto 2021 -02 Realizado:0
•9770 -TRILHA DE INSPEÇÃO DESENVOLVIDA / NÚMERO
Previsto 2021: 10 Realizados: 38
•14426 - PAINEL ESTRATÉGICO DESENVOLVIDO / NÚMERO-
Previsto 2021: 10 Realizados: 19
o COMENTÁRIOS PRODUTOS INTELIGÊNCIA
Para a execução e entrega dos produtos 9770 e 14426, a CGE necessita da disponibilização dos dados dos sistemas corporativos do
Estado, possibilitando o cruzamento de dados (entre estas bases e com dados de bases externas), para a disponibilização de
informações, sejam elas estratégicas ou para atendimento de inspeções (trilhas/tipologias). Temos enfrentado três dificuldades principais
neste processo: indisponibilidade de espaço para armazenamento dos dados (onde temos contato com o apoio da SEDI, com a
ampliação do espaço disponível para armazenamento destes dados); indisponibilidade de ferramenta para processar, visualizar e analisar
o volume de dados trabalhados (hoje temos trabalhado com ferramenta disponibilizada pelo TCE, o que tem tirado parte da autonomia na
disponibilização das análises, e iniciamos a utilização da ferramenta disponibilizada pela SEDI, que apresenta limitações de desempenho
e usabilidade), e; indisponibilidade de dados necessários para a execução de determinadas análises (ainda temos enfrentado
travamentos na liberação dos dados para a CGE, que provocam desde o atraso na entrega da análise até a impossibilidade de execução,
quando os dados não são disponibilizados).
o PAINÉIS ESTRATÉGICOS
Durante o ano de 2021, foram entregues 19 (dezenove) Painéis Estratégicos (Produto 14426), disponibilizando informações estratégicas
para o monitoramento das despesas de Pessoal, Aquisições Governamentais, Execução Orçamentária e Financeira do Estado, e
Despesas Assistenciais do IPASGO. Foram entregues, também, outros 33 Painéis e Relatórios específicos para atendimento de
inspeções em curso na Controladoria (Produto 9770). Foram realizadas, ainda, diversas intervenções evolutivas nos painéis entregues
anteriormente, para atendimento de novas demandas de informações por parte das equipes da Subcontroladoria de Controle Interno e
Correição. Para estas entregas, foram requisitadas novas bases de dados corporativas, possibilitando o cruzamento dos dados e a
disponibilização de informações para a análise das equipes finalísticas da CGE. Estas requisições, contudo, não se configuram como
Acordos de Cooperação para Intercâmbio de Informação (Produto 9771), tendo sido realizadas no âmbito interno do Poder Executivo do
Estado de Goiás.
o 19 ANÁLISES E PAINÉIS GERENCIAIS
o 07 Painéis na área de Compras e Contratos
• Contratos (POAC);
• Controle De Estoque - Materiais De Consumo;
• Estudo Compras;
• Estudo Siofi;
• Painel Indicadores Comprasnet;
• Siofi - Restos A Pagar;
• Siofi- Dotação
o 03 Painéis na área de Pessoal
• Indicadores Folha De Pagamento;
• Despesas Pessoal Estado;
• Rubrica - Auxílio Alimentação (Lei Nº 19.951)
o 02 Painéis na área de Organizações Sociais
• Despesas Pessoal - Organizações Sociais (SES);
• Gastos Organizações Sociais
o 03 Painéis na área de Auditoria
• Painéis Gestão de Riscos;
• Projeto Licitações;
• Ranking PCP-Capacitações
o 04 Análises e Painéis com análises do IPASGO
• Detalhamento dos Valores Pagos por Referência e Prestador;
• Análises de usuários, prestadores, servidores, auditores;
• Faturas Mensal;
• Faturas_2021
o 38 PAINÉIS E ANÁLISES PARA SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
o 01 Painel na área de Pessoal
• Acumulação de Cargos – processo específico.
o 03 Painéis na área de Compras
• Tipologia - Capital Social E Valor Adjudicado Incompatíveis;
• Tipologia - Empresas Recém-Criadas;
• Tipologia Compras - Aditivos E Apostilamentos
o 01 Painel na área de Contratos
• Passe Livre Estudantil.
o 33 Análises e Painéis para inspeção no IPASGO Dentre eles:
• Créditos e débitos lançados nas faturas.
• Procedimentos emitidos como oncologia.
• Anestesias não glosadas de atendimentos glosados.
• Medicamento Não Usa Sala com Pagto Sala.
• Filho maior inválido.
• Auditoria e glosa.
• Cotas de exame.
• Guias e óbitos.
# ÁREA: INSPEÇÃO
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A Superintendência de Inspeção é responsável por ações de controle interno no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás nas
áreas de Inspeção de Pessoal; Inspeção de Contas e Inspeção Preventiva e de Fiscalização em órgãos/entidades do Poder Executivo.
Tem como competência, segundo o o Decreto nº 9.543/2019, compete à Controladoria-Geral do Estado "a adoção das providências
necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, correição, prevenção e ao combate à corrupção, às
atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual". De forma
complementar, "coordenar tecnicamente as ações das unidades descentralizadas de controle interno ou de auditoria interna nos diversos
órgãos e entidades do Estado de Goiás".
Além disso, a Superintendência também é responsável por orientar o gestor público quanto à regular aplicação dos recursos públicos,
assim como conferir apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional.
A Superintendência de Inspeção possui as seguintes gerências:
1. Gerência de Inspeção Preventiva e de Fiscalização;
2. Gerência de Inspeção de Contas;
3. Gerência de Inspeção de Pessoal.
RESULTADOS DA GERÊNCIA DE INSPEÇÃO PREVENTIVA E FISCALIZAÇÃO
INDICADORES PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023 (não inclusos no PPA)
Resultados parciais visto que o monitoramento final do Planejamento Estratégico institucional é realizado no fim do exercício anual e
publicados na primeira dezena do ano subsequente
o Ind. 01 - Taxa de execução do Plano Operacional das Ações de Controle (Razão do Número de ações executadas pelo número de
ações planejadas) Planejado 2021: 85%
• Realizado 2021 janeiro a agosto: 85,94%
o Ind. 02 - Taxa de alocação de força de trabalho em inspeções e análises preventivas (Razão de Número de servidores alocados em
inspeção preventiva pelo número total de servidores lotados na superintendência multiplicados por 100)
• Planejado 2021: 62% • Realizado 2021 janeiro a agosto: 51,90%
o Ind. 17- Percentual de aperfeiçoamento da despesa pública analisada (Razão da despesa aperfeiçoada em relação ao total
inspecionado. Quanto menos, melhor)
•Planejado 2021: 11% •Realizado 2021 janeiro a agosto: 1,8%
o Licitações/aditivos, emergenciais (covid) e inspeções
• Valor Fiscalizado (Total) 2021 (janeiro a 12 dez): R$ 8.855.070,8
o Economia Potencial (Total) 2021 (janeiro a agosto): R$ 142.896.308,37
o Percentual do Total 2021 (janeiro a 12 dez): 1,61%
DENTRE AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS PELA INSPEÇÃO VALE DESTACAR:
o 541 INSPEÇÕES PREVENTIVAS E FISCALIZAÇÃO: Categorias de análise Diversas
 • 288 Licitações, aditivos e chamamentos.
 • 45 Análises informais em parceria com 6 órgãos: SEDUC, SES, GOINFRA, SSP, DETRAN e DGAP.
 • 33 Emergenciais Coronavírus.
 • 45 Inspeções.
 • 67 Conselhos de empresas.
 • 9 Regulamentos de OS.
 • 54 Manifestações de SAC/IAC.
o 1405 ANÁLISES DE CONTAS
Inspeção das Contas
 • 873 Análise formal de adiantamentos e fundo rotativo.
 • 43 Análise de tomadas de contas especial.
 • 301 Análise da prestação de contas anual de convênios e demais ajustes.
 • 22 Análise de prestação de contas das Organizações Sociais.
 •13 Análise formal do relatório de Gestão Fiscal (RREO/RGF) - bimestral-quadrimestral + Republicações.
 • 96 Análise da conformidade dos processos de pagamento de DEA e Restos a Pagar.
 • 56 Relatórios de certificação das contas anuais dos órgãos, entidades e empresas públicas.
 • 1 Inspeção das Contas do Governador.
o 142,89 MILHÕES DE ECONOMIA POTENCIAL
Total Fiscalizado
• R$ 8.855.427.070,84 com economia potencial de 1,61% na ordem de R$ 142.802.523,37 em Licitações, Aditivos e Chamamentos
• R$ 93.785,00 em Emergenciais Coronavirus.
# ÁREA: CORREIÇÃO
A Superintendência de Correição Administrativa integra a Subcontroladoria de Controle Interno e Correição da CGE, e possui como
principais atribuições coordenar as funções do Sistema de Correição do Poder Executivo – SISCOR, e planejar, orientar, controlar, avaliar
e exercer a supervisão técnica das atividades de correição disciplinar, responsabilização de fornecedores, pessoas físicas ou jurídicas,
tomada de contas especial e resolução consensual de conflitos decorrentes da prática de transgressões disciplinares realizadas nos
órgãos e entidades do Poder Executivo, por intermédio de sistema informatizado e outros meios.
A Superintendência de Correição Administrativa conta com as seguintes gerências:
1. Gerência de Resolução Consensual de Conflitos;
2. Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar;
3. Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores;
4. Gerência de Supervisão do Sistema de Correição.
o EIXO RESPONSABILIZAÇÃO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO
O eixo responsabilização do Programa de Compliance Público vem se consolidando no Estado de Goiás e mais uma entrega foi realizada
de forma muito antecipada, o que pode ser verificado com a gestão do conhecimento da atividade correcional, sua centralização num só
local (Portal das Corregedorias) e sua disponibilização tanto para os servidores que lidam com a atividade quanto à população geral
(fomento à transparência).
Dessa forma, o Programa de Compliance Público continua enraizando sua essência na administração pública, tornando-se um programa
perene.
o PRODUTOS DA CORREIÇÃO NO PPA:
•8035 - PAINEL DE ATOS CORREICIONAIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL: 100% Concluído
O Portal das Corregedorias teve sua conclusão antecipada de 2022 para janeiro deste ano (2021). Dessa forma, com a priorização dessa
entrega e o direcionamento da força de trabalho da equipe da Gerência de Supervisão do Sistema de Correição para a implementação do
portal, hoje o Estado de Goiás conta com um site desenvolvido exclusivamente para centralizar todo conhecimento da atividade
correcional num só local (https://www.controladoria.go.gov.br/portalcorregedoria). Apesar de encontrar-se implementado, rotineiramente
são lançadas informações, pareceres, modelos, cursos, etc. novos
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•7953 - NOVO SISTEMA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (SISPAD) DESENVOLVIDO / PERCENTUAL:
O novo Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais – SISPAC, quando implementado, disponibilizará para os
órgãos e entidades dados gerenciais acerca dos processos de responsabilização, permitindo que, por meio da gestão de riscos o gestor
da pasta possa adotar as medidas necessárias para minimizar a ocorrência dos riscos envolvidos na atividade correcional, bem como se
preparar para adotar as medidas pertinentes caso esses riscos se materializem.
Quanto ao desenvolvimento do novo Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais – SISPAC, houve uma baixa
evolução em sua implementação em face das mudanças da mão de obra de seus desenvolvedores (o desenvolvimento é realizado pela
Gerência de Tecnologia da Informação). Entretanto, com a chegada de novos colaboradores, as tratativas foram retomadas e sua
implementação segue em andamento. Deve-se dar destaque para a complexidade do sistema, tendo em vista que os módulos a serem
desenvolvidos “conversarão” uns com os outros, o que eleva o desafio de sua implementação.
o ECONOMIA AOS COFRES PÚBLICOS
•24 milhões em ressarcimento potencial aos cofres públicos
•1 Análise de Processo Administrativo contra Fornecedores – PAF concluída
(Avocação de entidade).
•3,1 milhões de economia para os cofres públicos
•31 Termos de Ajustamento de Conduta firmados (TACs).
o ATIVIDADES DE CONHECIMENTO NO CAMPO DA CORREIÇÃO
No campo do Conhecimento foram realizadas no ano de 2021 67 atividades de conhecimento sendo: Ead, vídeos e workshops.
Os cursos Ead integram o Eixo 3 de Responsabilização, sendo ministrado por meio da Escola de Governo. Em 2021 foram capacitados
737 alunos. A avaliação de satisfação de curso obteve o índice de 95,47%.
o Foram realizados :
o 02 cursos à distância: 01 EaD – PAR e PAF com 20 horas , composto por 7 módulos, 15 vídeos, 2 entradas ao vivo e 1 avaliação para
certificação, com 10 questões objetivas e 01 EaD – Sindicância e PAD com 20 horas , 2 módulos, 19 vídeos, 2 entradas ao vivo e 1
avaliação para certificação, com 15 questões objetivas.
o Foram realizados 36 Vídeos Atividade Correcional, publicados nas redes sociais da CGE com orientações básicas relacionadas ao
regime jurídico disciplinar, aos meios de resolução consensual de conflitos e também referentes à responsabilização de entes privados.
o 08 Workshops , TAC e SISPAC, módulo TAC formatados para atender demandas específicas dos órgãos, especialmente quanto à
celebração de Termos de Ajustamento de Conduta, a saber - SES, IPASGO, AGRODEFESA, AGR, SSP, DGPC, SEDS e SECULT (07
órgãos);
o 18 Palestras com temáticas diversificadas:
Tendo em vista a publicação do Decreto 9.837/2021 e em sintonia com o Eixo 1 do Programa de Compliance Público, foram ministradas
palestras para diversos órgãos, apresentando as inovações e concepção do novo Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e
da Alta Administração da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo estadual, que é resultado da
consolidação de pesquisa popular, Goiás parcerias, Governadoria, Economia, SIC, Secult, Codego, Semad, Detran, Seduc, Goiasprev,
PM (4) , ABC, CGE, SES, SSP.
o 02 Eventos – Atividade Correcional .
Por demanda da Corregedoria do CBM, foram realizados dois eventos para abordar temas específicos e relevantes para atividade
correcional. : CBM – Conflito de Interesses e Incidente de insanidade.
o 01 ENCONTRO - III Encontro das Unidades Correcionais do Poder Executivo (26/09/2021).
O Encontro contou com painéis de assédio moral e sexual, a instrução normativa do processo administrativo de responsabilização de
fornecedores, incidente de insanidade e portal de corregedorias.
o PROJETOS DE FORTALECIMENTO CORRECIONAL
Destacam-se também a realização de 05 Projetos de Fortalecimento Correcional
o 03 Marco Legal : Minuta de Lei – altera 20.756/2020 TAC, TCA e mediação; Minuta de Instrução Normativa Regulamenta o TCA e
Instrução Normativa 3/2021 Regulamenta o PAF.
A minuta de lei propõe alteração no capítulo de resolução consensual de conflitos, procedendo alterações na sistemática do TAC,
pormenorizando o TCA e instituindo a mediação. Por outro lado, a minuta da instrução normativa que regulamenta o TCA está em
conformidade com a proposta de lei. Ambos aguardam manifestação jurídica.
A Instrução Normativa 3/2021 foi publicada em 26 de agosto de 2021 e constitui um instrumento normativo que consolida aspectos
processuais da legislação de licitações, orientando a conduta do processos de responsabilização conduzidos pelas unidades correcionais
dos órgãos e entidade do Poder Executivo estadual.
o 02 Produtos tecnológicos -Sistema e site: 1 SISPAC (Módulo TCA – Termo circunstanciado Administrativo) e 1 SITE (TCE e modelos
de documentos).
O Módulo TCA já finalizado aguarda a alteração legislativa para ser disponibilizado no ambiente de produção do SISPAC.
No Portal de Corregedorias foi incluído as normas que regem a elaboração e tramitação da Tomada de Contas Especial, o passo a passo
e modelos de documentos que orientam a realização desse procedimento
# ÁREA:GRUPO ESPECIAL DE AUDITORIA E INSPEÇÃO DE CONTRATOS
o ECONOMIA POTENCIAL : R$ 75.780.053,71
• VALOR TOTAL FISCALIZADO:R$ 6.332.812.972,79
•22 Inspeções de contratos - 12 órgãos/entidades
•20  BI’s, 20  IAC’s e 15 SAC’s (objetos diversos).
•01 Auditoria especial (IPASGO)
•2 BI’s, 2 IAC’s, 2 SAC’s e 3 Relatórios.
• Monitoramento dos IAC’s emitidos.
o15 RELATÓRIOS DE FRAGILIDADES DE GESTÃO CONTRATUAL – 7 ÓRGÃOS/ENTIDADES
• 1 Auditoria de Conformidade
• Em andamento: Fornecimento de combustíveis (Economia).
o Consultorias de Facilitação e Assessoramento : DGAP, Ipasgo e SEDS (vários objetos).
• 01 Nota Técnica
• 6 Cards - auditorias médicas.
o1 Seminário de Gestão e Fiscalização Contratual
• 542 Certificados emitidos
• mais de 6000 visualizações canal do Youtube da CGE;
•Infográfico Guia do Gestor e do Fiscal de Contratos;
•Relatório Perfil do Gestor de Contratos do Estado de Goiás).
o11 PAINÉIS DA ASSESSORIA DE INTELIGÊNCIA
• 05 Power BI;
•06 Qlik Sense Hub.
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o APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA SGI - PARCERIA COM A SEAD
• Mapeamento dos processos de gestão contratual.
• Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos.
• Levantamento de requisitos para Sistema.
# ÁREA: GESTÃO INTEGRADA
• 9774 -SERVIDOR CAPACITADO EM CURSO VINCULADO ÀS COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS À CONTROLADORIA GERAL DO
ESTADO / NÚMERO
Previsto 2021: 400
Realizado: 930 de janeiro a dezembro de 2021
Com o avanço na implementação do Plano de Desenvolvimento Profissional da CGE – PDP-CGE, passamos a considerar várias ações
de capacitação para o desenvolvimento do servidor. Assim, lives, filmes, leituras de livros, seminários, cursos, entre outros, estão
inseridos no nosso PDP. Isso elevou bastante o número de capacitações realizadas pelos servidores da Controladoria-Geral do Estado.
Outra ação que elevou bastante o número de capacitações foram os eventos da Semana Internacional de Combate a Corrupção, que
teve a presença maciça dos colaboradores da CGE.
PRINCIPAIS RESULTADOS OBTIDOS – JAN – DEZ 2021
o MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS
O mapeamento das competências nos leva aos referenciais de desempenho, isto é, à descrição dos desempenhos desejáveis de cargos
e áreas de atuação. Com essa descrição, atribuímos valores ao domínio e à importância dos referenciais de desempenho e, assim,
chegamos às lacunas de capacitação. As lacunas dizem o que falta e auxiliam na construção do Mapa das Ações de Capacitação.
• Mapeamento de Competências das Unidades Administrativas de toda a CGE – 85% da Política de Mapeamento concluída.
• Lacunas de Capacitação por unidade administrativa geradas;
Implementação do Plano de Capacitação (ainda em fase de execução) – 90% concluído;
Implementação das trilhas de aprendizagem.
o SISTEMA DE CAPACITAÇÃO
Reúne ofertas de Ações de Capacitação alinhando estratégia organizacional e desenvolvimento profissional. A partir dos 5 Programas
que foram construídos coletivamente, planejamos os caminhos a trilhar com nosso Plano de Desenvolvimento Individual - PDI.
o REGISTROS DE CAPACITAÇÃO
Após concluir uma Ação de Capacitação, o servidor deve preencher os campos referentes à capacitação realizada e anexar um
documento para efeito de comprovação. Caso não haja como comprovar com um documento, preenchemos o campo comentário
avaliando a experiência e informando de que forma ela foi útil para nosso desenvolvimento e/ou atuação.
# DESTAQUES TRANSVERSAIS
#LANÇAMENTO DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA e CONDUTA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PÚBLICO E DA ALTA
ADMINISTRAÇÃO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
O governador Ronaldo Caiado lançou em 20/4/21, o novo Código de Ética e Conduta Profissional do Servidor e da Alta Administração do
Poder Executivo Estadual. O documento, que foi elaborado com respaldo popular, reúne valores que devem ser assimilados e colocados
em prática pelo funcionalismo público.
A elaboração do novo código foi coordenada pela Controladoria-Geral do Estado (CGE), em parceria com a Secretaria-Geral da
Governadoria (SGG). Um dos diferenciais do conteúdo foi a consulta pública realizada pela internet, em que o cidadão goiano pôde
opinar sobre o que espera do servidor. Essa pesquisa resultou na reunião de 102 qualidades desejadas e 74 indesejadas, além de 50
comportamentos esperados e outros 65 a serem evitados.
Entre as qualidades do servidor estadual que a população mais deseja estão honestidade/integridade, respeito, cordialidade,
responsabilidade, agilidade, boa vontade, transparência, competência, compromisso e empatia. Nas principais qualidades indesejadas
figuram desonestidade, desrespeito, injustiça, irresponsabilidade, preguiça, má vontade, incompetência, falta de compromisso e
negligência.
Destaca-se ações contínuas que redundam no fomento e fortalecimento de um ambiente profissional ético temos a evolução do numero
de respostas em questionário aplicado anualmente na temática ÉTICA entre os servidores da administração pública estadual, 17.350 (
2019), 26.068 (2020) e 22.123 ( 2021). No eixo ética foram capacitados 1923 pessoas o que demonstra a importância desse valor para o
Governo Estadual.
#CGE CAPACITAÇÃO EM AUDITORIA GOVERNAMENTAL
CGE ampliou e fortaleceu a capacitação de servidores na área de auditoria interna governamental com a participação de trinta servidores
da Controladoria-Geral do Estado (CGE )em curso on-line com 24 horas/aula, ministrado pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil
(IIA Brasil). O curso visou a capacitação profissional dos participantes em conceitos, procedimentos, técnicas e metodologias necessárias
para o desempenho das responsabilidades na auditoria interna governamental e possibilitou o aperfeiçoamento técnico-profissional dos
servidores que executam as atividades de controle interno da CGE, abrangendo as áreas de inspeção e auditoria interna, esta última com
foco na gestão de riscos contribuindo para adequar os trabalhos da CGE à metodologia do IA-CM, ao realizar auditorias para agregar
valor à entidade auditada; e melhorar a qualidade/desempenho dos trabalhos de auditoria realizados pela Controladoria.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
AÇÃO: 2050 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

U.O.: 1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO - CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

REALIZAÇÕES
Alinhado com o Macro Objetivo Governamental “Controle Social” a CGE visa no Programa Participação e Controle Social aumentar a
participação cidadã e incentivar o controle social. Este é um mote importante, marca deste governo e dessa gestão institucional. Em
2020, várias estratégias estão sendo realizadas com a finalidade de fortalecer a transparência da gestão estadual. Por intermédio do
prêmio Goiás Mais Transparente os sites de todas as pastas do governo são monitorados, avaliados e os melhores recebem
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reconhecimento e prêmios.
GOVERNO ABERTO
O Estado de Goiás teve evolução nos seus índices no Ranking de Transparência . No Índice de Transparência da Covid-19 3.0 obteve o
Nível Alto com 80 pontos e 10º lugar , avaliação Open Knowledge Brasil – outubro/2021. No Ranking de transparência no combate à
covid-19 obteve o Nível Ótimo com 88 pontos, 14º lugar conforme dados da Transparenciainternacional.org.br – setembro/ 2020).
# LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE COMPLIANCE PÚBLICO MUNICIPAL (PCM).
Lançamento do Programa de Compliance Público Municipal (PCM) com assinatura do Termo de Cooperação Técnica com TCM –GO
para a realização do PCM e lançamento do Projeto Piloto de Transparência Invasiva em parceria com a GOINFRA.
#CAPACITAÇÃO EM TRANSPARÊNCIA
Servidores capacitados em transparência: 694
# PRÊMIO GOIÁS MAISTRANSPARENTE
É uma iniciativa voltada para o incentivo à adequação dos órgãos públicos às diretrizes estabelecidas pela Controladoria- Geral do
Estado para seus portais de transparência.
Os órgãos com melhor desempenho são premiados em evento realizado ao fim do ano.
Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente atendidos pelos órgãos, autarquias e fundações: 91,52%
Quesitos do Prêmio Goiás Mais Transparente atendidos pelas empresas estatais: 84,7%
# REDE DE OUVIDORIAS DO ESTADO DE GOIÁS ; Coordena e monitora o atendimento das manifestações realizadas em todas as
ouvidorias ligadas ao poder executivo estadual.
#CAPACITAÇÃO EM OUVIDORIA :
Servidores capacitados em ouvidoria: 553
# OUVIDORIAS CERTIFICADAS:
Foram certificadas 12 ouvidorias
# INDICADORES DO SISTEMA DE OUVIDORIA
o Total de manifestações atendidas: 66.631
via Sistema de ouvidoria: 42.276
via call center: 24.355
o Nota de recomendação da ouvidoria: 7,6
(evolução de 0,2 pontos comparado ao 1º quadrimestre)
o Tempo médio de resposta: 7 dias
(evolução de 0,3 dias comparado com o 1º quadrimestre)
o Resolutividade das manifestações: 64%
(evolução de 4,1% em relação ao 1º quadrimestre)
o Percentual de manifestações com mais de 30 dias: 1,2%
o Índice de respostas insatisfatórias na ouvidoria: 3,23
o Índice de confiabilidade no serviço de ouvidoria : 7,54%
# PROGRAMA EMBAIXADORES DA CIDADANIA em números, ano 2021:
• 980 Inscrições recebidas/ 678 Selecionados.
• 160 Projetos de impacto Social
 (143 do Brasil, 16 de Cabo Verde e 1 de Timor Leste).
• 10 Projetos Premiados
 1º lugar: Projeto Civitas (Pará).
 2º lugar: Orçamento Participativo é Cidadania (Jesúpolis-GO).
 3º lugar: Consultoria em Educação Fiscal para Escolas Públicas (Anápolis-GO).
• 05 Parcerias firmadas: UFG, CGU, SINDGestor, ASSEECOM, PEQUILab.
# PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA em números, ano 2021:
• 3.052 inscrições.
• 2.000 selecionados.
• 212 munícipios.
• 550 Cidadãos formados.
• 03 Parcerias firmadas - CGU, Prof. Humberto Dantas, Prof. Antônio Napole.
PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE em números , ano 2021:
O projeto Estudantes de Atitude é desenvolvido pela Controladoria Geral do Estado (CGE), em parceria com a Secretaria de Estado da
Educação. No contexto escolar, premia práticas relacionadas à transparência, controle social, voluntariado e prevenção à corrupção
voltadas para estudantes, professores e comunidade escolar. Diante dos resultados, o projeto foi adotado pelo Ministério da Mulher,
Família e Direitos Humanos para ser replicado em outros Estados.
Projeto Estudantes de Atitude em números , ano 2021
• 11.615 Estudantes.
• 657 Professores.
• 219 Escolas.
• 113 Municípios.
• 166 Desafios recebidos.
• 10 Escolas Premiadas e 9 professores reconhecidos.
• 05 Parcerias firmadas
 SEDUC, FAPEG, PEQUILab, Bombeiros, PMGO
A premiação dos finalistas alcançou R$ 140 mil que foram destinados às dez escolas que atingiram maior pontuação no projeto,
desenvolvido no modelo de game, em que se aplica técnicas de jogo para motivar e incentivar a participação de estudantes no processo
de aprendizado.

OBSERVAÇÕES
PROGRAMA 1013 - PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
AÇÃO: 2050 - TRANSPARÊNCIA E PARTICIPAÇÃO
PPA 2020-2023, Ano 2021
# ÁREA: GOVERNO ABERTO
A Superintendência de Governo Aberto conta com duas gerências:
1. Gerência de Acesso à Informação
2. Gerência de Disseminação de Dados Públicos
RESULTADOS EM DESTAQUE - GOVERNO ABERTO - Produtos, Resultados Gerais, Qualitativos e Comentários -Janeiro a dezembro
2021
#PRODUTOS PPA – Resultados, benefícios ou Justificativa
o7952- PORTAL DA TRANSPARÊNCIA IMPLANTADO / PERCENTUAL
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Estão previstas 3 etapas tecnológicas: 1. A definição e preparação do sistema de BI à ser utilizado; 2. O desenvolvimento do painel teste;
e a expansão para os demais painéis, atualmente a fase 2 está em fechamento, restando apenas uma fase da etapa tecnológica.
o 7954- PAINEL IMPLANTADO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA / NÚMERO
Foram implantados o painel de visualização das demandas de acesso à informação, ordem cronológica de pagamentos e auxílio
nutricional e financeiro para as entidades do terceiro setor .Os últimos dois painéis foram demandados e estão em processo de
implementação.
o 14427 - POLÍTICA DE DADOS ABERTOS IMPLANTADA / PERCENTUAL
A política será plenamente implantada e 2022.
o 9753- PORTAL DE DADOS ABERTOS IMPLANTADO / PERCENTUAL
*** Produto cancelado no PPA
O Produto nº 7952 está sendo reinventado, não se busca apenas um portal mais bonito ou com a programação atualizada, mas um portal
que seja um instrumento de engajamento da sociedade. Neste sentido parcerias estão sendo firmadas com vários segmentos da
sociedade para a construção de um novo conceito. Por esta razão, atualmente a execução não tem sido tão veloz, mas trata-se de uma
desaceleração estratégica. Os demais itens são consequência deste ou tem sua medição anual, a não ser pelo produto 14427 que está
em novo planejamento.
Inicialmente o principal entrave foi tecnológico, agora se concentra na discussão conceitual das ferramentas e políticas.
# RESULTADOS GERAIS GOVERNO ABERTO
A Superintendência de Governo Aberto integra a Subcontroladoria de Governo Aberto e Participação Cidadã. Ela promove atividades de
fortalecimento da gestão e do controle social, contribuindo de forma efetiva para a promoção da ética e da integridade das instituições
públicas, premissa que se baseia na perspectiva da transparência ativa, permitindo o devido acompanhamento das rotinas estatais pela
sociedade civil e garantindo o direito fundamental de acesso à informação.
Dentre estas atividades está a gestão do portal Goiás Transparente, um canal permanente de contato entre o cidadão e o Estado, por
meio da divulgação de informações relativas às ações executadas pelo Governo. É possibilitado ao usuário, ao navegar no portal,
acessar bancos de dados referentes à execução orçamentária e financeira, gastos com folha de pagamento, receitas e despesas de
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, entre outras informações de igual relevância.
A Superintendência atua também na difusão do conhecimento relacionado à prevenção da corrupção, contribuindo para a formulação de
políticas públicas sobre o tema. Promove o intercâmbio com outros órgãos para o desenvolvimento de ações de prevenção e de combate
à corrupção, e de capacitação da sociedade civil para uma atuação preventiva.
Ainda nesse escopo, esta área da CGE atua na obtenção e gestão de informações estratégicas com a finalidade de subsidiar as
atividades de controle exercidas por esta Controladoria-Geral, através da produção de conhecimentos que contribuem para o avanço na
coleta e tratamento das informações relativas aos gastos públicos o que, em última análise, cria as condições estratégicas para que a
administração possa atuar efetivamente na prevenção da corrupção e na construção de cenários prospectivos acerca das despesas
governamentais.
A Superintendência de Governo Aberto possui as seguintes gerências:
1. Gerência de Acesso à Informação;
2. Gerência de Disseminação de Dados Públicos.
A Superintendência de Governo Aberto, realizou as seguintes ações em destaque:
o GOIÁS MAIS TRANSPARENTE
Esse projeto, já veterano no que concerne à transparência pública do estado de Goiás, contou com uma novidade na edição do ano de
2021. A maior energia do projeto foi empregada na realização de consultorias personalizadas junto a todos os órgãos do estado. Foram
realizadas mais de 100 horas nessa atividade que consistiu em diagnosticar e estudar a situação do órgão e por meio da parceira com
ele, perseguir a melhora no seu atendimento à Lei 18.025/2013. Nesse processo, a atividade mais importante foi a criação de um elo com
os órgãos e a sensibilização no tema da transparência. Como resultado do amadurecimento desse projeto, ressalte-se que pela primeira
vez na gestão pública do estado de Goiás todas as entidades da administração direta atingiram grau elevado de transparência, segundo
a rigorosa metodologia da Associação dos Tribunais de Contas - ATRICON
o TRANSPARÊNCIA NOS CONTRATOS DE GESTÃO
A metodologia, as consultorias, assim como as demais tecnologias do Projeto Goiás Mais Transparente estão sendo implantas nos
Contratos de Gestão do Estado, alçando todas as organizações sociais e órgãos supervisores. Já terminado a fase de orientação, ainda
no primeiro quadrimestre de 2022 a avaliação será realizada e os resultados utilizados pela administração pública.
o PROJETO – INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS
A Subcontroladoria como um todo percebeu uma grande confusão no processo de classificação das informações no estado. A falta de
regulamentação e orientações sobre a temática culminaram numa insegurança das pastas e de seus colaboradores, acabando na
classificação de informações que não necessitariam desse tratamento. Assim esse projeto possui cinco etapas – construção de cartilha,
normatização, treinamento in company, instalação da CMRI e revisão das decisões de mérito em 3ª instância. Em fase avançada, já
foram entregues a cartilha, a o treinamento (serão ministrados no primeiro semestre de 2022), e a instalação da CMRI (medicando quase
10 anos de inércia do poder público).
o PROJETO ADOTE UMA OBRA
Esse foi um projeto de curta duração que buscou explorar o conceito da transparência invasiva no estado de Goiás. Esse conceito, de
forma resumida, se refere à criação de ferramentas e ações de transparência que buscam engajar a sociedade junto ao estado. Assim,
junto com a Gerência de Controle Social, os participantes do Projeto Embaixadores da Cidadania foram estimulados à adotarem as obras
do estado por meio Software Adote uma Obra da Goinfra, além de incentivarem outras pessoas da sua comunidade à realizarem o
mesmo. Como resultado, tivemos 525 adoções, o máximo antes dessa ação tinham sido 19. Outro dado interessante foi que ao adotarem
suas obras, 25,6 % dos cidadãos encontraram alguma inconsistência entre o andamento das obras e o que estava reportado. Cidadãos
tomando posse do equipamento público, do estado e do governo, esse é o objetivo final da transparência.
RESULTADOS EM DESTAQUE GOVERNO ABERTO:
o 03 RANKINGS & ÍNDICES
• Melhoria de Goiás no Ranking de Transparência Internacional como o Monitoramento & Qualificação - 54 recursos deferidos.
• Índice de Transparência da Covid-19 3.0
Nível Alto, 80 pontos. 10º lugar
Open Knowledge Brasil – outubro/2021.
• Ranking de transparência no combate à covid-19:
Nível Ótimo, 88 pontos, 14º lugar (Transparenciainternacional.org.br – setembro/ 2020).
o 02 PROGRAMA & PROJETO
• Lançamento do Programa de Compliance Público Municipal (PCM).
• Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com TCM –GO para a realização do PCM.
• Lançamento do Projeto Piloto de Transparência Invasiva em parceria com a GOINFRA.
o CAPACITAÇÃO & CONSULTORIAS
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• 435 servidores CAPACITADOS em Transparência - Eixo 2 Transparência – PCP.
• 75h de Consultorias sobre a Metodologia de Transparência Pública das páginas de acesso informação para os servidores e
empregados da Administração Direta e Indireta.
• 12h de Consultorias sobre a Metodologia de Transparência Pública para os Órgãos Supervisores e Organizações Sociais.
o AVALIAÇÃO & MONITORAMENTO
3ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente 2021
• 37 páginas de acesso à informação da Administração Direta.
• 14 páginas de acesso à informação da Administração Indireta Avaliadas.
• 30 Portais de Transparência – Apoio e Consultoria, foco elevar índice para patamares + 90%.
• Monitoramento das Ações Corretivas e Inovadoras das páginas de acesso à informação dos 34 Contratos de Gestão firmado pelo
Estado de Goiás.
o 04 SISTEMAS & METODOLOGIAS
• Manutenção e Sistematização das atualizações dos dados e informações do CoronaTransp.
• Elaboração da 1ª Edição Cartilha de Classificação de Informações Sigilosas.
• Elaboração da 2ª Edição da Metodologia de Avaliação de Transparência Ativa e Passiva das Organizações Sociais.
• Atualizações das Metodologias de Avaliação de Transparência Ativa e Passiva da Administração Direta e Indireta – 3ª Edição.
# ÁREA: PARTICIPAÇÃO CIDADÃ
A participação Cidadã manifesta-se pela possibilidade de o cidadão acompanhar as políticas públicas e os gastos públicos, as ações do
Estado e dos seus gestores, por meio de qualquer via de participação democrática, solicitando que o governo preste contas de suas
ações e da aplicação dos recursos públicos.
De acordo com o Decreto nº 9.543 de 23 de outubro de 2019, compete à Controladoria-Geral do Estado "promover ações de incentivo à
realização do controle social da gestão pública". A Gerência de Controle Social está inserida dentro da Superintendência de Participação
Cidadã, subordinada à Subcontroladoria de Governo Aberto e Participação Cidadã.
A Superintendência de Participação Cidadã possui as seguintes gerências:
1. Gerência de Controle Social;
2. Gerência de Ouvidoria.
#ÁREA: OUVIDORIA
# PRODUTOS PPA OUVIDORIA
9747- OUVIDORIA CERTIFICADA (PROGRAMA DE MATURIDADE)
Realizada: 12 (produto anual)
O produto Ouvidoria Certificada ou Programa de Maturidade prevê no seu planejamento a crescente estruturação das atividades de
ouvidoria oferecidas ao usuário, por meio de níveis de maturidade no cumprimento de boas práticas implantadas na cultura do órgão.
De maio a agosto/21 foram estruturados os critérios de certificação para o próximo nível superior ao nível inicial de maturidade, os quais,
neste último quadrimestre, foram aplicados à estruturação nas maiores ouvidorias do Estado, que recebem acima de mil manifestações
por ano. São doze unidades de ouvidoria, aproximadamente 30% das existentes no Poder Executivo estadual, que abarcam mais de 90%
de todas as manifestações registradas no Sistema de Ouvidoria do Estado. As ouvidorias que participaram do Programa em 2021
receberão o Guia com os critérios de avaliação e prazo para adequação. Em cumprimento à meta estabelecida para este produto, foram
avaliadas 12 ouvidorias por meio da aplicação de questionário de maturidade.
# RESULTADOS EM DESTAQUE OUVIDORIA
OUVIDORIA: CANAL DIRETO ENTRE O CIDADÃO E O GOVERNO
O direito de acesso à informação e de manifestação sobre a forma como administra o bem público, estabeleceu, na estrutura de sua
Controladoria-Geral, a Superintendência de Participação Cidadã.
Atualmente, um dos grandes objetivos dos governos democráticos é possibilitar e estimular a comunicação direta entre administradores e
administrados, numa relação que seja capaz de promover o aprofundamento da vontade social e proporcionar maior transparência e
eficiência da gestão pública.
Com base nesse conceito, a Ouvidoria-Geral do Estado coordena o tratamento das manifestações da sociedade que, além de auxiliar no
controle da aplicação dos recursos, fornece informações estratégicas norteadoras de serviços e políticas públicas mais efetivas.
Por meio de diferentes canais de comunicação como cartas, telefones, e-mails, internet ou presencialmente e ainda nas unidades de
atendimento do Vapt Vupt, as pessoas podem fazer reclamações, elogios, sugestões, denúncias e pedidos de informações direcionadas
a todos os órgãos da administração pública estadual.
Por meio de sistema eletrônico, as manifestações são distribuídas, analisadas e atendidas pelos respectivos órgãos e, por fim,
compiladas em relatórios estatísticos pela Superintendência de Participação Cidadã para garantir a qualidade das respostas à sociedade.
Dessa forma, o Estado de Goiás promove a aproximação entre a administração pública e o cidadão, com a determinação de que os
serviços prestados e as políticas públicas sejam continuamente aperfeiçoados.
Dentre os resultados da Ouvidoria destacam-se:
o Implantação do Programa de Maturidade nas 12 maiores ouvidorias setoriais, que juntas equivalem a 90% das manifestações.
o Simplificação do cadastro de manifestações pelo Expresso, utilizando inteligência artificial para a classificação e envio.
o Criação de conta comercial de atendimento via WhatsApp (média mensal de 150 atendimentos).
o Acréscimo de 11 pontos percentuais no Índice de Resolutividade, de 53% em 2020 para 64% em 2021.
o Manutenção do Prazo Médio de Resposta em 7,6 dias.
o Elaboração e execução de cursos na Escola de Governo, Eixo-2 PCP: Governo Aberto e Participação Cidadã – 20h (435 diplomados) e
Ouvidoria Pública: o que eu tenho a ver com isso? – 25h (70 diplomados).
o Assunção da Coordenação da Ouvidorias em Rede – Goiás e execução do V Seminário Goiano de Ouvidorias (1.426 visualizações).
o A Ouvidoria também contribui com metas e indicadores estabelecidos no Planejamento Estratégico para o alcance de resultados no
Programa Participação e Controle Social
#ÁREA: CONTROLE SOCIAL
# PRODUTOS PPA CONTROLE SOCIAL
o 14428 - CIDADÃO ATENDIDO PELO PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA
Status: concluído - Realizado apenas no primeiro semestre de 2021
160 cidadãos atendidos pelo projeto Embaixadores da Cidadania
o 14429 - CIDADÃO ATENDIDO PELO PROJETO AGENTES DA CIDADANIA
Status: concluído - Realizado apenas no primeiro semestre de 2021
550 cidadãos atendidos pelo projeto Agentes da Cidadania
#PROJETO AGENTES DA CIDADANIA
Agentes da Cidadania (AC): capacitação gratuita, 100% virtual, focada na democracia e participação cidadã que objetiva aproximar o
cidadão do Governo.
O objetivo do programa é desenvolver na população a participação social e a cidadania, por meio do conhecimento das ferramentas
disponíveis no setor público, tais como os sistemas de ouvidoria e os portais da transparência, entre outras.
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RESULTADOS: Foram 2 meses de formação, com conteúdo condensado, linguagem simples e uma principal tarefa nesta primeira
edição: conhecer, utilizar e avaliar a Ouvidoria-Geral do Estado de Goiás. Esse processo de expansão materializado na figura do AC -
como todo piloto - sofreu algumas limitações. O caráter gratuito aumenta a probabilidade de desistir sem incentivos materiais. Por esse
motivo, técnicas de gamificação e um atendimento humanizado e mais informal foram consideradas na tentativa de manter o cursista até
o final do projeto. Entre os principais ganhos, tratar o Portal da Ouvidoria como estudo de caso oportunizou benefícios não só para o
cidadãos participantes, mas também para os gestores do Portal. Para os primeiros, notamos um sentimento geral de surpresa pela
existência da ferramenta e um anseio de maior divulgação da mesma para a sociedade. Para os últimos, muitas constatações técnicas e
gerenciais se confirmaram a partir do feedback do cidadão, impulsionando melhorias que já estavam no radar e também outras que não
tinham sido consideradas.
Apesar do êxito do Programa, é importante ressaltar que o mesmo teve uma relevante taxa de abandono.
o PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA em números
• 3.052 inscrições.
• 2.000 selecionados.
• 212 munícipios.
• 550 Cidadãos formados.
• 03 Parcerias firmadas - CGU, Prof. Humberto Dantas, Prof. Antônio Napole.
# PROJETO EMBAIXADORES DA CIDADANIA
Embaixadores da Cidadania: visa capacitar pessoas em temas referentes à cidadania e à participação cidadã. É foco do projeto
aproximar o cidadão de sua comunidade e dos espaços de tomada de decisão, por meio do fomento de ações práticas de cidadania e
controle social que possibilitem aos participantes assumir uma postura de protagonismo na sociedade.
Na segunda edição, entre os resultados considerados favoráveis que merecem destaque temos as características de diversidade dos
participantes. Embaixadores de 16 a 75 anos, de comunidades quilombolas a grandes capitais, de Goiás a Pernambuco, estudantes,
professores, arquitetos, cozinheiros, jovens aprendizes e outras tantas profissões, com diferentes níveis de escolaridade, com diferentes
níveis de renda, tiveram acesso a conteúdo de qualidade e foram instigados a debater com pessoas de realidades diversas, pensando
em como aplicar tais conhecimentos e experiências a nível local.
Nesse ano também merece destaque a expansão internacional do projeto para países de língua portuguesa como Angola, Cabo Verde,
Timor Leste e Guiné Bissau.
Muito embora tenha alcançado diferentes públicos, ainda se faz necessário expandir o alcance do Programa para que ele chegue de
forma mais consistente em grupos que precisam de maior representatividade. Seria relevante não somente chegar nesses grupos, como
fazer com que seja possível a eles se engajar, evitando que se constituam como parte dos índices de abandono e reprovação.
o PROGRAMA EMBAIXADORES DA CIDADANIA em números
• 980 Inscrições recebidas/ 678 Selecionados.
• 160 Projetos de impacto Social
 (143 do Brasil, 16 de Cabo Verde e 1 de Timor Leste).
• 10 Projetos Premiados
 1º lugar: Projeto Civitas (Pará).
 2º lugar: Orçamento Participativo é Cidadania (Jesúpolis-GO).
 3º lugar: Consultoria em Educação Fiscal para Escolas Públicas (Anápolis-GO).
• 05 Parcerias firmadas: UFG, CGU, SINDGestor, ASSEECOM, PEQUILab.
# PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE
O “Estudantes de Atitude”, (EA) em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, foi executado no ano de 2019 e devido a
pandemia da Covid-19, não foi possível realizar o Projeto em 2020. Contudo, em 2021, seguindo todos os protocolos de segurança, o
Projeto foiexecutado.
Planejado a partir de uma metodologia inovadora, baseada na gamificação, ao contrário dos outros Projetos do ecossistema que tiveram
em sua maioria um público adulto, o EA buscou levar para jovens e adultos a temática cidadã de uma forma diferente: através de uma
gincana entre escolas públicas de todo o estado de Goiás, executando atividades lúdicas para conscientização da importância de se
exercer o direito de cidadania. O reflexo positivo de tal engajamento é demonstrado pelos resultados obtidos pelas escolas. Tendo em
mãos os relatórios gerados pela auditoria cívica, as escolas recebem o “desafio” de executar um projeto de intervenção em sua
instituição. Banheiros podem ser reformados, bibliotecas erguidas, quadras de futebol e espaços de convivência construídos. Mas
também, há espaço para a subjetividade. Se a escola identificar que há necessidade, uma ação educativa-emocional também pode ser
executada pelo time de professores e alunos. O foco são ações que transformaram a realidade das instituições e demonstram o potencial
transformador da participação e do controle social. O coração do projeto é a chamada Auditoria Cívica. Através deste processo – que
consiste em se realizar uma avaliação das estruturas da escola, por meio de checklists elaborados pela CGE – os estudantes são
convidados a refletir sobre os desafios encontrados por sua instituição e, acima de tudo, a sentirem-se parte do processo de resolução
destes problemas. Por meio do Estudantes de Atitude e a execução de suas etapas, é possível notar como o Projeto ajuda a despertar o
senso de pertencimento não apenas nos alunos, mas também em toda a comunidade escolar: professores, equipe administrativa, pais e
responsáveis.
o PRODUTSO DO PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE
o PRODUTOS 9739 - Nº Escolas Atendidas pelo Projeto Estudantes de Atitude
o PRODUTOS 9737 - Nº Estudantes Atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude
o PRODUTOS 9738 - Nº Municípios Atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude
o PRODUTOS 9749 - Nº Professores Atendidos pelo Projeto Estudantes de Atitude
No ano de 2021, pelo adversidade advinda do Covid ,as aulas presenciais foram paralisadas e com isso o Projeto. Com o retorno escolar,
o Projeto pode ser reativado e com o apoio do Governo Estadual foram premiadas com recursos financeiros, Escolas e professores que
se destacaram (R$ 100.500 - 10 escolas e R$ 43.500,00 - 09 professores).
o PROJETO ESTUDANTES DE ATITUDE em números
• 11.615 Estudantes.
• 657 Professores.
• 219 Escolas.
• 113 Municípios.
• 166 Desafios recebidos.
• 10 Escolas Premiadas e 9 professores reconhecidos.
• 05 Parcerias firmadas : SEDUC, FAPEG, PEQUILab, Bombeiros, PMGO.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1600 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

LUIZ CARLOS DE ALENCAR - CORONEL PM

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover a estabilidade das instituições governamentais, através do planejamento, gestão e execução das medidas de proteção das
autoridades contempladas por lei. Disponibilização dos meios e recursos necessários ao atendimento de seus compromissos oficiais e ao
cumprimento de suas missões constitucionais.

2.2 Legislação
Lei 787 de 27 de julho de 1925 Art. 8º.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado da Casa Militar é um órgão de características específicas, voltado quase que exclusivamente para o atendimento
de um público específico, a saber, as autoridades que tem, por lei, o direito à proteção e segurança institucional. Incumbe-lhe, ainda, a
disponibilização dos meios de transporte terrestre e aéreo necessários ao cumprimento dos compromissos oficiais do Chefe do Poder
Executivo. Conseqüentemente, todo o planejamento do órgão é executado tendo em vista a agenda dos dignitários que tem sob sua
guarda.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Secretaria de Estado da Casa Militar é uma unidade eminentemente de apoio administrativo, não trabalha ou administra qualquer
programa finalista. Portanto, não possuímos plano estratégico e temos por instrumentos de planejamento, apenas o PPA e a LOA.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
A Secretaria de Estado da Casa Militar sendo um órgão de atendimento quase exclusivo das autoridades que tem direito a proteção por
lei, temos como indicadores de desempenho a satisfação e o reconhecimento das autoridades a que servimos, colocando sempre a
disposição os meios de transporte terrestre e aéreo, para cumprir os compromissos oficiais do Chefe do Poder Executivo.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover o planejamento estadual e sua gestão tributária, orçamentária e financeira, contribuindo para o desenvolvimento sustentável
com equilíbrio fiscal.

2.2 Legislação
Criação: Lei nº 3999 de 14 de novembro de 1961; Alterações: Decreto nº 226/1962; Decreto nº 239/1969; Decreto nº 2801/1987 (com as
modificações impostas pelo Decreto nº 3009/1988); Decreto nº 4175/1994; Lei nº 13456/1999; Lei nº 13882/2001; Decreto nº 5486/2001;
Lei nº 14383/2002; Lei nº 14664/2004; Lei nº 15123/2005; Lei nº 15596/2006; Lei nº 15846/2006; Lei nº 15909/2006; Decreto nº
6711/2008; Lei nº 16272/2008; Lei nº 17257/2011; Lei nº 18934/2015; Lei nº 20.491/2019; Decreto nº 9.585/2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Principais ações e projetos coordenados ou executados pela Secretaria de Estado da Economia no ano de 2021:
• ICMS dos combustíveis: Congelamento do valor da gasolina em R$ 6,55 para o cálculo da cobrança do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS). Com a medida, não será mais repassado ao consumidor aumento quando houver reajustes
estabelecidos pela Petrobras. Além da gasolina, que passou a ter seu ICMS cobrado sobre o preço fixo no litro da gasolina comum, que é
de R$ 6,5553, outros combustíveis também serão alcançados pela nova medida acatada pelo Governo de Goiás. O óleo diesel
obedecerá ao valor de R$ 4,9876; gás de cozinha, R$ 8,0400 o quilo; e etanol hidratado, R$ 4,7720.
• Leilão da Celg T: Com valor 80,1% acima do lance mínimo, o Governo de Goiás arrecadou R$ 1,977 bi com leilão da Celg T. Os
recursos serão destinados para previdência. A Celg-T foi recuperada e teve valorização no mercado, além de não deixar ônus para o
Estado.
 Adesão ao RRF: O Supremo Tribunal Federal (STF) garantiu adesão de Goiás ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Desde o início
da gestão, em 2019, o Estado pleiteava o ingresso ao RRF. Com a decisão, Goiás poderá assinar contrato de refinanciamento de dívidas
com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
• Crédito BIRD: Foi enviado à Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar crédito
com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird/ Banco Mundial) no valor de US$ 510 milhões (cerca de R$ 2,8
bilhões). O dinheiro será usado para quitar um empréstimo contratado pela gestão passada, em 2013, do Programa BB Goiás
Estruturante. A iniciativa integra as medidas adotadas no Plano de Recuperação Fiscal (PRF), que permitirá a renegociação de débitos e
dará um alívio aos cofres do Tesouro Estadual, e trará uma economia de R$ 726,5 milhões.
• Progressões do Fisco: O governador Ronaldo Caiado anunciou recursos para o Fisco Estadual da ordem de R$ 19.262.832, sendo R$
7.493.395 destinados à convocação dos 28 aprovados no último concurso público, ainda na gestão anterior, e R$ 11.769.436 para o
pagamento de progressões salariais da categoria.
• Pagamento de dívidas: O Governo de Goiás iniciou a convocação dos credores com dívidas a receber do Estado, inscritas em restos a
pagar entre os exercícios financeiros de 2016 e 2018, que manifestem interesse em negociar o crédito. O chamamento público valeu para
valores superiores a R$ 100 mil e inferiores a R$ 1 milhão. Os débitos serão quitados em pagamento único, com desconto mínimo de
20%.
 TCE aprova contas do Governo Ronaldo Caiado de 2020 sem ressalvas: O plenário do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-
GO) aprovou, pelo segundo ano consecutivo, as contas do Governo do Estado relativas ao exercício de 2020.
 Programa de Regularização Fiscal Facilita: Concedeu descontos de juros e multa aos contribuintes inadimplentes de quase 100%. Com
duração de 150 dias, o programa refinanciou a dívida de 130 mil contribuintes. Do total negociado, R$ 837,4 milhões foram efetivamente
arrecadados e R$ 1,54 bilhão foi para a carteira de parcelamentos.
 Nota Fiscal Goiana: A nova etapa do programa foi lançada no dia 22 de junho deste ano, quando foram divulgados os primeiros
contemplados de 2021. Além do desconto no IPVA e sorteio de prêmios, o Programa conta agora com o Time Goiano do Coração,
benefício financeiro aos times da primeira divisão do Campeonato Goiano de Futebol. A ação conta, atualmente, com mais de 693 mil
consumidores cadastrados.
 Integração: Lançada no início de junho deste ano a integração da Guia de Trânsito Animal (GTA) e a Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-
e). A mudança feita em conjunto com a Agrodefesa impacta diretamente cerca de 62,5 mil produtores.
 InfoTrânsito: O sistema Infotrânsito foi projetado para apoiar no combate a identificação da sonegação de ICMS, que é uma das
principais fontes de receita do Estado de Goiás, através da comparação entre a circulação dos veículos e a emissão dos documentos
fiscais. O módulo “Monitoramento de Antenas” permite que os fiscais analisem os veículos de carga que passam pelas antenas e validem
os documentos fiscais vinculados a eles. Em caso de suspeita de um veículo específico, através do módulo “Consulta Placa” é possível
analisar as passagens pelas antenas e os documentos fiscais vinculados ao veículo.
 Adesão à REDESIM: A REDESIM (Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios) consiste
na integração de vários órgãos para facilitar e desburocratizar a criação de empresas e atualização das informações. O Módulo de
Cadastro consiste no recebimento de novos cadastros da JUCEG em que a solicitação será homologada automaticamente e receberá
uma inscrição estadual, sem necessidade de 34 homologação por um funcionário e a mesma será disponibilizada no Portal do
Empreendedor Goiano da JUCEG. Esse processo contempla também a inclusão de novas precariedades em caso das informações
provenientes da REDESIM serem insuficientes ou inválidas, com possibilidade de complementação dos dados pelo contribuinte. O
Módulo de Alteração é responsável em receber as solicitações de alteração de empresas enviadas pela REDESIM, podendo gerar uma
nova inscrição caso o contribuinte ainda não exista em nossa base de dados ou fazer atualização cadastral ou reativação do contribuinte
de forma automática.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico da Secretaria da Economia (2019 - 2022)
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3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Crescimento Real da Receita Tributária Líquida (%)
Porcentagem de Endividamento (Dívida Consolidada Bruta / Receita Corrente Líquida)
Poupança Corrente (Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas)
Variação Real do Investimento

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1016 - EQUILÍBRIO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AÇÃO: 3014 - GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA

REALIZAÇÕES
No ano de 2021, a Secretaria da Economia desenvolveu as seguintes atividades dentro da Ação de Gestão Fazendária e Transparência
Fiscal do Plano Plurianual (PPA) em vigência:
 Criou o Portfólio de Projetos da Pasta através de painel interativo, com informações atualizadas sobre o andamento, motivação, tipo de
produtos dos projetos, de forma a garantir mais transparência e agilidade no fluxo de informações para todos os servidores interessados
no acompanhamento dos projetos desenvolvidos na Pasta;
 Aprimorou a estrutura de planejamento com a publicação do Plano Anual de Compras, em conformidade com o Planejamento
Orçamentário da Pasta;
 Em relação à área de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas, essa Pasta desenvolveu o Espaço do Colaborador, site elaborado com o
intuito de oferecer serviços e informações aos servidores, garantindo mais transparência nas informações que devem ser prestadas aos
colaboradores; desenvolveu o Projeto Transformar, que visa a separação do lixo orgânico do lixo reciclável, com intuito de gerar renda às
famílias carentes que trabalham em cooperativas de reciclagem e também ajudar o meio-ambiente; realizou o Curso Básico de
Linguagem Simples, promovido pelo E-NOVA, Laboratório de Inovação da Secretaria da Economia, para incentivar o uso de uma
linguagem mais simplificada na comunicação interna e também com o cidadão/contribuinte; e por fim, criou o Canal de Acolhimento para
Mulheres Vítimas de Violência Doméstica com o intuito de prevenir e ajudar mulheres vítimas de violência que trabalhem nessa Pasta;
 No que tange à obras, foram realizadas medidas de prevenção a incêndio e pânico, que visam garantir a integridade física das pessoas
que trabalham/transitam nas dependências, assim como do patrimônio da Secretaria e dos dados dos contribuintes;
 Quanto a Gestão de Riscos, houve a orientação para implementação dessa gestão em 12 das 67 unidades dessa Pasta, totalizando
quase 20% do organograma. As unidades da Economia que tiveram o processo de gerenciamento de riscos implantadas foram as
seguintes: Chefia de Gabinete, Gerência da Secretaria Geral, Assessoria de Controle Interno, Gerência de Compras Governamentais,
Gerência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Gerência de Apoio Administrativo e Logístico, Subsecretaria de Planejamento e
Orçamento, Gerência de Processos e Cobrança, Gerência de Gestão de Créditos de Órgãos e Entidades Estaduais, Gerência de
Regimes Especiais, Superintendência de Controle e Fiscalização;
 Em relação a aprimoramento de processo e procedimentos, essa Pasta implementou rotinas de monitoramento dos documentos fiscais
emitidos nas agências fazendárias, garantindo o lançamento obrigatório dos créditos tributários; e passou a exercer um controle mais
rigoroso dos prazos de tramitação dos processos administrativos tributários e das avaliações do ITCD.
Por fim, importante mencionar que 19 projetos foram concluídos no ano de 2021 no âmbito da Secretaria da Economia, conforme
descrição resumida abaixo:
Gabinete
PDP – Melhoria no Sistema e na solicitação de Restituição do IPVA;
SC - Superintendência Contábil
Mapeamento do sistema de previsão da receita – SPR;
Melhoria no Encerramento e Abertura do Exercício 2020-2021;
Migração do DETRAN para CUTE;
SCF - Superintendência Controle e Fiscalização
Infotr@nsito – Alocação de colaboradores;
NID – ILP – Identificação Lógica de Produtos;
SGI - Superintendência de Gestão Integrada
Criação do Painel de Portfólio de Projetos da Pasta;
Publicação do Plano Anual de Compras;
Integração do Colaborador;
Mapeamento do Processo de Gestão de Orçamento e Compras SGI;
Projeto Transformar;
STI – Superintendência de Tecnologia da Informação
Mapeamento do Processo de Compras da STI (75%);
SIF - Superintendência de Informações Fiscais
Auditoria da Arrecadação;
Integração Economia – Agrodefesa - Operações de gado Bovino e Bubalino 90%;
Integração Economia – Agrodefesa 2º pacote (priorização);
Reformulação da Nota Fiscal Goiana;
SRC - Superintendência de Recuperação de Crédito
Anistia 2021;
SRE– Subsecretaria da Receita Estadual
Mapeamento do Processo de Gestão dos Benefícios Fiscais;
STE – Subsecretaria Tesouro Estadual
Mapeamento dos Processos:
• de Gestão das Ações Municipais
• do Fundo Protege (57%)
• do Fluxo de Caixa (77%)
AÇÃO: 3024 - ADMINISTRAÇÃO CONTÁBIL, ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
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U.O.: 1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA

REALIZAÇÕES
1) Início do mapeamento de processos, sendo mapeados todos os processos da Gerência de Programação Financeira (fase do AS-IS);
2) Ingresso no Regime de Recuperação Fiscal, tendo sido concluída a elaboração do Plano de Recuperação Fiscal - PRF de Goiás, com
protocolo Ministério da Economia, em 29 de novembro de 2021. Tal Plano obteve pareceres favoráveis da Secretaria do Tesouro
Nacional, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal e consequente
manifestação favorável do Ministro da Economia, realizada em 14 de dezembro de 2021, restando apenas a homologação e
estabelecimento do início da vigência pelo Presidente da República;
3) Edição do novo Decreto de Programação Financeira nº 9.943/2021, visando manter a gestão eficiente dos gastos;
4) Publicação mensal do Boletim do Protege, que apresenta os recursos arrecadados e as despesas realizadas, com vistas a dar mais
transparência à gestão do Fundo;
5) Ampliação dos painéis de gestão à vista, com mais de 50 dashboards disponíveis via web e na sala de situação nos Gabinetes da
Secretária da Economia e do Governador, trazendo informações em tempo real sobre diversas áreas sensíveis do Estado;
6) Instituição de reuniões semanais para monitoramento do cumprimento das vinculações constitucionais de saúde e educação e das
entregas para atingimento dos objetivos estratégicos do Plano de Governo na GOINFRA e da AGEHAB, com todos os órgãos envolvidos;
7) Aprovação, pelo TCE, das contas do Governador de 2020 e elaboração de notas técnicas referentes a todas as determinações e
recomendações do TCE, bem como reuniões com o relator das contas de 2021 e sua equipe;
8) Conclusão de 85% da 1ª fase de implantação do Sistema da Dívida;
9) Elaboração de dispositivo legal e justificativa, tendo sido aprovado na LC nº 181/2021, estabelecendo novas condições financeiras
mais benéficas para o contrato da dívida pública referente à Lei Federal nº 8.727/93, com redução do saldo devedor de R$ 6,7 bilhões
para R$ 5,3 bilhões, além de ganhos mensais médios da ordem de R$ 8,3 milhões até o término do contrato, tendo ganhos econômicos
totais de cerca de R$ 2,4 bilhões;
10) Implantação das rotinas de desvinculação automática e manual das receitas estaduais (DRE);
11) Procedimentalização da integração entre as áreas de Planejamento, Orçamento, Finanças e Contabilidade para elaboração da LDO e
da LOA;
12) Padronização das fontes/destinação de recursos em atendimento às Portarias STN nº 710/2021 e STN nº 831/2021.
AÇÃO: 3025 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA

REALIZAÇÕES
Em 2021 foi implementado na Receita Estadual uma nova sistemática de gestão e avaliação dos resultados, as atividades de fiscalização
foram distribuídas em Programas de Gestão a fim de atingir os objetivos e metas estipuladas para 2021. Com isso, a expectativa da
Receita Estadual para o ano de 2021 era de aumento na arrecadação total das Receitas Estaduais (ICMS, IPVA, ITCD, outros tributos e
contribuições para o fundo PROTEGE) no percentual de 10% (dez por cento) em relação ao ano de 2020.
Entretanto, mesmo com os efeitos de pandemia, que ainda persistem, o ano 2021 apresentou um crescimento das receitas tributárias
acima do projetado. O total arrecadado do corrente ano, em comparação ao ano de 2020, houve um acréscimo de 30,44% no ICMS e
29,75% no total das receitas tributárias.
Detalhando o avanço dos principais produtos relacionados, para o projeto PAT-e, foram concluídas as funcionalidades FORMALIZAÇÃO
DO PAT e PAINEL DO AUDITOR. As duas funcionalidades foram planejadas para ser a ENTREGA 1 do projeto e já se encontram em
fase de implantação onde são implementadas toda a infraestrutura de banco de dados e sistema em ambiente de produção. Com a
implantação em produção dessa entrega, o auto de infração após lançado no sistema RCT já será formalizado no PAT e o auditor poderá
realizar a instrução processual de forma virtual. Em paralelo com a implantação da ENTREGA1, foi iniciada a execução da ENTREGA2
que contemplará os módulos de INTEGRAÇÃO COM A PROCURAÇÃO ELETRÔNICA, PAINEL GERAL DE MOVIMENTAÇÕES E
PAINEL DE DECISÕES. Também em paralelo, já está em andamento o planejamento para a ENTREGA 3 como o levantamento de
requisitos e criação de protótipos das funcionalidades INTIMAÇÃO, CONTROLE DE PRAZO e PAINEL DA CENTRAL DE INTIMAÇÕES.
Em relação ao projeto do Novo Modelo de Auditorias, que seleciona as ações de fiscalização por programas, destacamos que já está em
pleno funcionamento o sistema Prospecta, permitindo escolher as empresas que foram identificadas com maior índice de inconsistências,
as quais são oportunizadas a autoregularização, gerando menos autuação e mais arrecadação, bem como maior eficiência na alocação
dos recursos humanos disponíveis.
O projeto Fiscalização de Mercadoria em Trânsito já contempla a elaboração de malhas voltadas para a fiscalização de produtos do
agronegócio, o que permitiu diversas ações em parceria com a DOT direcionadas a empresas noteiras. Para o próximo exercício está
prevista a entrega de novas funcionalidade, tais como, o acompanhamento da produção agrícola por intermédio de georreferenciamento
por imagem de satélite e, também, o sistema infotrânsito, que permitirá a fiscalização inteligentes por meio de câmeras OCR.
No que tange à recuperação de créditos, além da realização do programa Facilita 2021, cujos valores negociados superaram o montante
de R$ 2,4 bilhões, foram implementas outras medidas, tais como: melhorias no sistema de parcelamento de débitos, o que resultou em
73% dos acordos realizados via internet; implementação do sistema de agendamento para atendimento presencial, proporcionando mais
acessibilidade e comodidade para o contribuinte; desenvolvimento do aplicativo de arrolamento administrativo de bens, o que dobrou a
capacidade de análise dos contribuintes selecionados para tal fim; alteração do índices de correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre os tributos pagos em atraso para SELIC, o que eliminará os inúmeros questionamento judiciais em relação ao tema.
Outra importante medida visando o cumprimento dos compromissos assumidos no Plano de Governo foi a adesão integral à Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). Entre muitas vantagens como a
praticidade, acessibilidade e eficiência, a integração reduz drasticamente o tempo necessário para a abertura de inscrição no Cadastro de
Contribuinte do Estado de Goiás (CCE).
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Presidente do Conselho Regulador: Marcelo Nunes de Oliveira. CPF. 959.412.661-20. RG. 2108495 SSP-DF. Período de Gestão:
23/04/2021 A 22/04/2025. Endereço Residencial: SHTQ Q 04 CJ 04 LT 12 Lago Norte - Taquari CEP: 71551405. Endereço Funcional:
Avenida Goiás, nº 505, 12º andar, Setor Central, Goiânia-GO, CEP 74.005.010.

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Agência é responsável por regular, controlar e fiscalizar o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, saneamento básico, gás
natural canalizado, parcerias público-privadas, contratos ou parcerias com organizações como OS`s e OSCIP`s, e serviços e bens
desestatizados, aqueles que pertencem ao Estado, mas cuja administração é delegada a terceiros, como ginásios de esportes e terminais
rodoviários. Fiscaliza ainda a energia elétrica por meio de convênio com a ANEEL.

2.2 Legislação
Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 - Dispõe sobre a Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos
e dá outras providências.
Decreto: 9533/2019, de 09 de outubro de 2019. - Aprova o Regulamento da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos - AGR - e dá outras providências.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Esta Agência vem avançando em suas competências, possibilitando olhar para a área finalística e observar o que está e o que não está
funcionando bem para os próximos passos e avançar nas suas competências que regula, controla e fiscaliza serviços essenciais
prestados à população, como saneamento básico, transporte intermunicipal, energia elétrica e outros, planejar a atuação é essencial. O
Plano Estratégico AGR-2021-2023 estabelece um diálogo tanto com as ações do Programa de Compliance Público (PCP) quanto do
Planejamento Plurianual (PPA) do Governo e do Programa Goiás de Resultados, constituindo um importante instrumento da atual gestão
da AGR, bem como servir de suporte a planejamentos futuros, como ao próprio PPA.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A principal ferramenta da AGR de Planejamento além do PPA/LOA's é a utilização do Mapa Estratégico por meio do qual a Agência
estabelece seus principais objetivos, os quais determinam as ações a serem implantadas e desenvolvidas para alcance dos mesmos. Os
objetivos são: Objetivo 1 - Otimizar as despesas;
Objetivo 2 - Ser uma agência autônoma;
Objetivo 3 - Aumentar o nível de motivação;
Objetivo 4 - Prover a agência de pessoal altamente qualificado;
Objetivo 5 - Otimizar os Processos de Trabalho;
Objetivo 6 - Oferecer serviços de alta qualidade;
Objetivo 7 - Aumentar a satisfação do cidãdão-usuário;
Objetivo 8 - Ser referência em gestão no Governo de Goiás

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os principais indicadores de atividades, desenvolvidas pela AGR no exercício de 2021, foram relacionadas ao transporte, energia,
saneamento, bens desestatizados, entre outros: TRANSPORTE: Foram realizadas 1.011 ações de Fiscalização pela AGR. ENERGIA:
Foram executadas 37 Fiscalizações dos Serviços de Distribuição, e executadas 66 Fiscalizações dos Serviços de Geração.
SANEAMENTO: Foram realizados 2 procedimentos fiscalizatórios. BENS DESESTATIZADOS: Foram realizadas 30 vistorias de Bens
Desestatizados (TRP’s), nos três quadrimestres de 2021.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1005 - COMPLIANCE PÚBLICO
AÇÃO: 2007 - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
A AGÊNCIA REALIZOU FISCALIZAÇÕES NAS SEGUINTES ÁREAS DE ATUAÇÃO: DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA,
GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO BÁSICO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS.
AS FISCALIZAÇÕES SÃO O INSTRUMENTO NECESSÁRIO PARA VERIFICAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS
PELAS CONCESSIONÁRIAS, MEIO PELO QUAL A AGÊNCIA DEFINI AS MEDIDAS NECESSÁRIAS À CORREÇÃO DAS EVENTUAIS
IRREGULARIDADES CONSTATADAS.

OBSERVAÇÕES
AS FISCALIZAÇÕES NA ÁREA DE BENS DESESTATIZADOS SOFRERAM UM IMPACTO NEGATIVO COM A EPIDEMIA DO
CORONAVÍRUS, JÁ QUE SUAS FISCALIZAÇÕES SÃO REALIZADAS "IN LOCO"

AÇÃO: 3008 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
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AGR

U.O.: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
A AGÊNCIA POR MEIO DE SUA COORDENAÇÃO DE INFORMÁTICA (UNIDADE DA GERÊNCIA DE APOIO ADMINISTRATIVO)
CONCLUIU COMO METAS FÍSICAS DO PPA/LOA 2020 - 2023 A IMPLANTAÇÃO DO PRODUTO "MÓDULO DO SISTEMA DE DÍVIDA
ATIVA - CÓDIGO: 8583 E AINDA O PRODUTO "MÓDULO DO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA - CÓDIGO: 858, AMBOS
DESTINADOS À MELHORIA DAS ATIVIDADES DA AGÊNCIA NAS ÁREAS DE DÍVIDA ATIVA E FISCALIZAÇÃO.

OBSERVAÇÕES
QUANTO AOS PRODUTOS: SISTEMA BI-BUSINES INTELLIGENCE - CÓDIGO: 8584; SISTEMA DE GESTÃO DE ATIVOS - CÓDIGO:
8582; PLATAFORMA MÓVEL DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO CIDADÃO-USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - CÓDIGO:
2384; ESTES TEM PREVISÃO DE INÍCIO NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Gilvan Cândido da Silva; Everton Chaves Correia; Ten. Cel. José Lemos da Silva Filho ; Milena Guilherme Dias.

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover a centralização da gestão previdenciária do Estado de Goiás, otimizando recursos, garantindo a manutenção dos benefícios
previdenciários e a dignidade de seus segurados e dependentes.

2.2 Legislação
- Constituição Federal Art.40;
- Lei Complementar nº 66 , de 27 de janeiro de 2009;
- Lei Complementar nº 102, de 22 de maio de 2013.
-Lei Complementar nº 161, de 30 de dezembro de 2020.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No ano de 2021 a previdência estadual apresentou um salto positivo em sua gestão, principalmente em razão das melhorias
implementadas relacionadas aos seus processos internos, proporcionando motivação aos colaboradores, incremento da produtividade,
redução de custos e de retrabalho.
Foram desenvolvidas ações no sentido de ampliar a transparência e facilidade de acesso à informação com a padronização das rotinas
laborais através da divulgação da Carta de Serviços.
Outro ponto positivo importante foi a implementação da gestão de riscos por meio de adesão ao Programa de Compliance Público do
Estado de Goiás, proporcionando ganhos consideráveis à administração pública, mitigando riscos e seus impactos junto ao Governo e à
sociedade.
Destaca-se ainda, a adesão, por parte do Governo do Estado de Goiás ao Programa de Certificação Institucional e Modernização da
Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão, sendo um programa oficial do governo federal, que tem por objetivo
auxiliar os entes federativos a melhorar e profissionalizar administração dos RPPS, por meio do aprimoramento do controle dos ativos e
passivos previdenciários e da transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade. Além disso, produz benefícios externos
com a obtenção de maior credibilidade e aceitação perante outras organizações com as quais a autarquia previdenciária se relaciona,
devido ao aumento da nota do RPPS/GO, no indicador de situação previdenciária, além de facilitar a renovação semestral do Certificado
de Regularidade Previdenciária- CRP. O termo de adesão ao referido programa foi assinado, em 05.11.2021, pelo Presidente da
GOIASPREV em conjunto com o Governador do Estado de Goiás.
Ressalta-se também o desenvolvimento e conclusão, no exercício de 2021, do Planejamento Estratégico da Goiás Previdência, com a
proposição de 18 objetivos estratégicos. Todos os objetivos com plano de ação especificadas e integrados com o Programa de
Compliance Público do Estado de Goiás.
E, em 07.12.2021, entrou em vigor a Lei Complementar nº 167/2021 que dispõe sobre a adequação da unidade gestora única do Regime
Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás - RPPS/GO ao § 20 do art. 40 da Constituição Federal, com a observância do § 6º do
art. 9º da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, e do art. 5º da Emenda Constitucional estadual nº 65, de 21 de
dezembro de 2019. A referida adequação foi uma exigência da EC nº 103/2019, que foi cumprida tempestivamente de modo a atender
um dos trinta e cinco critérios que são analisados pela Secretaria de Previdência para renovação do Certificado de Regularidade
Previdenciária- CRP do Estado de Goiás.
Considera-se como relevante a criação do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás- SPSM/GO - em 30.12.2020, a
Lei nº 20946/2020 instituiu o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás (SPSM/GO), em substituição ao Regime
Próprio de Previdência dos Militares (RPPM). As mudanças garantiram a simetria de regras de inatividade, reforma e pensão militar com
os integrantes das Forças Armadas. Embora o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado de Goiás tenha sido criado entre os
seis primeiros dos estados da federação, a vigência da lei foi prorrogada para 01.01.2022, para que fosse possibilitada a prorrogação de
direitos adquiridos, como exposto a seguir:
Prorrogação dos direitos Militares: Governo de Goiás prorrogou, por um prazo de dois anos, os direitos adquiridos pelos militares goianos,
o que ampliou a possibilidade da categoria aposentar com regras anteriores à Lei Federal nº 13.954. Tal prorrogação, desobrigou os
militares a cumprir os pedágios previstos na legislação federal e garantiu a promoção ao posto ou graduação imediata. O SPSM/GO
contemplará, aproximadamente, 25.642 pessoas, sendo 14.795 ativos, 7.940 inativos e 2.907 pensionistas da Polícia Militar e do Corpo
de Bombeiros Militar.
Este ano a GOIASPREV aprovou e publicou a sua política de comunicação (Portaria nº 1685, de 22 de setembro de 2021) e a política de
segurança da segurança da informação (Portaria nº 1730, de 27 de setembro de 2021). Essas políticas são fundamentais para a gestão
da Comunicação e tratamento de dados, assegurando a transparência necessária e a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).
Foi também publicado, em 27 de setembro de 2021, o código de ética da GOIASPREV (Portaria nº 1699, de 24 de setembro de 2021)
oferecendo ao servidor um conjunto de normas de comportamento, melhorando as relações internas e externas no processo de execução
das ações da GOIASPREV.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico 2021

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Tempo Médio de Concessão de Aposentadoria

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1025 - M.O.V.E. GOIÁS
AÇÃO: 2088 - CENTRALIZAÇÃO DOS DADOS PREVIDENCIÁRIOS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.:

REALIZAÇÕES
Não houve execução em 2021.
AÇÃO: 3031 - APOSENTADORIA PROGRAMADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
A Ação 3031 - Aposentadoria Programada está vinculada à Ação 2170, desenvolvida pela SEAD, especificamente quanto ao produto
11540-DOSSIÊ UNIFICADO E DIGITALIZADO. Foram realizadas reuniões durante o ano de 2021, juntamente com os técnicos do grupo
de trabalho da SEAD, para o estudo do modelo piloto a ser adotado. Entretanto, os produtos da Ação 3031 - Aposentadoria Programada,
ainda se encontram em fase de elaboração, pois dependem da atualização das leis previdenciárias, com o fito de se adequarem às
regras das reformas constitucionais federal e estadual, EC nº 103/2019 e EC Estadual nº 65/2019, respectivamente.
Além disso, foi firmado o Termo de Cooperação Técnica nº 006/2020, processo TCE-GO 202000047001350, entre a GOIASPREV e o
TCE/GO visando o desenvolvimento do SIAP - Sistema Integrado para elaboração e tramitação dos atos de aposentadoria, inativação do
militar e pensão por morte, que estão sujeitos ao registro do TCE. As metas estabelecidas neste TCT auxiliarão a dar cumprimento à
Ação 3031 - Aposentadoria Programada.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Bruno Magalhães D’Abadia. Engenheiro e mestre em Economia pela UnB. É servidor efetivo da Câmara dos Deputados, atuou como
consultor legislativo na área de Finanças Públicas. Integrou o quadro de auditores federais do TCU, atuou como engenheiro da Petrobras,
professor titular de Administração Pública do Instituto Brasiliense de Direito Público e professor substituto no Departamento de Economia.
Experiência em Gestão Pública, Finanças Públicas, Orçamento Público, Política Fiscal e Tributáia

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Secretaria de Estado da Administração (SEAD) tem como objetivo planejar e coordenar as políticas de gestão da administração pública
estadual, visando fortalecer as capacidades do Estado para a promoção de seu desenvolvimento sustentável e para o aprimoramento da
entrega de resultados aos cidadãos, além de promover uma gestão integrada e simplificada a fim de reduzir gastos e evoluir a maturidade
da gestão dos órgãos/entidades estaduais.

2.2 Legislação
Lei nº 20.417, de 06 de fevereiro de 2019, Reforma Administrativa do Estado;
Decreto Nº 9.583, de 18 de dezembro de 2019, Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Administração e dá outras
providências
Decreto nº 9.541, de 23 de outubro de 2019, Dispõe sobre a gestão dos veículos utilizados pelo Poder Executivo;
Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, Estabelece a organização administrativa do Poder Executivo;
Decreto 9.462 de 11 de julho de 2019, Institui o Programa MOVE Goiás.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado da Administração - SEAD é dividida em duas subsecretarias e oito superintendências que são responsáveis por
planejar e coordenar as políticas de gestão da administração pública estadual, com vistas ao fortalecimento das capacidades do Estado,
na busca contínua da promoção do seu desenvolvimento sustentável, bem como do aprimoramento das entregas de resultados aos
cidadãos.
A SEAD definiu Três objetivos estratégicos baseados nas perspectivas voltadas para o Cidadão, Gestão e Processos, e Pessoas. A
primeira perspectiva, é composta de várias ações que visam garantir a excelência no atendimento ao cidadão; a segunda, é composta de
ações que modernizem a gestão pública, pautadas na eficiência, eficácia e efetividade das atividades operacionais do Estado; e a
terceira, visa conceber e implementar políticas integradas de atração e gestão de pessoas e carreiras.
A adesão ao Programa Compliance Público do Poder Executivo de Goiás proporcionou o incremento da dinâmica institucional na qual há
constante internalização de conceitos e procedimentos relativos à ética, transparência, responsabilização e a gestão de risco. A busca
pela conformidade dos atos administrativos com os padrões morais e legais, condicionados pelo alcance dos resultados das políticas
públicas e a satisfação dos cidadãos, emolduram a tônica da gestão.
Os alcances relativos à gestão patrimonial, qualificação de servidores, gestão pública e atendimento ao cidadão delineiam a dinâmica
administrativa pautada pelo interesse público e benefícios à sociedade, cujos resultados perpetuam no curto, médio e longo prazos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico da SEAD
MISSÃO: promover gestão transformadora nos órgãos e entidades do poder executivo, de forma integrada e colaborativa, a fim de
oferecer serviços de excelência aos servidores públicos e à sociedade.
VISÃO: ser reconhecida pela excelência e competência como um agente transformador e essencial para uma gestão pública estadual
eficiente.
VALORES: confiabilidade, comprometimento, eficiência, empatia, foco nas pessoas, integração, legalidade.
PERSPECTIVAS: os objetivos institucionais da SEAD foram distribuídos em três perspectivas, que são estratégicas para a secretaria:
• CIDADÃO: objetiva garantir excelência no atendimento aos usuários do serviço público;
• GESTÃO E PROCESSOS: visa fortalecer o relacionamento institucional; tornar a comunicação mais efetiva; desburocratizar e inovar a
gestão pública; aprimorar a qualidade do gasto público;
• PESSOAS: conceber e implementar políticas integradas de atração e gestão de pessoas e carreiras; capacitar, desenvolver, valorizar e
cuidar dos servidores.
Objetivos Estratégicos:
Garantir a excelência no atendimento ao cidadão;
Fortalecer o relacionamento institucional;
tornar a comunicação mais efetiva;
Aprimorar a qualidade do gasto público;
Desburocratizar e inovar a gestão pública;
Conceber e implementar políticas integradas de atração e gestão de pessoas e carreiras;
Capacitar, desenvolver, valorizar e cuidar dos servidores.
Portfólio de Projetos
01 - Inovação da Gestão Corporativa do Patrimônio Imobiliário;
02 - Inovação da Gestão Corporativa do Patrimônio Mobiliário;
03 - Programa Inovação da Gestão Corporativa de Compras
04 - Programa Inovação da Logística Documental
05 - Programa Inovação do Atendimento ao Cidadão
06 - Programa Transformação do Atendimento ao Cidadão – EXPRESSO
07 - Projeto Estruturação da Coordenação da Governança das Empresas Estatais Ativas
08 - Projeto Inovação da Gestão Corporativa de Frotas
09 - Projeto Inovação da Gestão Corporativa de Suprimentos
10 - Projeto Integração das Informações Corporativas Estaduais
11 - Projeto Maturidade de Gestão
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12 - Projeto Estruturação da Gestão Corporativa de Contratos

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho *
- Índice de Maturidade de Serviços – IMS nos órgãos e nas entidades, no âmbito do Programa Simplifica Goiás;
- Índice de Maturidade de Gestão – IMG nos órgãos e nas entidades, no âmbito do Programa Simplifica Goiás;
Indicadores Previstos no Planejamento Estratégico
Gerenciamento de Riscos – Atingir Nível de Riscos Geral do órgão determinado no Apetite a Riscos. Obs: dados importados do Power BI
Tempo médio para espera de atendimento – TME
Satisfação do Cidadão com o Canal de Atendimento Expresso – SCA
Satisfação do Cidadão com o Atendimento Público – SAP
Satisfação do Cidadão com o Serviço Público – SSP
Taxa de Aumento da Satisfação do Servidor com a Comunicação Interna – TASSCI
Taxa de Variação de Capacitação PCP SEAD – TXPCPSSEAD
Média de Dias de Absenteísmo por Servidor – MDAS
Taxa de aumento de Horas de Capacitação Per Capta – TAHCC
Taxa de Aumento de Diplomação de Servidores Públicos Estaduais – TADSPE

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1008 - EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS
AÇÃO: 2136 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DE AÇÕES SOCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1802 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Produto 10045)
No dia 04 de janeiro de 2021, foi aprovada a Lei nº 20.957, que dispõe sobre o Programa Universitário do Bem (PROBEM), e no dia 30
de março de 2021, o Decreto nº 9.843, que regulamenta o Programa. O PROBEM substituiu o antigo Bolsa Universitária, trazendo
avanços importantes para obtenção de maior eficiência e efetividade na política pública, aumento da segurança no processo de seleção,
elevado potencial de redução das desigualdades sociais por meio do acesso ao ensino superior e o alinhamento às demandas por
qualificação profissional no Estado de Goiás.
Dentre as melhorias conquistadas, podemos citar a inclusão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
como fonte de dados para a seleção dos beneficiários, bem como a utilização do Indicador Multidimensional de Carência das Famílias
Ampliado (IMCF-A), desenvolvido para identificar os mais vulneráveis elegíveis ao recebimento do benefício.
No intuito de aprimorar as ações de mediação da integração ao mundo do trabalho, o novo Programa conta com o Banco de
Oportunidades, que estruturou parcerias com renomadas instituições para viabilizar o acesso dos beneficiários a capacitações e a outras
oportunidades que favoreçam o ingresso no mercado de trabalho.
Considerando o fortalecimento das ações de proteção social e o estímulo ao desenvolvimento da autonomia e do protagonismo do
beneficiário e seu grupo familiar, o PROBEM realiza o acompanhamento sócio assistencial das famílias mais vulneráveis do Programa.
Outro grande avanço está nos valores dos benefícios concedidos, que agora correspondem a 50% e 100% do valor da mensalidade,
limitados a R$ 650 (bolsa parcial) e R$ 1.500 (bolsa integral), exceto para beneficiários dos cursos de Medicina e Odontologia, cujos
valores são de R$ 2.900 (bolsa parcial) e R$ 5.800 (bolsa integral).
Para manter o orçamento e considerando também o parcelamento da dívida herdada da gestão anterior, nos aditivos vigentes em 2021
estavam previstos o atendimento de 6.000 estudantes no primeiro semestre e, com a realização do processo seletivo para inclusão de
5.000 novos beneficiados no segundo semestre, o atendimento a 10.000 estudantes. Por isso, desde o ano passado, solicitamos ajustar
o produto 10045, com a diminuição da meta de 14.000 para 10.000 alunos beneficiados, de 2021 a 2023, ressaltando que esses números
podem sofrer alterações ao longo do tempo, com base na disponibilidade orçamentária do Governo Estadual.
A Meta Física Realizada do Produto 10045 - Aluno Beneficiado com Bolsa Universitária, pertinente ao Programa 1040, foi informa no
Programa 1008 - Educação que Queremos.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1012 - GESTÃO TRANSFORMADORA
AÇÃO: 2041 - CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DO BRASIL CENTRAL - BRC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

REALIZAÇÕES
Foi elaborado Termo de Referência do Projeto Acervo Bibliográfico, destinado à aquisição de materiais bibliográficos e multimeios,
sistemas, nacionais e estrangeiros disponíveis no mercado brasileiro, de modo a beneficiar os entes consorciados sobretudo na
economia de escala.
Foi elaborado Projeto Loterias Brasil Central para viabilizar de loteria única para os entes consorciados, com Procedimento de
Manifestação de Interesse - PMI nº 02/2021, onde foram selecionadas 6 empresas interessadas na apresentação de estudos de
viabilidade. Em 17.12.2021, foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal o Termo de Autorização de apresentação desses estudos.
Houve tratativas com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, para celebração de Acordo
de Cooperação com a finalidade de combate a incêndios, compartilhamento de banco de dados, programas de educação ambiental sobre
manejo do fogo, orientação técnica sobre aquisição de material especializado de combate a incêndios, integração de base de dados
estaduais com o Cadastro Técnico Federal, Centros de Triagem de Animais Silvestres. A minuta do Acordo de Cooperação e Plano de
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Trabalho encontra-se em fase de elaboração.
Em decorrência do Projeto Compras Compartilhadas de Medicamentos, foram propostos dois novos Projetos de Saúde: BrC e você,
conhecendo o PCDT e BrC e Oncologia: BrC e você, conhecendo o PCDT tem por objetivo auxiliar na difusão de informações técnicas,
por meio de apresentação de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, e orientar os profissionais envolvidos
quanto aos documentos e exames necessários para obtenção dos medicamentos do Componente Especializado. A proposta do Projeto
BrC e Oncologia consiste em ampliar a disponibilização do modelo de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da
Saúde para implantação pelos estados e em incluir medicamentos oncológicos nas Atas de Registros de Preços do Consórcio BrC.
O Projeto Brasil Central Verde visa incrementar a disponibilidade de linhas de crédito verdes, junto ao BRB - Banco de Brasília, para
cumprimento das metas assumidas pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre mudança do clima de 2021 - COP 26, como
incentivo da produção com baixa emissão de gases associados ao efeito estufa, fontes de energia renováveis, foco na agricultura de
baixo carbono e troca de maquinário e veículos com potencial impacto ao meio ambiente.
Continuidade do Programa de Compras Compartilhadas de Medicamentos em razão do combate à pandemia de COVID-19 como foco
das ações do BrC na aquisição de imunizantes contra o VÍRUS.
Informações obtidas por intermédio do Processo SEI nº 202000005029883 - Ofício Nº 112/2021 - BRC/SEC-EX (000026193796)

OBSERVAÇÕES
11681 -  Consórcio Brasil Central em operação (rateio administrativo):
No primeiro quadrimestre de 2021, houve determinação do Presidente do BrC, ratificada pelos Conselheiros de Administração, em
engendrar esforços no Combate à pandemia de COVID-19 como foco das ações do BrC na aquisição de imunizantes contra o VÍRUS e
com tratativas junto a fabricantes de vacina e à ANVISA, Procuradoria Geral do DF, Tribunal de Contas do DF além de diversos
fornecedores, as atividades presenciais dos demais projetos e ações foram postergadas.
Em Setembro deste ano houve o seguinte empenho: 'Empenho a favor do CONSÓRCIO INTERESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO
DO BRASIL CENTRAL- CNPJ nº 23.791.169/0001-02, referente ao pagamento de diferença do saldo remanescente devido ao Contrato
Rateio Administrativo do ano de 2020, conforme Contrato de Rateio nº 008/2020 (000011821970), celebrado entre os consorciados
(Estado de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Maranhão, Rondônia e Tocantins) e Ofício Circular nº 006/2020-
BrC constante no processo SEI 202016070000001.PDF Nº2021180100164.'
Em novembro de 2021 houve Empenho a favor do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central/BrC, referente ao
pagamento de Rateio Administrativo do exercício de 2021 bem como sobre a compensação dos valores de gastos com pessoal cedido ao
referido consórcio público, de acordo com o a Cláusula 47, §5º do Protocolo de Intenções do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento
do Brasil Central, constante da Lei Ordinária nº 19.020, de 30 de setembro de 2015.Pdf nº2021180100220
Processo nº: 202000010042833. Consórcio: Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central - BrC. Consorciado: Estado de
Goiás, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.409.580/0001-38; Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Goiás, inscrita no CNPJ/MF sob
o nº 02.529.964/0001-57; Fundo Estadual de Saúde do Estado de Goiás, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 00.544.963/0001-56. Objeto:
Constitui o objeto do presente Contrato de Rateio a transferência de recursos financeiros do CONSORCIADO ao CONSÓRCIO relativo a
compra compartilhada de medicamentos, correlatos, insumos e equipamentos de proteção individual, no ano de 2021. Valor das
Transferências: O CONSORCIADO se compromete a transferir ao CONSÓRCIO o montante de R$ 35.867.074,20 (trinta e cinco milhões,
oitocentos e sessenta e sete mil, setenta e quatro reais e vinte centavos). Fundamentação Legal: O presente Contrato de Rateio tem a
sua fundamentação jurídica no art. 8º da Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017 de 17 de janeiro de
2017, Cláusula 32 do Protocolo de Intenções ratificado pelas Assembleias Legislativas de todos os entes consorciados. Vigência
Contratual: O presente contrato vigerá até 31/12/2021, vedada a sua prorrogação, sendo, todavia, rescindido automaticamente no caso
de o CONSORCIADO deixar de integrar o Consórcio, atendidas, neste caso, as formalidades estabelecidas na legislação vigente e
estatuto. Signatários: Ibaneis Rocha Barros Júnior - Presidente do BrC; Ronaldo Ramos Caiado - Governador do Estado de Goiás; Ismael
Alexandrino Júnior - Secretário de Estado da Saúde de Goiás.'
Fonte:  ht tps: / /www.saude.go.gov.br/prestacao-de-contas/ l ic i tacoes-e-contratos/792-presta%C3%A7%C3%A3o-de-
contas/licitacoes/dispensa-e-inexigibilidade-2021/13179-extrato-do-contrato-de-rateio-n-003-2021 - acesso em 08/07/2021

AÇÃO: 2042 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO ESTADUAL E DA GOVERNANÇA DAS EMPRESAS ESTATAIS
ATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

REALIZAÇÕES
O resultado da Ação 2042 – Gestão do Patrimônio Estadual e da Governança das Empresas Estatais Ativas, transcorreu de forma
satisfatória, tendo em vista que houve superação das metas referentes aos produtos relativos às vistorias (432 vistorias realizadas),
identificação e caracterização de imóveis (740 imóveis identificados e caracterizados), atividades de fundamental importância para
elaboração do censo imobiliário; ademais, a alienação de imóveis foi exitosa (24 imóveis alienados), superando em 20% a meta
planejada. A atividade referente ao levantamento topográfico (151 levantamentos topográficos realizados) superou em mais de 100% o
valor planejado. Observa-se que no que se refere às avaliações de imóveis (379 avaliações de imóvel realizadas), foi atingido o
quantitativo de 98,70% do valor planejado. Adicione-se a publicação de 13 boletins de empresas estatais, superando a meta prevista de 5
publicações. Esse conjunto de atividades materializadas nos respectivos produtos evidenciam a efetividade da gestão do patrimônio
imobiliário do Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Segue descrição analítica por Produtos
8311 - Imóvel alienado: Em Fevereiro foi vendido um imóvel em Paraúna, no mês de Maio foram vendidos quatro imóveis em Goiânia e
no mês de junho foram vendidos treze imóveis, todos também no município de Goiânia. No mês de Outubro foram alienados quatro
imóveis em Formosa, um em Jataí e um em Senador Canedo.
11120 – Bens Móveis com etiqueta eletrônica implantada: Este produto tinha por objetivo aprimorar o controle de bens patrimoniais
móveis ao implantar novas tecnologias na etiquetagem de bens.
Entretanto, com o trabalho que vem sendo realizado pela Superintendência Central de Patrimônio, de estruturação da gestão patrimonial,
percebeu-se que a aquisição de etiquetas eletrônicas não atende, neste momento, as estratégias traçadas para melhoria do patrimônio
móvel. Contatou-se que antes de se pensar em novas tecnologias é essencial a revisão de processos, modernização de sistema e a
implantação de novos procedimentos.
11122 - Levantamento topográfico realizado:
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O aumento da produtividade se deve a aquisição, locação de novos equipamentos de topografia e mais 3 novos servidores agrimensores.
Levantamento topográfico realizado: Foram realizadas 151 levantamentos topográficos até a data de 20 de Dezembro de 2021. Com a
aquisições de equipamentos e contratos temporários conseguimos mais que dobrar a produtividade.
11123 - Sistema informatizado de gestão patrimonial implantado
Sistema informatizado de gestão patrimonial implantado: Ainda não implantado, equipe de desenvolvimento busca solução de entraves
de bando de dados e arquitetura de software da SEDI.
11137 - Avaliação em imóvel realizada:
Atualmente contamos com 13 avaliadores de engenharia de avaliação. As normas utilizadas para realizar os laudos de avaliações são as
seguintes:
- NBR – 14653-1:2019 – Avaliacoes de Bens – Parte 1 – Procedimentos Gerais – ABNT –Associacao Brasileira de Normas Tecnicas;
- NBR – 14653-2:2011 – Avaliacoes de Bens – Parte 2 – Imoveis Urbanos – ABNT – Associacao Brasileira de Normas Tecnicas;
- NBR – 12721:2006 – Avaliacao de Custos Unitarios de Construcao para Incorporacao Imobiliaria e outras Disposicoes para
Condominios Edilicios – ABNT – Associacao Brasileira de Normas Tecnicas;
- NBR 14.453;
- ISO DP 6241.
Avaliação em imóvel realizada: Foram realizadas 379 avaliações até a data de 20 de Dezembro de 2021.
Obs.: Os dados informados em Dezembro de 2021 foram levantados na data de 20/12/2021, podendo sofrer acréscimos até o dia 31 do
referido mês.
11138 - Imóvel do estado identificado e caracterizado (censo imobiliário realizado):
O primeiro ciclo do censo imobiliário encontra-se em fase final. Essa última fase é essencialmente composta por vistorias em imóveis
rurais de difícil localização e acesso. Isso justifica a diminuição dos números em relação aos trimestres anteriores, onde havia uma
grande concentração de imóveis urbanos por município. Imóvel do estado identificado e caracterizado (censo imobiliário realizado).
Foram realizadas 740 vistorias para o censo imobiliário até a data de 20 de Dezembro de 2021, totalizando 96% de todos os imóveis do
Estado de Goiás.
12317 - Sistema de informações das empresas estatais implantado: A Gerência de Tecnologia da Informação informou acerca da
execução do Projeto de Implantação de Sistema de Informações das Empresas Estatais Goianas, pois foi publicado o Edital n° 006/2021-
SEAD, que trata de Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Pessoal, na área de Tecnologia da Informação.
Esclareceu que conforme o cronograma do referido edital o resultado definitivo se dará aos dias 17 de setembro de 2021, sendo que
somente após o efetivo exercício dos profissionais, e alocação dos mesmos conforme competências e as prioridades definidas pelo
Secretário desta Pasta, será possível analisar o impacto nesse e demais projetos. O Edital para contratação temporária de pessoal na
área de TI lançado pela SEAD teve êxito no chamamento de apenas 06 pessoas. Número de profissionais ainda muito insuficiente para
atender as demandas por produção de software das várias áreas centrais existentes na SEAD. Sistema de informações das empresas
estatais implantado: aguardando priorização de recursos para dar seguimento ao desenvolvimento da ferramenta.
12318 - Boletim das empresas estatais publicado:
As edições dos boletins informativos das empresas estatais foram revisados e editorados, conforme novas orientações do Ministério da
Economia sobre o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre a governança das estatais
brasileiras, publicado em março/2021. Foram finalizados os arquivos para publicação e apresentado o resultado para a alta direção do
órgão para publicação das edições de 2019/2020 e os 2 primeiros trimestres de 2021. Boletim das empresas estatais publicado: em
dezembro de 2021 foram publicados 5 edições para o ano de 2019, 05 edições para o ano de 2020 e 03 edições de 2021, dentro da meta
prevista para entrega dos produtos.
12378 - Vistoria em imóvel realizada
Vistoria em imóvel realizada: Foram realizadas 432 vistorias até a data de 20 de Dezembro de 2021.

AÇÃO: 2171 - GESTÃO DA AQUISIÇÃO, LOGÍSTICA E DA TRANSFORMAÇÃO PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

REALIZAÇÕES
Não houve execução desta ação em 2021.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1014 - GOIÁS ÁGIL
AÇÃO: 2051 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Ação 2051 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, proporcionou agilidade e praticidade na oferta de
serviços à sociedade, em razão da qualidade do serviço presencial ofertado. O esforço resultou na superação das metas planejadas,
tanto em relação ao novos serviços ofertados (86 novos serviços ofertados), à ordem de 760%; quanto pelo incremento das unidades
físicas do Vapt Vupt (71 unidades ativas), à ordem de 100%. Apesar da redução momentânea das interações sociais presenciais
registrarem queda de 19,20% do atendimento previsto no Vapt Vupt, houve 5.817.506 atendimentos realizados pelo Vapt Vupt. Registre-
se o planejamento de implantação de novas unidades do Vapt Vupt (Novo Gama, Hidrolândia, Crixás, Alto Horizonte, Jussara),
observada a melhoria do atendimento integrado ao cidadão.

OBSERVAÇÕES
Segue descrição analítica por Produtos
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3649 - Atendimentos realizados pelo Vapt Vupt
Em 2021 diversas unidades passaram por reformas/mudanças, o que ocasionou paralização ou diminuição dos atendimentos nestas
localidades. Atualmente estão em reforma/mudança as unidades Alexânia, Caldas Novas, Catalão, Inhumas, Iporá, Porangatu,
Valparaíso.
Além disto, a pandemia exigiu diminuição na oferta de atendimento, tanto como medidas de distanciamento social quanto fechamentos
determinados pelo Estado ou municípios.
Por fim, o processo nacional e estadual de digitalização de serviços impacta sensivelmente na demanda de atendimento por parte do
cidadão.
Todas estas condicionantes fazem com que o atendimento tenha diminuído e a meta de 7.200.000 não ter sido atingida. Sugerimos a
meta de 6 milhões, o que seria em torno de 50% dos atendimentos dos anos anteriores.
11497 - Novo serviço ofertado pelo Vapt Vupt
Considerando abril e setembro e novembro, a meta foi atingida. Importante ressaltar que n contexto atual de digitalização o indicador de
novo serviço pode não ser interessante, pois no universo Vapt Vupt trata-se de serviço presencial.
A contagem foi realizada pelo número total de serviços oferecidos pelo programa, no entanto ao mesmo tempo que alguns iniciaram,
outros serviços saíram. Desta forma, os números apresentados referem-se ao total oferecido. Como exemplo, temos no mês de abril
início de 13 serviços na Prefeitura de Morrinhos, 1 na Segurança Pública e 2 no TRE porém ouve redução de 14 serviços na SANEAGO.
Há também a possibilidade de um serviço ser paralisado apenas temporariamente e retornar em breve, não configurando novo serviço.
Em novembro houve uma restruturação na Instrução de Trabalho da Prefeitura de Aparecida de Goiânia e foram contabilizados 4 novos
serviços, além de 3 do Multifuncional que retornaram e 13 serviços municipais que iniciaram em Jaraguá. Por fim, em novembro foram
suspensos temporariamente 6 serviços municipais de Caldas Novas.
12477 - Unidades Vapt Vupt ativa
Está em andamento 5 unidades para implantação (Novo Gama, Hidrolândia, Crixás, Alto Horizonte, Jussara).
Em Outubro e Novembro as Unidade Vapt Vupt de Alexânia, Caldas Novas e Iporá se apresentam em reforma.
O Quantitativo de 35 Unidades à época foi superestimado e com as novas demandas do Governo do Estado de Goiás e outros
programas ocorreu a redução. Expresso - Balcão Correios.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1025 - M.O.V.E. GOIÁS
AÇÃO: 2091 - MODERNIZAR - RH DIGITAL E INTEGRADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Ação 2091 - MODERNIZAR - RH DIGITAL E INTEGRADO resultou na intensificação de procedimentos administrativos por intermédio
de perícia documental e por videoconferência, em virtude da situação de emergência em saúde pública pela pandemia da Covid-19,
sendo remotamente avaliadas. Verifica-se a superação da meta relativa às perícias médicas realizadas via web (21.682 perícias médicas
realizadas), à ordem 261,37%.

OBSERVAÇÕES
O Produto 8319 - BANCO DE TALENTO IMPLEMENTADO / PERCENTUAL; o Produto11522 - LEGISLAÇÃO DE PESSOAL REVISADA /
NUMERO; e, o Produto 11657 - INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO REALIZADA /
PERCENTUAL, pertencem à Ação 2170 - OPORTUNIZAR E VALORIZAR - CAPACITAR, RECONHECER TALENTOS E GESTÃO
PARTICIPATIVA
Segue descrição analítica por Produtos
Os Produtos: 8319 - Banco de Talento Implementado; 11522 - Legislação de Pessoal Revisada; 11657 - Integração dos Sistemas de
Gestão de Pessoas do Estado Realizada; e, 11540 - Dossiê Unificado e Digitalizado, estão duplicados na Ação 2170 - Oportunizar e
Valorizar - Capacitar, Reconhecer Talentos e Gestão Participativa.
Produto 11537 - Perícia médica realizada via web/número
As licenças concedidas via web são as realizadas por perícia documental e por videoconferência. Neste exercício executamos apenas a
primeira modalidade. A execução em número superior ao previsto deu-se em virtude da situação de emergência em saúde pública pela
pandemia da Covid-19, pois a necessidade de distanciamento social e definição de tele trabalho também ocasionou a necessidade de
permitir as avaliações documentais para as perícias que pudessem ser avaliadas remotamente.
A modalidade de videoconferência deve ser iniciada a partir da adequação dos sistemas, da regulamentação e do credenciamento de
peritos para atuação remota, para o atendimento da normas técnicas exigidas pelo Conselho Federal de Medicina - CFM , conforme
Resolução Nº 1.643/2002 e Parecer nº 09/2012.

AÇÃO: 2169 - ENVOLVER E MERECER- GESTÃO AD QUALIDADE DE VIDA, DESEMPENHO E
PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

REALIZAÇÕES
O resultado da Ação 2169 - ENVOLVER E MERECER- GESTÃO AD QUALIDADE DE VIDA, DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE DOS
SERVIDORES apresenta uma perspectiva referente à saúde do servidor, na qual o controle médico de saúde ocupacional (20 Programas
de Controle Médico de Saúde Ocupacional implantados) ultrapassou a realização de procedimentos à ordem de 100% da meta prevista.
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A fiscalização de segurança de risco ocupacional atingiu o montante de 82,68% da meta prevista. Contudo, o circuito de saúde do
servidor por órgão ou entidade e os exames médicos periódicos dos servidores, não foram implementados por força da Medida Provisória
nº 1.046, de 27 de abril de 2021 que definiu a suspensão dos exames ocupacionais para os trabalhadores que estão em teletrabalho,
trabalho remoto ou à distância. Até agosto deste ano os órgãos e entidades atuaram no regime de revezamento, com a maior parte do
pessoal de forma remota; acrescente-se que o Decreto nº 9.960, de 30 de setembro de 2021, definiu situação de emergência até 31 de
dezembro de 2021.
Na perspectiva de desempenho e avaliação do servidor, verifica-se a utilização de diretrizes e critérios para gestão das funções
comissionadas no âmbito do Poder Executivo definidos no Decreto nº 9.566, de 25 de novembro de 2019, o qual trouxe o Sistema de
Cotas, para dar autonomia aos órgãos e entidades na definição do quantitativo e do valor de FCPE, de acordo com as cotas recebidas,
com previsão de revisão semestral. No que se refere ao ciclo de avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório
para os servidores civis e do magistério, observa-se a realização de dois ciclos de avaliação, com atingimento de 100% do previsto.
O Instrumento de Avaliação de Produtividade Instituído foi sobrestado com contingenciamento de recursos em face da implementação do
sistema informatizado da Administração Pública no contexto da implementação do eSocial, estabelecido pelo Governo Federal.
Quanto ao critério de evolução por mérito definido, verifica-se a necessidade de revisão de todos os planos de cargos e remuneração -
PCRs do Poder Executivo. Para se ter a dimensão do trabalho, informamos que atualmente há 336 cargos, sendo 184 permanentes e
152 transitórios, distribuídos em 38 PCRs, além de legislações complementares.
O Projeto Repensar Carreiras, embora tenha sido iniciado em 2019, tem previsão de conclusão em 2022, com a apresentação das
propostas para alteração dos atuais PCRs.
A realização do ciclo de avaliação de produtividade depende da conclusão da regulamentação do instrumento avaliatório, a qual está
prevista no Projeto Repensar Carreiras, por isso não executada neste exercício, e a previsão é de que seja iniciada a partir de 2023.

OBSERVAÇÕES
Segue descrição analítica por Produtos
Produto: 11517 - Funções comissionadas atribuídas com critérios estabelecidos / Percentual
As diretrizes e critérios para gestão das funções comissionadas no âmbito do Poder Executivo foram definidos no Decreto nº 9.566, de 25
de novembro de 2019, o qual trouxe o Sistema de Cotas, para dar autonomia aos órgãos e entidades na definição do quantitativo e do
valor de FCPE, de acordo com as cotas recebidas, podendo haver revisão semestral, se houver necessidade do órgão e entidade. O
regulamento trouxe, ainda, os critérios para que a complexidade das atribuições dos servidores possa ser avaliada, estabelecendo um
parâmetro objetivo na atribuição das FCPEs.
Produto: 11518 - Formato para avaliação de produtividade definido / Número
Entendemos que a partir da instituição do instrumento de avaliação de produtividade, a definição do formato da avaliação de
produtividade será realizada e, dessa forma, não se justifica a manutenção de dois produtos no PPA com as mesmas ações.
Produto: 11519 - Ciclo de avaliação especial de desempenho dos servidores em estágio probatório realizado / Número
A avaliação do estágio probatório para os servidores civis e do magistério é semestral, correspondente aos ciclos de outubro a março e
de abril a setembro, sendo que as etapas de aferição do desempenho pelo servidor e pela chefia, bem como a avaliação pela comissão
são realizadas nos meses de maio e novembro, respectivamente. Em maio foram realizadas 1. 117 avalições especial de desempenho
em estágio probatório, já em novembro foram avaliados 1.256 servidores.
Produto: 11520 - Instrumento de avaliação de produtividade instituído / Número
Embora tenha ocorrido o lançamento do Programa de aferição e acompanhamento da produtividade do servidor - PROMOVE em 2020, o
programa foi sobrestado pela necessidade de transferência dos recursos disponíveis para o desenvolvimento do sistema para os
sistemas que impactam diretamente na implementação do eSocial, que tem prazos estabelecidos pelo governo federal, com a
possibilidade de aplicações de multas e de restrições ao Estado. Assim, o PROMOVE será integrado ao Projeto Repensar Carreiras, o
qual tem o objetivo de reestruturar os planos de cargos e remuneração do Poder Executivo, aplicando dentre os critérios de evolução
funcional, a avaliação de produtividade. O cronograma de execução do Repensar Carreiras prevê a entrega das propostas ao Chefe do
Executivo em novembro de 2022, com perspectiva de implementação em 2023.
Produto: 11521 - Ciclo de avaliação de produtividade realizado / Número
A realização do ciclo de avaliação de produtividade depende da conclusão da regulamentação do instrumento avaliatório, a qual está
prevista no Projeto Repensar Carreiras, por isso não executada neste exercício, e a previsão é de que seja iniciada a partir de 2023.
Produto: 11528 - Circuito de saúde do servidor por órgão ou entidade implantado / Número
Com a ocorrência da situação de emergência em saúde pública pela Pandemia da Covid-19, a partir de março de 2020, seguiu-se uma
série de Decretos Estaduais estabelecendo procedimentos preventivos e de proteção à saúde. A partir de então, a grande maioria dos
servidores foram colocados em regime de teletrabalho, de DFCP, além da recomendação do distanciamento social.
Esclarecemos que o Circuito de Saúde foi criado com as características de atendimentos presenciais dentro dos órgãos e unidades
administrativas e com o objetivo de atingir o maior número possível de servidores participantes nas suas edições, o que tornou inviável a
sua realização em virtude da Pandemia.
Pelo DECRETO Nº 9.960, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, a situação de emergência está decretada até 31 de dezembro de 2021. Se
não houver nova prorrogação, as atividades do Circuito serão retomadas logo após essa data.
Produto: 11542 - Fiscalização de segurança de risco físico ocupacionais - PPRA por local realizada / Número
Conforme a Lei nº 19.145/2015, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) é realizado para identificação dos agentes
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes existentes nos ambientes e processos de trabalho dos órgãos e das entidades.
O PPRA deve ser executado por unidade administrativa de cada órgão ou entidade, também chamada de estabelecimento.
Esclarecemos que para a elaboração dos Programas de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRAs) é necessário que os profissionais
façam as visitas técnicas in loco para realizar, no mínimo, a antecipação e reconhecimento dos riscos, estabelecimento de prioridades,
avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Em virtude da pandemia, houve uma redução da ação dos profissionais Técnicos
em Segurança do Trabalho, bem como Engenheiros de Segurança do Trabalho in loco nos diversos órgãos/entidades para o
levantamento dos riscos ambientais.
Com o retorno dos servidores a partir da disponibilização da vacinação, de acordo com as regras do Decreto nº 9.751, de 30 de
novembro de 2020, a elaboração dos PPRAs está sendo retomada gradativamente.
Produto: 11543 - Exame médico periódico de servidores realizado / Número
O início da segunda campanha de Exames Médicos Periódicos estava previsto para março de 2020, porém, com o surgimento da
situação de emergência em saúde pública pela Pandemia da Covid-19, a partir daquele mês, seguiu-se uma série de Decretos Estaduais
estabelecendo procedimentos preventivos e de proteção, ocasionando o não prosseguimento da agenda de início da nova campanha
conforme o previsto, já que exames ocupacionais precisam ser realizados de forma presencial.
Cabe ressaltar que, em nível federal, a Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020, em seu artigo 15, suspendeu a
obrigatoriedade da realização dos exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares como medida preventiva. E neste exercício
a Medida Provisória nº 1.046, de 27 de abril de 2021 também trouxe a suspensão dos exames ocupacionais para os trabalhadores que
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estão em teletrabalho, trabalho remoto ou à distância. Até agosto deste ano os órgãos e entidades atuaram no regime de revezamento,
com a maior parte do pessoal de forma remota.
Pelo DECRETO Nº 9.960, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021, a situação de emergência está decretada até 31 de dezembro de 2021,
entretanto, já foram iniciadas as tratativas para realização de procedimento licitatório para contratação dos serviços de Medicina do
Trabalho para atuar na realização do Exames Médicos Periódicos (exames clínicos e complementares).
Produto: 11544 - Controle médico de saúde ocupacional - PCMSO por órgão ou entidade implantado / Número
Conforme previsto na Lei nº 19.145, de 29 de dezembro de 2019 o Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO) tem
por objetivo prevenir e diagnosticar precocemente os agravos à saúde relacionados ao trabalho e a existência de casos de doenças
ocupacionais ou danos irreversíveis à saúde dos servidores e deve ser conduzido por equipe multidisciplinar de saúde.
Para a elaboração dos Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) é necessário que os Programas de Prevenção
de Riscos Ambientais (PPRA) estejam concluídos. Em virtude da Pandemia, não foi possível a manutenção dos profissionais Técnicos
em Segurança do Trabalho, bem como Engenheiros de Segurança do Trabalho in loco nos diversos órgãos/entidades para o
levantamento dos riscos ambientais. Além disso, mesmo que isso fosse possível, os mesmos não encontrariam a realidade dos postos de
trabalho em virtude do momento que estamos vivendo, de redução de trabalho presencial. Outro ponto que dificulta a execução dos
PCMSOs é a falta de um sistema adequado de gerenciamento dos serviços de saúde e segurança no trabalho, pois o atual (SIGRA) está
inadequado para a realidade. Nesse sentido está sendo providenciada a aquisição de um sistema adequado.
Com o retorno dos servidores a partir da disponibilização da vacinação, com a vacinação completa e de acordo com as regras do Decreto
nº 9.856, de 29 de abril de 2021, a elaboração dos PPRAs foi retomada, o que tem permitido a elaboração dos PCMSOs desde agosto de
2021.
Produto: 11637 - Critério de evolução por mérito definido / Número
A definição de critério de evolução por mérito é um trabalho que requer a revisão de todos os planos de cargos e remuneração - PCRs do
Poder Executivo. Para se ter a dimensão do trabalho, informamos que atualmente há 336 cargos, sendo 184 permanentes e 152
transitórios, distribuídos em 38 PCRs, além de legislações complementares.
O Projeto Repensar Carreiras, embora tenha sido iniciado em 2019, tem previsão de conclusão em 2022, com a apresentação das
propostas para alteração dos atuais PCRs.

AÇÃO: 2170 - OPORTUNIZAR E VALORIZAR - CAPACITAR, RECONHECER TALENTOS E GESTÃO
PARTICIPATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1801 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Ação 2170 - OPORTUNIZAR E VALORIZAR - CAPACITAR, RECONHECER TALENTOS E GESTÃO PARTICIPATIVA resultou no
procedimento de 42 revisões de legislação de pessoal, superando a meta prevista em 320%; realização de 16 procedimentos de seleção
simplificada, superando a meta planejada em mais de 160%. A integração dos sistemas de gestão de pessoas (53% do previsto
realizada) atingiu 75,71% de execução em relação ao previsto. Foram ofertados cursos na modalidade presencial, cursos híbridos e
cursos na modalidade à distância (EAD), o que resultou na certificação de 24.375 servidores, gerando um percentual de 204,68% acima
da meta planejada. Foi iniciado a implantação de um estúdio audiovisual para ensino à distância na Escola de Governo, com 30% de sua
implementação concluída. Foram realizados 53 eventos de capacitação para inovação, os quais superaram a meta prevista em 32,50%.

OBSERVAÇÕES
O Produto DOSSIÊ UNIFICADO E DIGITALIZADO / NUMERO pertence à Ação 2091 - MODERNIZAR - RH DIGITAL E INTEGRADO
Segue descrição analítica por Produtos
8319 - BANCO DE TALENTO IMPLEMENTADO:
O banco de talento está em implementação com o auxílio do Sistema Oportunizar, o qual está ainda em desenvolvimento. Atualmente o
Sistema Oportunizar tem atendido as demandas pontuais de alocação de servidores, como na situação da distribuição dos nomeados do
concurso AGANP/2006 e dos estagiários que participaram do processo seletivo realizado pelo Edital nº 001/2021-SEAD. Os órgãos
cadastram o perfil desejado dos servidores/estagiários e estes cadastram o seu perfil profissional. A partir dessas informações o Sistema
Oportunizar realiza o match entre vaga e servidor/estagiário de forma a subsidiar o direcionamento da lotação. Outra ferramenta
disponível no Oportunizar é a opção de agendamento da entrevista com a equipe da psicologia no próprio sistema.
Para as etapas seguintes pretende-se aperfeiçoar o banco de talentos para subsidiar todas as movimentações de competência do órgão
central de gestão de pessoal e, posteriormente, disponibilizar um módulo para que as unidades setoriais de gestão de pessoal tenha
condições de efetivar a remoção com o auxílio do Sistema Oportunizar. Entretanto, com a implementação do eSocial, as melhorias do
Sistema Oportunizar estão sobrestadas
4997 - CONCURSO PÚBLICO REALIZADO:
Não houve realização de concurso público, em 2021.
11524 - DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO POR ÓRGÃO OU ENTIDADE REALIZADO:
Projeto ainda não iniciado e sem previsão de implementação.
11540 - DOSSIÊ UNIFICADO E DIGITALIZADO:
JUSTIFICATIVA DO NÃO ATINGIMENTO. Em razão de priorização do eSocial, esta ação foi paralisada por tempo indeterminado, uma
vez que falta profissionais de TI para serem alocados na Ação.
11526 - EVENTO DE CAPACITAÇÃO PARA A INOVAÇÃO REALIZADO
Os eventos de capacitação para inovação realizados no período de janeiro a dezembro/2021 foram:
-Janeiro: Duas oficinas de ideação: Problemas e Soluções - Vapt Vupt - Gestão e (Re)pensando a inovação na CGE;
-Fevereiro: Ação de Microlearning: primeira edição da Newsletter do PequiLab;
-Março: Três oficinas de ideação para o projeto Repensar Carreias, oficina de capacitação em Empatia e ações de Microlearning: edições
mensais da Newsletter e da Resenha do PequiLab, primeira edição do Sextou;
-Abril: Ações de Microlearning: edições quinzenais do Sextou, edições mensais da Newsletter e da Resenha do Pequilab e evento do
Semear: Revolução Criativa;
-Maio: Uma oficina de capacitação de Alfabetização em Dados, duas oficinas de ideação para o projeto Chega aí!, ações de
Microlearning: edições quinzenais do Sextou, edições mensais da Newsletter e da Resenha do PequiLab e evento do Semear:
Comunicação Produtiva em Tempos de Home Office;
- Junho: Duas oficinas de capacitação para o projeto Embaixadores da Cidadania, uma oficina de ideação para o Mês do Servidor, ações
de Microlearning: uma edição do Sextou, edições mensais da Newsletter e da Resenha do PequiLab e evento do Semear: Caminho de
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Cora Coralina;
- Julho: Ações de Microlearning: duas edições do Sextou, edições mensais da Newsletter e da Resenha do PequiLab;
- Agosto: Duas oficinas de ideação: para repensar o projeto Estudantes de Atitude e o projeto Sextou!, ações de Microlearning: uma
edição do Sextou, edições mensais da Newsletter e da Resenha do PequiLab e evento do Semear: Educação Financeira e a Lei de
Superendividamento.
- Setembro: Ações de Microlearning: uma edição do Sextou, edições mensais da Newsletter e da Resenha do PequiLab; e evento do
Semear: Comunicação Assertiva
- Outubro: Ações de Microlearning: duas edições do Sextou e edição mensal da Newsletter; e evento do Semear: Semear
Reconhecimento
- Novembro: Ações de Microlearning: duas edições do Sextou, edições mensais da Newsletter e da Resenha do PequiLab; e evento do
Semear: Reflexões sobre o Conhecimento'
- Dezembro: Ação de Microlearning: edição mensal da Newsletter.
Obs.: Após a pandemia a Gerência passou a realizar os eventos de forma online, o que proporcionou a possibilidade em realizar uma
quantidade maior de eventos e assim superar a meta inicialmente proposta.
11657 - INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DE GESTÃO DE PESSOAS DO ESTADO REALIZADA:
O objetivo desta ação é Integrar os sistemas de gestão de pessoal ao RHNet e digitalizar as informações funcionais, de forma a
modernizar e garantir a segurança nas transações, bem como facilitar a obtenção de dados estratégicos para a tomada de decisão. A
integração tem avançado lentamente, pois o desenvolvimento do novo Sistema de Frequência foi paralisado por tempo indeterminado
pela SEDI em razão de priorização do eSocial. Também Iniciou-se um processo de compra para aquisição de um novo Sistema para
substituir o SIGRA (55%). A SEDI já está trabalhando na integração do RHNet com o SALIS (25% concluído). A SEAD já lançou o
aplicativo de senhas para a consignação diretamente pelo celular. As melhorias do RHNet para atender o e-Social são as que mais estão
avançando no momento, já alcançando o percentual de 48% concluído. Quanto à integração do RHNet com o SIOFNET, no momento
está paralisada, em virtude de pendência por parte da Economia em definir as regras do De-Para. Atualmente o projeto como um todo
alcançou o percentual de 51% concluído.
11522 - LEGISLAÇÃO DE PESSOAL REVISADA:
Esclarecemos que o trabalho de revisão da legislação de pessoal compreende na elaboração de minuta ou na análise da conveniência e
oportunidade para a Administração acerca de determinada proposição ou alteração legislativa, tanto por iniciativa da SEAD, quanto por
demanda de outros órgãos ou entidades e do Poder Legislativo. É importante salientar que a efetivação dos atos depende de aprovação
por outras instâncias e homologação final do Chefe do Poder Executivo. Assim, nem toda revisão realizada pela SEAD resulta em edição
de lei, decreto ou outro ato normativo.
Neste exercício tivemos grande demanda de revisão para autorizações de contratações temporárias, como as da GOINFRA, SEL,
SECULT, SEDUC, SEAD , RETOMADA, DETRAN, SEDI, SEDS além de outras que estão em trâmite.
11658 - SELEÇÃO SIMPLIFICADA REALIZADA:
Seleções Simplificadas realizadas em 2021:
Abril/2021 - quantidade 3
Processos Seletivos para GOINFRA (engenheiros e arquitetos)
Processos Seletivos para DGAP (Assistente Social, Médico Psiquiatra e Psicólogos)
TAP - Teste de Aptidão Profissional CBMGO
Maio/2021 - quantidade 1
SEAD Estagiários - Processos Seletivos para Estagiários
Junho/2021 - Quantidade 2
SEAPA - Processo Seletivo para Engenheiros SEAPA (engenheiros);
CHOA CBM GO - Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Oficiais Administração.
Agosto/2021 - Quantidade 1
SEL - Processo Seletivo para Professores de Educação Física, Karatê e Judô da Secretaria de Esporte e Lazer.
Setembro/2021 - Quantidade 3
SEAD Engenheiros - Processo para profissionais de Engenharia
SEDUC - Processo para professores para todo Estado da SEDUC
SECULT - Processo Seletivo da Secretaria de Cultura (delegação)*
Outubro/2021 -Quantidade 2
SEAD TI - Processo para profissionais de TI
SEEL - Processo para professores de KAratê e Judô da Secretaria de Esporte e Lazer (delegação)*
Novembro/2021 - Quantidade 2
DETRAN Examinadores - Processo seletivo para examinadores do DETRAN
Retomada -Processo seletivo da Secretaria da Retomada (delegação)*
Dezembro/2021 -Quantidade 2
SEAD Estagiários -2º processo seletivo de estagiários
DETRAN OUTROS - Processo Seletivo para Detran - cargos administrativos
Delegação*: Processos seletivos realizados pelos órgãos (autorização da Procuradoria Setorial Parecer ADSET nº 48/2021) por meio de
Termo de Cooperação com a SEAD e orientado e acompanhado pela Gerência de Recrutamento. Além dos processos seletivos citados
estão sendo executados os PSSs na SEDI, SIC, AGR, SGG, SEDS e GOINFRA.
OBS: Com a publicação da nova lei de processos seletivos simplificados no final de 2020 e as dificuldades do Estado em realizar
concursos públicos, houve um aumento grande na demanda de contratação de temporários pelos órgãos, razão pela qual o número de
processos seletivos simplificados realizados em 2021 (16) ficou bem acima da meta estimada - 06 (quantidade média dos anos
anteriores).
Soma-se a isso o fato da Gerência de Recrutamento e Seleção ter realizado a delegação de alguns processos a serem realizados pelo
próprio órgão, fornecendo o apoio técnico e metodológico, desta forma, conseguiu-se otimizar a quantidade de processos realizados de
forma simultânea.
11525 - SERVIDOR CERTIFICADO:
Servidores certificados em Cursos Presenciais, Híbrido e em EAD realizados:
Janeiro a maio: Foram diplomados 73 servidores em cursos presenciais, 36 servidores em curso híbrido e 12.044 servidores em cursos
EAD, totalizando 12.153 servidores certificados. O investimento total nas ações de capacitação nesse período foi de R$ 106.308,00
custeado pelo Tesouro Estadual (SEAD).
Junho a Agosto: Foram diplomados 71 servidores em cursos presenciais, 60 servidores em cursos híbridos e 5.427 servidores em cursos
EAD, totalizando 5.558 servidores certificados. O investimento total nas ações de capacitação nesse período foi de R$ R$ R$ 75.243,00
custeado pelo Tesouro Estadual (SEAD).
Setembro a Novembro: Foram diplomados 337 servidores em cursos presenciais, 63 servidores em cursos híbridos e 4.565 servidores
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em cursos EAD, totalizando 4.965 servidores certificados. O investimento total nas ações de capacitação nesse período foi de R$ R$ R$
106.370,00 custeado pelo Tesouro Estadual (SEAD).
Dezembro: Até o dia 15 de Dezembro foram diplomados 16 servidores em curso presencial, 237 na modalidade Híbrido e 1.224
servidores nos 11 cursos / eventos ofertados na modalidade EAD, totalizando 1.477 servidores capacitados nos 15 cursos/eventos
finalizados até o momento. O investimento total é de R$ R$ 10.664,00 custeado pelo Tesouro Estadual (SEAD). O pagamento aos
instrutores das atividades realizadas no mês de Dezembro será lançado na folha referência Janeiro/2022.
Os cursos/eventos Presenciais, Híbrido e em EAD realizados até o dia 15 de Dezembro, foram:
- Oficina de Precificação em Licitações
- Elaboração de Relatórios Gerenciais de Finanças Públicas utilizando o Business Objects - Módulo Básico – Híbrido
- CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes
- Semana Internacional de Combate à Corrupção - Premiação do Ranking do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás
- Formação do Expresso Balcão
- Produção de Conteúdos em EAD
- Ouvidoria Pública: o que você tem a ver com isso?
- Semana Internacional de Combate à Corrupção - Abertura
- Semana Internacional de Combate à Corrupção - Premiação do I Concurso de Artigos Científicos da Controladoria-Geral do Estado de
Goiás
- Semana Internacional de Combate à Corrupção - Lançamento da Inteligência Artificial e do Índice de Maturidade da Ouvidoria de Goiás
- Semana Internacional de Combate à Corrupção - O Papel da Atividade Correcional no Combate à Corrupção
- Semana Internacional de Combate à Corrupção - Lançamento do Programa de Compliance Municipal
- Práticas de Gestão de Contratos - Assíncrono
- Execução Orçamentária e Financeira - Módulo 2
- Planejamento de Compras e Estudos Técnicos Preliminares
- PPPs e Concessões - Estudos de Casos de Sucesso
- SEI! Básico - Assíncrono
OBS: A superação da meta física prevista para 2021 em três vezes mais justifica-se pela excelente aceitação dos servidores em relação
a oferta dos cursos na modalidade EaD e na estratégia adotada pela Escola em oferecer cursos assíncronos, com número de vagas
ilimitadas. Outro fator que contribuiu com o aumento das capacitações em 2021 foi a necessidade de oferecer cursos aos servidores das
unidades Vapt Vupt quando do fechamento das unidades em razão da pandemia, bem como a realização de Seminários, Encontros,
Workshops e Palestras em comemoração ao Mês do Servidor.
Cabe destacar que quando a meta foi inicialmente estabelecida não havia previsão da estruturação de ambiente virtual de aprendizagem
na Escola e nem de oferecer cursos na modalidade EaD.
15000 - ESTÚDIO AUDIOVISUAL PARA ENSINO À DISTÂNCIA IMPLEMENTADO:
Implantação de um estúdio na Escola de Governo para criação de conteúdos digitais (cursos, palestras, etc) com maior qualidade técnica.
HISTÓRICO DO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO/2021:
• O primeiro pregão, nº 21/2020, foi realizado em 28/12/2020, no entanto os lotes foram fracassados e desertos;
• Em 21/05/2021 foi realizado o segundo pregão, nº 11/2021, sendo um lote adjudicado e os demais lotes desertos e fracassados;
• Em julho de 2021 foram entregues os itens do lote 1 (câmeras, lentes e outros acessórios) no valor de R$ 91.464,37;
• Em julho de 2021 um novo processo foi gerado (202100005016257) para aquisição dos demais itens;
• Em 07 de novembro de 2021 foi realizado o pregão nº 42/2021, porém o certame restou deserto;
• Está sendo preparada uma nova licitação.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1040 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
AÇÃO: 2136 - GESTÃO DESCENTRALIZADA DE AÇÕES SOCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1802 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
A partir do dia 16 de março de 2020, após a OMS declarar situação de pandemia, devido ao novo Coronavírus, e após a publicação de
Decreto Estadual e normativas institucionais com medidas emergenciais para conter a disseminação do vírus, as atividades presenciais
do Centro Dia, realizadas no Centro de Idosos Sagrada Família (CISF), e dos Centros de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,
realizadas nas quatro unidades de apoio ao idoso da OVG (CISF, CIVV, EBV-I e EBV-II) foram substituídos por um trabalho de
monitoramento onde a equipe multiprofissional (Psicólogo, Assistente Social, Fisioterapeuta, profissional de Educação de Física, instrutor
de inclusão digital e outros), realiza orientação e divulgação de informações, por meio de telefonemas e grupos de WathsApp,
vídeochamadas, com mensagens de motivação, vídeos de orientação sobre exercícios físicos, identificação de problemas emocionais,
entre outros.
No Centro de Adolescentes Tecendo o Futuro (CATF) e do Centro Social Dona Gercina a equipe multiprofissional está acompanhando os
adolescentes por meio de ligações, grupos de whatsapp e envio de atividades e cursos que podem ser desenvolvidos on-line, fazendo
com que os vínculos permaneçam fortalecidos, bem como prestando orientações e divulgação de informações. As adolescentes e jovens
grávidas também são acompanhadas por contato telefônico, grupos de whatsapp, reuniões on-line e a entrega de enxovais de bebê. Nos
contatos com os adolescentes e familiares a equipe do CATF identificou que, em função do isolamento social, houve aumento de
vulnerabilidades de algumas famílias atendidas e casos de violação de direitos sofridos pelos adolescentes. Para essas demandas, foram
organizados atendimentos psicossociais presenciais pelos setores de Serviço Social e Psicologia, uma vez por semana, seguindo todas
as normas de segurança para prevenção à COVID-19. Além da entrega de cestas básicas e de hortifrúti, essas em parceria com o Banco
de Alimentos/OVG, também são realizadas empréstimos de livros da Biblioteca. Realizou-se considerável incremento nas doações de
benefícios.
Os atendimentos presenciais da Gerência de Voluntariado e Parcerias Sociais, da Casa do Interior de Goiás e das unidades do
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Restaurante do Bem não foram interrompidas e seguiram o Decreto Federal nº 10.282, de 20 de março de 2020, que classificou os
serviços de assistência social no rol dos essenciais. Em razão da troca do fornecedor de refeições na unidade de JARAGUÁ, esta
permanecerá fechada para atendimento ao público no período de 23.09 a 12.10.2021, para as adequações. As capacitações para o
trabalho voluntário estão sendo realizadas on-line durante a pandemia por meio de minicursos e lives, alcançando grande número de
interessados e superando a meta prevista. A ação está alcançando moradores de outros municípios, além de Goiânia. Empresas
privadas e órgãos públicos doaram grande quantidade às famílias em situação de vulnerabilidade social.
No Programa Bolsa Universitária houve reformulação com a aprovação da Lei nº 20.957, de 04 de janeiro de 2021, que instituiu o
Programa Universitário do Bem (ProBem), e o Decreto nº 9.843, que regulamenta a lei, foi publicado em 30 de março de 2021, e possui
caráter sócio assistencial e educacional e tem por objetivo auxiliar no desenvolvimento social e econômico do Estado de Goiás, por meio
da concessão de bolsas de estudos, mediação do acesso ao mundo do trabalho e fomento à participação cidadã para estudantes
universitários em situação de vulnerabilidade social. Houve a suspensão dos atendimentos presenciais, reforçando a disponibilidade de
contato via Central de Relacionamento do ProBem (telefone e Whatsapp) e Central de Informações do Bolsista (site da OVG-ProBem).
Nas atividades presenciais por parte dos bolsistas, ora obrigatórias, foram disponibilizadas opções de substituição: realização adicional
de doação de sangue, cursos on-line devidamente validados pela área técnica do Programa e participação no Projeto "OVG Com
Ciência". O objetivo do projeto é promover, por meio da realização de lives, o compartilhamento de conhecimento com fundamentação
científica e o despertamento da visão crítica dos bolsistas. O ProBem promove a integração ao mundo do trabalho por meio do Banco de
Oportunidade, que são cursos e estágios ligados à área de formação do bolsista e participação em projetos sociais e oferece
acompanhamento integral à família do bolsista, através da articulação com a rede sócio assistencial.

OBSERVAÇÕES
CAPACITAÇÃO PARA O TRABALHO VOLUNTÁRIO (Produto 3851)
Seguindo a missão da OVG, a cultura do voluntariado é disseminada em todos os programas e projetos da Organização. As capacitações
e as ações de mobilização têm o propósito de fortalecer o voluntariado e parceiros (instituições públicas e privadas, do terceiro setor e
sociedade civil) para que estes se percebam como agentes de transformação e colaborem com serviços, programas e projetos, bem
como na defesa e garantia de direitos dos usuários da Política de Assistência Social.
Durante a pandemia, as capacitações foram oferecidas on-line, por meio de minicursos e lives, alcançando grande número de
interessados e superando a meta prevista.
REPASSE DE BENEFÍCIOS (Gestante atendida com doação de enxoval de bebê - Produto 10021; Criança atendida com doação de
fraldas ou leite especial - Produto 10022; Pessoa atendida com auxílio social - Produto 10684)
A ação integrada tem como foco as famílias em situação de vulnerabilidade e risco social. A atual gestão melhorou a qualidade dos
benefícios. A cadeira de rodas é mais resistente e confortável, o enxoval de bebê é confeccionado com tecidos de melhor qualidade e
conta com mais peças, todos os produtos são adquiridos e fabricados pensando na dignidade e no conforto do usuário.
Foram ofertadas assistência e atendimento sócio assistencial às gestantes, com repasse de enxovais de bebê; às crianças, leites
especiais (fórmula infantil) e fraldas descartáveis infantis; aos cidadãos, pessoas com deficiências e idosos em situação de
vulnerabilidade, visando garantia de direitos, foram doados benefícios de material ortopédico (cadeiras de rodas, cadeira de rodas
higiênica, andador, muleta, bengala), fraldas descartáveis geriátricas, colchões especiais (d’água e caixa de ovo), malhas compressivas
para queimaduras, realização de exames de investigação de paternidade (teste de DNA), cobertores e outros itens que possam ser
caracterizados no atendimento realizado, bem como ações extensivas aos familiares, de apoio, informação, orientação e
encaminhamento.
Quanto ao desempenho das metas, a pandemia apresentou um aumento expressivo da vulnerabilidade da população goiana. A Proposta
de Trabalho vigente foi ajustada e realizou considerável incremento nas doações de benefícios, a fim de promover dignidade e a redução
das vulnerabilidades dos usuários.
ENTIDADES SOCIAIS (Entidade social assessorada e capacitada - Produto 10039; Entidade social atendida com auxílio - Produto
10040)
Serviço de assessoria, capacitação e apoio às entidades sociais cadastradas na OVG, com foco no Sistema Único de Assistência Social
(SUAS) e na Política Nacional de Assistência Social (PNAS), visando acompanhar, assessorar, fortalecer e qualificar a atuação de
entidades públicas e privadas junto aos beneficiários, bem como a concessão de benefícios, com vistas na promoção do direito à
cidadania e na inclusão social de pessoas menos favorecidas economicamente. Também atuou no fortalecimento da cultura do
voluntariado, mobilizando as entidades sociais no processo de articulação e apoio no desenvolvimento social.
As atividades de assessoramento às entidades sociais foram desenvolvidas por meio de contatos telefônicos e reuniões virtuais,
conforme temáticas do Plano de Capacitação elaborado pela equipe técnica, conseguindo superar a meta de atendimento, mesmo com
todas as dificuldades impostas pelo distanciamento social.
No processo de mobilização da sociedade para ações voluntárias, a OVG desenvolveu constantes articulações para captação de
doações, especialmente com o desenvolvimento da Campanha de Combate à Propagação do Coronavírus. A sociedade em geral,
empresas privadas e órgãos públicos se sensibilizaram e colaboraram com a Campanha, favorecendo o apoio às entidades sociais
cadastradas com a destinação de muitas doações para atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e possibilitando a
superação da meta de forma significativa.
PROGRAMA MENINAS DE LUZ (Adolescente e jovem grávida/pós-parto atendida - Produto 10037; Município beneficiado com o
Programa Meninas de Luz - Produto 10038)
O Programa oferece amparo a gestantes em situação de vulnerabilidade social, com idade de até 21 anos. As adolescentes e jovens
recebem apoio desde o pré-natal até o bebê completar um ano de vida, proporcionando conhecimento para que elas possam ter uma
gestação mais saudável e tranquila e aprendam a cuidar do filho.
O acolhimento é feito por uma equipe multiprofissional, com acompanhamento social, psicológico, nutricional, odontológico, orientações
sobre educação sexual e planejamento familiar, numa perspectiva de empoderamento feminino e ações que possibilitam o acesso à
renda, com foco na melhoria da qualidade de vida e integração ao mundo do trabalho.
O Programa Meninas de Luz atendeu 136 adolescentes e jovens gestantes e mães (número máximo correspondente ao mês de
dezembro/2021). A meta física deste produto deveria ser tratada como NÃO ACUMULATIVA, uma vez que a gestante recebe
acompanhamento durante a gestação e até 1 ano após o nascimento da criança.
Após análise das atividades do Meninas de Luz, foi proposta uma reestruturação a partir de julho/2020 (16º Termo Aditivo). O Programa
realiza um acompanhamento mais sistematizado e integral da gestante e busca mais efetividade nos resultados, com ações que
fortalecem o desenvolvimento biopsicossocial das adolescentes, orientações e capacitações voltadas à qualificação para inserção no
mercado de trabalho, com o objetivo de promover a autonomia das jovens mamães, garantia dos direitos sociais e geração de renda.
Assim, a meta física de atendimento à adolescentes e jovens no Contrato de Gestão é de 150/mês.
No entanto, o alcance da meta vem sendo prejudicado pela situação de pandemia, visto que as atividades presenciais estão suspensas e
as gestantes fazem parte do grupo de maior risco para Covid-19. Porém, a OVG fez adequações no atendimento, visando a manutenção
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do vínculo, orientações e acompanhamento, por meio de recursos tecnológicos e mídias sociais. As entregas de enxovais de bebê,
cestas de alimentos e de hortifrútis, itens de higiene pessoal e de proteção contra o coronavírus foram mantidas com agendamento e, em
algumas situações emergenciais, houve atendimento presencial.
A partir de julho de 2020, também houve a exclusão da meta de parcerias firmadas com municípios para promover a interiorização do
Programa Meninas de Luz, considerando que a OVG disponibiliza a metodologia, faz o treinamento da equipe, doa os enxovais de bebês
para as futuras mamães, mas depende da adesão do município e disponibilização de estrutura e técnicos para implantação do Programa.
Assim, a OVG encontrou dificuldades para cumprir a meta ao longo do 15º TA e, a partir de julho de 2020, houve a exclusão desta ação
na proposta de trabalho. Isto posto, solicitamos verificar a possibilidade de adequação na meta física do produto 10037 para 150
adolescentes e jovens grávidas/pós-parto para 2022 e 2023 e a exclusão do produto 10038 no PPA.
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE TRINDADE (Produto 10041)
Conforme previsto no Contrato de Gestão nº 001/2011 - SEAD/OVG, no mês de junho, o Governo de Goiás, por meio da OVG, promove
as atividades do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) de Trindade, instalado no Km 9,5 da GO-060, oferecendo um ponto de apoio aos
cidadãos que participam da tradicional romaria, com lanches, banheiros, espaço para descanso, capela para oração, atendimentos de
saúde, como aferição de pressão, glicemia, curativos e massagens nos pés, ou seja, ações voltadas ao bem-estar daqueles que
participam dessa manifestação cultural e religiosa tão importante em nosso Estado.
No entanto, em razão das medidas de caráter preventivo para conter a propagação do novo Coronavírus em Goiás, a Festa do Divino Pai
Eterno 2021 foi realizada exclusivamente na modalidade virtual, ficando proibida a presença física dos romeiros nas celebrações.
Consequentemente, não houve desenvolvimento das atividades do CAR Trindade, o que gerou o descumprimento da meta prevista no
17º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2011 de atender 300 mil romeiros. Não houve repasse financeiro por parte da SEAD
(SEI nº 202100005015935).
CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO DE MUQUÉM (Produto 10042)
Em agosto, o Governo de Goiás, por meio da OVG, promove as atividades do Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) de Muquém, instalado
no Km 30 da GO-237 (Rodovia da Fé), durante a tradicional romaria de Nossa Senhora D'Abadia, oferecendo um ponto de apoio aos
cidadãos que participam da tradicional romaria, com lanches, banheiros, espaço para descanso, capela para oração, atendimentos de
saúde, como aferição de pressão, glicemia, curativos e massagens nos pés, ou seja, ações voltadas ao bem-estar daqueles que
participam dessa manifestação cultural e religiosa tão importante em nosso Estado.
Em razão das medidas de caráter preventivo para conter a propagação do novo Coronavírus em Goiás, a Festa de Nossa Senhora
D’Abadia não foi realizada, gerando o descumprimento da meta prevista no 18º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão nº 001/2011 de
atender 30 mil romeiros. Consequentemente, não houve repasse financeiro da SEAD (SEI nº 202100005019437).
Para os próximos anos, solicitamos a alteração da meta do PPA para 30 mil romeiros.
NATAL DO BEM (Produto 10043)
Durante o mês de dezembro, o Governo de Goiás, por meio da OVG e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), realiza a distribuição de
brinquedos para crianças nos 246 municípios goianos, com o objetivo de garantir o direito de brincar e um Natal com mais dignidade e
alegria para as famílias em situação de vulnerabilidade social.
As entregas dos carrinhos, bonecas e bolas de vôlei e futebol ocorreram em parceria com as prefeituras e a quantidade de presentes
destinada a cada município foi definida de acordo com o Censo Escolar da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Também foram
repassados brinquedos para as entidades sociais cadastradas na OVG, com atuação na área infantil.
No total, foram entregues 500.000 brinquedos, cumprindo a meta prevista no aditivo vigente, alterada em razão do aumento nos custos
dos produtos, buscando um ajuste orçamentário diante do cenário econômico afetado pela pandemia. Também será necessário alterar a
meta do produto para 2022-2023.
RESTAURANTE DO BEM (Produto 10044)
O Programa Restaurante do Bem garante dignidade social e alimentar às pessoas, uma vez que reduz as desproteções sociais e danos
provocados pela falta de acesso a uma alimentação nutritiva e balanceada.
As refeições são servidas em 13 unidades de atendimento, os usuários participam de ações orientativas e de conscientização e ainda
contam com o Plantão Social, serviço de escuta qualificada com Assistente Social, que presta orientações e encaminhamentos, conforme
a demanda.
Desde o início da pandemia, a OVG serve refeições gratuitas para pessoas em situação de rua em Goiânia e Luziânia, em parceria com
as pastas municipais de Assistência Social, e para refugiados venezuelanos, em parceria com a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social (SEDS). Em novembro, iniciou a parceria com o município de Jaraguá. Foram doadas, desde março de 2020,
178.150 refeições gratuitas, sendo, em 2021, 116.750 refeições.
As metas foram cumpridas, atendendo o público-alvo do Programa que, em 2021, sentiu ainda mais os reflexos da pandemia.
PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DO BEM (Produto 10045)
No dia 04 de janeiro de 2021, foi aprovada a Lei nº 20.957, que dispõe sobre o Programa Universitário do Bem (PROBEM), e no dia 30
de março de 2021, o Decreto nº 9.843, que regulamenta o Programa. O PROBEM substituiu o antigo Bolsa Universitária, trazendo
avanços importantes para obtenção de maior eficiência e efetividade na política pública, aumento da segurança no processo de seleção,
elevado potencial de redução das desigualdades sociais por meio do acesso ao ensino superior e o alinhamento às demandas por
qualificação profissional no Estado de Goiás.
Dentre as melhorias conquistadas, podemos citar a inclusão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)
como fonte de dados para a seleção dos beneficiários, bem como a utilização do Indicador Multidimensional de Carência das Famílias
Ampliado (IMCF-A), desenvolvido para identificar os mais vulneráveis elegíveis ao recebimento do benefício.
No intuito de aprimorar as ações de mediação da integração ao mundo do trabalho, o novo Programa conta com o Banco de
Oportunidades, que estruturou parcerias com renomadas instituições para viabilizar o acesso dos beneficiários a capacitações e a outras
oportunidades que favoreçam o ingresso no mercado de trabalho.
Considerando o fortalecimento das ações de proteção social e o estímulo ao desenvolvimento da autonomia e do protagonismo do
beneficiário e seu grupo familiar, o PROBEM realiza o acompanhamento sócio assistencial das famílias mais vulneráveis do Programa.
Outro grande avanço está nos valores dos benefícios concedidos, que agora correspondem a 50% e 100% do valor da mensalidade,
limitados a R$ 650 (bolsa parcial) e R$ 1.500 (bolsa integral), exceto para beneficiários dos cursos de Medicina e Odontologia, cujos
valores são de R$ 2.900 (bolsa parcial) e R$ 5.800 (bolsa integral).
Para manter o orçamento e considerando também o parcelamento da dívida herdada da gestão anterior, nos aditivos vigentes em 2021
estavam previstos o atendimento de 6.000 estudantes no primeiro semestre e, com a realização do processo seletivo para inclusão de
5.000 novos beneficiados no segundo semestre, o atendimento a 10.000 estudantes. Por isso, desde o ano passado, solicitamos ajustar
o produto 10045, com a diminuição da meta de 14.000 para 10.000 alunos beneficiados, de 2021 a 2023, ressaltando que esses números
podem sofrer alterações ao longo do tempo, com base na disponibilidade orçamentária do Governo Estadual.
IDOSOS (Produto 10681)
A OVG é uma referência no Estado de Goiás na assistência ao idoso. Com quatro unidades em Goiânia, Centro de Idosos Sagrada
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Família (CISF), Centro de Idosos Vila Vida (CIVV), Espaço Bem Viver I (EBV I) e Espaço Bem Viver II (EBV II), a instituição oferece
atendimento totalmente gratuito, garantindo cidadania, qualidade de vida, longevidade e dignidade aos moradores e frequentadores
destes espaços, por meio de atividades de acompanhamento do Serviço Social e da Psicologia, atividades físicas, socioeducativas e
socioculturais, musicoterapia, inclusão digital e atividades de prevenção e atenção à saúde.
São quatro modalidades de atendimento: Instituição de Longa Permanência (ILPI), ofertada no CISF, que é voltada para idosos
dependentes ou semidependentes; Casa Lar, ofertada no CISF e CIVV, destinada a pessoas da terceira idade com autonomia funcional;
Centro Dia, desenvolvido no CISF, onde os idosos passam o dia e voltam para casa no final da tarde; e o Centro de Convivência,
ofertado nas quatro unidades da Organização, que recebe pessoas da comunidade para a prática de atividades gratuitas.
Os atendimentos presenciais do Centro Dia e dos Centros de Convivência foram suspensos temporariamente, em razão da pandemia. A
medida objetivou assegurar aos idosos menor exposição ao vírus e o cumprimento das medidas de distanciamento social por serem
considerados grupo de risco. Entretanto, as equipes multiprofissionais formadas por psicólogo, assistente social, fisioterapeuta,
profissional de educação de física, instrutor de inclusão digital, dentre outros, passaram a realizar um trabalho de atendimento,
monitoramento, orientação e divulgação de informações, por meio de telefonemas e grupos de WhatsApp, reuniões virtuais, atendimento
individual por videochamada, identificação de problemas emocionais, disponibilização de vídeos no canal da OVG no Youtube, dentre
outros, sempre buscando proporcionar bem-estar aos idosos e o fortalecimento de vínculos familiares e de amizade, com momentos de
socialização e troca de experiências, por meio das várias atividades gratuitas.
Visando o fortalecimento e resgate do voluntariado, os idosos residentes na ILPI (CISF) e Casas Lares (CISF e CIVV) participaram da
capacitação “Voluntários do Bem” e passaram a doar parte do seu tempo e talento para realizarem os acabamentos nas peças de
enxovais destinadas às gestantes assistidas pela OVG. Observamos o impacto positivo dessas vivências com a ampliação e melhoria da
interação, convivência, socialização e o exercício da cidadania.
O Centro de Idosos Vila Vida passou por uma grande reforma esse ano. Desde que foi fundado, em março de 1994, é a primeira vez que
o espaço passa por uma grande obra de modernização e melhoria, o que reforça o cuidado, carinho e respeito que o atual Governo de
Goiás tem pelos idosos. O Espaço Bem Viver I também está em reforma.
Ressalta-se que a permanência das atividades presenciais suspensas, conforme protocolos sanitários, refletiu nas metas e ocasionou um
número de atendimentos abaixo do proposto nas unidades Centro de Idosos Sagrada Família (CISF) e Centro de Idosos Vila Vida (CIVV).
No CISF, a adesão dos idosos às atividades on-line é dificultada pela característica dos usuários da região, que se interessam mais pelas
atividades físicas presenciais. No CIVV, se justifica pela suspensão do baile e tardes dançantes, que atraem um público que participa
especificamente dessas atividades.
ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL (Produto 10682)
O Centro de Adolescentes Tecendo Futuro (CATF) desenvolve um trabalho de fortalecimento de vínculos familiares e sociais, geração de
oportunidades de acesso à renda e profissionalização, com resultado na redução da vulnerabilidade e risco social, por meio da
implementação e fortalecimento de ações de promoção à cidadania, esporte, cultura, lazer e qualificação profissional para adolescentes e
jovens de 12 a 21 anos.
Para evitar o risco de contaminação pelo coronavírus, a equipe multiprofissional acompanhou os adolescentes, prestando orientações e
divulgando informações, por meio de ligações, grupos de WhatsApp, reuniões por aplicativos, com a disponibilização de vídeos no canal
da OVG no YouTube, com temas sobre saúde e bem-estar e envio de atividades e cursos que pudessem ser desenvolvidos on-line,
fazendo com que os vínculos permanecessem fortalecidos. Também foram realizados empréstimos de livros da Biblioteca e
semanalmente, em parceria com o Banco de Alimentos da OVG, distribuição de cestas com frutas e verduras, complementando as ações
da unidade.
Participante de seleções nacionais, a unidade está executando dois novos projetos: o “Linhas e Curvas”, que oferece curso de Corte e
Costura gratuitamente para adolescentes e mulheres da Região Leste de Goiânia, em parceria com a Fundação Banco do Brasil; e o
“Luz, Câmera e Conexão”, um laboratório multimídia voltado ao desenvolvimento de técnicas de comunicação e marketing para os
adolescentes e jovens, em parceria com o Programa Itaú Social Unicef.
Além disso, a unidade vem passando por uma grande obra na sua estrutura física, a fim de ampliar suas ações. Com todo o empenho, a
meta pactuada foi realizada, o que demonstra a capacidade de adaptação às necessidades do atual cenário, tanto por parte da equipe,
quanto dos usuários.
CASA DO INTERIOR DE GOIÁS (Pessoa do interior acolhida para tratamento de saúde na Capital - Produto 10685)
A Casa do Interior oferece hospedagem, cinco refeições diárias, transporte e acompanhamento profissional de equipe de enfermagem,
assistentes sociais, psicólogo e nutricionista, além de atividades socioeducativas e socioculturais para pessoas do interior do Estado em
tratamento de saúde na Capital, encaminhados pelas prefeituras ou entidades sociais.
Atendendo orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e Nota Técnica Pública CSIPS/GGTES/ANVISA nº 01/2020 para
prevenção e controle de infecções pelo novo Coronavírus em instituições de acolhimento, a unidade operou com apenas 50% da sua
capacidade. Diante disso, todas as medidas tomadas no enfrentamento à pandemia impactaram fortemente no cumprimento da meta.
PROGRAMA BANCO DE ALIMENTOS (Entidade social atendida - Produto 15060; Família atendida - Produto 15080)
O Programa NutreBem foi lançado pelo governador Ronaldo Caiado em outubro de 2021. A iniciativa é responsável pela distribuição do
Mix do Bem, um alimento nutritivo que contribuirá para ampliar a segurança alimentar das famílias em situação de vulnerabilidade social
no Estado. O produto inclui arroz, proteína de soja, cenoura, tomate, alho e cebola desidratados e não contém gorduras trans, gorduras
saturadas ou lactose. O NutreBem também produz legumes embalados a vácuo e frutas desidratadas para garantir que doações
cheguem a todas as regiões do Estado.
O Banco de Alimentos passou a ser gerido pela OVG em julho de 2019, por meio de um Termo de Fomento com a CEASA, com o apoio
da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA). Desde então, recebeu uma série de inovações, ganhou um novo
prédio, com estrutura mais adequada para conservar e evitar a contaminação dos alimentos. Nesse período, beneficiou 250 instituições
sociais e 2.526 famílias, com a doação de mais de 3,6 mil toneladas de frutas, verduras e legumes (in natura), com alcance de uma
média de 45 mil pessoas. Além disso, como auxílio na luta contra a fome, o Banco de Alimentos já promoveu, em todo o Estado, ações
de educação alimentar e nutricional que contou com 901 participações de entidades sociais que cuidam de crianças, grávidas, idosos e
pessoas em tratamento de saúde, e 873 participações de famílias em situação de vulnerabilidade social.
Esclarecemos que o atendimento com o Mix do Bem e os minimamente processados, previsto para iniciar em maio, ficou comprometido,
pois houve grande atraso na entrega dos equipamentos, justificado pelos fornecedores pela escassez de matéria-prima em razão da
pandemia. O recebimento de todo o maquinário aconteceu no fim de agosto, a instalação foi concluída em setembro e o atendimento teve
início em novembro, alcançando 116 entidades e 737 famílias, com a entrega de 991 quilos de alimentos em dois meses.
A Meta Física Realizada do Produto 10045 - Aluno Beneficiado com Bolsa Universitária, pertinente ao Programa 1040, foi informa no
Programa 1008 - Educação que Queremos.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Leonardo Lobo Pires

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Gerenciar os serviços próprios e de credenciados visando promover a qualidade do atendimento assistencial e de prevenção à saúde.

2.2 Legislação
Criação: Lei nº 4.190, de 22 de outubro de 1962; Alterações: Leis 10.150, de 29 de dezembro de 1986; 14.081, de 26 de fevereiro de
2002; 14.258, de 11 de setembro de 2002; 14.488, de 24 de julho de 2003; 15.150. de 19 de abril de 2005; 15.470, de 29 de novembro de
2005; 15.981, de 07 de fevereiro de 2007; 16.474, de 27 de janeiro de 2009 e 16.673, de 23 de julho de 2009; 16.769, de 10 de novembro
de 2009; 16.927, e 09 de março de 2010; 17.477 de 25/11/2011. LEI Nº 18.463, DE 09/05/2014.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em janeiro/2021, intuito de regulamentar os contratos de prestação de serviços da rede credenciada, bem como redimensionar a rede de
prestadores, alocando principalmente no interior do Estado as especialidades necessárias, o Instituto lançou três editais para
credenciamento de pessoa física, sendo eles: Edital 001 - Médicos, Edital 002 - odontólogos e Edital 003 - Terapias Complementares.
Recebemos 5.514 inscrições de pessoas físicas interessadas em credenciar à rede de profissionais do IPASGO. O processamento
destas inscrições foram divididas em 5 etapas de divulgação.
Ainda nesse período, lançamos dois editais de credenciamento para pessoas jurídicas, 004 - Hospitais e 005 - Clínicas, O objetivo é
regularizar os contratos vencidos, os dados dos prestadores defasados, e redistribuir cotas de exames e procedimentos de acordo com
estudos de capacidade e especialidade por região do Estado.
Estamos na 5ª fase de divulgação dos resultados preliminares e recursos administrativos, e liberamos a convocação dos habilitados da 1ª
Etapa de Divulgação, com 614 chamamentos. Finalizamos também a fase de inscrição dos editais 004 e 005 referente a pessoas
jurídicas com um total de 1.416 inscrições.
Ainda em janeiro, os usuários do Instituto de Goiânia e região começaram a marcar consultas na primeira unidade do IPASGO Clínicas
especializada em saúde mental. O local foi inaugurado em janeiro, iniciando os atendimentos com psiquiatras e psicólogos. O primeiro
IPASGO Clínicas especializado em Saúde Mental do Estado já registrou 13.210 atendimentos a seus Usuários.
A Unidade localizada no Setor Campinas, em Goiânia, conta com 49 profissionais e oferece consultas em psiquiatria, psicologia e
futuramente em terapia complementar (arteterapia, musicoterapia e teatro). O IPASGO Clínicas de Campinas é a quinta unidade neste
modelo. A rede de clínicas do IPASGO já registrou mais de 90 mil consultas entre 2019 e 2020.
No mês de abril o IPASGO iniciou o agendamento no IPASGO Clínicas de Anápolis para atendimento em cardiologia, ginecologia e
clínica geral. A ampliação tem por objetivo melhorar a assistência aos 53 mil usuários do município, bem como das cidades que
compõem a Regional Pireneus - Nova Veneza, Orizona, Petrolina de Goiás, Silvânia, Vianópolis, Alexânia e Pirenópolis.
O Posto de Atendimento do IPASGO em Jussara foi reaberto para amparar os usuários da região Noroeste do Estado. Os mais de 4 mil
usuários do Instituto que vivem nessas localidades poderão contar com 37 serviços. Além de Jussara, outras cidades do entorno poderão
aproveitar os serviços como a Cidade de Goiás, Buriti de Goiás, Faina, Matrinchã, Mossâmedes, Novo Brasil e Santa Fé de Goiás, entre
outras
Em Rio Verde as instalações que pertencem ao IPASGO e atualmente abrigam um Posto de Atendimento Administrativo foram
adequadas e ampliadas para acomodar também o IPASGO Clínicas com consultórios para atendimento médico eletivo.
O Posto de Atendimento de Piranhas foi reaberto em março, a Unidade vai amparar 2.313 usuários que moram no município. A intenção
é facilitar a vida dos usuários e oferecer serviços, como a inclusão no plano e emissão de boletos, além de assuntos financeiros e de
documentação.
Foi Instituído grupo de trabalho para análise preliminar das RDSs encaminhadas a Gerência para verificar indícios de autoria e
materialidade antes de encaminhar ao processamento administrativo.
No período de janeiro a Novembro de 2021, por meio de suas unidades descentralizadas, o IPASGO realizou 79.042 atendimentos que
incluíram atividades de prevenção, atendimentos de atenção primária e secundária e de urgência e emergência. A produtividade dessas
unidades minimiza os gastos físico-financeiros com doenças da alta complexidade, além de promover qualidade de vida para todos os
usuários do IPASGO.
Abertura de Postos de Atendimento nas cidades de Água Limpa, Marzagão, Orizona, Pontalina, Santa Terezinha, Edéia e Padre
Bernardo. Outros 13 municípios passaram a oferecer 38 serviços administrativos aos usuários do plano, como adesão, inclusão, entre
outros. Além disso, outro destaque para essa área foi a inclusão do Programa de Apoio Social (PAS) do Ipasgo em todos esses postos.
O Programa Manual do Bebê para gestantes marcou sua retomada, que estava suspenso devido à pandemia, com uma oficina "Gravidez
– Tempo de espera e transformação". O encontro foi limitado à participação de 15 mamães, para respeitar o distanciamento social,
realizado no auditório da sede do Instituto. Retomamos também programas gratuitos voltados para promoção de saúde. Os projetos que
estavam suspensos, prestam atendimentos para prevenir casos de hipertensão (Sob Controle) e garantir uma vida saudável para quem
está na melhor idade (Vida Plena).
Com o objetivo de promover uma cultura de cuidados com a saúde mental, o IPASGO realizou atividades gratuitas em alusão ao Janeiro
Branco, campanha que propõe reflexões sobre a qualidade de vida e da mente das pessoas. A ação Janeiro Branco – Mente sã, corpo
são, seguiu todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.
Promovemos 02 (duas) campanhas do IPASGO SOLIDÁRIO, uma campanha interna que conta com participação dos colaboradores com
o objetivo de reforçar o estoque de sangue do HEMOGO.
Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, buscou conscientizar a população sobre os aspectos que podem favorecer o
comportamento suicida e divulgar a existência de tratamento adequado.
Outubro Rosa, campanha de conscientização a população sobre a importância da prevenção e diagnostico do câncer de mama.
Novembro Azul, dedicado a conscientização sobre o diagnostico e a prevenção ao câncer de próstata.
O IPASGO promoveu a migração do processo de Esterilização Cirúrgica do meio físico para o SEI. Tal alteração acelerou a tramitação do
processo e reduziu o tempo para conclusão. Facilitou a consulta a informação pelo usuário, visto que, agora o interessado pode consultar

60



seu processo a qualquer momento e acompanhar sua tramitação.
Foi alterado nos processos a informação NEGADO para PENDENTE DOCUMENTAÇÃO. A troca da informação facilitou o entendimento
do usuário. Reduzindo assim, o número de judicializações indevidas.
O IPASGO renovou 127 contratos com autarquias, entidades de classe e prefeituras, com vigência final para 2024. Atualmente o Instituto
conta com quase 160 acordos em vigência. As renovações realizadas entre 2020 e 2021 aumentaram o número de usuários que estão no
interior do Estado de Goiás.
O IPASGO Realizou atendimentos para orientações sobre o PAS – Programa de Apoio Social, cadastros, recadastramentos, e
autorizações via sistema SAAT de procedimentos, com o objetivo de garantir o direito do usuário em participar do Programa, conforme
critérios estabelecidos na Instrução Normativa nº 144-2017/PR. O trabalho teve por finalidade a análise criteriosa da documentação
apresentada para cadastro e recadastro no PAS, visando a melhoria da operacionalização das liberações de exames e procedimentos
com descontos.
Desenvolvimento de Serviços para o EXPRESSO – Programa que visa otimizar o acesso da população ao governo de forma digital.
Desenvolvido pela Gerência de Planejamento e Sistemas de Informações para os digitais descritos abaixo:
Consulta Declaração de Imposto de Renda: O Titular consulta o relatório para Declaração de Imposto de Renda das coparticipações e
mensalidades debitadas em conta bancária;
Consulta Extrato Financeiro:
O Titular consulta o extrato financeiro das mensalidades de contribuição, guias de coparticipação e parcelamento;
Consulta Declaração de Imposto de Renda:
O Titular consulta o relatório para Declaração de Imposto de Renda das coparticipações e mensalidades debitadas em conta bancária;
Consulta Extrato Financeiro:
O Titular consulta o extrato financeiro das mensalidades de contribuição, guias de coparticipação e parcelamento;
Emite Relatório de Informação Cadastral:
Relatório de Informação Cadastral referente à pendências financeiras ou cadastrais do Titular e seus dependentes, que foram notificados
por meio de publicação no site ou jornal de circulação;
Solicita Exclusão do IPASGO Saúde:
Processo em que o titular solicita sua exclusão ou de dependente do IPASGO Saúde;
Solicita Desistência de Exclusão:
Solicitação em que o Titular requer a desistência da Solicitação de Exclusão do IPASGO Saúde no prazo de 30 dias da data de
solicitação de saída do IPASGO Saúde;
Agenda Consulta Médica:
O usuário realiza o agendamento de consultas médicas com clínicos e especialistas disponíveis no IPASGO Saúde;
Emite boletos do IPASGO:
O Titular emite os boletos de débitos pendentes (mensalidade / Coparticipação / Parcelamento e outros);
Altera Padrão de Acomodação:
O titular faz a opção de mudança de acomodação básico (enfermaria) e especial (apartamento).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O IPASGO utiliza o Planejamento Estratégico desde 2000, entendendo a necessidade de análise de cenário, estabelece metas bem
definidas para o Instituto, com prazos a serem cumpridos, bem como os instrumentos e recursos necessários para tal, com periodicidade
de revisão estabelecida de 4 em 4 anos.
Um órgão do Estado certificado pela NBR ISO 9001 desde 2002 que garante e utiliza o Sistema de Gestão da Qualidade
como uma importante ferramenta de gestão, procurando gerir e garantir a qualidade no atendimento aos requisitos legais e do cliente.
Assim, o SGQ do Ipasgo está desde então, devidamente implementado e mantido conforme requisitos da NBR ISO 9001/2015, a
qualidade está associada à cidadania.
Cabe-nos, portanto, reverter aos clientes/usuários a responsabilidade e eficácia de um trabalho que busca a excelência na prestação de
nossos serviços. O SGQ utiliza softwares específicos que auxiliam gestão de documentos, tratamento e controle de não conformidades,
revisão e criação de assuntos de processos, no monitoramento dos indicadores e no acompanhamento de planos de ação, assegurando
que o Sistema de Gestão da Qualidade do IPASGO possa alcançar seus resultados pretendidos:
Aumentar efeitos desejáveis;
Prever, ou reduzir, efeitos indesejáveis;
Alcançar melhorias.
O Ipasgo aderiu ao Programa Compliance Publico desde 2019 e vem aprimorando a sua gestão de risco a cada dia com a metodologia e
implantação de ações de controle, visando expandir o reconhecimento na certificação ISO 19600:2014 com vistas a aprimorar os
processos de Gerenciamento de riscos.
Com base na gestão de risco com objetivo de controlar ações para abordar riscos e oportunidades, o Ipasgo busca a reconhecimento da
ISO 19600:2014 – Sistema de Gestão de Compliance Diretrizes, o qual vem assegurar que todas as obrigações a que uma organização
está sujeita sejam identificadas e cumpridas, utilizando software específico para controle. Paralelamente, além da utilização dos
instrumentos legais como PPA/LOA, também utiliza-se a análise SWOT ferramenta que define pontos fortes e fracos, identifica
oportunidades e possíveis ameaças, fatores essenciais na análise e identificação do cenário em que o Ipasgo se encontra, e na
elaboração de táticas e estratégias para tratar os riscos e oportunidades que são acompanhados e reavaliados sistematicamente em
intervalos programados.
Os indicadores de desempenho relacionados ao Planejamento Estratégico foram reavaliados e readequados conforme a Política e
Objetivos da Qualidade, sendo monitorados por meio de ferramenta específica para gerenciamento de indicadores.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Descrição dos Principais Indicadores Estratégicos de Desempenho Monitorados:
Índice de satisfação do usuário em relação ao atendimento administrativo - Periodicidade – Mensal;
Índice de erros - Periodicidade: Mensal;
Número de processos judiciais – Periodicidade: Mensal;
Índice de processos (gestão por processo) revisados no ano - Periodicidade: Anual;
Índice de reclamações e denúncia da rede credenciada – Periodicidade: Mensal
Índice de Solução – Periodicidade: Mensal
Índice de satisfação do usuário com a rede de credenciados – Periodicidade: Mensal;
Índice de utilização – Periodicidade: Mensal;
Tempo médio de permanência internação – Periodicidade: Mensal;
Índice de atendimento dos fornecedores – Periodicidade: Mensal;
Índice de satisfação dos funcionários servidores e terceirizados – Periodicidade: Bianual;
Custo Per Capita – Periodicidade: Mensal;
Índice de comprometimento da receita com as despesas assistenciais - Periodicidade: Mensal;
Índice de comprometimento da receita com as despesas operacionais - Periodicidade: Mensal; Número de ações estratégicas finalizados
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no período – Periodicidade: Mensal;
Índice de rotatividade servidores efetivos – Periodicidade: Semestral;
Índice de rotatividade terceirizados – Periodicidade: Mensal;
Número de afastamentos servidores efetivos e terceirizados (por motivo) - Periodicidade: Mensal.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1012 - GESTÃO TRANSFORMADORA
AÇÃO: 2045 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Todas as Unidades IPASGO Clinicas, Vapt-Vupt de Goiânia e Interiores, Postos de Atendimentos e Sede Administrativa do IPASGO,
foram atendidas com suporte, sendo que algumas também com equipamentos, abaixo a relação das localidades.
IPASGO Clinicas: Setor Universitário, Saúde Mental (Campinas), Pediatria e Saúde da Mulher (Aparecida de Goiânia) e o de Anapolis.
Vapt-Vupt - Aparecida de Goiânia (Buriti Shopping), Shopping Cerrado, Araguaia, Buena Vista, Shopping Bougainville, Campinas, Cidade
Jardim, Garavelo, Praça da Bíblia, Mangalô, Passeio das Águas, Portal Shopping, Aparecida Shopping, Lozandes Shopping, Bela Vista.
Inhumas, Nerópolis, Senador Canedo, Trindade (2 unidades), Goianira, Itauçu, Avenida Brasil Sul (Anápolis), Alexânia, Pirenópolis, Nova
Veneza, Orizona, Petrolina, Silvânia, Vianópolis, Catalão, Ipameri, Pires do Rio, Ceres, Itapaci, Rialma, Rubiataba, Formosa, Planaltina,
Goianésia, Jaraguá, Cidade de Goiás, Itaberaí, Mozarlândia, Iporá, Itumbiara, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Goiatuba, Jataí,
Mineiros, Águas Lindas de Goiás, Cristalina, Luziânia, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Jardim Ingá, Morrinhos,
Piracanjuba, Porangatu, Minaçu, São Miguel do Araguaia, Posse, Alvorada do Norte, Campos Belos, Rio Verde, Quirinópolis, Santa
Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, Anicuns, Paraúna,
POSTOS DE Atendimento: Edéia, Caturaí,Catalão, Goiandira, Ipameri, Marzagão, Pires do Rio, Urutaí,Ceres, Crixás, Nova Glória,
Uruana, Santa Terezinha de Goiás, Formosa, Padre Bernardo, Goianésia, Cidade de Goiás, Nova Crixás, Itapuranga, Jussara, Iporá,
Piranhas, Itumbiara, Água Limpa, Jataí, Luziânia, Caldas Novas, Morrinhos, Piracanjuba, Pontalina, Porangatu, Posse, Rio Verde,
Cachoeira Alta, Acreúna, Quirinópolis, Santa Helena de Goiás, São Luís de Montes Belos, Anicuns, Firminópolis, Palmeiras de Goiás,
Uruaçu, Niquelândia.
Foram realizados um total de 2.888 (dois mil oitocentos e oitenta e oito) chamados (Solicitações de serviços diversos) a GPSI - Gerencia
de Planejamento e Sistemas de Informações, os quais foram todos atendidos.
Foram realizados vários atendimentos a Sede Administrativa, IPASGO Clinicas, Postos de Atendimento, vap vupt e prestadores de
Serviços. Conforme segue descrito a baixo:
Service Desk, um total de 19.775 (dezenove mil setecentos e setenta e cinco) chamados;
Field Service, 7.602 (sete mil seiscentos e dois) chamados;
Setor de Redes e Telecomunicações, 1.556 ( um mil quinhentos e cinquenta e seis) chamados;
Setor de Segurança, 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) chamados;
Divisão de Infraestrutura, 362 (trezentos e sessenta e dois) chamados.
O IPASGO por meio do sua GPSI, desenvolveu o Sistema para Credenciamento de Prestadores Pessoas Físicas e jurídicas. O processo
foi todo informatizado gerando maior agilidade e transparência no atendimento do edital de credenciamento.
OBSERVAÇÃO: Informamos que as metas inicialmente estabelecidas para o Produto código (14.460), não correspondem à realidade do
atendimento com suporte e equipamentos de TI a todos as unidades do IPASGO. Assim que possível faremos as modificações
necessárias para evitar discrepâncias entre metas e os atendimentos realizados.

62



PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1025 - M.O.V.E. GOIÁS
AÇÃO: 2095 - IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
inaugurado em janeiro a primeira Unidade do IPASGO Clínicas especializada em saúde mental, já registrou 13.210 ( Treze mil duzentos e
dez) atendimentos a seus Usuários.
Reabertura do Posto de Atendimento de Piranhas beneficiou 2.313 ( dois mil trezentos e treze) Usuários que moram no município.
O IPASGO iniciou o agendamento no IPASGO Clínicas de Anápolis para atendimento em cardiologia, ginecologia e clínica geral. A
ampliação tem por objetivo melhorar a assistência aos 53 mil usuários do município, bem como das cidades que compõem a Regional
Pireneus.
Reaberto o Posto de Atendimento do IPASGO em Jussara, proporcionando atendimento para mais de 4 mil usuários do Instituto que
vivem nessas localidades poderão contar com 37 serviços.
No período de janeiro a Novembro de 2021, por meio de suas unidades descentralizadas, o IPASGO realizou 88.811 (oitenta e oito mil
oitocentos e onze) atendimentos que incluíram atividades de prevenção, atendimentos de atenção primária e secundária e de urgência e
emergência.
Desde o mês de Setembro/2021, as solicitações para cadastro no PAS são iniciados nas Unidades de atendimentos do IPASGO, via SEI,
visando facilitar para o usuário o acesso ao Programa.
Ademais, dentre os vários atendimentos realizados pelo IPASGO no período de janeiro a outubro de 2021, destacamos os seguintes:
Anestesia : 94.453
Consulta: 1.478.756
Exame Externo: 2.517.414
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GTA: 386.320
Internação: 80.973
Odontológico: 505.858
Retomamos o Programa Manual do Bebê para gestantes e também programas gratuitos voltados para promoção de saúde. Os projetos
que estavam suspensos, prestam atendimentos para prevenir casos de hipertensão (Sob Controle) e garantir uma vida saudável para
quem está na melhor idade (Vida Plena).
Com o objetivo de promover uma cultura de cuidados com a saúde mental, o IPASGO realizou atividades gratuitas em alusão ao Janeiro
Branco, campanha que propõe reflexões sobre a qualidade de vida e da mente das pessoas. A ação Janeiro Branco – Mente sã, corpo
são, seguiu todos os protocolos de segurança contra a Covid-19.
Setembro Amarelo, campanha de prevenção ao suicídio, buscou conscientizar a população sobre os aspectos que podem favorecer o
comportamento suicida e divulgar a existência de tratamento adequado.
Outubro Rosa, campanha de conscientização a população sobre a importância da prevenção e diagnostico do câncer de mama.
Novembro Azul, dedicado a conscientização sobre o diagnostico e a prevenção ao câncer de próstata.
OBSERVAÇÃO 1: Informamos que quanto às metas inicialmente estabelecidas para os Produtos de códigos (10.777 e 10.759)
verificamos, após as primeiras medições, que o referencial "eventos" (por nós utilizado como parâmetro de medição) não correspondia à
realidade dos serviços prestados aos usuários, sendo assim, optamos por fazer a mensuração da quantidade de atendimentos prestados
e fixar esse parâmetro como meta a ser avaliada. Assim que possível faremos as modificações necessárias para evitar discrepâncias
entre metas e resultados alcançados.

OBSERVAÇÕES
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Ernesto Guimarães Roller

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Articulação política e administrativa do Governo com as esferas federal, municipal e estadual, outros poderes ou instituições
representativas da sociedade civil, bem como coordenação das suas relações com os municípios, a gestão de convênios e
acompanhamento da execução de projetos estaduais neles implantados. Cabe a esta Secretaria a coordenação dos pagamentos de
honorários aos advogados dativos, além da execução de parte das emendas parlamentares, pois fazem parte do orçamento público.

2.2 Legislação
Dec. Est. nº 9.751/21, Lei Estadual 20.968/21, Lei Estadual 20.820/20, Dec. Est. 9653 / 20, Decreto Estadual n 9.542 23/12/2019, Decreto
Estadual 9.49 de 14/08/2019, Lei Estadual 20.491 de 25/06/2019, Decreto Estadual 9436 de 29/04/2019, Lei Estadual 20.417 de
06/02/2019, Decreto Estadual 9.376 de 02/01/2019, Portaria 136 de 2019, Portaria 11 de 2019, Portaria 2 de 2019, Portaria 68 de 2018,
Decreto Estadual 8993 de 18/07/2017, Lei Estadual 19700 de 23/06/2017, Lei Estadual 19474 de 03/11/2016,

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Secretaria de Estado de Governo, SEGOV, é uma pasta de ação política e administrativa que tem como a função a interlocução com
políticos, líderes classistas, municipalistas e com a população em geral. A maioria das ações realizadas pela Secretaria tem como
principal objetivo o reforço da governabilidade, ou seja, trata-se de um órgão auxiliar direto da Governadoria. As ações finalísticas, como
a celebração e o acompanhamento da execução de convênios com municípios, ajustes com entidades sem fins lucrativos, análise e a
instrução de processos administrativos destinados ao pagamento de honorários a advogados dativos (serviço de assistência judicial)
descentralizam políticas estreitando laços com entidades ou entes federativos. Neste ano de 2021 a SEGOV executa parte das Emendas
Parlamentares Impositivas conforme LEI Nº 20.968, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021, desdobrando-as em convênios com Municípios ou
entidades sem fins lucrativos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Seguindo as Diretrizes do DECRETO N° 9.406, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019, que Institui o Programa de Compliance Público no
Poder Executivo do Estado de Goiás fazemos monitoramento sistemático de nossa matriz de risco aperfeiçoando a integridade das ações
e programas da Segov.
Ao longo do ano também elaboramos o nosso planejamento estratégico que definiu a visão, missão e valores que a sociedade e os
outros órgãos podem esperar da Segov na implementação dos programas e ações estabelecidos pelo PPA e as metas e indicadores que
permitem identificar se os procedimentos adotados ao longo do período estão levando a Segov na direção de seus objetivos institucionais

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores da Segov foram traçados de forma a garantir uma predição sobre o desempenho futuro do Órgão. Capacitação de
servidores; revisão sistemática de processos e de procedimentos visando a melhoria contínua dos mesmos; prazo para desenvolvimento
e colocação em produção de software para tramitação de processos dativos e de convênios visando o controle e a transparência para o
Governo e a Sociedade e; audiências regulares com lideranças classistas, municipalistas etc visando o estreitamento de laços.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1003 - CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
AÇÃO: 3069 - IMPLANTAÇÃO DE WIFI NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA-GO (EMENDA
PARLAMENTAR)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

REALIZAÇÕES
Não executada em 2021.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1033 - MUNICÍPIOS TRANSFORMANDO GOIÁS
AÇÃO: 2118 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

REALIZAÇÕES
Até o presente momento não foi realizado nenhum convênio com Prefeituras ou entidades sem fins lucrativos.
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AÇÃO: 3067 - PROJETOS E ATIVIDADES DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

REALIZAÇÕES
Ao longo do ano de 2021 tivemos vários repasse realizados via convênio com prefeituras e termos de fomento realizados via entidade
sem fins lucrativos. Como resultado desses repasses geraram vários tipos de produtos, desta forma levando benefícios à várias cidades
do estado.
AÇÃO: 3068 - PROJETOS E ATIVIDADES DECORRENTES DE EMENDAS NÃO IMPOSITIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901 - GABINETE DO SECRETARIO DE GOVERNO

REALIZAÇÕES
Não realizado no ano de 2021.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1039 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS
AÇÃO: 2134 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1950 - FUNDO ESPECIAL DE PAGAMENTO DOS ADVOGADOS DATIVOS E DO SISTEMA DE ACESSO A JUSTIÇA -
FUNDATIVOS

REALIZAÇÕES
Cabe a esta Secretaria a coordenação dos pagamentos de honorários aos advogados dativos, serviços prestados a título de assistência
judiciária no âmbito da Justiça Estadual, até o momento foram liquidados R$ 8.881.441,32

OBSERVAÇÕES
No mês de janeiro deste ano foram liquidados um valor de R$ 724.250,69, sendo que no mesmo mês não houve serviço prestado, pois
esse valor é referente ao pagamento dos serviços prestados durante o mês de dezembro de 2020.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Andréa Vulcanis

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução da política estadual do meio ambiente, proteção dos ecossistemas, dos recursos hídricos e minerais, da flora e
fauna e exercício do poder de polícia sobre as atividades que causem impacto ambiental.

2.2 Legislação
CF artigos 21, XIX e XX; 23, inc VI e VII; art. v24, inc VI e VIII e art. 225;
LEI Nº 17.257, DE 25 DE JANEIRO DE 2011;
LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019;
DECRETO N°, 9.568, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019;
DECRETO ° 9.772, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020;
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 13/2021

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No período de janeiro à junho a SEMAD passou por reformulação de gestão, nas quais formaram-se novas equipes que tiveram como
principal objetivo atender todas as demandas pleiteadas e consequentemente realizar as metas pactuadas para o exercício de 2021, para
o melhor detalhamento da Gestão, para o exercício de 2021, obtivemos grandes resultados em boa parte dos programas/produtos e
ações desta pasta, tais como, o novo sistema de licenciamento IPÊ, Projeto Juntos pelo Araguaia, Tocantinzinho, atendimentos à
Barragens Gerenciadas, Declarações de usos e solicitações de Outorga de uso de Recursos Hídricos , Comitês de Bacias Hidrográficas
de Rios Estaduais Instalados, dentre outros vários.
O maior propósito da Gestão é atender as metas pactuadas para o exercício, com maior celeridade e atenção possível.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA-2020-2023 e da LOA , o planejamento se baseia no plano de governo atual e nós:
Os Planos de Recursos Hídricos ;Planos Estaduais de Resíduos Sólidos; Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB); Projeto indutor
do Programa Produtor de Água implementado no Estado de Goiás, que é o Programa Produtor de Água do Ribeirão João Leite; Projeto
Juntos Pelo Araguaia; Projeto de Segurança Hídrica na Bacia do Meio Ponte.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
A SEMAD tem como principal indicadores de desempenho;
1: Doação de Mudas nativas do Cerrado;
2: Total de áreas recuperadas e/ou recuperação nas UCs Estaduais;
3: Número de mudas doadas/plantadas;
4: Número de Unidades de Conservação criadas;
5: Planos de Manejos;
7: Unidades Atendidas;
8: Modelo de Monitoramento implementado;
9: Juntos pelo Araguaia;
10: BIOGO;
11: CAR analisados
12: Comitês instalados, dentre outros.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1009 - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
AÇÃO: 2029 - GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO CONTROLE DO
USO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REALIZAÇÕES
DECLARAÇÕES DE USOS E SOLICITAÇÕES DE OUTORGA DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS RESPONDIDAS: Para o melhor
atendimento as metas pactuadas para o exercício de 2021 as declarações de usos de recursos hídricos e os novos processos de Outorga
são analisados e respondidos no Sistema Web Outorga, bem como as solicitações de Outorga em processo físico são analisadas e
respondidas por meio dos processos no Sistema SGA e SEI.
COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DE RIOS ESTADUAIS INSTALADO: Em Goiás há 4 quatro comitês em funcionamento que
atuam nos afluentes goianos do rio Paranaíba. Em 2021 estes comitês aprovaram seus planos de bacias, discutiram suas propostas de
enquadramento e emitiram várias deliberações sobre diversos temas, incluindo questões relacionadas às crises hídricas das bacias do
Meia Ponte e Piancó, além da assinatura do Marco Regulatório da Bacia do São Marcos.
Em outubro de 2021 foi implantado o comitê dos Afluentes Goianos do Araguaia (AGORA) através do Decreto 9.972/2021 que atuará nas
UPGRHs dos Afluentes Goianos do Médio e do Araguaia e na bacia do Rio Vermelho. Este Comitê está em fase de instalação e deverá
estar atuando efetivamente a partir de junho de 2022.
ESTUDO DE ENQUADRAMENTO DOS CORPOS DE ÁGUA EM CLASSES POR BACIA HIDROGRÁFICA ELABORADO:O
Enquadramento é um instrumento fundamental para a garantia da manutenção ou melhoria da qualidade das águas em curto, médio e

68



longo prazo contendo o diagnóstico da qualidade da água (o rio que temos), as metas de melhoria (o rio que queremos) e os custos e
soluções para atingir estas metas (o rio que podemos). Em 2021 foram apresentadas as propostas de Enquadramento dos corpos d’água
para as quatro UPGRHs dos afluentes goianos do Paranaíba sendo que a proposta para UPGRH do Baixo Paranaíba foi aprovada
incluindo a meta de chegarmos a 2040 com todos os rios da UPGRH com águas em níveis aceitáveis de qualidade (no máximo Classe
III). As demais propostas estão em fase final de discussão com expectativa de aprovação no primeiro semestre de 2022.
FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADA: A fiscalização de recursos hídricos tem como foco a busca pela
segurança das barragens cuja fiscalização seja de competência estadual, bem como o monitoramento para uso sustentável e regular dos
recursos hídricos. Assim, foram fiscalizadas até, julho de 2021, a quantidade de 18 barragens para verificação de eventuais riscos
relativos à segurança, bem como foram fiscalizados 23 pontos de captação de água que estavam ameaçando a segurança hídrica na
bacia hidrográfica ou para verificação de sua regularidade quanto aos parâmetros autorizados em sua Portaria de Outorga. No mês de
agosto foi realizada uma grande operação em todos os usuários industriais e comerciais (140 ao todo) localizados no Distrito
Agroindustrial de Anápolis, bem como nos principais usuários de recursos hídricos (13 pontos) localizados na zona rural situados na bacia
hidrográfica do Ribeirão Caldas, que abastece de água as empresas do DAIA e alguns bairros de Anápolis.
BARRAGEM GERENCIADA: O número de barragens gerenciadas baseia-se no número acumulado de barragens cadastradas no
sistema estadual de segurança de barragens acrescidas daquelas vistoriadas no período, que porventura não estejam cadastradas e
monitoradas de forma remota. Assim, até dezembro de 2020 havia 2.148 barragens cadastradas, ocorrendo o cadastro em janeiro de
mais 885 barragens, acumulando um total de 3.033 barragens até janeiro de 2021. Com as barragens cadastradas ao longo dos demais
meses, atingiu-se em dezembro de 2021 o total de 5.331 barragens cadastradas. Ademais, foram realizadas 22 vistorias em barragens
ainda não cadastradas, totalizando 5.353 barragens gerenciadas até dezembro de 2021. O gerenciamento das barragens ocorre
inicialmente por meio de avaliação das informações prestadas durante o cadastramento no sistema de barragens da Semad, às quais
permite a identificação de eventuais anomalias ou situações de risco para a segurança da barragem. As barragens cadastradas são
então categorizadas por meio de uma matriz de risco, e essa matriz identifica de forma priorizada as barragens que integrarão o Plano
Anual de Fiscalização da Semad e serão vistoriadas in loco. Para as demais barragens, categorizadas em menor grau de risco, realiza-se
o monitoramento da regularidade documental e são ainda realizadas vistorias aleatórias ou por meio denúncia de alguma situação de
risco.

OBSERVAÇÕES
SISTEMA DE OUTORGA DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS E LANÇAMENTO DE EFLUENTES IMPLANTADO: O Sistema
Web Outorga iniciou sua operação em fevereiro/2021 e tem passado por ajustes e correções de erros com previsão de conclusão das
funcionalidades para captação superficial e subterrânea no dia 30/06/2021. As funcionalidades para aproveitamento hidrelétrico serão
concluídas conforme tipologia e disponibilizadas ao longo dos meses do ano de 2021. A implantação da tipologia de outorga de
lançamento de efluentes depende de avaliação do respectivo módulo no Web Outorga, oriundo do Sistema Seriema, cedido pelo
IMASUL, além de questões como enquadramento dos corpos d’água, definição de parâmetros em conjunto com o Licenciamento
Ambiental e monitoramento. A SEMAD apresentou aos Comitês das Bacias Hidrográficas Afluentes Goianos do Rio Paranaíba a proposta
de enquadramento para os corpos d'água para discussão. Foram elaboradas minutas de manual técnico e instrução normativa para
orientar a futura emissão de outorga de lançamento de efluentes para discussão interna na GEOUT. TERMO DE COMPROMISSO
AMBIENTAL E CONVERSÃO DE MULTA assinado para desenvolvimento do modelo de análise de balanço hídrico para o sistema Web
Outorga.
AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE SEGURANÇA HÍDRICA: Em 2021 foram realizadas diversas ações para a garantia da
segurança hídrica em Goiás, destacando-se:
• Implementação da alocação negociada na bacia do Piancó, com acompanhamento do cumprimento das vazões alocadas.
• Acompanhamento da implementação da alocação negociada e estabelecimento do marco de segurança hídrica na bacia dos rios Verde
e Abóboras.
• Decretação do estado de emergência hídrica na bacia do Meia Ponte através do Decreto 9.872 de maio de 2021 com a implementação
das ações definidas no plano de emergência, incluindo redução das vazões outorgadas e alteração das regras de operação de
reservatórios que garantiram o abastecimento sem necessidade de racionamento em Goiânia.
• Discussão e assinatura do Marco Regulatório do São Marcos com a definição das regras para regularização dos usos na bacia do Alto
São Marcos, pondo fim ao segundo maior conflito pelo uso das águas do país, após mais de 15 anos de discussões sobre o tema.
SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE RECURSOS HÍDRICOS IMPLANTADO: FEste Sistema tem por objetivo reunir, dar
consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos no Estado, atualizar
permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda de recursos hídricos e fornecer subsídios para a elaboração dos
Planos de Recursos Hídricos. Uma proposta detalhada foi elaborada para a o desenvolvimento do SEIRH-GO e submetida ao Fundo de
Defesa dos Direitos Difusos (FDD-MJ) tendo sido aprovada em duas etapas, mas ainda aguardando a aprovação final e liberação dos
recursos. Com isto esta ação não foi implementada em 2021 e será iniciada assim que houver a liberação dos recursos.
PLANO DE BACIA HIDROGRÁFICA ELABORADO: Os Planos de Bacia Hidrográfica são planos diretores que visam a fundamentar e
orientar a implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos e seu gerenciamento dos recursos sendo planos de longo prazo,
com horizonte de planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e projetos. Estes planos contêm, entre
outros pontos, o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, um prognóstico com a análise de cenários futuros, o balanço hídrico,
as metas de racionalização de uso e um plano de ação para o atendimento destas metas. Em 2021 foram finalizados e aprovados os
Planos de Bacia para as quatro UPGRHs dos Afluentes Goianos do Paranaíba. Com isto estas UPGHRs agora dispõem de um
diagnóstico detalhado, um prognóstico com cenários prospectivos e um plano de ações para resolver os principais problemas
observados.
SISTEMA DE COBRANÇAS PELO USO DA ÁGUA IMPLANTADO: A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva reconhecer a água
como bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, incentivar a racionalização do uso da água e obter recursos
financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de bacia
Os valores arrecadados com a cobrança são aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e podem ser
utilizados para o financiamento de estudos, programas, projetos e obras incluídos nos Planos de Bacia, no pagamento de despesas de
implantação e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Os valores arrecadados podem ser aplicados a fundo perdido em projetos e obras que alterem, de modo considerado benéfico à
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de vazão de um corpo de água. Desta forma, os recursos oriundos da Cobrança são
fundamentais para garantir a conservação das bacias hidrográficas e o adequado funcionamento do sistema de gestão de recursos
hídricos. Em 2021 foi retomado o processo de discussão da implantação da Cobrança no Estado de Goiás com a elaboração de uma
proposta atualizada, a criação e/ou reativação dos Grupos de Trabalho da Cobrança nos comitês instalados e a realização de seminários
e reuniões sobre o tema. Também foram disponibilizadas simulações da arrecadação com base nos dados das outorgas emitidas no
Estado para discussão nos Comitês e há a expectativa da implantação da Cobrança até o 1º semestre de 2022 com arrecadação prevista
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em R$ 50 milhões por ano.
FISCALIZAÇÃO DO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS REALIZADA: A fiscalização de recursos hídricos tem como foco a busca pela
segurança das barragens cuja fiscalização seja de competência estadual, bem como o monitoramento para uso sustentável e regular dos
recursos hídricos. Assim, foram fiscalizadas até, julho de 2021, a quantidade de 18 barragens para verificação de eventuais riscos
relativos à segurança, bem como foram fiscalizados 23 pontos de captação de água que estavam ameaçando a segurança hídrica na
bacia hidrográfica ou para verificação de sua regularidade quanto aos parâmetros autorizaos em sua Portaria de Outorga. No mês de
agosto foi realizada uma grande operação em todos os usuários industriais e comerciais (140 ao todo) localizados no Distrito Agro-
indutrial de Anápolis, bem como nos principais usuários de recursos hídricos (13 pontos) localizados na zona rural situados na bacia
hidrográfica do Ribeirão Caldas, que abastece de água as empresas do DAIA e alguns bairros de Anápolis. Em Setembro foram
fiscalizadas 04 empresas outorgadas do Alto Meia Ponte (Gaasa,Centroálcool,Centrocouros e Embrapa), realizado o fechamento de 2
regos de água em Anápolis e Leopoldo de Bulhões na bacia do Rib Caldas e realizada 01 fiscalização por solicitação do MP em Nerópolis
de poços para abastecimento de um loteamento residencial. Nos meses de novembro e dezembro fora realizadas 04 fiscalizações em
barragens não cadastradas (01 Goiânia, 01 Bela Vista, 01 Goiatuba e 01 Piracanjuba). Além disso foram vistoriadas as 68 barragens
previstas no Plano Abual de Fiscalização em todo o Estado de Goiás.

AÇÃO: 2031 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO E METEOROLÓGICO EFICIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás - CIMEHGO e uma realidade no cotidiano dos Goianos com os esforços
de ações estruturantes de investimentos que iniciaram desde de 2019 o CIMEHGO conta hoje com site na internet com inúmeras
informações tais como previsão de tempo para 15 dias para todas as cidades do Estado, usinas de etanol e açúcar, usinas hidrelétricas,
sub estações de energia da ENEL, aeródromos e os pontos de captação de água da Saneago como também, prognostico climático para
6 meses ( possibilidade de antever situações de criticidade) estas informações são provenientes de investimentos em equipamentos
servidores de alto desempenho de última geração que estão instalados no Data Center do Estado, com objetivo de processar
informações dos modelos previsores de tempo e
clima os quais possui uma excelente acertabilidade sendo que as informações também são utilizadas pelo setor produtivo, com destaque
para defesa civil dos municípios e Estado nas ações de eventos naturais extremos. As ações estruturantes não param por aí, com
avanços contínuos de maneira coordenada e planejada estaremos consolidando no ano de 2022 dezenas de ações ais quais envolvem
esforços e investimentos realizados em 2021 sendo: Aquisição de 40 (quarenta) plataformas de coleta de dados para fortalecimento da
rede hidrometeorológica Estadual de Goiás e monitoramento das bacias críticas com investimento da ordem de R$ 1.500.000,00;
Investimento na modernização na área laboratorial no que tange a análise da qualidade de água e Sala de Situação de Monitoramento de
Riscos e Desastres Naturais do CIMEHGO na ordem de R$ 400.000,00; Parceria com a prefeitura de Anápolis no monitoramento do
ribeirão Piancó onde foram investidos por parte da prefeitura com a aquisição de 03 plataformas de coleta de dados hidrometeorológicas
R$ 200.000,00, os dados serão coletados e disponibilizados por meio do sistema de absorção de informações hidrometeorológicas do
CIMEHGO, nesta parceria a SEMAD/CIMEHGO entrou com a mão de obra especializada na instalação dos equipamentos; Parceria com
o Ministério de Meio Ambiente com o repasse por parte deste órgão de um monitor de qualidade do ar automático que será instalado em
Goiânia com investimentos na ordem de R$ 600.000,00, sendo que a SEMAD/CIMEHGO vai fazer parte (Integrar) a rede de
monitoramento da qualidade do ar Brasil; Modernização dos sistemas de absorção e disponibilização de informações sobre queimadas e
modelagem numérica de tempo na ordem de R$ 150.000,00 que irão auxiliar nas ações que envolve as unidades de conservação do
Estado de Goiás; Em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento – ANA o Estado de Goiás por meio do CIMEHGO passa
a ser também um dos autores da ferramenta Monitor de Secas a qual tem a função de acompanhar a evolução da seca no Brasil, com o
propósito de desenvolver informações a fim de mitigar os efeitos deste fenômeno em nosso Estado, com informações precisas para
antever as situações de crise resultando em 12 participações na elaboração de mapas no Monitor de Secas; Em parceria com a Agência
Nacional de Águas e Saneamento – ANA com a instrumentalização da Bacia do Rio São Marcos com a instalação de 12 plataformas de
coleta de dados hidrometeorológicas na ordem de investimento de R$600.000,00 com objetivo de fornecer informações sobre aquela
bacia hidrográfica e promover a gestão da disponibilidade hídricas versus demanda pelo uso da água; Criamos a rede de monitoramento
de qualidade de água no município de Alto Paraiso de Goiás, onde fazemos o acompanhamento sistemático dos principais mananciais;
Realizamos a amostragem de 512 pontos de coleta, resultando em 5632 análises laboratoriais de qualidade de água; Realizamos 45
medições de vazão a montante de Goiânia e 42 medições de vazão a montante de Inhumas, resultando em 2 curvas chaves em pontos
de
controle no alto rio Meia Ponte; Realizamos 78 medições de vazão em dois pontos do ribeirão Piancó e 39 medições de vazão Córrego
Sobradinho, resultando em 3 curvas chaves em pontos de controle na Bacia do Ribeirão Piancó; Realizamos 11 medições de vazão no
córrego retiro e 11 medições de vazão ribeirão caldas, resultando em 2 curvas chaves em pontos de controle na Bacia do Ribeirão
Caldas.

OBSERVAÇÕES
O monitoramento realizado no Alto Meia Ponte, Ribeirão Piancó e Ribeirão Caldas auxiliou em assegurar o abastecimento de água aos
usuários durante a crise hídrica sendo que em números atingimos mais de 1 milhão de pessoas; Realizamos também 108 amostragens
de qualidade do ar e 108 análises laboratoriais de qualidade do ar, resultando em alertas a sociedade especialmente no período de seca
em nosso Estado; Realizamos também a elaboração de 4000 mapas de Risco de Incêndio customizados para unidades de conservação,
corpo de bombeiros, meso regiões, linhas de transmissão para o apoio ao enfrentamento de queimadas; Realizamos também a
elaboração de 1000 mapas temáticos para enfrentamento
aos eventos críticos de precipitação participando também da operação tempestade do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás;
Realizamos também o monitoramento via satélite de 50 motobombas na bacia do rio Meia Ponte e 10 no Ribeirão Piancó, instalados em
pequenos produtores rurais. Realizamos também, uma instrução sobre eventos críticos extremos em cidades no curso de formação da
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia ano 2021; Elaboração de 303 informativos das condições do tempo.
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PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1011 - GESTÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE RECURSOS NATURAIS
AÇÃO: 2035 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL PARA O ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REALIZAÇÕES
ASSESSORAMENTO AOS MUNICÍPIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO AMBIENTAL REALIZADO:
Ao decorrer do ano foi realizado atendimentos aos municípios quanto à aplicação e entendimento da Resolução Nº 02/2016 do CEMAm
para licenciamento de Atividades de Impacto Local definidas no Anexo Único desta Resolução dos municípios descentralizados. Foi
criado um grupo no TELEGRAM para apoio aos municípios quanto ao ICMS Eco e Descentralização. Acompanhamento das deliberações
do CEMAm quanto a publicação da nova Resolução para a Descentralização. Participação na Semana do Meio Ambiente. Webinar:
Palestras sobre os projetos envolvendo as espécies ameaçadas: onça-parda e tamanduá-bandeira; lançamento sobre o resultado da
enquete de escolha dos representantes de Fauna para cada Parque Estadual e o Projeto Detetives Ecológicos no PEMA. Atendimento
virtual de dúvidas dos municípios referentes ao ICMS Ecológico e a descentralização do licenciamento municipal. Credenciamento para
exercício da competência municipal para Licenciamento Ambiental de atividades de impacto local de acordo com a Resolução CEMAm nº
107/2021. Atendimento aos municípios sobre a nova resolução 107/2021.
PROJETO PILOTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTÁVEL IMPLEMENTADO: Implementação de 206 Km de
terraceamento no PA Sílvio Rodrigues; no momento está sendo implementado as ações de cercamento (10 Km), como complementação
da meta de 25 Km de cercamento previstos no Plano de Trabalho do convênio ANA n° 006/2016"- SICONV/840445/2016. Com realização
de visitas técnicas in loco para certificação dos serviços executados e posterior pagamento.
AUDIÊNCIA DE AUTOCOMPOSIÇÃO DE CONFLITOS AMBIENTAIS REALIZADA: Até o ano de 2021 ainda não havia o instituto da
autocomposição e os processos iam diretamente para julgamento em outra na GECAD. O que antes tinha um prazo médio de 8 anos
para o julgamento da lide dentro da SEMAD. Com a implementação, os processos passaram para a GEFFOMED, onde saíram do 0 e em
quase 1 ano, aproximadamente 600 processos foram vistos, obtiveram andamentos e muitos deles tiveram acordos resolvidos em poucos
meses, pelos quais, foi publicada a revisão da lei n. 18102/2013 e instituiu as audiências de autocomposição no Estado, em seguida o
setor passou por treinamentos e estruturação de pessoal. Em fevereiro iniciou as audiências e em abril foi criado o evento SEMAD
PRESENTE NA CONCILIAÇÃO que vai até a região do interessado para facilitar o processo.
INSTITUIÇÕES PARA FORMAÇÃO DE EDUCADORES CAPACITADAS: O projeto elaborado para formação de educadores ambientais
pelo qual tem passado por tratativas com instituições de ensino para a elaboração do conteúdo programático do curso e posterior
aplicação nas instituições para a formalização da formação de educadores capacitadas.
PROJETO JUNTOS PELO ARAGUAIA IMPLEMENTADO: Foi elaborado o Projeto Conceitual, Projeto Executivo, Mapeamento das Áreas
Prioritárias, e Edital para Credenciamento de Entidades a serem Executoras no Programa. Depois de publicado o Edital, foi analisada a
documentação de três empresas, sendo elas STCP Engenharia de Projetos Ltda., PROERG Projetos e Empreendimentos Ltda. e Instituto
Espinhaço - Biodiversidade, Cultura e Desenvolvimento Socioambiental. Até o momento foram credenciados a STCP Engenharia e o
Instituto Espinhaço. Estão em tratativas a captação de recursos para a execução do Programa, sendo até o momento formalizados os
acordos com a Anglo American (Lote 1) e Hypera Pharma (Lote 2), no valor de R$ 7 milhões e R$ 11 milhões, respectivamente, bem
como a expectativa de R$ 24,9 milhões com a Rumo Logística, e articulação de mais R$ 8,6 milhões com a Anglo American. Em relação
ao Lote 1, que tem o patrocínio da Anglo American já foi realizada a mobilização com os proprietários, selecionadas as áreas, elaborado
os projetos por propriedade e encontra-se em execução dos plantios. Já o Lote 2, patrocinado pela Hypera Pharma encontra-se em
andamento a seleção das áreas, elaboração dos projetos e plantios.Visando a captação de recursos, foi realizado roadshow, bem como
diversas apresentações sobre o Programa. O Programa está sendo acompanhado pela equipe da Secretaria Geral do Governadoria -
SGG, com reuniões mensais, por se tratar de um Programa prioritário do Governo. Foi realizado o mapeamento de riscos e cronograma
de entregas. Está em discussão a elaboração do Acordo de Cooperação Técnica para a Governança.

OBSERVAÇÕES
CAMPANHA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA USUÁRIOS DE RECURSOS NATURAIS REALIZADA: O produto Foi elaborado pela
Gerência de Desenvolvimento Sustentável e Educação Ambiental -GEEDA/SEMAD, no qual está sendo desenvolvido em parceria com
outras gerências, as campanhas de Educação Ambiental para usuários de recursos naturais. Foi realizada entre os dias 22 e 26 de
março, a campanha em comemoração ao dia mundial da água, formalizado no processo SEI 202100017000656. Entre os dias 05 e 10 do
mês de junho, foi realizada os eventos da semana de meio ambiente. A proposta inicial foi formalizada no processo SEI
202100017004571, a qual foi discutida e realizada com outras áreas da SEMAD.

AÇÃO: 2037 - GESTÃO E PROTEÇÃO DA FAUNA E FLORA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
EMPREENDIMENTO COM USO E MANEJO DE FAUNA FISCALIZADO (IN 01/2021-SEMAD): As atividades relacionadas à fiscalização
de empreendimentos de uso e manejo de fauna, considerando as metas definidas, para os meses de janeiro e abril foram realizadas. Nos
meses de fevereiro e março, não foram realizadas diligências fiscalizatórias para este tipo de empreendimento em razão do agravamento
da pandemia de COVID-19, já que os criadouros são localizados em residências e propriedades particulares que não possibilitariam
adequado isolamento dos fiscais e dos empreendedores. Para o mês de abril foi possível organizar diligências fiscalizatórias para
empreendimentos cujas características permitissem que fiscais e empreendedores permanecessem em segurança. Aos poucos as
atividades fiscalizatórias retornaram ao comum, com intuito de atender as metas pactuas para o produto acima mencionado.
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PLANO ESTADUAL DE CONSERVAÇÃO DA FAUNA SILVESTRE ELABORADO: Alguns dos projetos que devem compor o plano já
estão em andamento. Portanto, partes importantes do plano já foram desenhadas bastando apenas fazer a integração das ideias que o
formarão para que a meta anual de elaboração seja retomada. Optou-se por dar andamento aos projetos iniciais antes da estruturação do
plano por serem projetos imprescindíveis às ações de conservação da fauna, inclusive no âmbito do licenciamento. Justamente por
priorizar os projetos em andamento é que não foi possível dar andamento à elaboração do Plano Estadual de Conservação da Fauna
Silvestre nos meses de setembro e outubro.
SOLICITAÇÕES DE CONVERSÃO DE USO DO SOLO (SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA) ANALISADAS: Ao decorrer do ano
para este projeto ocorreu a implementação das matrizes para a supressão no sistema IPÊ, sem seguida foi elaborado a checagem das
informações prestadas no âmbito das tipologias enquadradas como registro eletrônico, foram realizados análises das solicitações para
conversão do uso do solo e gerir/operar o sistema DOF (Documento de Origem Florestal).

OBSERVAÇÕES
AUTORIZAÇÕES PARA O USO E MANEJO DA FAUNA ANALISADAS: Ao decorrer do ano de 2021, foi possível atender todas as
solicitações pleiteadas para o uso e manejo da fauna, em tempo, foram respondidas.
CADASTRO DA CRIAÇÃO AMADORA DE PASSERIFORME HOMOLOGADOS: Para este produto, todas as solicitações pleiteadas para
Cadastro de Criação Amadora de Passeriformes foram analisadas e homologadas conforme demandas.

AÇÃO: 2038 - LICENCIAMENTO E CONTROLE AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REALIZAÇÕES
PROCESSOS DE EMPREENDIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MONITORADOS: Neste produto, no primeiro semestre,
foram realizados vistorias/fiscalizações para acompanhamento de processos com licenças ambientais e TCAs válidos, sejam em
processos em que o empreendedor solicitou a renovação da licença ou não. Devido à pandemia de Covid-19, as vistorias podem ser
realizadas de forma remota, através das diversas tecnologias disponíveis que nos permitem tal avaliação. Para o segundo semestre, foi
elaborado um módulo de análise de pós licenças no sistema IPÊ que será desenvolvido e colocado em produção no ano de 2022, o que
facilitará o controle de ações e otimização das vistorias realizadas. O monitoramento se dá também através de análise de atendimento de
condicionantes de caráter documental, que não dependem de vistoria remota ou local.
NOVO SISTEMA DE LICENCIAMENTO IMPLANTADO - IPÊ: Ao decorrer do ano foram entregues 3 (dois) de 6 (seis) produtos previstos
no Contrato nº 05/2021 - SEMAD. O Contrato nº 05/2021 - SEMAD tem por escopo a prestação de consultoria especializada para a
realização de estudos no âmbito do programa de revisão e aprimoramento da gestão do licenciamento ambiental de Goiás e prevê a
entrega dos produtos 2 à 6, dentre os produtos previstos tem-se a modelagem piloto de duas matrizes de indicadores de resultado
(produto 2); a elaboração das Matrizes de Impacto, para todas tipologias de empreendimentos licenciadas pela SEMAD e elaboração de
manual de procedimento para o licenciamento ambiental até a fase de pós licença, incluídos modelos e métodos de auditoria,
monitoramento e fiscalização (produto 3, dividido em 3 lotes); a elaboração da Carta de Serviços de licenciamento ambiental, elaboração
de formulários de informações e modelos de relatórios para uso digital, para o estabelecimento do procedimento de licenciamento
ambiental (produto 4); treinamento das gerências da SEMAD para elaboração e homologação de matrizes de nova tipologias de
empreendimentos que podem vir a ser licenciadas no Estado de Goiás (produto 5A); instruções para sistema de licenciamento ambiental
goiano e capacitação dos técnicos da SEMAD, empreendedores e consultores (produto 5B); e o relatório final consolidado de ações e
melhorias (produto 6). Durante o ano de 2021, foram entregues e pagos: o produto 2 (em maio), o produto 3 (um lote em julho contendo
93 matrizes referentes a 44 tipologias, um lote em julho contendo 92 matrizes referentes a 45 tipologias e um lote em setembro contendo
120 matrizes referentes a 60 tipologias), e o produto 5A (em novembro), de modo que parte das matrizes entregues e as produzidas
pelos analistas da SEMAD, durante a realização da capacitação que compõe o produto 5A, já estão em operação no sistema IPÊ e a
disposição do usuário final.
Esclarece-se que o produto 1, que constitui-se da entrega do Plano de Trabalho Geral, foi entregue no mês de agosto de 2020 por outra
empresa na vigência do Contrato nº 06/2020 - SEMAD, sendo que este foi rescindido em razão da não entrega do produto 2, motivo pelo
qual a segunda colocada na concorrência 01/2019 - SEMAD foi chamada e firmou-se o Contrato nº 05/2021 - SEMAD, que está vigente.
15963 - INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS A PLATAFORMA EXPRESSO: Dentre os serviços inscritos na CARTA a SEMAD por meio da
Gerência de Planejamento e Gerencia de tecnologia selecionou 4 serviços a serem integrados na plataforma Expresso até o final do mês
de agosto. Os 4 serviços selecionados foram homologados e estão disponíveis para acesso no portal, sendo, Obter Licença para Pesca.
Autorização para exercer a atividade pesqueira nas áreas de jurisdição brasileiro nas modalidades: amadora embarcada, amadora
desembarcada, esportiva embarcada, esportiva desembarcada e subaquática. Sem prioridades, uma vez que a Licença é emitida
automaticamente após o cadastro dos dados do usuário.

OBSERVAÇÕES
AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E/OU MONITORAMENTO DE PRÁTICAS ILEGAIS REALIZADA: No período de janeiro a dezembro, neste
produto foi realizado 92% do passivo ambiental anterior a 2020, realizado também 7 (sete) operações de fiscalização ambiental
realizadas.
MODELO DE GESTÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS IMPLEMENTADO: Ao decorrer do ano de 2021 ocorreu a criação de um
dashboard de consulta de informações ambientais com base no banco de dados do SIGA. DADOS E INFORMAÇÕES AMBIENTAIS
GEORREFERENCIADAS. Dados vetoriais, matriciais e tabulares produzidos pela SEMAD e introduzido no SIGA para consultas internas
e externas.
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO SETOR PRIMÁRIO ANALISADOS: Ao decorrer do ano de 2021, apesar das
dificuldades enfrentadas, foram atendidas todas as solicitações pleiteadas via sistema SGA e sistema IPÊ, gerando as licenças e outros
diversos certificados de registro via demanda.
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REESTRUTURADA E IMPLEMENTADA: No que se refere ao Produto Compensação Ambiental
Reestruturada e Implementada, referente aos 3 (três) projetos propostos, subdivididos em 13 atividades, foram concluídos 2 (dois)
projetos, sendo 11 atividades implementadas. Os projetos concluídos foram: a regulamentação do processo de gestão e execução dos
recursos de compensação ambiental (IN 002/2021 e Decreto Estadual 9.710/2020); a regulamentação (Decreto n.º 9.710/2020) e
elaboração de Termo de Referência para implementação dos Fundos de Compensação Ambiental, Conversão de Multas e Recursos
Hídricos. Referente às ações, houve o incremento da produtividade e do número de processos analisados. Importante destacar que as 2
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atividades restantes, " Definir a estrutura e criar o módulo de cálculo da compensação ambiental a partir de esboço já elaborado." e
"Disponibilizar o módulo para o empreendedor", relacionadas ao projeto "Criação do módulo de compensação ambiental dentro do
sistema informatizado de licenciamento ambiental", estão em fila de prioridades do setor de TI da SEMAD. Conforme previsto no PPA
2020-2023, a meta do produto declarada e implementada em 2020 foi 50 %. A meta para 2021 é de 90% do produto implementado. Em
virtude dos avanços alcançados, até o mês de dezembro/2021, somado ao que foi atingido em 2020, têm-se o percentual de 97,37 % da
compensação ambiental reestruturada e implementada.
15962 - IMPLEMENTAÇÃO DOS APLICATIVOS SEMAD: Por meio do processo administrativo 202000017006388 foi realizado a
contratação de aplicações para o aperfeiçoamento do registro de denúncias ambientais, lavratura eletrônica de instrumentos de
fiscalização (Auto de Infração, Termo de Embargo, Termo de Apreensão e Depósito, Termo de Destruição, Notificação etc). A
contratação foi realizada por meio de compensação referente à Compensação Ambiental da empresa USINA NOVA GÁLIA LTDA. O
contrato foi assinado em 20 de janeiro de 2021 e os trabalhos se iniciaram em fevereiro. A contratação esta dividida em 7 produtos,
sendo: 1 - Aplicativo mobile para registro de denúncias ambientais; 2 - Aplicação web para registro de denúncias ambientais; 3 -
Aplicativo mobile para lavratura de Autos; 4 - Aplicação web para lavratura de Autos; 5 - Aplicativo mobile para consulta de existência de
Autos; 6 - Aplicação web para consulta de existência de Autos e 7 - Interface Web para sistematização das denúncias e Autos Lavrados.
O produto 7 irá substituir o Sistema de Gestão Ambiental - SGA no que tange as funcionalidades relacionadas a fiscalização ambiental e
julgamento.
15961 - APRIMORAMENTO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO SETOR SECUNDÁRIO E
TERCIÁRIO - FUPEF: O Contrato nº 01/2021 – SEMAD tem por escopo a prestação e serviços técnicos especializados no
assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva para aperfeiçoamento e análise dos processos de licenciamento ambiental
de empreendimentos ou atividades no setor secundário e terciário da SEMAD. No referido contrato é previsto a entrega de 11 produtos
que constituem-se da entrega dos pareceres técnicas, denominados Relatórios de Assessoramento Técnico Especializados – RAEs, que
podem ser entregues divididos em lotes que constituem um produto. Esclarece-se que um RAE pode abranger mais um processo
administrativo, são as chamadas unificações. No ano de 2021, a FUPEF, empresa contratada para prestação do serviço, apresentou por
volta de 263 RAEs que abrangem em torno 347 processos.
15960 - APRIMORAMENTO E ANÁLISE DOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO SETOR PRIMÁRIO E
INFRAESTRUTURA - FADECIT: O Contrato nº 02/2021 – SEMAD tem por escopo a prestação e serviços técnicos especializados no
assessoramento em gestão pública e engenharia consultiva para aperfeiçoamento e análise dos processos de licenciamento ambiental
de empreendimentos ou atividades no primário e infraestrutura da SEMAD. No referido contrato é previsto a entrega de 11 produtos que
constituem-se da entrega dos pareceres técnicas, denominados Relatórios de Assessoramento Técnico Especializados – RAEs, que
podem ser entregues divididos em lotes que constituem um produto. Esclarece-se que um RAE pode abranger mais um processo
administrativo, são as chamadas unificações. No ano de 2021, a FADECIT, empresa contratada para prestação do serviço, apresentou
por volta de 362 RAEs que abrangem em torno de 376 processos.

AÇÃO: 2039 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEIS RURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO COM PLANOS DE MANEJO ELABORADOS E IMPLEMENTADOS: O processo de elaboração de
planos de manejo é longo. Já está em fase final de elaboração o Plano de Manejo do Parque Estadual da Mata Atlântica - PEMA e o
Plano de Manejo Espeleológico do Parque Estadual de Terra Ronca também está em elaboração. Foram aprovados em março os Plano
de de Manejo do Parque Estadual da Serra de Caldas Novas, Parque Estadual de Terra Ronca e Parque Estadual Altamiro de Moura
Pacheco (Esses Planos de Manejo, já existiam, porém nunca haviam sido devidamente aprovados, por decisão da Pasta, foi entendido,
que estes possuíam conteúdo técnico suficiente para sua aprovação). No momento está em elaboração/revisão os Planos de Manejo das
seguintes UC's:
1: Parque Estadual de Paraúna - PEPA;
2: Área de Proteção Ambiental da Serra das Galés e da Portaria;
3: Área de Proteção Ambiental da Serra Geral de Goiás;
4: Parque Estadual de Terra Ronca;
5: Parque Estadual da Serra de Caldas Novas;
6: Parque Estadual Águas do Paraíso;
7: Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e Parque Estadual João Leite;
8: Parque Estadual Telma Ortegal;
9: Parque Estadual dos Pirineus;
10: Área de Proteção Ambiental os Pirineus;
11: Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CRIADA COM CADASTRO ESTADUAL NO CEUC: Nesse período foi criada e registrada no CEUC a:
1:RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL SEMENTE DO AMOR - RPPN SEMENTE DO AMOR, criada por meio da
Portaria GAB nº 60/2021 ( 24 dias do mês de março de 2021);
2: RPPN Beia da Mata (Portaria 220/2021 - SEMAD), localizada no município de Edéia, com área de 9,52 ha, criada em 30 de setembro
de 2021;
3: RPPN Renascer (Portaria 300/2021 - SEMAD), localizada no município de Alto Paraíso de Goiás, com área de 9,6905 ha, criada em 06
de dezembro de 2021;
4: RPPN Canto de Oxum (Portaria 301/2021 - SEMAD), localizada no município de Alto Paraíso de Goiás, com área de 9,9 ha, criada em
03 de dezembro de 2021;
A medida em que novas UCs estaduais, municipais e RPPN, forem criadas, serão inseridas no sistema.
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MANTIDAS: As 24 unidades de conservação estaduais são geridas pela SUCRA, por meio de ações de
monitoramento, fiscalização, conselho consultivo, aquisição de bens e serviços necessários para a manutenção desses espaços
territoriais. Para a implementação das unidades de conservação estaduais, foram destinados mais de R$ 48.049.277,01 de recursos de
compensação ambiental e conversão de multas, além de recursos do tesouro, para a aquisição de bens e contratação de serviços
necessários a proteção, gestão e manejo das unidades de conservação. Nas Unidades de Conservação (UCs) foram implementadas
ações como reflorestamento de aproximadamente 1.366,22 ha de áreas degradadas no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco
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(PEAMP)/Parque Estadual do João Leite (PEJol); Está em elaboração o georreferenciamento de 06 unidades de conservação: Parque
Estadual da Mata Atlântica (PEMA), Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCaN), Parque Estadual Telma Ortegal (PETO),
Parque Estadual Águas do Paraíso – (PEAP), Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP)/Parque Estadual do João Leite
(PEJol).
CONCESSÃO DE PARQUES ESTADUAIS REALIZADA: O contrato com entre a SEMAD e o BNDES foi assinado 31/03/2021 e seu
extrato publicado no DOE em 22/04/2021. Cujo objeto é a prestação de serviços técnicos, pelo BNDES, de apoio, avaliação, estruturação
e implementação de projetos visando à concessão dos serviços públicos ou de uso de bem público com delegação de serviços de apoio à
visitação, à revitalização, à modernização, à operação e à manutenção dos serviços turísticos no Parque Estadual de Terra Ronca, no
Parque Estadual Serra de Caldas Novas e no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco. O projeto é divido em 3 (três) fases, com
início em Abril/2021 e finalização em Julho/2022. As fases são as seguintes: diagnóstico, modelagem e ritos licitatórios. No momento está
sendo realizado a confecção do diagnóstico.

OBSERVAÇÕES
PLANO DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INCÊNDIOS FLORESTAIS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO IMPLEMENTADO: Foram
elaborados planos operativos para 17 unidades de conservação das 24 totais pertencentes ao estado (70%) o que corresponde as 14
unidades de conservação de proteção integral (100%) e 03 de uso sustentável. Os planos operativos foram elaborados agora estão
sendo implementados ao longo do ano.
Para a gestão de incêndios florestais em unidade de conservação foram realizadas ainda as seguintes ações:
- Contratação de 5 (cinco) Polos de brigadas para cobrir 10 unidade de conservação de proteção integral;
- Contratação de 1.128 horas máquina de aceiros mecânicos;
- Aquisição de equipamentos como: sopradores costais (61), motosserras (21), bombas costais, queimadores florestais (10), roçadeiras
(21), drones (03), Kit pick-up para combate a incêndio florestal (4), motobombas, carreta tanque para trator, grade de arado, sistema de
comunicação via rádio e etc.
- Realização de cursos de capacitação de bombeiros civis florestais (brigadistas), contemplando mais de 186 pessoas, entre servidores
da pasta e parceiros (servidores de prefeituras, brigadas voluntárias e demais interessados).
No âmbito da governança, foi reativado o Comitê Estadual de Gestão de Incêndios Florestais e estamos trabalhando no Plano Estadual
de Gestão de Incêndios com múltiplos órgãos do governo, como os Bombeiros Militares, Defesa Civil, Secretaria de Educação, Saúde,
Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, entre outras.
Como resultado, dessas parcerias, a Defesa Civil fez o mapa de setorização de todos os nossos parques, para a confecção dos aceiros
para uma melhor resposta e para que o fogo não pule de um setor para o outro. A brigada do Ibama / Prevfogo, fez 26 km de aceiros
negros, ou queimas prescritas para a retirada de combustível, o famoso mato-seco, das áreas de maior risco dos 5 parques mais
vulneráveis a incêndios. Além desses parceiros, o ICMBio e brigadas voluntárias de todo Goiás estão trabalhando junto conosco nos
combates em campo e os municípios ajudando na logística de acomodação e alimentação destes brigadistas. Trabalhamos também com
as comunidades do entorno de cada unidade de conservação, não só para fiscalizar, mas para orientar sobre o uso do fogo nos
momentos e nos locais adequados.
A SEMAD regulamentou o uso do fogo no estado através da Instrução Normativa 11/2021 e para facilitar o controle das queimas
prescritas, disponibilizamos um sistema online, o Sistema IPÊ, para a autorização e acompanhamento da emissão dessas autorizações
de queima.
PLANO DE USO PÚBLICO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO CONFECCIONADO: O processo de confecção dos Planos de Uso
Público (PUPs) teve sua metodologia selecionada e aprovada pela SUCRA no final de 2020. Para tanto, segue abaixo relação dos PUPs
em elaboração:
1. Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN): iniciou a confecção do Plano de Uso Público em Maio/2021, através de
recursos de Compensação Ambiental, através do processo 201900017006391 (TCCA assinado). Encontra-se em fase final de revisão;
2. Parque Estadual de Terra Ronca (PETER): iniciou a confecção do Plano de Uso Público em Maio/2021, através de recursos de
Compensação Ambiental, processo 201800017002555 (TCCA assinado). Encontra-se em fase final de revisão;
3. Parque Estadual de Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e o Parque Estadual do João Leite (PEJOL): iniciou a confecção do Plano
de Uso Público em Junho/2021, através de recursos de Compensação Ambiental, processo 201900017005219 (TCCA assinado).
Encontra-se em fase final de revisão;
4. Parque Estadual de Paraúna (PEPA): iniciou a confecção do Plano de Uso Público em Maio/2021, através de recursos de
Compensação Ambiental, processo 201900017006123 (TCCA assinado). Encontra-se paralisado, pois está em andamento processo de
redelimitação do PEPA;
5. Parque Estadual Águas do Paraíso (PEAP): terá o Plano de Uso Público elaborado com recursos de Compensação Ambiental,
processo 202000017007971;
6. Parque Estadual da Mata Atlântica (PEMA): foi confeccionado Plano de Manejo, com base em metodologia antiga, através do processo
201800017002691 (TCCA assinado). Desta forma, o Plano de Uso Público do Parque Estadual da Mata Atlântica está totalmente
contemplado no Plano de Manejo do citado parque, através do Programa de Uso Público. Está em fase de aprovação final.
CONSELHOS CONSULTIVOS CRIADOS/ATIVADOS: Atualmente estão criados 18 (dezoito) Conselhos Consultivos de Unidades de
Conservação, conforme segue:
1. Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (Portaria nº 035/2013);
2. Parque Estadual dos Pirineus (Portaria nº 116/2012);
3. Parque Estadual de Terra Ronca (Portaria nº 181/2016);
4. Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e Parque Estadual João Leite (Decreto nº 5.080/1999);
5. Parque Estadual Telma Ortegal (Portaria nº 160/2020);
6. Parque Estadual da Serra de Jaraguá (Portaria nº 161/2020);
7. Parque Estadual de Paraúna (Portaria nº 162/2020);
8. Parque Estadual do Araguaia (Portaria nº 03/2014);
9. Parque Estadual da Serra Dourada (Portaria nº 155/2013);
10. Parque Estadual da Mata Atlântica (Portaria nº 159/2020);
11. Parque Estadual Águas do Paraíso (Portaria nº 102/2021);
12. Estação Ecológica da Chapada de Nova Roma (Portaria nº 330/2017);
13. Área de Proteção Ambiental Dr. Sulivan Silvestre (Portaria nº 164/2020);
14. Área de Proteção Ambiental dos Pireneus (Portaria nº 165/2020);
15. Área de Proteção Ambiental Serra da Jiboia (Portaria nº 166/2020);
16. Área de Proteção Ambiental de Pouso Alto (Decreto nº 9.035/2017);
17. Área de Proteção Ambiental Serra das Galés e da Portaria (Portaria nº 163/2020); e,
18. Área de Proteção Ambiental João Leite (Portaria nº 024/2003).
Dos 19 (dezenove) conselhos criados, somente 14 (quatorze) conselhos encontra-se em funcionamento. Além disso, 3 (três) conselhos
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encontra-se em fase de criação.
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA REALIZADA: Antes da vigência do PPA atual algumas unidades
de conservação já possuíam a regularização fundiária concluída, sendo elas: Parque Estadual da Serra de Caldas Novas (PESCAN),
Parque Estadual dos Pirineus (PEP) (100% de sua área é de posse do Estado de Goiás, onde 24,89% da área está aguardando decisão
judicial quanto aos valores dos imóveis), Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP), Parque Estadual Telma Ortegal (PETO),
Parque Estadual do João Leite (PEJOL), Estação Ecológica da Chapada de Nova Roma (ESEC CNR) e Área de Relevante Interesse
Ecológico Águas de São João (ARIE São João). Já as demais UC’s apresentam a seguinte percentagem de área regularizada: Parque
Estadual de Terra Ronca (PETER) 61,83%, Parque Estadual da Serra de Jaraguá (PESJ) 7,77%, Parque Estadual de Paraúna (PEPA)
18,35%, Parque Estadual do Araguaia (PEA) 50,48%, Parque Estadual da Serra Dourada (PESD) 0%, Parque Estadual de Águas Lindas
(PEAL) 0%, Parque Estadual da Mata Atlântica (PEMA) 29,61%, Parque Estadual Águas do Paraíso (PEAP) 0% e Floresta Estadual do
Araguaia (FEA) 52,87%.
Em andamento encontram-se diversos processos de aquisição (desapropriação administrativa e judicial), contemplando as seguintes
unidades de conservação:
1. Parque Estadual dos Pirineus (PEP) - desapropriação judicial de todos os imóveis abaixo:
1.1. Fazenda Lavras do Abade (o Estado de Goiás possui imissão provisória na posse do imóvel), com 563,6237 hectares, acordo
extrajudicial via Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Administração Estadual da PGE, valor de R$ 8.031.771,33;
1.2. Fazenda Arruda (o Estado de Goiás possui imissão provisória na posse do imóvel), com 48,40 hectares, em vias de pagamento
através de precatório no valor de R$ 1.637.897,32;
1.3. Lotes e Chácaras Votorantim (o Estado de Goiás possui imissão provisória na posse do imóvel), com 90,3037 hectares, cujo autos
judiciais encontram-se com vistas ao Ministério Público Estadual e após apto para julgamento;
1.4. Fazenda Arrudas (o Estado de Goiás possui imissão provisória na posse do imóvel), com 89,54 hectares, em vias de pagamento
através de precatório (está na Secretaria Executiva do Departamento de Precatórios);
2. Parque Estadual de Terra Ronca (PETER) - desapropriação administrativa de todos os imóveis abaixo:
2.1. Fazenda Pau Pombo, com 173,5194 hectares, cujo valor é de R$ 530.000,00;
2.2. Fazenda Bezerra, com 46,9551 hectares, cujo valor é de R$ 210.000,00;
3. Parque Estadual da Serra de Jaraguá (PESJ) - desapropriação administrativa:
3.1. Fazenda Rio Vermelho, com 94,798753 hectares, cujo valor é de R$ 1.214.674,52.
Os recursos disponíveis para os processos de desapropriação administrativa são provenientes do Orçamento Estadual, de Conversão de
Multas, de Compensação Ambiental e de Decisão / Bloqueio Judicial.
Nos casos das unidades PEPA, PESJ, PEMA, PEAL, PEA, PESD e FEA, falta publicar decreto de utilidade pública, para fins de
desapropriação, para que os processos de desapropriação administrativa possam ser pagos, caso haja recurso disponível.
Já para o PEAP será realizado georreferenciamento da área, para posterior recebimento da mesma pelo Estado de Goiás através de
doação pelo INCRA. Tal ação teve início em Novembro/2021, com previsão de conclusão para Março/2022.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1040 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
AÇÃO: 2252 - TARIFA SOCIAL DE SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

REALIZAÇÕES
A Lei 21.203, de 16/12/2021, autorizou o chefe do Poder Executivo a subvencionar a SANEAGO, pelo prazo de doze meses e com
recursos do Fundo Protege, para que a mesma procedesse à concessão de subsídios tarifários às unidades consumidoras de até 80%.
Dentre os elegíveis, estão os consumidores em situação de vulnerabilidade econômica e social devidamente cadastrados no CADUNICO
do Governo Federal, conforme o Art. 5º. da referida lei abaixo citada.
“Art. 5º Fica autorizado o nanciamento do programa pelo Estado de Goiás por meio de repasses à SANEAGO e por subsídios tarifários
propostos por ela e aprovados pelo ente regulador, conforme o inciso II do art. 31 da Lei federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
Parágrafo único. Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a subvencionar a SANEAGO com recursos provenientes do Fundo de
Proteção Social do Estado de Goiás -PROTEGE GOIÁS, instituído pela Lei nº 14.469, de 16 de julho de 2003, conforme os arts. 18 e 19
da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do desconto efetivamente aplicado pela
companhia.”
O mesmo ato legal, em seu anexo, autorizou a abertura de um crédito especial no valor de R$ 502.374,86. Este valor foi integralmente
repassado à SANEAGO como “Subvencão Econômica”. Por orientação da Gerência de Planejamento da Secretaria de Estado da
Economia, foram adotados os seguintes procedimentos:
1). Criação do produto “Subvenção Econômica para SANEAGO” na SEMAD, com meta 1, valor financeiro igual ao do crédito especial
aberto; em 16/12/2021;
2). Na SANEAGO, foram criados outros dois produtos: Água Social (Protege) e Água Social (Saneago).
Para estes produtos, a meta física realizada será igual ao número de unidades consumidoras beneficiadas por município. A criação de
dois produtos para um mesmo serviço visa dar maior transparência à origem dos recursos e do cada órgão tem desenvolvimento para o
atendimento da lei supra.
De acordo com a Lei que instituiu o Marco do Saneamento Básico de Goiás, é obrigação dos concessionários de saneamento instituir
"tarifa social" que beneficiasse consumidores em situação de vulnerabilidade econômica e social. Adicionalmente, a Lei 21.203/2021
autorizou o Poder Executivo a conceder recursos do Fundo Protege ampliar o número de unidades consumidoras beneficiadas, desta
forma, entende-se ter cumprido à risca que autorizou o Poder Executivo a realizar operação de subvenção a favor da SANEAGO para
que esta concedesse o subsídio de até 80% aos titulares das unidades consumidoras.
Assim sendo, cumpre registrar que caberá à SANEAGO informar a meta física realizada.
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PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1042 - SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE
AÇÃO: 2144 - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
UNIDADE REGIONAL PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS IMPLANTADA: Assim como o produto
nº 1488, para o melhor desenvolvimento na entrega das metas pactuadas para o ano de 2021, neste produto, ocorreu a elaboração da
nota técnica com respaldo de discussões com a participação dos stakeholders, nos quais foram realizados também reuniões com os
gestores para esclarecimentos e em seguida remetido à ALEGO para a aprovação do projeto e posterior elaboração da proposta de Lei.
PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELABORADO - SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: Para que ocorra o
atendimento das metas pactuadas para este ano de 2021, foi realizado reuniões com a equipe da GEPOS desta pasta para análise dos
processos e do plano anteriormente elaborado para posterior andamento no plano descrito.
AÇÃO: 2145 - GESTÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
2153 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
UNIDADES REGIONAIS PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO CRIAD:
Para o melhor desenvolvimento na entrega das metas pactuadas para o ano de 2021 neste produto, ocorreu a elaboração da nota técnica
com respaldo de discussões com a participação dos stakeholders e foram realizados também reuniões com os gestores para
esclarecimentos e em seguida remetido à ALEGO para a aprovação do projeto e posterior elaboração da proposta de Lei.

OBSERVAÇÕES
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2192 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

RICARDO JOSÉ SOAVINSKI - Diretor Presidente

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Prestar serviços de saneamento básico promovendo qualidade de vida e gerando resultados com sustentabilidade.

2.2 Legislação
Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989 e Lei 20.821 de 04/08/2020.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Presente em 226 municípios do estado de Goiás, a Saneago apresenta hoje números extremamente positivos em diversos indicadores
de gestão.
Quando o assunto é índice de atendimento, por exemplo, a Companhia tem trabalhado pela universalização do serviço e alcança hoje
resultados muito expressivos, acima da média nacional. Conforme dados de agosto de 2021:
6 milhões de pessoas atendidas com água tratada = 97,6 da população.
3,96 milhões de pessoas atendidas com esgotamento sanitário = 66,7% da população.
Realizações do 1º Quadrimestre/2021:
I. Área de Recursos Humanos:
1.Execucao parcial de treinamentos obrigatórios celebrado entre Saneago e SESI.
Seguem abaixo a quantidade de turmas que foram executadas por período:
Treinamento: Janeiro/2021:
NR10 Reciclagem: 1; NR33 Formação: 2; NR33 Reciclagem: 1 e NR35 Trabalho em Altura: 1
2. Para garantir a segurança na execução de atividades que apresentam riscos ao empregado, foram contratadas as seguintes turmas do
treinamento obrigatório de NR10, na modalidade EAD:
Treinamento: NR10 EAD: 1 (Fevereiro/2021) e 3 (Abril/2021)
3. Execução do Plano Anual de Capacitação:
3.1 Contratação por dispensa dos treinamentos previstos no LNT.
Previsão anual: 16 - Contratados: 7; Suspensos pela pandemia: 3 e em Negociação: 6
3.2 Contratação por dispensa das demandas espontâneas solicitadas.
Demandas Espontâneas: Janeiro a Abril/2021.
Recebidas: 26; Indeferidas: 3; Suspensas: 4 e Contratadas: 19
3.3 Contratações por Inexigibilidade LNT: Valor acima de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
Previsão anual: 8
Processos em fase final (elaboração de Contrato): 4; Suspensos: 2 e Processos em tramite: 2
4. Elaboração de Justificativa Termo de Referência para autuação do processo 4266/2021 referente a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços cujo objeto compreende o desenvolvimento, a implantação, a manutenção, a hospedagem, a
operação, a tutoria e o suporte técnico 24 horas de plataforma tecnológica personalizada de ensino a distância, em ambiente virtual de
aprendizagem Learning management System - LMS ou similar, pela qual deverão ser disponibilizados cursos on-line com conteúdo e
carga horaria mínimos a serem definidos pela Saneago.
5. Disponibilização e Gestão dos seguintes treinamentos internos:
Treinamentos Internos
5.1 Operador de ETA Emergencial - Enfrentamento da Pandemia - COVID19
5.2 Conhecendo o Painel de Orçamento de Receitas e Despesas
5.3 Gestão de Ativos; Regulação Econômica
5.4 LAI – Lei de Acesso a Informação
5.5 Treinamento em Ouvidoria
5.6 Treinamento de utilização do sistema MSI- Bens Patrimoniais
6. Divulgação e organização dos cursos do PCP - Programa de Compliance Público em parceria com a Escola de Governo.
PCP- Programa de Compliance Público
6.1 CP - EIXO III Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar
6.2 EIXO IV Gestão de Riscos
6.3 EIXO IV Gestão de Riscos para Alta Administração
7. Planejamento e Organização dos treinamentos que comporão a Trilha do Conhecimento Gerencial:
Reunião com membros do Comitê Gestor de Capacitação, representantes de Unidades Organizacionais e analistas de mercado para
propor a melhor capacitação para o quadro gerencial da empresa.
8. Ações de combate a disseminação da COVID-19 no âmbito da empresa como testagem de contactantes, monitoramento dos casos
positivos, avaliação e afastamento dos portadores de comorbidades, inspeções locais para evitar aglomerações e desenvolvimento de
campanhas educativas resultando numa taxa de contaminação interna inferior a 3,5%.
9. Revisão de Normativas de Segurança do trabalho aumentando os critérios de segurança.
10. Inspeções de segurança em depósitos de químicos e veículos de transporte de produtos perigosos,
11. Convocação de 20 técnicos em segurança do trabalho e 01 técnica em enfermagem do concurso de dezembro de 2020.
12. Inserção de Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva no Almoxarifado Virtual.
13. Mapeamento de necessidade de treinamento para atividades de risco no âmbito da empresa.
14. Intensificação do acompanhamento das atividades de risco como escavação, altura e espaços confinados.
II. Área Serviço Social
1. Elaboração de POP para auxílio-funeral: 17.
2. Levantamento de quantitativo de aprendizes necessários para realização de processo seletivo para suprimento de vagas para Goiânia,
Aparecida de Goiânia e Região Metropolitana: 174.
3. Processo de contratação de aprendizes para o interior de estado de Goiás e entorno de Brasília: 37.
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4. Elaboração dos processos de desligamentos de aprendizes em virtude da finalização de contrato de aprendizagem: 41.
5. Solicitação junto a RENAPSI da antecipação da carga horaria teórica dos aprendizes de Goiânia e interior do estado devido a
impossibilidade de trabalho presencial por ocasião da pandemia do Coronavirus: 1.
6. Acompanhamento aos empregados internados vítimas da Covid 19: 35.
7. Acompanhamento aos empregados acometidos da Covid 19: 40.
8. Acompanhamento e monitoramento dos empregados com internações prolongadas resultantes de sequelas da Covid 19: 4.
9. Atendimento e mediação de empregado com dependência química: 16.
10. Parecer social para mediar negociação com cliente baixa renda: 36.
11. Parecer técnico para auxiliar nos pedidos de transferência de empregado em condição excepcional: 2.
12. Atendimento a demandas espontâneas a respeito do auxílio a pessoa com Deficiência: 44.
III. Área de Logística:
1. Almoxarifado Virtual in company: Disponibilização de plataforma virtual para prestação de serviços de gerenciamento logístico in
company, marketplace, selfstorage, sob demanda, envolvendo suprimento de insumos de escritório, de laboratório, de informática, de
copa e cozinha, MRO (manutenção, reparo e operação) e equipamentos de proteção individual e coletivo (EPIs e EPCs), por meio de
sistema web disponibilizado e implementado por empresa contratada através de procedimento licitatório, com entrega ‘porta a porta’ nos
endereços solicitantes em todo o Estado de Goiás, incluindo a formação de B.I. (Business Intelligence).
A ferramenta possibilita:
a) Disponibilização da equipe logística para focar nos processos principais da Companhia;
b) Não imobilização de capital em insumos armazenados;
c) Maior dinamismo para a Saneago atuar no ambiente pós novo marco regulatório do saneamento;
d) Diminuição da obsolescência de insumos;
e) Mitigação do risco de desabastecimento de insumos por licitações desertas e fracassadas;
f) Maior autonomia das unidades gestoras para suprimento das demandas locais.
2. Programa de Reconhecimento dos Gestores pelos Resultados de Acuracidade dos Estoques:
Elaboração e publicação de ranking dos resultados da acuracidade dos estoques referente ao exercício de 2020. Foram entregues
certificados pela alta direção da companhia aos gestores com os três melhores resultados por categorias e aprovado o registro de
menção nos respectivos dossiês.
3. Gestão de Pneus
Iniciativa que prevê o monitoramento do uso, recapagem dos pneus e a logística reversa junto aos fornecedores de pneus para a frota de
veículos leves e pesados da Saneago. Foram adquiridos equipamentos para marcação dos pneus com número de fogo e encontra-se em
andamento o aprimoramento do sistema informatizado para a gestão dos ativos.
4. Planejamento para Renovação da Frota de Veículos Leves:
Trabalho baseado em estudo de viabilidade locação versus aquisição de frota que apontou a vantajosidade da locação de toda a frota de
veículos leves utilizada pela companhia. A programação prevê ainda o recolhimento das motocicletas e sua substituição por veículos
utilitários, o que proporciona mais segurança e melhores condições de trabalho para as equipes operacionais. A proposta gerou instrução
de processo licitatório que foi aprovado pela Diretoria Colegiada e Conselho de Administração da Saneago.
5. Funcionalidade MRP (Material Requirement Planning) - Ressuprimento de estoques no sistema ERP/SAP.
A proposta consiste na otimização do ressuprimento de materiais de alto giro do almoxarifado central para as unidades demandantes no
interior do Estado, de forma sistêmica e automatizada. A ferramenta dispõe de cronograma cíclico e possibilita maior agilidade, controle e
previsibilidade dos estoques. Como parte do planejamento de implantação foram realizados treinamentos no mês de fevereiro sobre a
gestão de estoques e utilização da funcionalidade para todos os usuários que movimentam materiais nos centros logísticos da empresa.
No dia primeiro de março ocorreu o “Go Live” com a inserção de 173 itens marcados com visão de MRP e a programação prevê a
inclusão de outros itens durante o decorrer do ano.
6. Assinatura Digital de Contratos
A ação faz parte do plano de modernização das atividades do setor de contratos e representa um ganho de produtividade nos
procedimentos de registro dos instrumentos contratuais, onde o fornecedor tem certificação digital. A assinatura eletrônica evita o envio
físico de documentos, promove segurança e economia de recursos, além de ser uma prática sustentável e que reduz a circulação de
pessoas no ambiente da empresa em tempos de pandemia. Essa iniciativa permite a agilidade dos processos de contratação
beneficiando diretamente os clientes internos com o fornecimento de materiais e prestação de serviços diversos.
7. Realização de Leilão de Sucatas.
O leilão de Sucatas do Centro de Distribuição Meia Ponte é atividade periódica da Superintendência de Logística e tem como objetivo a
alienação de bens inservíveis para a Saneago e que possuem valor de mercado. O último leilão ocorreu em março de 2021 e foi
organizado com 46 lotes contendo: sucatas de hidrômetros, reservatórios, veículos, peças fabricadas em ferro fundido, aço, concreto e
equipamentos eletrônicos. Sua realização proporcionou uma arrecadação de aproximadamente 4,2 milhões de reais aos cofres da
Companhia.
8. Política de Obsolescência e Reserva Técnica
Elaborada com objetivo de promover a gestão eficiente de estoque, o planejamento de aquisições de materiais, estimular práticas de
gestão sustentável e prevenir gastos desnecessários, considerando o ciclo de vida dos materiais adquiridos. A normativa foi aprovada
pela Diretoria Colegiada e Conselho de Administração da companhia e passou a vigorar a partir de fevereiro de 2021.
IV. Área de Compliance:
Quanto ao aprimoramento dos mecanismos de combate à corrupção e desvios de conduta, foram realizadas iniciativas de ações no
intuito de reforçar a cultura da integridade, algumas executadas em parceria com outras unidades da Companhia, das quais se destacam:
1. Realização de palestras sobre a ética: Solicitação do treinamento a unidade competente para divulgação da ética e cumprimento do
Programa de Compliance Público.
2. Publicação na intranet das Pílulas de Governança: Elaboração de conteúdo para publicações periódicas relacionadas às políticas
estratégicas adotadas pela Saneago para a melhoria e conformidade dos processos internos e externos da empresa. A ação visa atender
à exigência da Controladoria Geral do Estado (CGE), que estabelece regras para a participação no Ranking do Programa de Compliance
Público.
3. Elaboração e Publicação da Cartilha do Código de Conduta e Integridade.
4. Publicação da Cartilha da Turma do Duta: Personagens em quadrinhos para solucionar dúvidas sobre o código de conduta. Solicitação
do desenvolvimento de material lúdico para divulgação do código de conduta e validação do conteúdo publicado.
5. Estudos e desenvolvimento na elaboração da Instrução Normativa para regulamentar a Lei Estadual n° 20.489/2019, no âmbito da
Saneago, até a publicação de Decreto Regulamentador pelo Estado de Goiás.
6. Acompanhamento e gestão do prazo de atualização das Políticas:
• Política de Prevenção de Conflitos de Interesse;
• Política de Acesso à Informação;
• Política de Patrocínio;
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• Política de Prevenção de Atos de Corrupção;
• Política de Segurança da Informação;
• Política de Distribuição de Dividendos;
• Política de Porta Vozes, Comunicação e Divulgação de Informação;
• Política de Não Retaliação;
• Política de Transações com Partes Relacionadas;
• Política de Gestão de Riscos;
• Política de Compliance;
• Política de Alçadas e Limites da Saneago;
• Política de Gestão de Riscos Financeiros e Aplicação de Recursos;
• Política de Avaliação da Alta Administração;
• Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante e de Negociação de Valores Mobiliários;
• Política de Responsabilidade Socioambiental
• Política de Prevenção ao Nepotismo
V. Área de Gestão de Riscos:
Planejamento para ampliação do escopo de Gestão de Riscos na Companhia, bem como o início dos trabalhos relativos à identificação
de riscos nesta nova proposta, estruturada por meio de riscos corporativos, eventos de riscos e subeventos/riscos técnicos, considerando
a hierarquia de riscos The Orange Book.
Quanto ao eixo matriz de riscos em contratações, houve o aprimoramento em sua redação, buscando maior aderência aos preceitos
legais de nosso ordenamento jurídico, bem como melhores especificações técnicas em relação a responsabilidades, responsabilizações e
aos serviços, predominantemente relativos a obras.
Em relação aos contratos de risco elevado, além dos reportes periódicos, houve revisão/atualização dos indicadores KRI de
monitoramento, notadamente quanto ao nível de satisfação com os serviços prestados em âmbito qualitativo e cumprimento de prazos.
Por fim, houve a revisão da Política de Gestão de Riscos, cuja minuta aguarda a aprovação do novo escopo de gestão de riscos para ser
levada aos níveis competentes para apreciação.
VI. Área de Meio Ambiente:
1. Fundo Socioambiental - FSA: possui como objeto, a execução do plano de recomposição florística que envolve roçagem, coroamento,
plantio de mudas nativas do cerrado Goiano, cercamento e manutenção da área de plantio, em áreas de nascentes e/ou matas ciliares
que compreende a bacia hidrográfica do Rio Meia Ponte, em 172 propriedades rurais, abrangendo 84 nascentes e 638.542,79 metros de
trechos, em 9 municípios goianos. Foram licitados os 9 municípios contemplados pelo Fundo Socioambiental, onde 7 deles estão em fase
de execução dos serviços (Goianira, Brazabrantes, Santo Antônio de Goiás, Nerópolis, Damolândia, Itauçu e Nova Veneza) e 3 estão em
fase final de trâmites contratuais (Ouro Verde e Inhumas).
2. Ser Natureza: ações de recomposição florística feitas em parceria com o Ministério Público, Prefeituras e outras entidades públicas e
privadas. Foram recuperadas em diversos municípios goianos um total de 107 nascentes e 1 trecho; 150.000 m2 de área total de
cercamento; 13.613 mudas de plantas, plantadas/doadas; correspondendo ao total de R$ 312,2 mil reais de investimento.
3. Perfuração de Poços Tubulares Profundos: os serviços de perfuração foram realizados nas seguintes regiões: Norte (19 poços
perfurados); Sul (14 poços perfurados). Totalizando 33 poços perfurados em 11 municípios goianos, com montante total de vazão obtido
de 215,97 m³/h (59,9 l/s).
4. Educação Ambiental e Ação Social:
a) Educação Ambiental: As ações de educação ambiental relativas ao Programa Olho no Óleo, resultaram em 152 atendimentos, com um
volume de 7.523 litros de óleo coletados; sendo concedidos R$ 3.761,70 total de créditos. Além disso, foram cadastrados 7 (sete) novos
grandes geradores, somados com os 943 já cadastrados totalizou 950 (novecentos e cinquenta) grandes geradores.
b) Ação Social: As ações de educação social resultaram em 15.745 atendimentos, sendo: 12.111 em Goiânia; 3.486 em Anápolis; 148 em
Rubiataba.
VII. Área de Ouvidoria:
1. Melhorias no sistema interno de Ouvidoria (Intranet);
2. Apresentação do sistema interno de Ouvidoria para a SULAQ;
3. Apresentação do Relatório de gestão para a Ouvidoria Geral do Estado - OGE/CGE, pela plataforma ZOOM, ao Grupo G10 de
Ouvidorias e conhecimento dos relatórios de outras ouvidorias do estado de Goiás;
4. Participação da equipe de Ouvidoria em Workshop sobre o Poder Público e a Lei Geral de Proteção de Dados;
5. Realização de 4 treinamentos sobre providências no sistema de Ouvidoria, junto às unidades técnicas;
6. Atualização do Portal de Acesso à Informação;
7. Envio de sugestões de melhorias nas atividades operacionais da companhia para a presidência, mediante relatórios das unidades
técnicas da Companhia.
Realizações do 2º Quadrimestre/2021:
I. Área de Recursos Humanos:
1. Execução do Plano Anual de Capacitação 2021, conforme a estruturação das linhas de ação:
1.1 Levantamento de Necessidade de Treinamento - LNT:
Em 2021, foram recebidas 62 solicitações nesta linha de ação, sendo 02 indeferidas, e 60 aprovadas e divididas em duas formas de
contratação, quais sejam: dispensa e inexigibilidade, de acordo com o valor e em conformidade com a Lei nº 13.303/2016. Abaixo, as
devidas alterações ocorridas nas previsões anuais, por tipo de contrato, em face do cenário imposto pela pandemia de COVID - 19, e sua
evolução:
.Contratação por Dispensa: até R$ 50.000,00:
Previsão: 22; Contratados: 14; Suspensos Pandemia: 2 e Em negociação: 6 treinamentos.
.Contratação por inexigibilidade: acima de R$ 50.000,00:
Contratados: 14; Suspenso Pandemia: 11 e em Trâmite: 12 treinamentos.
1.2 Treinamentos Obrigatórios:
Os treinamentos obrigatórios foram suspensos em março de 2020, em conformidade com os Decretos Estaduais e Municipais, visando
garantir a segurança dos empregados em meio a pandemia de COVID-19. Voltaram a ser executados a partir de Junho, conforme
quantitativo abaixo indicado:
.NR10 EAD: 2; Manuseio e Armazenagem de cilindro de cloro: 3.
1.3 Demandas Espontâneas:
Recebidas: 35; Indeferiddas: 2; Suspensas: 2; Em negociação: 5 e Contratadas: 26
1.4 Evento Anual de RH
Planejamento para o Evento a ser realizado no período de 6 a 10 de dezembro/2021.
1.5 Trilha do Conhecimento Gerencial:
Direcionada a todos os gestores da Saneago, que devem cursar uma carga horária mínima de 24 horas, e alcançar a média artimética
7,0 (sete), numa escala de 0,0 (zero) a 10,0(dez), que será apurada todo mês de Dezembro. Para este ano organizamos os seguintes
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treinamentos na modalidade EAD:
.Atualização do sistema de ponto eletrônico: 4 horas
.Atualização do Forponto¨4 horas
.Legislação trabalhista: 12 horas
.Base da Liderança Gerencial: 12 horas
.NR01: Identificação e tratamento de riscos envolvidos nos processos: 4 horas.
1.6 Treinamentos internos:
.Controladoria jurídica: 1
2. Cursos e Consultorias:
2.1 PCP - Programa de Compliance Público:
Atuação junto à Superintendência de Governança para contribuir no alcance das metas do ranking do Programa de Compliance Público
de Goiás, organizando a divulgação e gestão dos cursos oferecidos pela Escola de Governo.
2.2 Consultoria da UFPA:
Contratação de uma consultoria da Universidade Federal do Pará - UFPA, para estruturação de três processos, quais sejam:
Mapeamento de Competências, Dimensionamento da Força de Tralho e Desenvolvimento de 10 trilhas de aprendizagem.
• Reunião com a UFPA para definição das 05 primeiras trilhas;
• Preenchimento dos norteadores das trilhas;
• Definição dos conteudistas, empregados da Saneago que auxiliarão no processo de construção das Trilhas;
• Reunião com a UFPA para apresentação dos conteudistas.
3. Manutenção do protocolo acompanhamento e controle dos casos de COVID19 na empresa, realizando rastreamento e testagem de
contactantes de casos positivos.
4.Recebimento de parte dos kits de escoramento de valas para atividades de escavação.
5. Contratação de 03 (três) técnicos em segurança do trabalho e criação de núcleo para controle e fiscalização de segurança do trabalho
de terceirizadas.
6. Criação do cadastro digital de atestados médicos.
7. Disponibilização de uniformes antichamas para os eletricistas da empresa.
8. Criação de manual de segurança do trabalho para ser utilizado no treinamento de Ordem de Serviço EAD que está sendo contratado.
9. Criação de conteúdo para treinamento de Ordem de Serviços no formato EAD.
10. Início do processo de contratação por inexigibilidade de licitação da empresa Rapido Net, para prestação de serviços de manutenção
no Sistema de Ponto Eletrônico.
11. Correção e modernização no sistema para informações prestadas ao e-social.
12. Correção e modernização do sistema de cálculo da folha de pagamento.
13. Conclusão da automação e processamento da consulta de margem consignada.
14. Automação do cálculo da remuneração da Diretoria.
15. Ajuste no aplicativo de agendamento de férias.
16. Correção do processamento da folha de pagamento para os empregados de Licença Médica.
17. Renovação do contrato de fornecimento de Cartão Alimentação/Refeição com a SODEXO.
18. Informação ao jurídico para resposta em processos trabalhistas.
19. Mapeamento de Processos.
II. Área Serviço Social
1. Elaboração de POP para auxílio-funeral: 16.
2. Levantamento de quantitativo de aprendizes necessários para realização de processo seletivo para suprimento de vagas para Goiânia,
Aparecida de Goiânia e Região Metropolitana: 591.
3. Processo de contratação de aprendizes para o interior de estado de Goiás e entorno de Brasília: 100.
4. Elaboração dos processos de desligamentos de aprendizes em virtude da finalização de contrato de aprendizagem: 76.
5. Solicitação junto a RENAPSI da antecipação da carga horaria teórica dos aprendizes de Goiânia e interior do estado devido a
impossibilidade de trabalho presencial por ocasião da pandemia do Coronavirus: 233.
6. Acompanhamento aos empregados internados vítimas da Covid 19: 6.
7. Acompanhamento aos empregados acometidos da Covid 19: 7.
8. Acompanhamento e monitoramento dos empregados com internações prolongadas resultantes de sequelas da Covid 19: 4.
9. Atendimento e mediação de empregado com dependência química: 6.
10. Parecer social para mediar negociação com cliente baixa renda: 37.
11. Parecer técnico para auxiliar nos pedidos de transferência de empregado em condição excepcional: 13.
12. Atendimento a demandas espontâneas a respeito do auxílio a pessoa com Deficiência: 11.
13. Acolhimento social para empregados na resolução de conflitos interpessoais: 6.
14. Acompanhamento aos aprendizes com problemas de inadaptação ao trabalho ou que faltaram ao curso sem justificativa: 55.
III. Área de Logística:
1. Realização de Seminário de Compras:
Objetivo deste projeto foi o de propor melhorias e soluções, adequando a área de compras públicas para enfrentar os desafios e
aproveitar as oportunidades, que se apresentam dentro da Administração Pública.
2. Realização de Inventário de Estoques:
Até o segundo quadrimestre deste ano, foram realizados inventários pela Comissão de Inventário nos centros logísticos do CD Meia
Ponte, da Superintendência de Obras (Supob), Superintendência Regional de Operações da Região Metropolitana de Goiânia (Sumeg) e
na Gerência Regional de Negócios da Sumeg. Também foram feitos inventários nas Gerências Regionais de Serviços de Porangatu,
Ceres, Iporá, São Luís de Montes Belos, Rio Verde, Goiás, Santa Helena, Itumbiara, Palmeiras de Goiás, Morrinhos, Ouvidor, Jataí,
Formosa e nas ETAs/ETEs - Goiânia.
3. Gestão de Pneus:
Os equipamentos para marcação dos pneus com número de fogo foram adquiridos e encontra-se em fase de homologação (teste) entre
as equipes envolvidas o aprimoramento do sistema informatizado para a gestão dos ativos.
4. Planejamento para Renovação da Frota de Veículos Leves:
O processo será submetido à Diretoria Colegiada no dia 20/09/2021 para deliberação e encaminhamento ao Conselho de Administração
da Companhia para provação da contratação.
5. Funcionalidade MRP (Material Requirement Planning) - Ressuprimento de estoques no sistema ERP/SAP:
A implantação da funcionalidade MRP ocorreu em 01/03/2021 com 69 itens. Foram realizados treinamentos com todos almoxarifes dos
centros logísticos, orientando no uso das aplicações do sistema ERP SAP e a importância do planejamento correto das necessidades de
materiais, definição das quantidades para os pontos de ressuprimento, bem como análise e acompanhamento efetivo dos estoques,
geração de pedidos de transferência e baixa dos materiais utilizados.
6. Assinatura Digital de Contratos:
O uso da identidade digital na assinatura de contratos revela praticidade e conveniência para a administração pública e para os
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fornecedores contratantes, na medida em que os documentos são assinados eletronicamente e a aposição das assinaturas pode ser
realizada a qualquer momento e de qualquer lugar sem necessidade de deslocamento.
7. Alienação de Áreas:
Com o objetivo de angariar recursos com ativos que deixaram de ser utilizados, foram instruídos processos para alienação de diversas
áreas da companhia por modalidade similar ao leilão, sob o critério de maior oferta de preço. Dentre as principais áreas podemos citar
uma gleba de terras situada na Fazenda Vargem Bonita, município de Senador Canedo, com área de 96.800m². A área foi arrematada
com sucesso por valor superior ao orçamento estimado. Outros processos encontram-se com editais avançados e estão previstos para
alienação de áreas nos municípios de Novo Gama, Campestre, Goiatuba, Campos Belos, Iaciara e Águas Lindas de Goiás (metade do
valor arrecadado será enviado à CAESB, consorciada da Saneago naquele município). A companhia dispõe ainda de outras áreas que
encontram-se em estudo de viabilidade e avaliação mobiliária.
8. Política de Obsolescência e Reserva Técnica:
Foram realizados treinamentos com todos os gestores e almoxarifes dos centros logísticos Saneago abordando todos os conceitos
envolvidos, a importância do projeto e da participação de todos bem como apresentados os impactos positivos diretos e indiretos das
diretrizes definidas. Os gestores definiram e apresentaram devolutiva de suas listas de reservas técnicas que hoje se encontra em fase
de consolidação para prosseguirmos com as próximas etapas. São elas: criação dos depósitos logísticos, separação física dos materiais
e remanejamento de materiais entre os centros logísticos através da estrutura do Centro de Distribuição Meia Ponte.
9. Atualização de Documentos Normativos:
Em atendimento à recomendação da governança corporativa da companhia foi elaborado um plano de ação com objetivo de promover a
atualização dos documentos normativos do setor de logística. No primeiro semestre foram atualizadas as seguintes Instruções
normativas: IN00.0255 - Gestão de Controle de Estoque; IN06.4007 – Multa de Trânsito; IN00.0379 - Gestão de Pedidos – Transferência
e Reserva do Estoque; IN06.4019 - Execução de Serviços Gerais; IN06.0339 - Autorização para Dirigir Veículos da Empresa e IN06.4006
- Ordem de Tráfico.
10. Serviços de Segurança Corporativa com monitoramento eletrônico:
Em atendimento à recomendação da diretoria colegiada foram realizados aprimoramentos na contratação dos serviços de segurança
corporativa da companhia, dentre as quais destacamos:
a) Lote único composto por serviços de vigilância e monitoramento eletrônico;
b) Previsão de conta vinculada;
c) Fiscalização composta por fiscal administrativo e territoriais com retorno mensal de check list para validação da prestação do serviço;
d) Previsão de Níveis de Qualidade de Prestação de Serviços com pesos para aplicação de desconto nas faturas;
e) Central de monitoramento 24h, 7 dias por semana com 2 vigilantes diurnos e 2 noturnos;
f) Figura do agente tático em casos de ocorrências, previsto no monitoramento eletrônico;
g) Controle de acesso informatizado nas 9 unidades com projetos SME específicos com previsão de catracas eletrônicas tipo cofre.
IV. Área de Compliance:
Quanto ao aprimoramento dos mecanismos de combate à corrupção e desvios de conduta, foram realizadas iniciativas de ações no
intuito de reforçar a cultura da integridade, algumas executadas em parceria com outras unidades da Companhia, das quais se destacam:
1. Realização de palestras sobre a ética: 2 palestras nos meses de junho e agosto/2021.
2. Publicação na intranet das Pílulas de Governança: Elaboração de conteúdo para publicações periódicas.
3. Estudos, desenvolvimento e elaboração da Instrução Normativa para regulamentar a Lei Estadual n° 20.489/2019, no âmbito da
Saneago, até a publicação de Decreto Regulamentador pelo Estado de Goiás.
4. Análise dos Relatórios de Perfil e Relatório de Conformidade enviados pelos fornecedores que se enquadram na lei 20.489/2019
(exigência do Programa de Integridade às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria público-
privado com a administração pública direta, indireta e fundacional do Estado de Goiás, cujos limites em valor sejam superiores ao da
modalidade de licitação por concorrência, sendo R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para obras e serviços de engenharia
e R$650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) para compras e serviços, mesmo que na forma de pregão eletrônico, eo prazo do
contrato seja igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias.
5. Contribuição na elaboração e/ou atualização dos seguintes normativos:
• Política de Gestão de Pessoas PL00.0445;
• Política de Prevenção ao Nepotismo PL00.0432;
• Política de Alçadas e Limites da Saneago PL00.0125;
• Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa;
• Procedimento Interno para Agendamento de Audiências Concedidas a Particulares IN00.0431;
• Política de Compliance PL00.0043;
• Política de Prevenção de Conflitos de Interesse PL05.0004;
• Política de Prevenção de Atos de Corrupção PL05.0003.
6. Auxilio no treinamento do Código de Conduta e Integridade da Saneago e treinamento da Alta Gestão da
Companhia.
7. Publicação e/ou notas explicativas sobre a Política de Vedação ao Nepotismo PL00.0432 para todos os
Diretores.
8. Acompanhamento de descumprimentos de normativos internos que foram enviados para a Superintendência de Auditoria Interna -
SUAUD.
9. Background Check: Análise do perfil dos empregados que assumirão cargos gerencial na companhia conforme Plano de Carreira
Gerencial - PCG.
V. Área de Gestão de Riscos:
Desdobramento de ações para consolidar a ampliação do escopo de Gestão de Riscos na Companhia, incluindo, além da identificação de
riscos, o levantamento de eventos de riscos e, em alguns casos, subeventos, abrangendo toda acompanhia, conforme eixos do negócio
identificados.
Foram elaboradas minutas para atualização dos documentos normativos inerentes a gestão de riscos, com o objetivo de consolidar
princípios, diretrizes, responsabilidades e processos mais adequados às melhores práticas do mercado, abarcando uma nova
estruturação do gerenciamento de risco (eixos do negócio >riscos > eventos de risco > subeventos), o apetite a riscos sob alçadas, a
fixação métrica objetiva (fundamentada no EBITDA ajustado) ao vetor financeiro para mensuração da consequência dos riscos, o
estabelecimento de critérios para resposta ao risco, a previsão de tolerância a riscos, a adoção de indicadores chave de riscos
estabelecidos no planejamento estratégico, dentre outros.
Por fim, em relação aos contratos de risco elevado, ocorreu o acompanhamento regular dos indicadores para reportes periódicos de
caráter estatístico.
VI. Área de Apoio a Governança
1. Organizou e secretariou:
• 01 Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas;
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• 10 reuniões do Conselho de Administração, sendo 4 ordinárias e 6 extraordinárias;
• 02 reuniões do Conselho Fiscal;
• 27 reuniões da Diretoria Colegiada, sendo 16 ordinárias e 11 extraordinárias;
• 10 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário;
• 03 Reuniões do Comitê Setorial de Compliance e Governança.
2. Encaminhamento e acompanhamento nas deliberações dos Órgãos de Governança:
• 01 matéria analisada e deliberada pelos acionistas, por meio de Assembleia Geral;
• 55 matérias analisadas e deliberadas pelo Conselho de Administração;
• 216 matérias analisadas e deliberadas pela Diretoria Colegiada.
3. Registro na Junta Comercial de Goiás das atas das Assembleias Gerais e das reuniões do Conselho de Administração.
4. Acompanhamento e avaliação da Alta Administração.
5. Organização da documentação de posse, com o devido registro na Junta Comercial de Goiás, dos membros do Comitê de Auditoria
Estatutária.
6. Compilação e encaminhamento para aprovação das informações contidas no Informe sobre o Código Brasileiro de Governança
Corporativa: Companhias Abertas no Sistema Empresas.NET.
7. Promoção e compilação das alterações no Estatuto Social da Companhia, bem como encaminhamento para aprovação das instâncias
de governança.
8. Encaminhamento à SURIN de ajustes no Formulário de Referência quanto às alterações no Estatuto Social, eleição dos membros do
CAE e designação dos membros do Comitê Estratégico.
-Criação de conteúdo para treinamento de Ordem de Serviços no formato EAD;
Realizações do 3º Quadrimestre/2021:
I. Área de Logística :
• Implantação da Segunda Janela de Requisições da Companhia
Com o objetivo de promover, implementar e padronizar o procedimento de planejamento anual da necessidade de
aquisição de materiais nas diversas unidades organizacionais bem como definir os procedimentos, responsabilidades e
aprimorar a gestão de estoque e compras, foi aberta no mês de outubro de 2021 a Janela de Requisições 2021/2022.
A ferramenta permite o registro das necessidades de aquisições da companhia com informações das demandas, dos requisitantes, dos
aprovadores, entre outras.
Foram realizados treinamentos, divididos em quatro turmas, entre os dias 30/09 e 01/10/2021 para todos os usuários requisitantes.
Também como forma de facilitar a busca dos itens no cadastro da companhia foram elaborados e
disponibilizados aos usuários diversos catálogos, contendo fotos, códigos e descrição dos grupos de materiais e
equipamentos mais comumente solicitados pelas áreas.
II. Área de Suporte Administrativo(nova superintendência)
• Melhorias de estruturação do Arquivo Central da Saneago
Com o objetivo de ampliar a estrutura para o tratamento técnico e armazenamento do acervo passivo, foram
executadas, no terceiro quadrimestre, como parte do projeto de reestruturação do Arquivo Central, as seguintes
atividades:
- Homologada a licitação para contratação de empresa de tratamento do Acervo passivo, com aplicação de técnicas para conservação e
preservação dos documentos.
- Contratação de empresa e início da elaboração de projeto do Centro Arquivístico, para receber, tratar e armazenar
os acervos das regionais e distritos da companhia, ampliando a gestão sobre a informação corporativa.
• Implementação de melhorias evolutivas no sistema de Gestão Eletrônica de Documentos
GED.
Com o objetivo de melhorar o sistema para adequação às atividades da Saneago, foram
realizadas as seguintes ações: ampliação das configurações de segurança no GED; disponibilização de novas ferramentas com mudança
no método de restrição de minutas; criação de código no GSI, para abertura de chamado para alteração/criação de modelos de
documentos no GED e transferência de conteúdos de usuários e levantamento de todos os tipos de documentos que não estão no GED.
Com a execução dessas ações foi ampliada e melhorada a disponibilidade de recursos e acessibilidade à transição digital.
• Renovação dos Contratos
- Renovação do Contrato nº 30000299/2020 cujo objeto é a contratação de empresa especializada na
prestação de serviço de recarga de extintores de incêndio com fornecimento de material;
- Início dos procedimentos para renovação do Contrato nº 30000073/2021, cujo objeto é a locação de contêiner modular para
atendimento a DIFIR;
- Início do procedimento de dispensa de licitação para contratação dos serviços de carimbo e chaveiro, estando este em fase de
precificação dos itens;
- Paisagismos e melhorias na Sede iniciada a elaboração do projeto de paisagismo para revitalização do jardim da SULOG e SUSAD,
jardim da entrada principal, canteiros do estacionamento e demais locais com disposição de espaços para execução de jardinagem,
propiciando um ambiente mais bonito e agradável, tanto para os trabalhadores quanto para o público externo;
- Implantação e Gestão do Contrato nº 30000330/2021 referente ao processo emergencial nº 12.234/2021, a qual constitui o objeto a
"prestação dos serviços de vigilância patrimonial armada e desarmada, diurna e noturna, com fornecimento de mão de obra, uniformes,
outros equipamentos e demais complementos necessários para atendimento de diversas unidades da Saneamento de Goiás S.A.".
III. Área de RH :
1.Elaboração de memorandos, ofícios, despachos, prestações de contas dos pagamentos oriundos das compras (fundo fixo);
2. Emissão pareceres técnicos; manutenção do cadastro de pessoal disponível para remanejamento; desenvolvimento de pesquisas
salariais de mercado;
3. Condução de recrutamento, seleção e contratação de pessoal e acompanhamento do processo de estágio probatório de empregados
recém-contratados, promovidos ou readaptados;
4. Coordenação e avaliação do desempenho dos Estagiários admitidos com finalidade acadêmica;
manutenção de dados de registros de vagas;
5. Manutenção das avaliações periódicas de desempenho dos empregados;
6. Preparação e elaboração de relatórios e planilhas pertinentes, bem como cálculos específicos;
7.Ministração de Treinamento aos novos empregados;
8. Atendimento aos usuários internos (empregados e gestores) e externos (governo, sindicatos e Ministério Público, Ministério Público do
Trabalho);
9. Análises de Perfil Gerencial;
10. Cancelamentos de Adicional de Dupla Função;
- Serviço Social:
1. Elaboração de POP para auxílio-funeral: 10
2. Processo de contratação de aprendizes para o interior do Estado de Goiás e entorno de
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Brasília: 9
3. Processo de contratação de aprendizes para interior do estado e entorno do DF: 15
4. Elaboração dos processos de desligamentos de aprendizes em virtude da finalização de
contrato de aprendizagem: 25
5. Acompanhamento aos empregados internados vítimas da COVID19: 3
6. Acompanhamento aos aprendizes com problemas de inadaptação ao trabalho ou que
faltaram ao curso sem justificativa:16
7. Acompanhamento aos empregados acometidos da COVID19: 13
8. Acompanhamento e monitoramento dos empregados com internações prolongadas de
sequelas da COVID 19: 03
9. Atendimento e mediação de empregado com dependência química: 8
10. Parecer social para mediar negociação com cliente baixa renda: 23
11. Parecer técnico para auxiliar pedidos de transferência de empregado em condição
excepcional: 05
12. Atendimento a demandas espontâneas a respeito do auxílio a pessoa com deficiência: 88
13. Acolhimento social para empregados na resolução de conflitos interpessoais: 20
IV -Área de Apoio a Governança
1. Organizou e secretariou:
• 02 Assembleias Geral Extraordinária dos Acionistas;
• 07 reuniões do Conselho de Administração
• 01 reuniões do Conselho Fiscal;
• 19 reuniões da Diretoria Colegiada
• 06 reuniões do Comitê de Auditoria Estatutário;
• 03 Reuniões do Comitê Compliance e Governança.
.
III. Área da Superintendência de Planejamento
- Gerência de modernização e desenvolvimento organizacional :
A Saneago recebeu o Troféu Quíron “Bronze” Nível I na categoria “As Melhores em Gestão no
Saneamento, do Prêmio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS)”. A premiação ocorreu
duplamente, por meio dos distritos de Goiás e Santa Helena.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento e Gestão Estratégica, Procedimento para Aplicação dos instrumentos de Planejamento, Estrutura Tarifária, Projeção do
fluxo de caixa, orçamento programa e plano de investimento.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Percentual da População atendida com água .
- Percentual da População atendida com esgoto.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1042 - SANEAMENTO E SUSTENTABILIDADE
AÇÃO: 2146 - IMPLANTAR E AMPLIAR INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2192 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

U.O.: 2192 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

REALIZAÇÕES
Em relação ao Sistema de Abastecimento de Água, no acumulado do terceiro quadrimestre de 2021, houve uma expansão no
atendimento que passou de 97,5% em Agosto/2021 para um índice de atendimento de 97,6% da população em Novembro/2021. No que
tange ao número de ligações faturadas de água, o incremento foi de 16360 m novas ligações ,enquanto a extensão de rede de
distribuição cresceu 391.368 m .
Para os serviços relacionados a esgotamento sanitário, o crescimento no atendimento passou de 66,3% em Agosto/2021 para 66,7% em
Novembro/2021. Em relação ao número de ligações faturadas do referido serviço o incremento foi de 15.389 novas ligações, enquanto a
extensão de redes de esgoto cresceu 77.259 m no período (Agosto/21 a Novembro/21).
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

INSTITUCIONAL

1. Gestor

José Fernando Navarrete Pena

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Atuar de forma empreendedora e inovadora nas áreas de geração e transmissão de energia, promovendo o desenvolvimento sustentável.

2.2 Legislação
Autorizada pela Lei n° 13.537 de 15.10.1999, com redação dada pela Lei n° 15.148 de 11.04.2005

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
-Prover o Estado de energia que garanta a sustentabilidade de seu crescimento sócio-econômico de acordo com a abrangência de suas
atividades e normas regulatórias.
-Obediência aos preceitos de qualidade e confiabilidade do sistema elétrico, considerando-se suas concessões e normas do setor
elétrico.
-Aumento da confiabilidade, da segurança e da oferta do suprimento de energia elétrica em várias regiões do estado, dentre elas
Firminópolis, Itumbiara, Goiânia e Aparecida de Goiânia.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
-Planejamento Estratégico CELG GT (2019-2028)

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
-MVA - Potência instalada de transformação - somatório das potencias em transformações em MVA. Tem como objetivo demonstrar a
expansão da capacidade de transmissão do sistema elétrico, que permite ampliar o abastecimento de energia na rede de distribuição
para a região em que a obra esta sendo realizada;
-Km - Quilometro - Km de linha de transmissão - Extensão de km de linha de transmissão;
-MW - Potência instalada de geração - somatório das potencias instalada de geração em MW pela implantação ou ampliação da
capacidade da usina.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1029 - MATRIZ ENERGETICA DE GOIÁS
AÇÃO: 3036 - EXPANSÃO E MELHORIA DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
- Avanço nos estudos de viabilidade para implantação de usina fotovoltaica em Cachoeira Dourada.
- Continuidade da execução do processo de modernização da usina de São Domingos.
- Investimentos no Consórcio Médio Rio Claro, visando posterior implantação de usinas.

OBSERVAÇÕES
9039 - JATAI - CONSORCIO MEDIO RIO CLARO - Gastos efetivados refere-se a avaliação/estudos, obra ainda não iniciada.
Algumas ações possuem metas projetadas para períodos posteriores ao exercício fiscal do desembolso, assim como ocorrem
desembolsos sem a imediata contrapartida de entregas físicas.

AÇÃO: 3037 - EXPANSÃO E MELHORIA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
9041- Equipamento de transmissão de energia elétrica modernizado
- Retrofit/modernização de equipamentos como solução para o aumento da confiabilidade em fase de contratação em diversar regiões do
estado (Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Cachoeira Dourada, Firminopolis, Itumbiara, Morrinhos e Palmeiras);
-Goiânia: obra do banco de Carajás concluída com a instalação de autotransformadores;
- Instalação de OPGW (Optical Ground Wire) nas LTs da Celg GT para implantação de teleproteção, visando o aumento da confiabilidade
das instalações em várias regiões do Estado, contemplando 8 LTs e 8 Subestações.
2335 - Subestação de energia elétrica ampliada
- Concluídas as implantações de novos bancos de transformadores como solução para o atendimento de cargas e aumento de
confiabilidade em Goiânia (Carajás) e Aparecida de Goiânia (SE Anhanguera);
- Substituição de banco de autotransformadores como solução para o atendimento de cargas e aumento da confiabilidade na região de
Cachoeira Dourada concluída.
- Em fase inicial de elaboração de projeto, ampliação de vão para a entrada da LT 69 kV Rialma C2, obra da distribuidora CHESP, para
atendimento de cargas e aumento da confiabilidade do setor elétrico no Vale do São Patrício.

OBSERVAÇÕES
Algumas ações possuem metas projetadas para períodos posteriores ao exercício fiscal do desembolso, assim como ocorrem
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desembolsos sem a imediata contrapartida de entregas físicas.

AÇÃO: 3038 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
- Melhoria da eficiência administrativa com a aquisição de moveis, equipamentos e software; e aumento da segurança com a compra de
equipamentos de proteção individual e coletiva.
- Aumento de ativos (imóvel).

OBSERVAÇÕES
Algumas ações possuem metas projetadas para períodos posteriores ao exercício fiscal do desembolso, assim como ocorrem
desembolsos sem a imediata contrapartida de entregas físicas.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A formulação e execução da política estadual de educação; a execução das atividades de educação básica sob responsabilidade do
Poder Público Estadual; o controle e a inspeção das atividades de educação básica; a produção de informações educacionais; o
desenvolvimento de pesquisa educacional e a universalização da oferta da educação compromissada com a municipalização e a
crescente melhoria de sua qualidade (incisos I a VI do Art. 25 da Lei nº 20.491/2019).

2.2 Legislação
Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996; Lei Complementar nº 26, de 28 de dezembro de
1998; Lei nº 18.969, de 22 de julho de 2015; Lei nº 19.224, de 13 de janeiro de 2016; Lei nº 19.691, de 22 de dezembro de 2017; Lei nº
20.491, de 25 de junho de 2019; Lei nº 20.754, de 28 de janeiro de 2020; Lei nº 20.755, de 28 de janeiro de 2020; Lei nº 20.756, de 28 de
janeiro de 2020 e Lei nº 20.757, de 28 de janeiro de 2020, dentre outras.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado da Educação - Seduc possui competências estabelecidas por várias leis, dentre as quais se destacam a Lei nº
20.491, de 25 de junho de 2019 (cf. Artigo 25) e a Lei Complementar nº 26, de 28 de dezembro de 1998. Suas competências estão
regulamentadas através do Decreto nº 9.920, de 06 de agosto de 2021.
A sua estrutura organizacional foi alterada pela Lei nº 20.820/2020, de modo que atualmente ela é formada pelo Gabinete da Secretária,
1 Conselho de Alimentação Escolar, 1 Chefia de Gabinete, 1 Procuradoria Setorial, 1 Corregedoria Setorial, 1 Comunicação Setorial, 1
Ouvidoria, 3 Subsecretarias (sendo elas: Governança Educacional; Execução de Política Educacional e Governança Institucional), 1
Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação, 13 Superintendências, 56 Gerências, 3 Assessorias (a saber:
Controle Interno Contábil e a de Acompanhamento e Execução de Recursos), 1 Coordenação de Estúdio de Programa Goiás TEC, 1
Unidade Técnica de Estúdio, 1 Unidade de Infraestrutura e Comunicação, 40 Coordenações Regionais de Educação e 1.012 unidades
escolares.
No decorrer do ano de 2021 houve alteração na configuração das escolas da rede de ensino pública estadual chegando ao final do ano
com a seguinte distribuição: 715 escolas padrão, 164 escolas de tempo integral, 60 escolas militares, 10 escolas quilombolas, 03 escolas
indígenas e convênio com 60 escolas privadas. Essa configuração se alterará significativamente em 2022 com a implementação do plano
de expansão das escolas de tempo integral que objetiva a adaptação e conversão de até 107 escolas de tempo parcial em escolas de
tempo integral.
No tocante à localização das escolas da rede estadual destaca-se que 945 estão na zona urbana e 67 na zona rural e sobre a natureza
da propriedade ou posse das instalações físicas destaca-se que 800 escolas funcionam em prédios próprios da rede, 196 em prédios
cedidos, 14 em prédios alugados e 2 em prédios doados e com a criação da Gerência de Patrimônio em 2020 (Lei nº 20.820/2020 Anexo
I) a Seduc está adotando medidas para o aperfeiçoamento do seu inventário patrimonial.
Em linhas gerais, a Seduc possui 39.557 servidores sendo: 1.101 na Administração Geral, 1.271 nas Coordenadorias Regionais de
Educação, 11.637 servidores administrativos, 928 gestores e 24.620 professores. Destes últimos, 12.058 docentes são do quadro efetivo,
o que equivale a 48,97% do total.
O quantitativo de agentes administrativos educacionais (categoria criada pela Lei nº 13.910/2001) é de 6.535 servidores, o que equivale a
16,86% do total e o número de profissionais detentores de contrato por tempo determinado (Lei nº 19.490/2016) é de 14.159 servidores, o
que representa 36,53% da força de trabalho referência /2021).
É preciso destacar que a Seduc tem investido em campanhas de prevenção de doenças como uma forma de reduzir o adoecimento e
suas consequências como o elevado número de licenças médicas e a redução da capacidade de trabalho da Secretaria. Conforme dados
apresentados pela Gerência de Segurança e Saúde do Servidor obtidos junto ao Sistema SALIS foram concedidas aos servidores 5.418
licenças médicas, resultando em 159.055 dias de afastamento e a readaptação de 700 servidores, o que evidencia a dimensão das
consequências para a Instituição em decorrência do adoecimento dos seus servidores. Houve também 18 licenças de acidentes de
trabalho e 06 licenças de acidentes de trabalho trajeto e, nesse contexto, a Seduc ampliou a sua atenção para reduzir acidentes do
trabalho investindo em campanhas de prevenção e na aquisição de equipamentos de proteção individual, conforme são apresentados no
relatório da Ação 2026 - Saúde e bem estar do Servidor. Os dados mencionados ainda poderão ser maiores pois até o fechamento deste
relatório ainda não se dispunha do relatório consolidado da GEQUAV.
Não obstante o cenário difícil mesmo em tempos de normalidade, o contexto de pandemia de coronavírus exigiu desta Secretaria a
adoção de medidas ainda mais austeras para controle da disseminação da doença entre os servidores, mas ainda assim os resultados
verificados até dezembro foram 1.708 servidores infectados, dos quais 57 foram a óbito.
No tocante a outros avanços na gestão de pessoas destaca-se, no ano em curso, redução de desvios de função de professores em
virtude de retornos de licença de capacitação profissional, de interesse particular e de disposições para as unidades escolares da rede
pública estadual de ensino, impactando, inclusive, na redução de contratações temporárias.
Acrescenta-se ainda os destaques na política de gestão de pessoas com a continuidade no pagamento de diferenças salariais devidas
aos servidores e ex-servidores resgatando dívidas pretéritas do Estado com seu quadro de pessoal, dando baixa num estoque de 10.294
processos de diferenças salariais, através dos quais foram quitadas as dívidas com 25.901 servidores no valor total de R$ 35.115.218,79
(trinta e cinco milhões, cento e quinze mil, duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos).
Acrescenta-se também a implementação de reajuste salarial aos professores em regime de contrato temporário, a implementação de
sistemas de controle interno da folha de pagamento visando reduzir as inconsistências na modulação e percepções indevidas, a
implementação de programas e sistemas internos da unidade, para melhoria e agilidade dos procedimentos de inclusões no Sistema
RHNet, a modificação no fluxo de processos visando maior celeridade no andamento, a maior celeridade nos processos de reabilitação
temporária e readaptação definitiva dos servidores e a redução do tempo em relação ao ano anterior no pagamento do auxílio funeral aos
servidores ativos e inativos. Importante destacar que durante o ano a Seduc pagou 114 auxílios funerais referentes aos servidores ativos
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e 462 referentes aos servidores inativos.
Ainda no tocante à gestão de pessoal merecem destaque a modelagem e implementação das propostas de pagamento das progressões
horizontais e verticais dos servidores dando continuidade do procedimento com relação àqueles com direito adquirido enquanto da
vigência da Lei Complementar nº 173), de pagamento de reajuste salarial aos servidores administrativos e professores P-III e P-IV,
pagamento de reajuste salarial aos Professores P-I e P-II e contratados por tempo determinado; de pagamento de Bônus por Resultado
em parcela única aos docentes e aos servidores administrativos conforme a Lei nº 21.184/2021 e o Decreto nº 9.990/2021, de pagamento
de ajuda de custo para conectividade mensalmente no valor de R$ 100,00 (cem reais), de pagamento de regência de classe, como
incentivo ao retorno de professores à sala de aula, diminuindo desvios de função; realização de processo seletivo simplificado para
contratação de professores temporários; pagamento auxílio de aprimoramento continuado a todos os servidores da SEDUC no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais); pagamento de uma ajuda de custo no mês de novembro a todos os servidores (efetivos, comissionados e
contratos temporários) com valor proporcional aos meses trabalhados e à carga horária de cada servidor e a modelagem de projeto de
realização de concurso público do Magistério 2021/2022 para suprir o déficit existente na rede de ensino estadual.
Outro avanço importante diz respeito à realização da avaliação especial de desempenho dos docentes do quadro do Magistério Público
Estadual. A avaliação foi instituída pela Lei nº 13.909/2001 e regulamentada pelo Decreto nº 9.396/2019. Atualmente existem 432
professores em estágio probatório. Destes, 430 foram avaliados e 2 não foram avaliados em decorrência de estarem no gozo de licença.
Destaca-se ainda que os professores são avaliados através do registro dos dados relativos ao seu desempenho no cargo pelo(s)
diretores(es) da(s) unidade(s) escolar(es); pelo coordenador pedagógico ou equivalente da escolar ou turno em que o professor tenha
mais turmas moduladas; pela autoavaliação e pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do Professor Setorial da
Coordenação Regional de Educação.
É preciso destacar também que em razão do grande número de servidores e fornecedores e da necessidade de prevenir e dar tratamento
adequado às ocorrências infracionais a Seduc possui uma corregedoria própria cujos resultados se apresenta adiante.
Durante o ano, a Corregedoria Setorial realizou 105 (cento e cinco) processos de sindicância, dos quais 75 (setenta e cinco) foram
instaurados e concluídos durante o ano com o respectivo cadastro no Sistema de Controle de Procedimentos Administrativos
Correcionais do Estado de Goiás (SISPAC). Deste trabalho, a Seduc obteve o seguinte resultado: das 75 (setenta e cinco) sindicâncias
finalizadas 25 (vinte e cinco) resultaram em instauração de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), 04 (quatro) resultaram em
instauração de Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores (PAF), 03 (três) resultaram em celebração de Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) e 43 (quarenta e três) em absolvições. Deste modo, em 2021 restam em andamento na Corregedoria
Setorial um estoque de 30 (trinta) processos de sindicância para 2022.
Já no tocante aos Processos Administrativos Disciplinares (PAD), a Corregedoria realizou durante o ano 464 (quatrocentos e sessenta e
quatro) processos. Destes, 76 (setenta e seis) foram instaurados em 2021 e acrescidos ao estoque recebido do ano anterior e os
resultados alcançados foram: finalização de 40 (quarenta) processos administrativos disciplinares com o cadastro deles no Sistema de
Controle de Procedimentos Administrativos Correcionais do Estado de Goiás (SISPAC). Vale destacar que dos 40 (quarenta) processos
administrativos disciplinares, finalizados, 28 (vinte e oito) tiveram declarada a extinção da punibilidade pela prescrição, 10 (dez)
resultaram em indiciamentos e 02 (dois) resultaram em absolvições. Deste modo, resta em andamento na Corregedoria Setorial um
estoque de 424 (quatrocentos e vinte e quatro) processos administrativos disciplinares para o ano seguinte.
Destaca-se que entre os meses de janeiro a dezembro do corrente ano foram desligados 502 servidores em decorrência de
aposentadorias (das quais 37 por invalidez), 104 por exonerações a pedido, 5 por demissões decorrentes de processos administrativos
disciplinares, 173 por falecimento. Os servidores falecidos possuem a seguinte classificação: 94 professores do quadro efetivo e 21 do
quadro temporário, 42 servidores administrativos do quadro efetivo e 16 servidores administrativos do quadro temporário. Destaca-se
ainda que estão sob análise, 541 pedidos de aposentadoria a serem concluídos no próximo ano.
Dentre os esforços de melhoria da governança, destaca-se que em janeiro de 2021 a Seduc instituiu a Agenda Goiana Integrada para
Resultados – AGIR, que é um conjunto de reuniões que acontecem todas as quartas-feiras das 14:00 às 18:00, com o objetivo de agilizar
a realização das despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Na AGIR são tratados processos referentes a obras, aquisições
e pedagógicos, sendo a AGIR de obras, realizada a cada 28 dias e a de aquisições a cada semana.
Para que as reuniões da AGIR de aquisições ocorram de forma concisa e satisfatória, os processos discutidos são monitorados de quinta
a terça-feira e nesse período suas informações são atualizadas diariamente com o auxílio do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.
Dentre as informações coletadas, destacam-se o setor em que o processo se encontra, a data que foi enviado a ele, o valor do processo,
os itens relacionados no termo de referência e a superintendência responsável. Além disso, é calculada a porcentagem de andamento do
processo baseando-se em quanto do processo foi concluído e se ele passou pelas fases de instrução, licitação, contrato e entrega. No
caso da AGIR de obras, os dados são obtidos através de uma planilha alimentada pela própria equipe da Superintendência de
Infraestrutura. Esses dados são tratados e analisados pela equipe da AGIR extraindo parâmetros e indicadores a serem discutidos nas
reuniões. Dessa forma todas as obras em andamento da SEDUC são monitoradas, possibilitando a resolução de problemas rapidamente
antes da próxima reunião e aumentando a porcentagem de conclusão delas.
Quando um processo de aquisição ou uma obra é concluído seu status passa de “em andamento” para “concluído” e passa a integrar a
relação de processos concluídos que poderá voltar a ser tratado pela AGIR se houver a necessidade de um aditivo. Os dados são
monitorados e apresentados por meio do serviço de análise Power BI, que permite a utilização de visualizações para se montar
dashboards que resumem as principais informações relacionadas aos processos e obras.
Outro esforço referente à governança institucional foi a adesão da Seduc à Jornada de Transformação da Gestão como uma das
atividades do Programa Expresso, que está sendo liderado pela Sead e pela Sedi dentro do escopo da Política Estadual de Atendimento
ao Cidadão (Lei nº 20.846/2020). A Reunião de Partida Estratégica foi realizada no dia 06 de outubro de 2021 na qual foi assinado o
Termo de Compromisso nº 3/2021. A referida política consiste em um novo modelo para prestação de serviços públicos aos cidadãos,
com atendimento ágil, simplificado, respeitoso e fundamentado na transformação dos serviços públicos, refletindo na melhoria acentuada
e constante do atendimento ao cidadão. Sob o escopo do Programa a Seduc fez a atualização da sua carta de serviços, da sua cadeia de
valor, do seu Regulamento e iniciou o mapeamento dos processos definidos como prioritários para digitalização.
O ano em curso foi atípico sob todos os aspectos, haja vista as consequências causadas pela pandemia, muitas incertezas, e o retorno
às atividades presenciais. Essa retomada abriu um leque de exigências, que aliada à uma gestão dinâmica e pujante, produziu um
vertical e impressionante desenvolvimento, tanto no que se refere à estrutura física (desde as condições do imóvel), como substituição de
mobiliário e equipamentos, que se encontravam sucateados e abastecimento daqueles que se encontravam numa quantidade inferior à
demanda. Consequentemente houve uma extraordinária movimentação de vários setores para que os projetos fossem concretizados
numa celeridade jamais vista.
Nessa seara, os setores de compras e licitação se desdobraram para viabilizar aquele enorme conjunto de projetos, que realmente eram
necessários para colocar a instituição numa melhor condição estrutural, porém, dado ao contexto, variação emergente de preços, e até
mesmo as morosas instrução processual e tramitação, o desafio se mostrou assustador para todos. Vale evidenciar, que houve ainda a
publicação da Lei nº 14.133/2021, com alterações das normas gerais de licitação e contratação para a Administração Pública direta,
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autárquica e fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Apesar da nova norma favorecer sobremaneira
alguns pontos emperrados do regime de licitação e compras, normalmente ocorrem atrasos nos processos, visto o período de transição e
as subsequentes normatizações dos setores jurídicos do Estado. Porém, com empenho redobrado, esse percalço foi vencido pelos
setores de compras, licitação e jurídico desta Secretaria.
Além disso, a crise econômica atiçou uma crescente fila de pedidos de reequilíbrio financeiro, impetrado pelas empresas já contratadas,
após a realização de certames, tanto de prestação de serviços, quanto de fornecimento de materiais, mobiliário, equipamentos e outros.
Assim os setores que gestam e acompanham os termos contratuais permeiam ainda momentos delicados, pois precisam de coerência
para atender àqueles que apresentam justificativas plausíveis para majoração dos valores dos contratos, num outro ângulo cumprir os
aspectos legais, como o princípio da economicidade, e finalmente manter num numerário aceitável, haja vista que os mesmos subsidiam
o desenvolvimento de todas as funções e atividades fundamentais da Secretaria. Na lista de serviços essenciais estão os contratos de TI,
os quais visam manter disponíveis instrumentos e ferramentas digitais, que se interrompidos, inviabilizam toda a sistemática de trabalho
da Instituição. A área de TI gere os seguintes contratos vigentes:
• link dedicado de acesso à Internet. Esse serviço é filtrado por firewall, implementado pelos servidores (equipamentos próprios) da
Fundação, que também se valem de ferramenta de detecção de queda de qualidade e de sinal do link como forma de monitoramento;
• hospedagem de sítio eletrônico, com acréscimos de caixas de e-mail;
• serviço de licenciamento de software antivírus, de acordo com os procedimentos de segurança da informação para estações de trabalho
e servidores de rede;
• serviço de licenciamento de software de edição de imagens, vídeos e publicações, do Adobe Creative Cloud VIP for teams e Adobe
Creative Cloud ENTERPRISE para atender as necessidades da Superintendência de Tecnologia, Superintendência de Ensino Médio,
Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental, Comunicação Setorial e Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos
Profissionais de Educação para atendimento das demandas das áreas finalísticas.
Frisa-se, nesse último item, que se trata de softwares que possuem ampla utilização e reputação no mercado de tecnologia da
informação, no que diz respeito a softwares de edição gráfica (para criação de layouts para sites, redes sociais, diagramações de e-books
e manuais, vídeos, vinhetas, banner, ilustrações, tratamento de imagens e fotos e etc.) e de elaboração e modelagem de projetos
bidimensionais e tridimensionais. Esses softwares demonstram uma eficiência e desempenho superior aos similares, agilizando,
reduzindo custos e minimizando o trabalho a ser executado, possuindo uma larga base de documentação e suporte, trazendo segurança
à SEDUC na manutenção do uso destes produtos.
As despesas com mão de obra terceirizada continuam a ser as de maior impacto na execução orçamentária. No entanto, importante
destacar, que são serviços relevantes, como de limpeza e vigilância, imprescindíveis para a manutenção, segurança e condições básicas
de trabalho.
Outrossim, conforme mencionado acima, as aquisições de mobiliário e de equipamentos superaram as expectativas quanto aos
benefícios almejados, pois não somente melhorou uma estrutura tão castigada, mas acima de tudo, propiciou melhores condições de
trabalho aos servidores, bem como a modernização dos serviços e atendimentos prestados pela Secretaria de Educação.
Importante constar que a demanda no almoxarifado para acondicionar os materiais, equipamentos e mobiliários foi tão intensa, que
necessário se fez reformas para adequar e organizar os espaços existentes. Logicamente, houve uma gama de atividades envolvidas na
gestão desse patrimônio obtido, desde os registros, recebimento, conferência quanto a qualidade, conservação e, ainda, uma logística
imensa de entregas.
A área de controle do patrimônio ficou, sem dúvidas, acentuadamente inflamada, pela demanda intensa de material de toda ordem que
chegava para o tombamento e controle, não somente para serem instalados ou acomodados nas dependências do órgão, como também
para serem entregues às quase mil unidades jurisdicionadas. Vale salientar que até outubro deste ano, data estipulada pelo sistema do
Estado para registro de patrimônio, foram auditados 809.181 (oitocentos e nove mil, cento e oitenta e um) bens. No entanto, há muito
para se registrar, o que maximizará o número apresentado. Sabe-se que o principal mecanismo de controle e prevenção de falhas,
quando se trata de gestão de bens, é o constante acompanhamento e utilização dos sistemas de patrimônio e almoxarifado. Dessa
forma, urge suprir algumas carências observadas, especialmente relacionadas à espaço e até mesmo a criação de um sistema interno de
registros.
Inobstante ao acelerado e bem sucedido avanço ocorrido na instituição, cumpre também colocar, que os gerentes e coordenadores, da
área meio da administração, mencionaram como dificuldade e desafio para alcance de êxito, a quantidade pequena de servidores aptos a
executarem as tarefas, bem como a necessidade de capacitações apropriadas para cada segmento. Segundo os referidos gestores são
brechas que precisam ser revistas para não colapsar as gerências, as quais reúnem forças para cumprir seus papéis, mas que acabam
por sobrecarregar e às vezes causar justas reclamações.
No âmbito da sede da Secretaria houve uma série de iniciativas para a gestão de resíduos sólidos. Cabe mencionar que a produção de
detritos é relativamente alta na Instituição, uma vez que a quantidade de servidores também é significativa e as alternativas de descarte
continuam precárias. No entanto, é pertinente constar que foram adotadas medidas promissoras para minimização dessa problemática,
que vem se arrastando há vários anos. Além de um maior número de lixeiras distribuídas em toda extensão física, composta por vários
pavilhões, foram adquiridas tantas outras mais apropriadas para o tipo e quantidade desses resíduos, que após o armazenamento, são
descartados para fora da sede. Atualmente, já se faz uma reciclagem básica de material, contudo há também projetos a serem
desenvolvidos para reutilização no próprio órgão, ações de educação socioambiental e logística reversa.
Dentre as várias ações e projetos que resultaram na modernização da estrutura física, garantiram maior proteção individual e coletiva aos
servidores e usuários da Secretaria, dinamizou a logística e as atividades de suporte, segue abaixo uma síntese daquelas que causaram
maior impacto:
1. Ampliações, ajustes e reformas da infraestrutura: foram transferidos recursos para os Conselhos das Coordenadorias de Regionais de
Educação dos municípios de Goiás, Mineiros, Palmeiras de Goiás, Santa Helena e Goiânia. Importante constar as intervenções nas
estruturas da sede da Seduc e também na estrutura do Acervo das Escolas Extintas (antigo Colégio Estadual Marechal Rondon);
2. Aquisição de equipamentos de informática e tecnologia de informação e comunicação (06 servidores de Rack para o Data Center e
Nootebook), Termo Aditivo do Contrato de serviços de infraestrutura de cabeamento estruturado (óptico de metálico);
3. Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s) para os servidores que será melhor detalhado no âmbito da Ação 2026 -
Saúde e Bem Estar do Servidor;
4. Aquisição de um Sistema de Gerenciamento Eletrônico de documentos, que são recursos tecnológicos essenciais ao desenvolvimento
de suas atividades, relacionadas à gestão dos dossiês dos servidores da Seduc, serviço de guarda documental, consistência e a
integridade de seu acervo inativo, além da infra-estrutura necessária para a tramitação, manuseio dos documentos com segurança e
agilidade, prestando o tratamento necessário para a preservação e conservação dos documentos;
5. Aquisição de poltronas e mobiliário, observadas as normas de ergonomia.
6. Manutenção dos contratos com as concessionárias (saneamento básico, energia, telefonia, internet, etc);
7. Locação de imóveis nos municípios de Itapaci, Itapuranga e Novo Gama, com o objetivo de abrigar as Coordenadorias Regionais de
Educação;
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8. Locação de imóveis na cidade de Goiânia para abrigar parte do arquivo setorial e almoxarifado central;
9. Contratação de empresa para fornecimento de Link de Dados;
10. Contratação de serviços de vigilância;
11. Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico de combustíveis;
12. Contratação de empresa para prestação de serviços de gerenciamento eletrônico nos veículos pertencentes à frota da Seduc; e
13. Gestão e manutenção dos estoques de suprimentos.
Em resumo, 2021 foi um ano de trabalho bastante árduo para toda a Administração da Seduc e especialmente para os envolvidos no
planejamento, na instrução processual das despesas, na execução orçamentária e financeira, na licitação, na assessoria jurídica e no
patrimônio com o objetivo primordial de suprir as unidades escolares da rede estadual de ensino, com materiais, mobiliário e
equipamentos que satisfaçam as necessidades dos envolvidos no processo de ensino aprendizagem.
Em novembro a Seduc entregou à sociedade goiana, a Galeria de Arte instalada no hall da Seduc, espaço revitalizado,
arquitetonicamente, para este fim. A Galeria é composta por duas importantes obras: o Painel "A Instrução", criado em 1956 por Antônio
Henrique Péclat de Chavannes, obra restaurada pelo artista goiano Selvo Afonso, em 2021, e o "Painel de Retratos dos Ex-secretários de
Educação", criado dentro do recorte temporal que data da criação do Estado de Goiás, quando da Proclamação da República em 1889.
O Painel de Retratos foi construído a partir de pesquisa realizada pela Gerência de Arte e Educação/SDEAE e os retratos desenhados
por 6 artistas goianos, com curadoria do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte. A Galeria não surge como mero ornamento, ela
tem um propósito digno que é a valorização da arte, de artistas locais, da cultura goiana e da preservação e divulgação da história e
memória da educação em Goiás e servirá, ainda, como objeto de estudo e pesquisa no Programa Arte Educação Goiás Ciranda da Arte,
da Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação e marca o início de importante ação educativa nas escolas da rede, a
partir da produção de materiais didáticos, visitação in loco e virtual e desdobramentos consumados por meio das experiências de
apreciação, compreensão crítica e da contextualização dos processos históricos, sociais, políticos e culturais que se fazem imbricados
em cada período da história da educação em Goiás.
No que se refere à participação cidadã, a Seduc, por meio da Ouvidoria Setorial em conjunto com as Subsecretarias de Governança, as
Superintendências, as Gerencias, as Coordenações Regionais de Educação e as unidades escolares, alcançou o Selo Ouro em
Transparência pública, atingindo 88,06% de eficácia no Índice de Transparência, conforme critérios estabelecidos pelo Tribunal de
Contas do Estado de Goiás em conjunto com a Controladoria Geral do Estado. No decorrer do ano de 2021 foram respondidas 4.837
manifestações dos cidadãos goianos, fortalecendo assim a participação democrática. O prazo médio de resposta às solicitações foi de
6,9 dias o que demostra a eficiência da equipe Seduc no trato das demandas do povo goiano. No que refere a pesquisa de satisfação, a
nota média da Seduc em 2021 foi de 81,5%, obtida através da participação de 780 devolutivas, fortalecendo a democracia e direcionando
políticas públicas construídas a partir da percepção daqueles que utilizam e se beneficiam do serviço público.
Para a realização o monitoramento do Plano Estadual de Educação – PEE na vigência de 2015/2025, foi criada uma comissão interna,
com os superintendentes e/ou servidores designados pelos mesmos, assim como foi feito com a comissão externa composta por um
representante da SEDUC, Alego, Fórum Estadual de Educação – FEE, do Conselho Estadual de Educação - CEE que realizam o
monitoramento para o cumprimento das 21 metas contidas no PEE/GO.
Foram realizadas reuniões semanais em separado com as duas comissões, as mesmas têm dias marcados para acontecerem, sendo na
segunda-feira e quinta-feira no horário matutino, momento de estudo do plano no que se refere as ações necessárias para que se possa
atingir os índices necessários para o cumprimento de cada meta do PEE.
Além dessas comissões foi possível contribuir com as discussões dentro das reuniões mensais do Fórum Estadual de Educação, do
Fórum Municipal de Educação de Goiânia, além de comissões relacionadas a educação no Estado de Goiás. Realizamos orientações aos
municípios que nos procuraram, pois os mesmos estavam com dificuldades para organizarem seus planos em diferentes frentes de
trabalho, uma delas foi o desenvolvimento dos relatórios de monitoramento das ações realizadas para publicação bienal que devem estar
de maneira transparente publicadas, para que toda a sociedade possam acompanhar a execução das ações pertinentes ao cumprimento
das metas dos Planos Municipais de Educação – PME. Outras orientações estão relacionadas ao preenchimento da plataforma +PNE,
pois a mesma foi vinculada ao PAR nesse ano de 2021. Para auxiliarmos os municípios no entendimento ações necessárias para o
preenchimento da plataforma +PNE. Para tanto, foi realizada ação formativa para todos os 246 municípios para o esclarecimento de
como deveriam realizar esse preenchimento, ação essa realizada em parceria com outros entes envolvidos com o monitoramento do PEE
de Goiás, a UNCME e o Fórum Estadual de Educação – FEE, de forma virtual.
Tivemos também, reuniões com representantes do Instituto Mauro Borges, pois eles são parceiros da Seduc no que tange o fornecimento
dos dados de mensuração dos indicadores de cada meta, sendo os mesmos de extrema importância para que o monitoramento tenha
dados robustos, que se derivam de fontes confiáveis que deixam evidentes quais as metas que estão precisando de uma maior atenção e
as que estão em processo para o alcance. Foi realizada, também, uma reunião com a Secretária de Educação, Ministério Público,
Tribunal do Estado de Goiás, Fórum, UNCME, Conselho Estadual de Educação e demais convidados, para a apresentação de todas as
metas com suas porcentagens alcançadas para o cumprimento do PEE, deixando evidente os desafios que teríamos para o alcance de
algumas metas do PEE. Uma delas estava na Educação Integral, meta 3 que necessitava de um grande esforço, os índices sinalizavam
que a necessidade de um maior investimento e essa ações já estão sendo realizadas, a Educação Integral nos CEPIs estão recebendo
investimentos que somam mais de 150 milhões.
Por fim, destaca-se que apesar do fato de que a Seduc superou em 2021 muitas das suas dificuldades com as quais vinha lutando há
anos, algumas delas ainda continuarão como desafio a ser vencido no próximo ano, tanto na esfera da governança institucional quanto
na da governança educacional.
Na primeira, destaca-se o desafio da melhoria da governança corporativa para que a Seduc possa atingir seus objetivos estratégicos em
menos tempo e com menor esforço. Isto requer desenvolvimento das habilidades de gerenciamento e aumento da integração do quadro
de liderança desde a Administração Geral até às unidades escolares. Há também necessidade de aumentar a eficiência da logística de
entrega de bens às escolas, de redução de custos operacionais para ampliar o investimento na prestação dos serviços finalísticos, de
adquirir ou desenvolver sistemas de gestão de almoxarifado, arquivos, bibliotecas, laboratórios, dentre outros e de obtenção junto à
SEAD de criação no Sistema RHNet de funcionalidades que atendam às necessidades da gestão de pessoal desta Secretaria em suas
especificidades. No tocante, a este último, é preciso destacar que a Seduc possui a necessidade de cumprir a subvinculação da receita
do FUNDEB para pagamento de pessoal (Lei nº 14.113/2020), mas nem todos os profissionais desta Secretaria podem ser pagos com
recursos do FUNDEB e o trabalho de separação de pagamento dos profissionais é feito manualmente, o que fragiliza o controle tornando-
o suscetível a erros. Em decorrência dessa fragilidade a Seduc recebeu diligências dos órgãos de orientação e controle (Processos Sei nº
202100004096526, nº 202111867001167) que não foram atendidas de modo satisfatório porque a solução depende da atuação conjunta
do órgão central de gestão de pessoal (SEAD) e do órgão central de tecnologia de informação do Estado (SEDI).
Na segunda, ou seja, o desafio estratégico de melhoria da governança educacional se justifica pela necessidade de que a Seduc possa
realizar todos os projetos e atividades da política educacional de modo alinhado para obter a necessária sinergia entre eles e atingir os
objetivos estratégicos que estão estipulados no Plano Estadual de Educação, cumprindo o dever constitucional do Estado com a
educação de sua população e ampliando as oportunidades de desenvolvimento socioeconômico presentes e futuras da sociedade
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goiana.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA e da LOA a Seduc utiliza o Plano Estadual de Educação - PEE e o Plano Estratégico. O PEE foi instituído pela Lei nº
18.969, de 22 de julho de 2015 e se encontra disponível em https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/93357/lei-18969 e o o
Plano estratégico, construído no período de novembro de 2020 a janeiro de 2021 foi disseminado na Seduc através do Processo Sei nº
202100006002079.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
O Ideb foi desenvolvido para ser um indicador que sintetiza informações de desempenho em exames padronizados com informações
sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino). Como o Ideb é resultado do produto entre o
desempenho e o rendimento escolar (ou o inverso do tempo médio de conclusão de uma série) então, ele pode ser interpretado da
seguinte maneira: para uma escola cuja média padronizada da Prova Brasil, 4ª série, é 5,0 e o tempo médio de conclusão de cada série é
de 2 anos, a rede/ escola terá o IDEB igual a 5,0 multiplicado por 2 1, ou seja, IDEB = 2,5. Já uma escola B com média padronizada da
Prova Brasil, 4ª série, igual a 5,0 e tempo médio para conclusão igual a 1 ano, terá IDEB = 5,0.
IDEB - Rede Estadual - Anos finais do Ensino Fundamental: 5,3 e anos iniciais: 6,1
Houve crescimento do IDEB da 4º série/ 5º ano, assim como da 8ª série / 9º ano, desde 2007 até 2019, quando foi estabelecido um
paralelo entre as metas projetadas e o IDEB observado nas escolas da Rede Estadual de Ensino. Em 2019, por exemplo, o objetivo era o
percentual de 6,1 % e bem superior a isto, o IDEB atingido foi de 6.4 % (Fonte: INEP).
Ressalta-se que o IDEB de 2021, ainda não foi divulgado o resultado, pois os dados estão em processamento.
IDEB - Rede Estadual - Ensino Médio: 4,7;
O IDEB do Ensino médio, considerando as metas projetadas, teve crescimento em todos os anos desde 2007, com exceção de 2015 que
atingiu exatamente a mesma meta projetada, em 2019, último resultado divulgado, a meta projetada foi de 4,4 e o resultado obtido foi de
4,7. Já em 2021, a meta projetada é de 4,7, no entanto os resultados obtidos ainda não foram divulgados pelas fontes oficiais. (Fonte:
INEP)
O SAEGO avaliou, neste ano de 2021, o desempenho dos alunos da Rede Estadual e Municipal de Goiás nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática. A mencionada avaliação abrangeu 1.040 escolas estaduais, sendo 896 da rede estadual e 34 da rede privada
conveniada (5º EF, 9º EF e 3ª EM) e 1.528 escolas estaduais e municipais (2º do EF) dos 246 municípios, nas jurisdições das 40
Coordenações Regionais de Educação (CRE). Abaixo, segue quadro com quantitativo estimado de alunos e turmas, por etapa avaliada
para execução do objeto proposto. O quantitativo de alunos previstos para as avaliações poderá alterar para mais ou para menos no ano
em curso. (Fonte: https://avaliacaoemonitoramentogoias.caeddigital.net)
Resultados de 2019, em 2020 não teve SAEB e em 2021, os dados ainda não foram divulgados.
Proficiência Média SAEGO – Matemática - Rede Estadual - 3ª série do Ensino Médio:
Em matemática uma média de acertos de 58%, sendo: Alto - 17440 estudantes / 38%, Médio – 10731 estudantes / 23%, baixo – 10760
estudantes / 23% e muito baixo – 7350 estudantes / 16 %
Proficiência Média SAEGO – Língua Portuguesa - Rede Estadual - 3ª série do Ensino Médio:
Em Língua Portuguesa houve a participação de 68% de alunos, a média de acertos no caderno de teste foi de 70 %, sendo assim
distribuídos por categoria de desempenho, Alto 24907 estudantes: 54%, médio 12376 estudantes: 27%, baixo 6056 estudantes – 13% e
muito baixo 2942 estudantes: 6 %.
Proficiência Média SAEGO – Matemática - Rede Estadual - 9º ano do Ensino Fundamental:
Em matemática uma média de acertos de 60%, sendo: Alto - 17320 estudantes / 36%, Médio – 10533 estudantes / 22%, baixo – 16360
estudantes / 34% e muito baixo – 4258 estudantes / 9 %
Proficiência Média SAEGO – Língua Portuguesa - Rede Estadual - 9º ano do Ensino Fundamental:
Em Língua Portuguesa houve a participação de 77 % de alunos, a média de acertos no caderno de teste foi de 65 %, sendo assim
distribuídos por categoria de desempenho, Alto 19235 estudantes: 40%, médio 16596 estudantes: 34%, baixo 10308 estudantes – 21% e
muito baixo 2336 estudantes: 5 %.
Taxa de Abandono Escolar da Rede Estadual
As taxas de rendimento escolar são calculadas com base nas informações de rendimento e movimento dos alunos, coletadas na 2ª etapa
do Censo Escolar, denominada módulo Situação do Aluno. Nesta etapa, os respondentes preenchem as informações de rendimento
(aprovado/ reprovado), movimento (falecido, deixou de frequentar, transferido) e Curso em andamento/ Sem movimentação, de acordo
com a etapa de ensino. Para o cálculo das taxas de rendimento e do abandono escolar é considerada a situação final das matrículas do
ensino fundamental e médio da modalidade regular.
Dessa forma, as matrículas consideradas para o cálculo das taxas de rendimento (MTR) é igual ao total de matrículas declaradas na
matrícula inicial do ensino fundamental e médio da modalidade regular (MI) menos os falecidos (FAL) e as matrículas que foram
consideradas como SIR. MTR=MI – FAL - SIR Esse valor será igual a soma das matrículas com informação de aprovado, reprovado e
abandono e que irão subsidiar o cálculo das taxas de rendimento e abandono.
Taxa de abandono - indica a porcentagem de alunos que deixaram de frequentar a escola após a data de referência do Censo. Taxa de
abandono = [ABA/ (APR + REP + ABA)] X 100 (APR – Número de matrículas aprovadas; REP - Número de matrículas reprovadas; ABA –
Número de matrículas que Deixaram de frequentar; SIR – Número de matrículas sem informação de rendimento escolar ou deixou de
frequentar; N – Número de matrículas de escolarização do Censo Escolar 2014; FAL – Número de alunos falecidos). A soma das taxas
de aprovação, reprovação e abandono devem representar 100% das matrículas consideradas para o cálculo. Por exemplo, digamos que
a rede de ensino no município Y obteve 78% de taxa de aprovação, 18% de taxa de reprovação e 4% de taxa de abandono – o total de
100% representa o número de matrículas consideradas para o cálculo das taxas de rendimento e abandono.
Nesse sentido, e considerando os anos anteriores, no Estado de Goiás a modalidade que houve menor taxa de abandono escolar foram
nos anos iniciais do Ensino Fundamental com 0,2%, já nos anos finais do Ensino Fundamental houve um aumento de 0,7% na taxa de
abandono e o ensino médio apresentou o maior número de abandono escolar, atingindo a marca de 1,8 %. Em resumo as taxas
observadas são:
Ensino Médio - 1,8 %
Ensino Fundamental anos iniciais: 0,2 %
Ensino Fundamental anos finais: 0,7 %
Taxa de adequação na formação docente do Ensino Médio da Rede Estadual
No Censo da Educação Básica de 2020 / INEP foi informado as porcentagens de docentes por grupo do indicador de adequação da
formação docente do Brasil e de seus estados, sendo o docente contabilizado em cada turma e disciplina que leciona, incluindo os
professores responsáveis pela regência de classe e os responsáveis pela regência de módulo ou disciplina da turma em curso de EAD.
Os indicadores classificam o docente segundo a adequação de sua formação inicial a cada disciplina que leciona na educação básica,
levando-se em conta as normatizações legais vigentes (nacionais), as categorias de adequação são:
Grupo 1 – Docente com formação superior de licenciatura, docente na área de formação – Educação Infantil 5,8 %, Ensino Fundamental
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anos iniciais 69,5 % e anos finais 50,3 %, Ensino médio 52 %;
Grupo 2 – Docente com formação superior de bacharelado, docente na área de formação - Educação Infantil 3,7 %, Ensino Fundamental
anos iniciais 4,5 % e anos finais 2,6 %, Ensino médio 3,6 %;
Grupo 3 – Docente com formação superior de licenciatura, docente em área diferente de sua formação Educação Infantil 17,2 %, Ensino
Fundamental anos iniciais 12,4 % e anos finais 37,3 %, Ensino médio 35,2 %;
Grupo 4 – Docente com formação superior não considerada nas categorias anteriores - Educação Infantil 2,3 %, Ensino Fundamental
anos iniciais 1,6 % e anos finais 4,4 %, Ensino médio 5,8 %;
Grupo 5 – Docentes sem formação superior - Educação Infantil 13,0 %, Ensino Fundamental anos iniciais 8,7 % e anos finais 5,4 %,
Ensino médio 3,4 %;
Referências:
http://ideb.inep.gov.br/resultado/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzhmZjI0MDUtZjExYi00ZmZkLWFjODQtNzIxMjk4MmIyMTU2IiwidCI6IjY3ZmQ0MzFjLWIyYWQtN
Dg2Ny04MWJjLWQ3NTYyMjBiNTZkNCJ9
https://avaliacaoemonitoramentogoias.caeddigital.net.
https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2014/docente_formacao_legal/nota_tecnica_indicador_d
ocente_formacao_legal.pdf
https://academia.qedu.org.br/censo-escolar/taxa-de-rendimento/
Processo SEI nº 201900006068842.
Sistema Goiás 360.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1008 - EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS
AÇÃO: 2010 - APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E PEDAGÓGICO AO DESENVOLVIMENTO DAS
ATIVIDADES DO ENSINO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Secretaria de Estado da Educação desenvolveu atividades e projetos de suporte técnico, administrativo e pedagógico na execução das
atividades de ensino da rede pública estadual e especialmente no tocante às despesas de energia elétrica, de água tratada e de esgoto
de todas as unidades escolares da rede estadual de ensino (Pesquisa de Escolas Detalhada - https://site.educacao.go.gov.br/pesquisa-
de-escolas-detalhada/).
O exercício em curso foi atípico sob todos os aspectos provocado pela pandemia do novo coronavírus, porém houve uma gestão ativa,
que produziu e contribuiu com o desenvolvimento de atividades e projetos para apoiar o ensino dos alunos da rede estadual dando
suporte técnico, administrativo e pedagógico na execução das atividades de ensino com respeito e qualidade.
Dentre as várias ações e projetos que resultaram na modernização da estrutura física, garantiram maior proteção individual e coletiva aos
servidores e usuários da Secretaria, dinamizou a logística e as atividades de suporte, assim segue abaixo uma síntese daquelas que
causaram maior impacto:
1. Realização de reforma completa na estrutura da mesa, e ainda fornecimento e instalação do tampo novo em material ABS de
mobiliário escolar compreendido por CONJUNTO ESCOLAR ADULTO, para atender a demanda das escolas da Rede Estadual de
Ensino e perpassa, necessariamente, por um melhor aparelhamento das unidades escolares, sem, contudo, se afastar os princípios da
economicidade e eficiência, que devem nortear as ações necessárias à boa prestação de serviços pela SEDUC.
2. Serviços de fornecimento de energia elétrica com a empresa ENEL DISTRIBUIÇÃO S/A para atender as unidades educacionais da
Rede Estadual de Ensino.
3. Abastecimento contínuo de água e coleta/tratamento de esgoto sanitário para desenvolver suas atividades escolares, direito garantido
pela Lei nº 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
4. Serviços de locação de ônibus, micro-onibus e vans, para realizar o transporte de professores, servidores, colaboradores desta
Secretaria e alunos da Rede Estadual de Educação, para a realização de atividades escolares, extraclasse, participação em programas
de capacitação e em outras atividades atinentes, competições, apresentações culturais e esportivas, estaduais e interestaduais.
5. Aquisição de Kit's de materiais escolares, com a finalidade de atender os alunos matriculados do 8º e 9º ano do ensino fundamental, 1º
a 3º serie do ensino médio e EJA, da Rede Estadual de Ensino.
6. Fornecimento de tigela de sobremesa, de forma a atender às Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino.
7. Adequação dos sanitários em algumas unidades escolares, com verba do Programa Reformar III.
8. Serviços para implantação de sistema de energia solar fotovoltaica com potência de 50KW de inversor conectado a rede da
concessionária de energia (ON-GRID), com o intuito de implantar gradativamente, gerando economia a médio prazo aos cofres públicos,
inicialmente com 51 unidades Padrão Séc. XXI e Padrão 2000. É uma energia totalmente sustentável e economicamente viável.
9. Locação de imóveis para abrigar as instalações de colégios estaduais da Rede Estadual de Ensino.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2011 - APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
As ações de formação desenvolvidas pela SEDUC de janeiro a dezembro de 2021 foram:
1. Cooperativismo nas Escolas;
2. Grupo de Estudos de Professores de Língua Inglesa – GEPLIGO;
3. Curso Habilidades pela Prática Curricular – HPC 3ª e 4ª Edição;
4. Curso de Formação Continuada para Gestores Escolares “Melhor Gestão, Melhor Ensino” – 2ª edição;
5. Curso de Formação Continuada para Coordenadores Pedagógicos “Por Uma Coordenação Pedagógica Trans(formadora)” 1ª edição;
6. Projeto InterAÇÕES Pedagógicas em Rede;
7. Curso “As Novas Tecnologias na Educação – NTLE”;
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8. Ciclo de Formação On-line: Educação e Saúde: retorno às aulas presenciais – evento aberto transmitido no canal CEPFOR do
Youtube;
9. Curso Programa Volta ao Novo: Competências Socioemocionais;
10. Curso Disseminadores de Educação Fiscal;
11. Formação do Profissional da Educação – Projeto Cidadania e democracia desde a Escola;
12. Formação para o ensino do sistema Braille os professores de sala de recursos multifuncionais em escolas públicas com matrículas de
estudantes cegos em classe comum do ensino regular;
13. Formação Continuada em Língua Brasileira de Sinais para os professores de salas de recursos multifuncionais em escolas públicas
com matrículas de estudantes com surdez em classe comum do ensino regular;
14. Formação Continuada em Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação para os professores de salas de recursos multifuncionais em
escolas públicas com matrículas de estudantes com hipótese ou diagnóstico de altas habilidades e superdotação em classe comum do
ensino regular;
15. Formação Continuada para os mediadores da inclusão, para os professores de salas de recursos multifuncionais em escolas
públicas, para os profissionais de apoio pedagógico, com trabalho direto e indireto com os estudantes da educação especial em classe
comum e escolas estaduais especiais ou conveniadas do ensino regular;
16. Curso do Programa Saúde na Escola em EAD em parceria com a SES/GO, atendendo as metas 4 e 6 do PEE/GO;
17. Capacitação de professores para o Projeto no Trânsito o sentido é a Vida para quatro turmas, atendendo a meta 17 do PEE/GO;
18. Curso Formação em Iniciação Científica “O Ensino Por Investigação Como Forma de Promoção de Melhorias da Aprendizagem”;
19. Formação sobre Diálogos Pedagógicos – Módulos I e II;
20. Formação de Assessores Pedagógicos e Tutores Educacionais nos protocolos do Circuito de Gestão Híbrida;
21. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica;
22. Formação Continuada – Análise da matriz curricular e descritores em Língua Portuguesa e Matemática com as Coordenações
Regionais de: Silvânia, São Luís dos Montes Belos, Itapaci, Palmeiras, Goiás, Jussara e Aparecida de Goiânia, Piracanjuba, Goianésia;
Rio Verde, São Miguel do Araguaia, São Miguel do Passa Quatro, Planaltina, Itaberaí;
23. Formação Continuada – Ferramentas Tecnológicas na Educação Coordenação Regional de Educação de São Miguel do Araguaia;
24. Curso de Formação Continuada para Gestores Escolares e Coordenadores Pedagógicos “Ensino Híbrido - Inovação no Ensino e na
Aprendizagem;
25.Formação Projeto Político Pedagógico: Regionais da cidade de Goiás e Santa Helena;
26. Curso de Formação dos Profissionais da Educação na Perspectiva do Programa AlfaMais Goiás;
27. Capacitação de professores para o Programa Alfabetização e Família – Programa Goiás Social;
28. Formação do curso do Programa Saúde na Escola em EAD em parceria com a SES/GO, atendendo as metas 4 e 6 do PEE/GO;
29. Capacitação de professores para o Projeto no trânsito o sentido é a Vida para quatro turmas, atendendo a meta 17 do PEE/GO;
30. Capacitação de estudantes de professores pela promoção da saúde socioemocional: Minicurso Saber Ouvir em parceria com o
professor Dalmo Duque dos Santos fundador do Programa Estação da Amizade inspirado do Centro de valorização da Vida (CVV);
31. Capacitação de profissionais da educação pela promoção da saúde socioemocional: Seminário Saber Escutar é uma Arte em parceria
com o Centro de Valorização da Vida (CVV);
32. Formação de professores do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, realizada no mês de outubro de 2021;
33. Avaliação de Desempenho dos Servidores da Centralizada;
34. Avaliação Especial de Desempenho dos Professores em estágio probatório;
35. Curso Cidadania e Democracia desde a Escola.

OBSERVAÇÕES
Outras atividades e/ou projetos executados:
1 - Cooperativismo nas Escolas – formação realizada pela SEDUC em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem do
Cooperativismo (Sescoop). A formação iniciou em 12/04/21, foram disponibilizadas 40 vagas - público-alvo - Professores de 8 escolas. O
Projeto teve por objetivo disseminar a cultura da cooperação, baseada nos princípios e valores do cooperativismo por meio de atividades
educativas. A formação visou dotar as escolas de meios para a inserção e o desenvolvimento da educação cooperativa no cotidiano
escolar, promover o intercâmbio entre escolas e cooperativas e qualificar os educadores na metodologia do Programa para que sejam os
principais incentivadores da proposta, além de desenvolver práticas pedagógicas e material didático que estimulem e propiciem uma
formação apoiada na educação cooperativa. Também objetivou orientar os parceiros para o acompanhamento e o desenvolvimento das
atividades nas escolas e a desenvolver ações que valorizem educadores e alunos, estimulando-os a participarem do Programa;
2 - Grupo de Estudos de Professores de Língua Inglesa – GEPLIGO - Foram realizados encontros do Grupo de Estudo de Professores de
Língua Inglesa de Goiás – GEPLIGO e teve como premissa proporcionar aos professores de Língua Inglesa, das escolas públicas
estaduais, momentos de reflexão, de como, para quê e por quê ensinar inglês. Assim, uma atividade importante dos encontros foi a
apresentação de práticas e vivências das aulas de línguas pelos professores, as quais são problematizadas e ressignificadas, o que pode
resultar em melhoria nas práticas pedagógicas e no uso da língua pelos professores e, consequentemente, pelos estudantes. O referido
Grupo de Estudo é implementado em parceria com Universidade Federal de Goiás (UFG) e Universidade Estadual de Goiás (UEG).
Público-alvo: Professores de Língua Inglesa das Coodenações Regionais de Educação de Águas Lindas, Luziânia, Novo Gama,
Planaltina e Formosa. Os encontros se realizam através das plataformas Google Meet e Google Classroom de Março a novembro de
2021 nos dias: 08/03, 12/04, 10/05, 14/06, 09/08, 13/09, 18/10, 08/11. Carga horária: 40 horas. Modalidade: a distância.
3 - Curso Habilidades pela Prática Curricular – HPC
O Curso está em sua terceira edição e foi oferecido na modalidade EaD e teve por objetivo desenvolver o avanço pedagógico por meio
do estudo e análise das habilidades contidas no Documento Curricular para Goiás – Ampliado. Tal proposta visou possibilitar a reflexão
do fazer pedagógico, desenvolver e melhorar as práticas pedagógicas em sala de aula, dos docentes da Rede Estadual de Educação de
Goiás de qualquer área de conhecimento, desde que estejam atuando na segunda etapa do Ensino Fundamental. O curso abrangeu os
componentes curriculares de Artes, Educação Física, Ciências da Natureza, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e
Matemática e teve uma estrutura dividida em 05 (cinco) módulos, possuindo uma carga horária total de 120 horas com certificação.
Foram ofertadas 960 vagas.
4 - Curso As Novas Linguagens e Tecnologias na Educação – NLTE - O referido curso está em sua primeira edição e foi oferecido pela
SEDUC em parceria com a PoliSínteses: Grupo transdisciplinar de estudos e pesquisa em educação e cidades do Centro Universitário
Alfredo Nasser (Unifan), na modalidade EAD. O curso teve por objetivo auxiliar os professores da rede estadual de ensino de Goiás,
frente às novas linguagens e tecnologias da educação, capacitando-os a dominar as ferramentas tecnológicas de comunicação para o
desenvolvimento de videoconferência, de forma a manter uma relação dialógica com os estudantes permitindo que utilizem as
ferramentas tecnológicas e possam desenvolver uma prática pedagógica condizente com a realidade em que vivemos. O curso abrangeu
as quatro grandes áreas do conhecimento e está dividido em 4 módulos com uma carga horária total de 160 horas. O público alvo foi os
professores da rede pública estadual, independente do vínculo (efetivos e contratos), que atuam do 6º ao 9º Ano do Ensino Fundamental
e da 1ª a 3ª Série do Ensino Médio da rede estadual de ensino de Goiás. Foram ofertadas 700 vagas.
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5 - Curso de Formação Continuada para Gestores Escolares “Melhor Gestão, Melhor Ensino” – 2ª edição:
Público-alvo: Gestores escolares da Rede Estadual de Ensino de Goiás
Objetivo: Contribuir com a formação continuada dos gestores escolares, visando fortalecer o trabalho da gestão e aprimorar as
competências e habilidades desejáveis para uma gestão efetivamente comprometida com a elevação dos resultados de aprendizagem,
os quais se apresentaram como o reflexo de um processo de ensino congruente com as expectativas dos estudantes.
Carga horária: 120 horas.
Modalidade: EaD – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Participantes: 327 inscritos – divididos em seis turmas.
Período: 15/03/2021 a 16/06/2021.
6 - Curso de Formação Continuada para Coordenadores Pedagógicos “Por Uma Coordenação Pedagógica Trans(formadora)” 1ª edição
Público-alvo: Profissionais das redes estadual e municipal de ensino em efetivo exercício no cargo de Coordenador Pedagógico.
Objetivo: Promover reflexões acerca da escola como locus privilegiado de desenvolvimento, formação e aprendizagem de professores e
outros atores educacionais envolvidos no processo, problematizando a efetiva capacidade operacional da gestão escolar, representada
pelo Coordenador Pedagógico (CP), na promoção de um cenário formativo e de aprimoramento profissional, visando melhores resultados
de aprendizagem e desempenho dos estudantes.
Carga horária: 80 horas.
Modalidade: EaD – Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Participantes: 1.708 inscritos.
Período: 18/02/2021 a 18/05/2021.
7 - Projeto InterAÇÕES Pedagógicas em Rede
Público-alvo: Profissionais da educação das redes municipais e estadual de ensino que atuam na gestão, coordenação e/ou sala de aula.
Objetivo: A proposta do evento on-line tem como objetivo suscitar reflexões teóricas e práticas voltadas ao âmbito educacional, buscando
somar esforços para potencializar o diálogo com os profissionais da educação, especialmente nesse momento de pandemia.
Carga horária: 10 horas
Modalidade: EaD - canal do Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação (CEPFOR) da Seduc/GO
(CEPFOR no YouTube < https://www.youtube.com/channel/UC27oisUl6td8WbA_wq9fn-Q >).
Participantes: 15.929 visualizações (6.156 Ensino Híbrido + 5.063 Legislação do Ensino Híbrido e Reanp + 4.710 Gestão Pedagógica e o
Ensino Híbrido).
Período: 23/02/2021 a 22/06/2021
8 - Ciclo de Formação On-line : Educação e Saúde: retorno às aulas presenciais – Evento aberto transmitido no canal CEPFOR do
Youtube.
O ciclo de Formação on-line oferecido pelo CEPFOR em parceria com a Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas e a
Superintendência de Modalidades e Temáticas Especiais teve como público-alvo os servidores das unidades escolares. O ciclo foi
composto por: I - 4 LIVES: formativas de Protocolos de Segurança e Uso Correto dos EPIs para Prevenção da COVID-19, em
13/01/2021; II - LIVE: Acolhimento e cuidado com a saúde do servidor, em 19/01/2021; III - LIVE: Treinamento de Protocolos de
Segurança e Uso Correto dos EPIs para prevenção à COVID-19, em 19/01/2021 e IV LIVE: O Programa Saúde na Escola -PSE no
contexto socioemocional dos educandos em 20/01/2021. A participação foi de 46.350 visualizações no total, e 11.637 certificados.
9 - Projeto Volta ao Novo: Competências Socioemocionais
O Projeto Volta ao Novo, oferecido pela Secretaria de Estado da Educação em parceria com o Instituto Ayrton Senna, tem por objetivo
apoiar na realização de ações voltadas ao desenvolvimento de competências socioemocionais dos Professores da Rede Estadual de
Ensino, e, por conseguinte, dos estudantes, além de garantir formação da Equipe Técnica deste Órgão. O curso será desenvolvido em 15
encontros, focado nos conceitos de educação integral, competências socioemocionais, desenvolvimento socioemocional. A realização da
formação ocorrerá na modalidade a distância, direcionadas aos 30 formadores e equipe técnica da rede pública de ensino do estado com
carga horária de 60 horas.
10 - Disseminadores de Educação Fiscal - 200 vagas, início dia 22 de março de 2021.
O Curso de Disseminadores de Educação Fiscal (DEF), oferecido pela SEDUC em parceria com a Secretaria da Economia foi realizado
integralmente na modalidade de ensino a distância, por meio da plataforma Moodle da Secretaria da Economia. O curso foi inteiramente
gratuito e tem como público-alvo gestores, coordenadores, professores e estudantes entre outros com carga horária de 120 horas.
11 - Formação do Profissional da Educação – Projeto Cidadania e Democracia desde a Escola:
A formação de professores organizada pela SEDUC em parceria com o Instituto Auschwitz para a Prevenção de Genocídio e Atrocidades
Massivas, pretendeu introduzir os participantes no projeto Cidadania e Democracia desde a Escola, a partir da realização de palestras
sobre conteúdos relevantes para a sua implementação. O objetivo foi ampliar os conhecimentos teóricos sobre as temáticas inerentes à
iniciativa, explorando algumas atividades propostas no âmbito do projeto para que os professores compreendam os conceitos práticos de
como implementá-los em sala de aula. A formação foi direcionada aos professores da Gerência de Estudos e Pesquisas para a Formação
do Profissional da Educação da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, esta formação foi realizada em cinco encontros de 2h de
duração cada, entre os dias 29 de março e 2 de abril de 2021.
Webnar: Conceitos e Fundamentos da Deficiência Visual e Tecnologias Assistivas:
Nº de turmas: 01
Carga horária: 60 horas
Nº Participantes: 209
Frequência Semanal: 1 vez semana
12- Curso I: Língua Brasileira de Sinais - Libras
Nº de turmas: 27 turmas abarcando dos níveis I ao V
Carga horária: 50 horas por nível
N° Participantes: 30 matriculados
Frequência Semanal: 1 vez na semana
Total de Cursistas: 810
13- Curso II: Básico de Tradução Interpretação - Libras
Nº de turmas: 11 turmas abarcando todos os níveis
Carga horária: 50 horas por nível
Nº Participantes: 30 matriculados
Frequência Semanal: 1 vez na semana
Total de Cursistas: 330
14- Curso III: Libras como segunda língua para Deficientes Auditivos
Nº de turmas: 01
Carga horária: 50 horas por nivel
Nº Participantes: 10 matriculados
Frequência Semanal: 1 vez na semana
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Total de Cursistas: 10
15- Curso IV: Curso Livre de Língua Portuguesa para Surdos
Nº de turmas: 02
Carga horária: 50 horas por nível
Nº Participantes: 10 matriculados
Frequência Semanal: 1 vez na semana
Total de Cursistas: 20
16- Curso I: Atendimento Educacional Especializado em Altas Habilidades/Superdotação
Nº de turmas: 02
Carga horária: 60 horas
Nº Participantes: 46 matriculados por turma
Frequência Semanal: 1 vez na semana
Total de Cursistas: 92
17- Curso II : Fundamentos em Altas Habilidades/Superdotação
Nº de turmas: 04
Carga horária: 60 horas
Nº Participantes: 55 matriculados por turma
Frequência Semanal: 1 vez na semana
Total de Cursistas: 220
18- Curso do Programa Saúde na Escola em EAD em parceria com a SES/GO, atendendo as metas 4 e 6 do PEE/GO.
Primeira Live do CICLO DE LIVEs PSE:
Tema – PSE: Como integrar as políticas de promoção de saúde e a Base Nacional Comum Curricular. Mais de 600 participantes
simultâneos com mais de 2800 visualizações. Realizada no dia 13/04/2021, essa foi a primeira de 15 lives. A segunda foi realizada em
20/04/2021.
19- Capacitação de professores para o Projeto no Trânsito o Sentido é a Vida para quatro turmas, atendendo a meta 17 do PEE/GO.
20- Capacitação oferecida na modalidade EaD, aulas online (síncronas) de segunda a quinta-feira das 19:00 às 21:40. Uma parceria da
Seduc com o Detran-GO. São duas turmas de 60 cursistas. Curso Iniciado em 15/03/2021 com previsão para término em 31/08/2021.
21- Live – Água: Preservação e Conservação de Nascentes. Uma realização da SMTE/GPPIS em parceria com o CEPFOR, MP-GO,
SANEAGO e Comissão da Gestão Ambiental da Seduc. Foram mais de 500 participantes simultâneos com 2491 visualizações. Realizada
no dia 25/03/2021.
22- A Secretaria de Estado da Educação em parceira com a Universidade Estadual de Goiás ofertou o Curso Formação em Iniciação
Científica “O Ensino Por Investigação Como Forma de Promoção de Melhorias da Aprendizagem”, sob a condução da Profª Drª. Wanessa
Cristiane Gonçalves Fialho, pesquisadora e estagiária de pós-doutorado do Programa de Pós-graduação em Educação, sob supervisão
do Prof. Dr. Samuel Mendonça, professor permanente do Programa de Pós-graduação em Educação, da PUC-Campinas/SP. Ao todo
participaram 112 professores que atuam com o componente curricular no ensino fundamental anos finais dos Centros de Ensino em
Período Integral de todo o estado. Todos os encontros síncronos foram mediados por tecnologia e foi utilizado o Google Classroom como
plataforma para a sala de aula. O principal objetivo da formação foi compreender a concepção de pesquisa científica e de experiência de
professores da educação básica, a partir da oferta desse curso de formação continuada, bem como da prática pedagógica desses
participantes. A avaliação foi realizada com base nos princípios da avaliação formativa, ocorrendo de forma processual e contínua. Para
tal, foram consideradas como ferramentas avaliativas a participação nas atividades propostas nos módulos, participação no Ambiente
Virtual de Aprendizagem e atividades entregues de forma virtual de maneira que os cursistas se sintam coautores do processo e,
consequentemente, responsáveis por sua própria aprendizagem. Os certificados foram concedidos aos cursistas que apresentaram 75%
de frequência e 100% das atividades entregues. A certificação da formação de extensão será expedida pelo Programa de Mestrado
Profissional em Ensino de Ciências da Universidade Estadual de Goiás.
23- Formação sobre Diálogos Pedagógicos – Módulo I e II
Nos meses de janeiro e fevereiro de 2021 foram realizados dois Módulos dos Diálogos Pedagógicos.
O Módulo I foi realizado nos dias 11, 12 e 14/01/2021 em três dias totalizando 269 participantes. O encontro do dia 11/01/2021, teve
como pauta o “Engajamento para o Trabalho e a Apresentação do Cascateamento do Planejamento”. O encontro do dia 12/01, teve como
pauta a apresentação do “Currículo 2021 e do Material Estruturado”. A pauta do último dia do Módulo I dos DPs, marcada pela temática
do “Ensino Híbrido”. O encontro do dia 14/01 foi dividido em uma palestra sobre o tema e um espaço destinado à apresentação de
recursos e ferramentas digitais, que viabilizam a aplicação de diferentes metodologias de ensino da referida modalidade. O objetivo do
encontro foi a qualificação do debate em torno dos desafios que se apresentam para os educadores neste momento de retomada do
calendário escolar, bem como a oferta de insumos para a apropriação dos recursos digitais disponíveis destinados à aula virtual.
O Módulo II, foi realizado nos dias 11 e 18/02/2021, totalizando 373 participantes. No dia 11/02, teve como pauta “Engajamento para a
Avaliação Diagnóstica e Regime de Colaboração”. O diálogo teve como objetivo promover um espaço de engajamento sobre a avaliação
diagnóstica, destacando a importância da mesma para a gestão educacional e pedagógica dos estudantes em torno desta pauta que
envolveu a palestra de dois professores convidados, o professor Wagner Alceu Dias, do CEPFOR, que palestrou acerca da avaliação
diagnóstica e a prática de uso e análise de dados na gestão da Educação Básica e o professor Josias Dias Dutra, da Tutoria
Educacional/SUPOAE, que discutiu o papel da tutoria frente aos resultados das avaliações, trazendo luz às boas práticas vivenciadas por
ele enquanto tutor.
A pauta do encontro do dia 18/02 tratou sobre “Planejamento a partir do Ensino Híbrido”, a qual iniciou-se com uma oficina ministrada
pela Profa Dra Eliane Caroline, da Universidade Federal de Goiás, que teve como objetivo o aprofundamento na discussão acerca das
ferramentas digitais para o contexto do processo de ensino-aprendizagem do ensino remoto. Em seguida, as professoras Carlete Fátima
da Silva Victor e Márcia Faleiro apresentaram a Trilha de Planejamento para orientar os professores nas suas ações pedagógicas e
também contou com a participação de Assessores Pedagógicos e Assessores de Gestão Pedagógica e Tutores Educacionais das
Coordenações Regionais. Os diálogos pedagógicos é uma ação bimestral, com pauta flexível e que responde às demandas formativas
explicitadas pela gestão. Participaram dos encontros formativos, Assessores de Gestão Pedagógica, Tutores Educacionais e Assessores
Pedagógicos das 40 Coordenadorias Regionais de Educação, além de Técnicos Pedagógicos e Gerentes da SEDUC.
24- Formação de Assessores Pedagógicos e Tutores Educacionais nos protocolos do Circuito de Gestão Híbrida pela Gerência de
Tutoria Educacional/Supoae em parceria com o Cepfor, Supem e Sedief. A referida formação contou com a participação de 192 Tutores
Educacionais, 40 Assessores Pedagógicos e 18 mediadores. Contou também com a parceria do Instituto Unibanco, para a continuidade
do Programa Jovem de Futuro na rede estadual, com unidades escolares de Ensino Fundamental (mistas com Ensino Médio) e somente
Ensino Médio.
25- Avaliação de Desempenho dos Servidores da Centralizada
A Avaliação de Desempenho dos Servidores da Centralizada foi realizada mediante formulários disponibilizados na Microsoft forms,
sendo um formulário disponibilizado para autoavaliação e um formulário de avaliação pelo chefe imediato, visando aos princípios da
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impessoalidade, da moralidade e da motivação, a fim de verificar os seguintes requisitos: pontualidade e assiduidade; responsabilidade e
disciplina; iniciativa e criatividade; organização e zelo; integração e cooperação; trabalho em equipe; autoavaliação e receptividade;
conhecimento e domínio; produtividade e qualidade; e compromisso com o trabalho. Foram avaliados 917 de servidores.
26- Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica (DocentEPT),
oferecido por meio de adesão da Secretaria de Estado da Educação de Goiás, em parceria com Ministério da Educação (MEC), a
Secretaria de educação Profissional e Tecnológica (Setec) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo
(Ifes).
O referido curso tem por objetivos: capacitar professores para ministrarem aulas de Educação Profissional e Tecnológica, especialmente
nos Cursos Técnicos de Nível Médio; construír capacidades para o uso de tecnologias, a exemplo da Educação a Distância (EaD), como
estratégia educativa que potencializa o processo de ensino-aprendizagem, especialmente na Educação Profissional e Tecnológica; e,
estimular a produção e a difusão de conhecimento sobre a Educação Profissional e Tecnológica como Campo de Estudos. O público-alvo
são professores da Rede Pública Estadual dos estados ou Distrito Federal, com prioridade para professores em atividade na Educação
Profissional e Tecnológica, que desejarem se especializar na docência desta modalidade de ensino. São 111 cursistas no Estado de
Goiás, distribuídos em 04 polos, sendo: 46 cursistas no polo Goiânia; 22 cursistas no polo Rio Verde; 24 cursistas no polo Uruaçu e 19
cursistas no polo Formosa. O curso tem uma carga horária total de 460 horas. Em andamento.
Em maio/2021, foram realizadas as seguintes ações: Live - Arte na Educação Básica, LIVE - Aula Aberta "(Re) existências e Processos
de Criação, Live AULA ABERTA NÚCLEO DE CRIAÇÃO TEATRAL, Live - Ação formativa do Artco: Circuito de Debates Artco -
Processos Criativos e Formação em Arte, Curso Badminton na Escola, Aprimoramento de Xadrez como Ferramenta Pedagógica,
EFETIVAÇÃO Educação Física Escolar: O DCGO na Prática, Oficina de Regras Esportivas Educacionais - Modalidades Individuais,
Semana Mundial do Brincar – Aliança pela Infância, Educação continuada de professores - ciclo de Lives em Educação em Direitos
Humanos. Live 2 'Os direitos indígenas chegam às mulheres indígenas?'.
Em junho/2021, realizamos as seguintes ações: EFETIVAÇÃO Educação Física Escolar: O DCGO na Prática, Semana do Meio Ambiente
IPEARTES, Curso de Educação Socioemocional 'Prosa entre educadoras', Aula Aberta: Edição básica de áudio e vídeo, Live Arte na
Educação básica, Ação formativa do Artco: Circuito de Debates Artco - Processos Criativos e Formação em Arte, Ciranda Arte Live e
IPEARTES: Direitos Humanos e Artes - Live 3, live com Henrique Lima " Arte na Educação básica, ep.3", LIVE - Vem que vou te contar
uma história e Cursos do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte 2021/1, tivemos uma outra também ação: Live Isolamento Social.
Em agosto/2021, até o atual momento, foram realizados os seguintes: Curso de 'Capacitação de professores para o uso de ferramentas
digitais no ensino híbrido’ presencial na unidade escolar Escola Estadual Gerson de Farias em Alto Paraíso de Goiás, Mesa de Abertura e
Lançamento do FAEGO Tema: Arte Educa, Bandas e Fanfarras no contexto escolar, Organologia -Classificação do instrumental das
Bandas e Fanfarras da Rede Estadual de Educação de Goiás, abordagens pedagógicas no contexto do ensino de música nas escolas,
elementos básicos da música e os processos coreográficos de Bandas e Fanfarras e a evolução temporal das linhas de frente e corpo
coreográfico nas bandas do Estado de Goiás.
27- CURSO EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR em parceria com o Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação
e a PrE-UEG. C.H. 40 h, na modalidade em EaD realizado na plataforma da Escola Virtual SEDUC/GO. Período de realização 23/08/2021
a 30/09/2021.Foi realizada a Aula Inaugural do Curso Educação Física Escolar dia 18/08/2021 com um total de 735 cursistas de 177
municípios.
28- Curso de Formação dos Profissionais da Educação na Perspectiva do Programa AlfaMais Goiás. Público-alvo: professores da
Educação Infantil; professores do 1º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais; professores do 2º ano do Ensino Fundamental Anos
Iniciais; gestores escolares (diretor de escola); coordenadores pedagógicos de escola; coordenadores pedagógicos das Secretarias
Municipais de Educação; assessor pedagógico das Coordenações Regionais de Educação; coordenadores regionais de educação;
secretários municipais de educação.
Objetivo: A formação objetiva relacionar teoria e prática relativas à alfabetização no âmbito da educação pública, com vistas à garantia
desse processo na idade certa e para todas as crianças do território goiano.
Carga horário: 40 horas.
Modalidade: EaD - canal do Centro de Estudos, Pesquisa e Formação dos Profissionais da Educação (CEPFOR) da Seduc/GO
(CEPFOR no YouTube < https://www.youtube.com/channel/UC27oisUl6td8WbA_wq9fn-Q >).
Participantes: 38 mil profissionais da educação.
Período: 24/06/2021 a 18/11/2021 – EM ANDAMENTO.
29. Projeto InterAÇÕES Pedagógicas em Rede;
30. Curso “As Novas Tecnologias na Educação – NTLE”;
31. Ciclo de Formação On-line : Educação e Saúde: retorno às aulas presenciais – Evento aberto transmitido no canal CEPFOR do
Youtube;
32. Ciclo de Formação On-line Eixo Formativo: Educação e Práticas Pedagógicas
33. Curso Programa Volta ao Novo: Competências Socioemocionais;
34. Ciclo de Lives Eixo Educação e Cidadania;
35. Roda de Leitura - Algoritmo Literário – parceria com a Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal do Rio Grande do Sul;
36. Curso Disseminadores de Educação Fiscal;
37. Formação do Profissional da Educação – Projeto Cidadania e democracia desde a Escola
38 .Curso do SEI e Ciclos Formativos – Redação Oficial Curso Básico, Intermediário e Avançado do Sistema Eletrônico de Informações
(SEI)
39. Ciclo de Formação On-line Eixo Formativo: Educação e Administração – Inspeção Escolar
30. Curso de 'Capacitação de professores para o uso de ferramentas digitais no ensino híbrido’ presencial na unidade escolar Escola
Estadual Gerson de Farias em Alto Paraíso de Goiás, Mesa de Abertura e Lançamento do FAEGO Tema: Arte Educa, Bandas e
Fanfarras no contexto escolar, Organologia -Classificação do instrumental das Bandas e Fanfarras da Rede Estadual de Educação de
Goiás, Abordagens pedagógicas no contexto do ensino de música nas escolas, Elementos básicos da música e os processos
coreográficos de Bandas e Fanfarras e A evolução temporal das linhas de frente e corpo coreográfico nas bandas do Estado de Goiás;
31.Capacitação da equipe de servidores da Coordenação do Transcolar da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC e de um servidor
por cada Coordenação Regional de Educação – CRE do Estado de Goiás para a operacionalização do Sistema Transcolar Rural;
32. Realização de 2 Lives no canal do CEPFOR no youtube, visando conscientizar a sociedade quanto à necessidade de combater a
violência contra a mulher.
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AÇÃO: 2012 - ATENDIMENTO DOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU PRIVADOS
DE LIBERDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Utilização do Regime Especial de Aulas Não Presenciais- REANP de acordo com a RESOLUÇÃO CEE/CP N. 18, de 06 de novembro de
2020, devido a excepcionalidade impressa no cenário imposto pela pandemia da COVID-19 e a necessidade de aumentar a quantidade
de presos/reeducandos matriculados na rede estadual com a previsão até dezembro/2021;
Implementação das Metas do novo Plano Estadual de Educação nas Prisões 2020/2024 – Processo 202000006035198;
Implementação do Programa para a realização de remição de pena pela leitura – Educação Prisional - PORTARIA
INTERINSTITUCIONAL N. 01/2018-TJGO/MPGO/DGAP/SEDUC - Processo 201816448003919.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2013 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E
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PRÉDIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Com o firme propósito de prover infraestrutura adequada para suportar as atividades do sistema de ensino da rede pública do Estado de
Goiás a Superintendência de Infraestrutura desta Secretaria implementou vários projetos e atividades a fim de construir, ampliar, reformar
e adequar as unidades escolares e seus espaços físicos, como bibliotecas, quadras poliesportivas, salas multiusos, estúdios para aulas
de artes e laboratórios, bem como de outras unidades jurisdicionadas da Secretaria de Educação, obedecendo aos padrões básicos de
infraestrutura para o desenvolvimento de suas atividades educacionais.
No decorrer do ano, mesmo com os impedimentos e restrições sociais impostas pela pandemia do coronavírus, foi viabilizado o retorno
às aulas presenciais na rede estadual em 02/08/2021, com o lançamento em fins de julho de 2021, do Guia de Implementação do
Protocolo de Biossegurança e Medidas Pedagógicas para Retorno às Atividades Presenciais, com as orientações de higiene e
segurança, organização física das escolas e atuação pedagógica no regime híbrido de ensino.

OBSERVAÇÕES
Foram realizadas diversas atividades para dar continuidade aos contratos vigentes e novas solicitações, considerando as necessidades e
as demandas de construções, reformas e manutenções na Infraestrutura à disposição das unidades escolares e demais departamentos
jurisdicionados a Secretaria de Estado da Educação de Goiás – SEDUC/GO.
No decorrer do exercício foram realizadas as seguintes ações com os respectivos produtos:
Quadra Poliesportiva Construída:
As obras das “Quadras Poliesportivas Padrão S e FNDE”, paralisadas por falta de pagamento, serão retomadas gradativamente, a partir
de tratativas com as empreiteiras contratadas, as primeiras 4 (quatro) entregas já ocorreram, tendo como previsão a conclusão de 44
(quarenta e quatro) obras no 1º semestre de 2022.
Unidade Escolar Construída:
As obras das “Escolas Padrão Século XXI – 12 salas e Escolas Padrão Laje Plana – 8 salas”, que estavam com seus processos
paralisados ou não tinham sido iniciadas, são a prioridade dessa gestão. Essas escolas têm seus projetos com prazo de execução entre
12 a 14 meses. Foram entregues 5 (cinco) escolas no presente exercício, e a previsão para o 1º semestre de 2022 é a entrega de mais
22 (vinte e duas) novas escolas, a saber:
Escolas c/ obras concluídas:
01 - CE Jardim Guaíra (EM Profª Edileuza A. Cavalcante) - Águas Lindas de Goiás;
02 – CE Rio Vermelho – Aruanã;
03 - CE Guaraciaba Augusta Da Silva – Barro Alto;
04 - CE Residencial Veneza - Rio Verde;
05 - CE Residencial Anchieta – Silvânia.
Escolas com obras em andamento:
01 - CE Jardim América IV - Águas Lindas De Goiás;
02 - CE Jardim Brasília - Águas Lindas De Goiás;
03 - CE Mansões Odisséia - Águas Lindas De Goiás;
04 - CE Mansões Village - Águas Lindas De Goiás;
05 - CE Benedito Brás - Americano Do Brasil;
06 - CE Professor Salvador Santos - Anápolis;
07 - CE Retiro do Bosque – Aparecida de Goiânia;
08 - CE Professora Zuzu - Catalão;
09 - CE Ver. Waldir José De Rezende - Cocalzinho De Goiás;
10 - CE Benedito Lucimar Hesketh Da Silva - Goiânia;
11 - CE Nazir Safatle - Goiânia;
12 - CE Residencial Florença - Goianira;
13 - CE Residencial São Pedro - Goianira;
14 - CE Dom Abel – Jataí;
15 - CE Jardim Ingá II - Luziânia;
16 - CE Alphaville Paiva - Novo Gama;
17 - CE Residencial Alvorada - Novo Gama;
18 - CE Residencial Arco-Íris - Rio Verde;
19 - CE Parque Estrela D'alva XIII - Santo Antônio Do Descoberto;
20 - CE Vila Montes Claros II - Santo Antônio Do Descoberto;
21 - CE João Carneiro Dos Santos - Senador Canedo;
22 - CE Dona Maria Eliza Da Silva (Antigo CE Joaquim T. Souza) – Uruaçu.
Quadra Poliesportiva Reformada/Ampliada:
As “Cobertura das Quadras Padrão SEDUC e FNDE” que estavam paralisadas por falta de pagamento, tiveram seus contratos
renegociados, seus pagamentos estão sendo regularizados e as obras estão sendo retomadas, após as devidas tratativas com as
empresas, o que propiciou a entrega de 4 (quatro) quadras cobertas em 2021 e a previsão de 35 (trinta e cinco) entregas em 2022, a
saber:
Cobertura de quadras concluídas:
01 - EE Israel Amorim – Iporá.
02 - CE Min. Santiago Dantas - Minaçu;
03 - EE Dom Pedro II - São Luís De Montes Belos;
04 - CE Profº Helon Gomide - Trindade;
Cobertura de quadras em andamento:
01 - CE Armindo Gomes - Vianópolis;
02 - CE Castelo Branco - Anápolis - Anápolis;
03 - CE De Brazabrantes – Brazabrantes;
04 - CE De Vicentinópolis - Vicentinópolis;
05 - CE Dep. Manoel Da Costa Lima - Cachoeira Alta;
06 - CE Elói Pereira Martins - Joviânia;
07 - CE Jacy Paraguassu - Cachoeira Alta;
08 - CE Jesus Conceição Leal - Aparecida De Goiânia;
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09 - CE José De Farias Campos Sobrinho - Jandaia;
10 - CE Juscelino Kubitschek De Oliveira - Aparecida De Goiânia;
11 - CE Maria Abadia Salomão - Luziânia;
12 - CE Martins Borges - Pires Do Rio;
13 - CE Mingone - Luziânia;
14 - CE Oemis Virgínio Machado - Cabeceiras;
15 - CE Olga Aguiar Mohn - Cristalina;
16 - CE Oziel Alves Pereira - Baliza;
17 - CE Pedro Ludovico Teixeira - São João D'aliança;
18 - CE Pedro Neca - Aparecida De Goiânia;
19 - CE Polivalente Profº Goiany Prates - Goiânia;
20 - CE Pres. Costa E Silva - São Luís De Montes Belos;
21 - CE Profª Maria Angélica De Oliveira - Formosa;
22 - CE Rocha Lima - Itaberaí;
23 - CE Rui Antônio Da Silva - Turvelândia;
24 - CE Sen. Theotônio Vilella - Trindade - Trindade;
25 - CE Vale Da Esperança - Formosa;
26 - CEPI Dr. José Feliciano Ferreira - Itumbiara;
27 - CEPI Profº Adalberto Sobrinho De Souza - Aurilândia;
28 - CEPI Profº Genesco Ferreira Bretas - Goiânia;
29 - CEPMG Profº José Dos Reis Mendes - Trindade - Trindade;
30 - EE Alfredo Nasser - Joviânia - Joviânia;
31 - EE Côn. José Trindade Da Fonseca E Silva - Rianápolis;
32 - EE Domingos Baptista De Abreu - Goiânia;
33 - EE José Madalena - Maurilândia;
34 - EE Maria De Lourdes E. Teixeira - Goiatuba;
35 - EE Nova Ponte – Itapaci.
Unidade Escolar Reformada/Ampliada:
As reformas e ampliações das unidades escolares e administrativas da SEDUC cotejadas nesse produto retomaram o ritmo das obras
nesse exercício, como resultado dos procedimentos de recálculo e repactuação dos valores dos contratos, que se encontravam em
situação de desequilíbrio financeiro com as empresas. Por consequência, 73 (setenta e três) escolas receberam suas unidades
devidamente reformadas/ampliadas, estando previsto a entrega de mais 164 (cento e sessenta e quatro) reformas/ampliações no 1º
semestre de 2022, a saber:
UE’s e UA’s Reformadas e Ampliadas – Obras concluídas:
01 - CE Francisco De Assis Lobo Sobrinho - Adelândia;
02 - CE Dr Mauá Cavalcante Sávio - Anápolis;
03 - CE Paulo Freire - Águas Lindas De Goiás;
04 - CE Américo Borges De Carvalho - Anápolis;
05 - CE Cel. Achiles De Pina - Anápolis;
06 - CE Durval Nunes Da Mata - Anápolis;
07 - CE João Gomes - Anápolis;
08 - CE Osvaldo Francisco Da Silva - Anápolis;
09 - CE Padre Fernando Gomes De Melo - Anápolis;
10 - CE Plínio Jaime - Anápolis;
11 - CEPI Lions Melchior De Araújo - Anápolis;
12 - CE Maria Joana De Jesus - Aparecida De Goiânia;
13 - CE Severina Maria De Jesus - Aparecida De Goiânia;
14 - CEPI Profª Alzira Alves De Queiroz - Aparecida De Goiânia;
15 - CE José Cândido Rosa - Aragoiânia;
16 - CEPI Pres. Castelo Branco - Bonfinópolis;
17 - CEPMG Nivo Das Neves - Caldas Novas;
18 - CE Rui Barbosa - Campo Limpo De Goiás;
19 - CE Maria Assunção De Azevedo - Carmo Do Rio Verde;
20 - CE Calunga I - Extensão Maiadinha - Cavalcante;
21 - CE Elias Jorge Cheim - Cavalcante;
22 - CE Virgílio do Vale - Ceres;
23 - CE Divina Olímpio Miranda - Cidade Ocidental;
24 - CE Jorge Amado - Cidade Ocidental;
25 - CE Osório Martins Cardoso - Corumbaíba;
26 - CE Aurora Attiê - Cristalina;
27 - CE Profº Antônio Mestre - Cromínia;
28 - CE Valdomiro Lopes Rezende - Estrela Do Norte;
29 - EE Damásio Ribeiro De Miranda - Flores De Goiás;
30 - CE Profª Maria Angélica De Oliveira - Formosa;
31 - EE Leônidas Ribeiro De Magalhães - Formosa;
32 - CEPI Pres. Costa E Silva - Goianésia;
33 - EE Luíz Gonzaga Sobrinho - Goianésia;
34 - EE Pedro Mendonça - Goianésia;
35 - CE Damiana Da Cunha - Goiânia;
36 - CE Jardim Do Cerrado - Goiânia;
37 - CE João Bênnio - Goiânia;
38 - CE Senador Onofre Quinan - Goiânia;
39 - CEJA Arco-Íris - Goiânia;
40 - CEP Ciranda Da Arte - Goiânia;
41 - CEPI Castro Alves - Goiânia;
42 - Estúdio Goiástec Na Tbc - Goiânia;
43 - CEPI Profª Lázara De Fátima E Silva Flores - Goianira;
44 - CE Vicente José Valente - Guarani De Goiás;
45 - CE Elias De Araújo Rocha - Iporá;
46 - EEEE Do Município De Iporá - Iporá;
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47 - CE Artur Da Costa E Silva - Itaguaru;
48 - CEPI Dr Ary Ribeiro Valadão Filho - Itaguaru;
49 - EE Luíz Alves Machado - Itapaci;
50 - CE Vila São José - Itapuranga;
51 - CE Adoniro Martins De Andrade - Itumbiara;
52 - EE De Artulândia - Jaraguá;
53 - CE Profº Antônio Valdir Roríz - Luziânia;
54 - CE Profª Helena Luzia R. De Queiroz - Luziânia;
55 - EE Arquilino Alves De Brito - Mineiros;
56 - CEPI Mariquita Costa - Morrinhos;
57 - CE Antônio Oliveira Da Silva - Nazário;
58 - CE Thomáz Adorno - Niquelândia;
59 - EE Lourival Bueno De Oliveira - Palmeiras De Goiás;
60 - CE José Feliciano Ferreira - Piracanjuba;
61 - CEPI Profº Ermano Da Conceição - Pirenópolis;
62 - CEPI Profª Ana Maria Ferreira De Paula - Planaltina;
63 - CE Do Povoado Barreiro - Posse;
64 - EE Dr. João Teixeira Júnior - Posse;
65 - CE Frederico Jayme - Rio Verde;
66 - EEI Cacique José Borges - Rubiataba;
67 - CE Hermínio Rodrigues Leão - Santo Antônio Da Barra;
68 - CE De São Miguel Do Araguaia - São Miguel Do Araguaia;
69 - CE Pres. Costa E Silva - São Simão;
70 - CE Exaltina Soares Dos Santos - Simolândia;
71 - CE Homero Honorato - Trindade;
72 - CE Herculino Gomes Arantes - Turvânia;
73 - CE Profº João Rezende de Araújo – Turvânia.
UE’s e UA’s em Reformas e Ampliações – Obras em Andamento:
01 - CAP p/ Atendimento de Pessoas c/ Deficiência Visual - Goiânia;
02 - CE Ayrton Senna Da Silva - Águas Lindas De Goiás;
03 - CE Juscelino Kubitschek De Oliveira - Águas Lindas De Goiás;
04 - CE Princesa Daiana - Águas Lindas De Goiás;
05 - CE Tancredo De Almeida Neves - Águas Lindas De Goiás;
06 - CE Ulysses Guimarães - Águas Lindas De Goiás;
07 - CEPI Manoel Aprígio - Alvorada Do Norte;
08 - EE Dr. Antônio Di Ramos Caiado - Alvorada Do Norte;
09 - CE Adolpho Batista - Anápolis;
10 - CE Antensina Santana - Anápolis;
11 - CE Herta Layser Odwyer - Anápolis;
12 - CE Profª Helena Nasser - Anápolis;
13 - CE Virgínio Santillo - Anápolis;
14 - CEJA Profº Elias Chadud - Anápolis;
15 - CE Moysés Pereira Peixoto - Anicuns;
16 - CE Alto Paraíso - Aparecida De Goiânia;
17 - CE Boa Esperança - Aparecida De Goiânia;
18 - CE Elmar Arantes Cabral - Aparecida De Goiânia;
19 - CE Estrela Do Sul - Aparecida De Goiânia;
20 - CE Jardim Cascata - Aparecida De Goiânia;
21 - CE Jesus Conceição Leal - Aparecida De Goiânia;
22 - CE Pedro Neca - Aparecida De Goiânia;
23 - CE Pres. Artur Da Costa E Silva - Aparecida De Goiânia;
24 - CE Profº Gervásio Santana Dourado - Aparecida De Goiânia;
25 - CEPI Cecília Meirelles - Aparecida De Goiânia;
26 - CEPI Garavelo Park - Aparecida De Goiânia;
27 - CEPI Santa Luzia - Aparecida De Goiânia;
28 - CEPMG Nader Alves Dos Santos - Aparecida De Goiânia;
29 - CEJA De Aragarças - Aragarças;
30 - CEPI Dom Cândido Penso - Aruanã;
31 - CE Agnelo Ribeiro - Bela Vista De Goiás;
32 - CE De Brazabrantes - Brazabrantes;
33 - EE Vila Nova - Brazabrantes;
34 - CEPI Gercina Borges Teixeira - Caiapônia;
35 - CEPI Caldas Novas - Caldas Novas;
36 - CE Marcionílio Francisco Mendonça - Campinorte;
37 - CE Major Emídio - Campo Alegre De Goiás;
38 - CEPI Polivalente Profª Antusa - Campos Belos;
39 - CE Edmundo Rocha - Campos Verdes;
40 - CE Profº Mariano Silva Nascimento - Carmo Do Rio Verde;
41 - CE Dona Iayá - Catalão;
42 - CE Gilberto Arruda Falcão - Catalão;
43 - CE João Netto De Campos - Catalão;
44 - CEPI João XXIII - Ceres;
45 - CEPI Profª Maria Carmelita Macedo Corrêa - Ceres;
46 - CE Profª Maria Apresentação - Cezarina;
47 - CE Fruto Da Terra - Chapadão Do Céu;
48 - CEPMG João Augusto Perillo - Cidade De Goiás;
49 - CE Thiago Vidal Fernandes - Cocalzinho De Goiás;
50 - CE De Edéia - Edéia;
51 - EE José De Faria - Edéia;
52 - CE Lindolfo Mendes Da Cunha - Faina;

100



53 - CE Américo Gonçalves Faleiro - Firminópolis;
54 - CE Profº Claudiano Rocha - Formosa;
55 - CEPI Hugo Lobo - Formosa;
56 - CEPI Profº Sérgio Fayad Generoso - Formosa;
57 - CEPMG Domingos De Oliveira - Formosa;
58 - CE Laurentino Martins - Goianésia;
59 - Acervo Das Escolas Extintas De Goiânia - Goiânia;
60 - CE Aécio Oliveira De AnDr.ade - Goiânia;
61 - CE Ary Ribeiro Valadão Filho - Goiânia;
62 - CE Colemar Natal E Silva - Goiânia;
63 - CE Cora Coralina - Goiânia;
64 - CE Edmundo Rocha - Vila Mutirão - Goiânia;
65 - CE Jardim América - Goiânia;
66 - CE Jornalista Luíz Gonzaga Contart - Goiânia;
67 - IE Em Artes Profº Gustav Ritter - Goiânia;
68 - CE José Lobo - Goiânia;
69 - CE Murilo Braga - Goiânia;
70 - CEJA Universitário - Goiânia;
71 - CEPI Bandeirante - Goiânia;
72 - CEPI Carlos Alberto De Deus - Goiânia;
73 - CEPI Cultura E Cooperativismo - Goiânia;
74 - CEPI Dep. José De Assis - Goiânia;
75 - CEPI Dr. Antônio Raimundo Gomes Da Frota - Goiânia;
76 - CEPI Edmundo Pinheiro De Abreu - Goiânia;
77 - CEPI Joaquim Edson De Camargo - Goiânia;
78 - CEPI Novo Horizonte - Goiânia;
79 - CEPI Pedro Xavier Teixeira - Goiânia;
80 - CEPI Pré Universitário - Goiânia;
81 - CEPI Profª Olga Mansur - Goiânia;
82 - CEPI Profº Genesco Ferreira Bretas - Goiânia;
83 - CEPI Visconde De Mauá - Goiânia;
84 - Núcleo De Tecnologia Educacional de Goiânia - Goiânia;
85 - EE Profª Judith Florestina Dias - Goianira;
86 - CE José Rodrigues Moreno - Gouvelândia;
87 - CE Castelo Branco - Guarani De Goiás;
88 - CEPI Elias Pereira De Souza - Guarani De Goiás;
89 - CE Ademar Alves De Souza - Hidrolândia;
90 - CE Dep. Manoel Mendonça - Hidrolândia;
91 - CE Geraldo Batista Oliveira - Hidrolândia;
92 - CEPMG Profª Augusta Machado - Hidrolândia;
93 - CE Perilo Rodrigues De Moura - Inaciolândia;
94 - CEPI Ary Ribeiro Valadão Filho - Inhumas;
95 - CEPMG Manoel Vilaverde - Inhumas;
96 - EE Antônio Augusto Do Carmo - Inhumas;
97 - CEPI De Aplicação - Iporá;
98 - CE Rocha Lima - Itaberaí;
99 - CEPI Honestino Monteiro Guimarães - Itaberaí;
100 - CE Artur Da Costa E Silva - Itaguaru;
101 - CE Pres. Castelo Branco - Itajá;
102 - EE Vicença Maria De Jesus - Itapaci;
103 - CE Farnese Rabelo - Itapuranga;
104 - CEPMG Dep. José Alves De Assis - Itapuranga;
105 - EE Joaquim Antônio De Oliveira - Itapuranga;
106 - CE José Flávio Soares - Itumbiara;
107 - CEPI Dom Veloso - Itumbiara;
108 - EE Dr. Ornelo Machado - Jaraguá;
109 - CE Alcântara De Carvalho - Jataí;
110 - CEPI José Feliciano Ferreira - Jataí;
111 - CEPMG Nestório Ribeiro - Jataí;
112 - CE Cândido Dias - Jesúpolis;
113 - CEPMG Maria Tereza Garcia Neta Bento - Jussara;
114 - CE Delfino Oclécio Machado - Luziânia;
115 - CE Profª Lourdes De Oliveira Sampaio - Luziânia;
116 - CE Profª Maria Pereira Vasconcelos - Luziânia;
117 - CE Profº Antônio Marco De Araújo - Luziânia;
118 - EE Abadia Meireles Shionohara - Luziânia;
119 - CE Sebastião Moreira Da Silveira - Mambaí;
120 - CEPI Arthur Da Costa E Silva - Matrinchã;
121 - CE Joaquim Thomé De Almeida - Minaçu;
122 - CEPI Polivalente Antônio Carlos Paniago - Mineiros;
123 - EE Antônio Carrijo De Souza - Mineiros;
124 - CE Dona Joaquina Pinheiro - Monte Alegre De Goiás;
125 - CE Chico Mendes - Montividiu Do Norte;
126 - CE Cel. Pedro Nunes - Morrinhos;
127 - CEPI Sílvio Gomes De Melo Filho - Morrinhos;
128 - CEPI Sylvio De Mello - Morrinhos;
129 - CEPMG Xavier De Almeida - Morrinhos;
130 - CE Profº Edmir Póvoa Lemes - Nazário;
131 - CE Mauro Borges Teixeira - Nerópolis;
132 - CECONJ Rui Barbosa - Nerópolis;
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133 - CEPMG Dr. Negreiros - Nerópolis;
134 - CEPI Antônia Chaves Das Dores - Dona Nica - Novo Gama;
135 - CE Santa Terezinha - Petrolina De Goiás;
136 - CEPI Ruy Brasil Cavalcante - Piracanjuba;
137 - CEPI Maria Eulália De Jesus Portilho - Piranhas;
138 - CE Albert Einstein - Antigo Complexo 05 - Planaltina;
139 - CE Stellanis Kopanakis Pacheco - Porangatu;
140 - CE Profº Bráz Simões Borges - Porteirão;
141 - CE Cel. Ernesto Antônio De Araújo - Posse;
142 - CEPI Argemiro Antônio De Araújo - Posse;
143 - CEPI Gricon E Silva - Rianápolis;
144 - CE Alvino Pereira Rocha - Rio Verde;
145 - CEPI Maria Ribeiro Carneiro - Rio Verde;
146 - EE Torquato Ramos Caiado - Sanclerlândia;
147 - CE Gabriel José De Moura - Santa Fé De Goiás;
148 - CEPI José Salviano Azevedo - Santa Helena De Goiás;
149 - CE Alfredo Nasser - Santa Rita Do Araguaia;
150 - CE Santo Antônio Do Descoberto - Santo Antônio Do Descoberto;
151 - CE Dr. Henrique Santillo - Senador Canedo;
152 - EE Dom Emanuel - Silvânia;
153 - CE Elvira Leão Barreto - Simolândia;
154 - CE Joaquim De Souza Fagundes - Teresina De Goiás;
155 - CE César Alencastro Veiga - Trindade;
156 - CEPI Abrão Manoel Da Costa - Trindade;
157 - CEPI Divino Pai Eterno - Trindade;
158 - EE Dom Prada - Uruaçu;
159 - CE José Ribeiro Magalhães - Uruana;
160 - CE Zico Monteiro - Uruana;
161 - CE Almirante Tamandaré - Valparaíso De Goiás;
162 - CE Céu Azul - Valparaíso De Goiás;
163 - CE Valparaíso - Valparaíso De Goiás;
164 - CE José Cipriano - Varjão
Nova Sede da SEDUC Reformada e Ampliada
A obra da Nova Sede da SEDUC, está em sua fase final de atendimento do check-list dos itens mencionados pelo fiscal responsável para
a entrega final da obra. Foram executadas durante o exercício diversas obras e intervenções na sede administrativa da Secretaria de
Estado da Educação, tais como:
- Adequações diversas na estrutura, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias (divisórias, pontos de energia, banheiros);
- Reforma geral do saguão de entrada e instalação da Galeria de Fotos dos Ex-Secretários de Estado;
- Adequação da Guarita e Portão principal da SEDUC;
- Recapeamento asfáltico das vias de acesso interno;
Coordenação Regional de Ensino Reformada e Ampliada
As obras nas Coordenações Regionais de Ensino, cotejadas nesse produto, estão com seu ritmo de andamento ocorrendo na
normalidade, sendo acompanhadas pelos fiscais responsáveis, onde mais de 90% dessas obras já foram concluídas, foram
reformadas/ampliadas 21 (vinte e uma) CRE’s nesse exercício, está prevista a conclusão de mais 6 (seis) obras no 1º quadrimestre de
2022, a saber:
CRE’S com reformas e ampliações concluídas:
01 - CRE Aparecida De Goiânia - Aparecida De Goiânia;
02 - CRE De Campos Belos - Campos Belos;
03 - CRE De Goianésia - Goianésia;
04 - CRE De Goiatuba - Goiatuba;
05 – CRE De Goiânia – Goiânia;
06 – CRE De Goiás - Goiás
07 - CRE De Iporá - Iporá;
08 - CRE De Itaberaí - Itaberaí;
09 - CRE De Itapaci - Itapaci;
10 - CRE De Itumbiara - Itumbiara;
11 - CRE De Jataí - Jataí;
12 - CRE De Luziânia - Luziânia;
13 - CRE De Mineiros - Mineiros;
14 - CRE De Morrinhos - Morrinhos;
15 - CRE De Palmeiras De Goiás - Palmeiras De Goiás;
16 - CRE De Piracanjuba - Piracanjuba;
17 - CRE De Piranhas - Piranhas;
18 - CRE De Porangatu – Porangatu;
19 - CRE De Quirinópolis - Quirinópolis;
20 - CRE De São Miguel Do Araguaia - São Miguel Do Araguaia;
21 - CRE De Uruaçu – Uruaçu
CRE’S com reformas e ampliações em andamento:
01 - CRE De Anápolis - Anápolis;
02 - CRE De Inhumas - Inhumas;
03 – CRE De Itumbiara – Itumbiara;
04 - CRE De Pires do Rio – Pires do Rio;
05 - CRE De Silvânia - Silvânia;
06 – CRE De Trindade – Trindade.
Unidade Escolar Beneficiada Com Pequenos Reparos
Em sua terceira etapa, o REFORMAR III – 2021/2022, o Programa Recurso Estadual de Fomento à Organização, Reforma,
Modernização e Adequação da Rede – REFORMAR GOIÁS, tem o intuito de acelerar e efetivar a manutenção, reforma, demolição,
conserto, conservação, reparação e adaptação (serviços eventuais e comuns de engenharia) nas estruturas físicas dos edifícios que
abrigam todas as unidades escolares estaduais, por meio de repasse financeiro descentralizado aos Conselhos Escolares Estaduais, no
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exercício foram enviados recursos a 949 (novecentos e quarenta e nove) unidades escolares.
Unidade Escolar Beneficiada Com Placas Fotovoltaicas:
O programa de instalação de Placas Fotovoltaicas em unidades escolares jurisdicionadas à Secretaria de Estado da Educação tem por
objetivo a conversão da luz do Sol em energia solar. É um sistema totalmente renovável, limpo, silencioso, sem geração de resíduos
tóxicos ou gases danosos à camada de ozônio e principalmente mais econômico à edificação; essa opção é sem dúvida um dos eixos da
Sustentabilidade, nessa primeira etapa foram atendidas 45 (quarenta e cinco) unidades escolares da rede estadual.
Unidade Escolar Beneficiada Com Sala Multifuncional:
O Projeto Sala de Recursos Multifuncionais tem por objetivo prover as unidades de estrutura adequada para Atendimento Educacional
Especializado nas Escolas Estaduais de Goiás, nesse exercício foram atendidas 316 (trezentas e dezesseis) unidades escolares.
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AÇÃO: 2014 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Aquisição de dispositivos de leituras para atender aos estudantes cegos das redes estadual e municipais – processo 202100006010183;
Aquisição impressoras Braille para a produção e adaptação de livros didáticos e materiais pedagógicos para estudantes com deficiência
visual – processo 201900006010801;
Revitalização de 316 Salas de Atendimento Educacional Especializado - AEE para a modernização e adequação de espaços físicos,
oferta de equipamentos tecnológicos e pedagógicos com vistas ao desenvolvimento da ação pedagógica do AEE, com qualidade e
equidade, nas unidades educacionais da Rede Estadual de Educação de Goiás – Processso 202100006044255;
Destinação de recursos financeiros para as Escolas Especiais conveniadas para a aquisição de materiais pedagógicos – Processo
202100006039079;
Realização de assessorias pedagógicas na rede estadual para o atendimento aos estudantes por meio do Centro de Apoio Especializado
às Pessoas com Surdez, Centro de Apoio Especializado às Pessoas com Deficiência visual, Núcleo de Atividades de Altas
Habilidades/superdotação e Núcleo Atendimento Educacional Hospitalar – Educação Especial;
Realização de repasse de recursos financeiros às três Escolas Famílias Agrícolas que tem como objetivo ofertar cursos técnicos de nível
médio Integrado em: Agropecuária, Administração em Agricultura familiar, por meio da Pedagogia da Altenância e na forma de irternato -
Processo 202100006039079 ;
Aquisição de livros literários para atender ações dos Projetos Goiás Inclui e Goiás Intercultural – que tem como objetivo disponibilizar,
para professores e estudantes das Unidades de Educação Escolar do Campo, Quilombola, Indígena e em Situação de Itinerância, acervo
literário e pedagógico para leitura, pesquisa e estudo sobre as temáticas: situação de itinerância, relações étnico-raciais, identidade
cultural, especificidades da educação escolar (campo, quilombola e indígena), na perspectiva intercultural, inclusiva, das relações étnico-
raciais e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS202100006045404.

OBSERVAÇÕES
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AÇÃO: 2015 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE
NÍVEL MÉDIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
MANUTENÇÃO DE TURMAS - (2018) e (2021) - Cursos técnicos ofertados na forma concomitante ao ensino médio, por meio do
Programa PRONATEC/MEDIOTEC.
1. Andamento de cursos iniciados em 2018 – das 65 turmas distribuídas nos vários municípios do Estado, 12 foram concluídas, restando
53 turmas, conforme os seguintes cursos: Técnico em Informática; Técnico em Informática para Internet; Técnico em Redes de
Computadores; Técnico em Manutenção em Informática; Técnico em Agricultura; Técnico em Administração. Todos os cursos foram
concluídos restando apenas o estágio do Curso de Enfermagem. Com atendimento previsto para 1.200 alunos, tendo 638 alunos com o
curso concluído.
2. Cursos iniciados em 2021 – 48 turmas distribuídas em 10 municípios do Estado nos seguintes cursos: Técnico em Administração;
Técnico em Agroecologia; Técnico em Agronegócio; Técnico em Logística e Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Com
atendimento previsto para 1.474 alunos, tendo 1.474 em andamento dos cursos.
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AÇÃO: 2016 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DE COMBATE À DISTORÇÃO IDADE/ANO, DA
EJA E DE REDUÇÃO DO ANALFABETISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Implementação do Projeto Alfabetização de Jovens e Adultos nos municípios alcançados pelo Programa Goiás Social do Gabinete de
Políticas Sociais – 202000006055093 – 37 alunos alfabetizados no projeto piloto no município de Americano do Brasil;
Realização do pagamento de bolsas para o Professor Alfabetizador no valor de R$ 487.200,00 processo 202100006060736;
Realização de orientações pedagógicas mensais para as CREs/Unidades Escolares em cumprimento às Diretrizes da SEDUC;
Realização de 1.749 certificações do ENEM e ENCCEJA / aproveitamento de estudos conforme determina a Resolução do CEE/GO Nº
02, de 31/05/2019;
Realização de 78 certificações/ Expedição e Diplomas de Exames supletivos e Projetos extintos.
Implementação do novo Sistema de certificação para as unidades escolares, que são certificadoras de Enem/Encceja na Rede Estadual
de Educação de Goiás.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2017 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
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U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Alunos atendidos com atividades pedagógicas na modalidade de Educação a Distância: entre maio a junho de 2021, a EJA-TEC encerrou
o semestre letivo 2021-1, com 2.608 estudantes matriculados, já em agosto de 2021, o novo semestre letivo 2021-2, totalizou 2.913
estudantes matriculados nos 16 polos. E, atualmente estão matriculados 3.078 alunos.
Aluno atendido por equipe multiprofissional: o projeto não foi implementado e está sendo remodelado para 2022.
Aluno do ensino fundamental atendido com atividade educacional: Vários projetos foram implementados em torno desse produto: o
SEDUC em ação; o Portal NET Escola (Plataforma on line de Ensino) durante o Regime Especial de Aulas Não Presenciais; Aulões
semanais direcionadas aos estudantes dos 9º anos da rede pública estadual planejados a partir dos resultados dos estudantes nos
simulados Foco na Aprendizagem; Projeto Aprender para Avançar (Convênio entre SEDUC e Fundação Roberto Marinho) que consiste
em aulas para adequar e regularizar o processo escolar do 6° ao 8° ano do Ensino Fundamental em relação aos conhecimentos,
habilidades e competências necessárias à continuidade dos estudos e evitar a evasão escolar e visa atender 1.046 estudantes de 6º ao
8º anos da Rede Estadual de Ensino.
Aluno do ensino fundamental atendido em escola de tempo integral: os projetos e atividades realizadas foram: orientação mensal às
Coordenações Regionais e equipes escolares quanto a implementação de estratégias de intervenções pedagógicas para a elevação dos
indicadores educacionais, visando a excelência acadêmica e a formação plena dos estudantes; elaboração das Diretrizes Pedagógicas
do Programa Educação Plena e Integral; realização de webconferências formativas, quinzenalmente; reuniões presenciais e formativas a
respeito das ferramentas tecnológicas e robóticas educacionais; atendimento aos CEPIs do Estado de Goiás, individualmente com
orientações conforme as demandas; realização de formações de práticas docentes no REANP; formação dos líderes de clubes juvenis
nos CEPIs; promoção de acompanhamento pedagógicos formativo, por meio do Projeto de Expansão das Escolas de Tempo Integral,
sendo que foram implantados 13 CEPIs a partir de agosto/2021.
Estudante do Ensino Médio atendido com atividade educacional: as principais realizações foram Programa Jovens embaixadores
(SEDUC/PARCEIRO); 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 2021; Projeto Acolhimento aos
Estudantes desenvolvido pela SUPEM/PJ; Projeto Acolhimento aos Pais e ou Responsáveis desenvolvido pela SUPEM/PJ; Prêmio
Resposta para o Amanhã - iniciativa global da Samsung (em andamento). Estágio (parceria com CIEE, IEL, IPHAC, (em andamento).
Solta o verbo - Roda de Conversa de Protagonismo Juvenil (em andamento). Semana Estadual de Orientação Vocacional, (em
andamento). Parlamento Jovem Brasileiro - PJB (andamento).
Máscara de proteção, kits de material escolar e Kits de uniforme escolar doados: a distribuição de todos os produtos estão sendo feitas
conforme a disponibilidade de transporte e de acordo com a solicitação de cada Coordenação de acordo com dados do Goiás 360.
Assim, parte dos alunos da rede estadual de ensino receberam kits de uniformes com os aparato básicos, kits escolares (mochila e
material escolar) e kits de máscaras de proteção contra o covid-19.
Aluno beneficiado com atividades na área da saúde: As ações desenvolvidas em parceria com a rede intersetorial, exclusivamente com
as Unidades Básicas de Saúde nas 646 escolas pactuadas ao PSE, contribuíram com a promoção da saúde integral dos alunos. As
referidas ações se expandiram para todas as escolas da rede por meio da integração das mesmas no desenvolvimento do currículo,
conforme as orientações que seguem a cada mês nas orientações pedagógicas desta Secretaria, desde o início do ano letivo.
Ressaltando que para o desenvolvimento das ações foram realizadas readaptações metodológicas, em virtude das aulas não presenciais
devido a pandemia. Desse modo, o foco foi em ações de promoção da alimentação saudável, práticas corporais, prevenção às violências
e acidentes, saúde socioemocional e mental, medidas de biossegurança e combate à proliferação e contaminação com o coronavírus.

OBSERVAÇÕES
Alunos atendidos com atividades pedagógicas na modalidade de Educação a Distância:
A Educação de Jovens e Adultos na modalidade a Distância (EJA-TEC), está sendo ofertada em 16 (dezesseis) Escolas-polo de
13(treze) municípios de Goiás.
Objetivo: oportunizar aos jovens e adultos melhor acesso para a continuidade de seus estudos, inclusive com a flexibilidade e autonomia
na organização do próprio horário de estudo, conforme sua disponibilidade de tempo, respeitando o ritmo próprio de cada educando.
• Entre maio a junho de 2021, a EJA-TEC encerrou o semestre letivo 2021-1, com 2.608 (dois mil seiscentos e sessenta e oito)
estudantes matriculados.
• Em agosto de 2021, teve início o novo semestre letivo 2021-2, com 2.913 (dois mil novecentos e treze) estudantes matriculados nos 16
(dezesseis) polos.
• Encerramos o ano de 2021 com 2.734 alunos frequentes.
A Educação de Jovens e Adultos, na modalidade a Distância (EJA-TEC), está organizada no regime semestral, ou seja, temos dois
períodos de matrículas e de conclusão letivo por ano.
Com as resoluções de credenciamento e autorização de funcionamento emitidas pelo CEE, para as 16 escolas ofertantes da modalidade
EJA-EAD, passamos para o processo de ampliação de vagas para 2022, numa expectativa de abertura de pelo menos 26 novos polos.
Durante o planejamento para o exercício de 2021, foi previsto para a execução, a meta física de 1.000 alunos matriculados, entretanto, a
modalidade de EJA-EAD já consolidada na rede estadual, com a primeira turma de concluintes do ensino médio, a procura por matrículas
nessa modalidade teve um crescimento significativo. Outro fator que justifica o aumento a meta executada foi, devido ao modelo de aulas
não presenciais, adotada pelo REANP em 2020 e 2021, onde muitos alunos que estavam com matrículas para a Educação de Jovens e
Adultos – EJA presencial, optaram para a modalidade a distância, principalmente quando houve o retorno para o presencial
Vale destacar que os alunos do EJA-TEC, também, estão recebendo kit de material didático e uniformes e que os polos obedecem os
protocolos de segurança quando há os encontros presenciais.
Ações de governança do Programa Saúde na Escola (PSE)
No mês de fevereiro e março a Seduc fez orientações aos municípios para realizarem a adesão e pactuação das escolas e assim
aumentamos o número de escolas estaduais pactuadas de 525 para 618 nesse novo ciclo 2021/2022.
Fortalecimento dos Grupos de Trabalho Intersetorial (GTI-M): entre os meses de maio à junho, foram feitas as orientações para
constituição dos GTI-M nos municípios o que resultou em que aproximadamente 80 municípios criaram GTI-M.
Monitoramento dos planos de ação no Google Drive: durante todo o ano foi feito o monitoramento e as devidas orientações para o
desenvolvimento e o registros das ações do PSE junto às escolas.
São ações do PSE: Saúde Ambiental, Promoção da atividade física; Alimentação saudável e prevenção da obesidade; Promoção da
cultura de paz e direitos humanos; Prevenção das violências e dos acidentes; Prevenção de doenças negligenciadas; Verificação da
situação vacinal; Saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST; Prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas; Saúde bucal;
Saúde auditiva; Saúde ocular e Prevenção à Covid-19.
Ações de formação:
1- Ciclo de 12 Lives do PSE: Lives para gestores e articuladores estaduais e municipais realizadas em parceria com o CEPFOR e a rede
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intersetorial. Houve aproximadamente 7.000 registros de frequência;
2- Seminário Saber Escutar é uma Arte: seminário para servidores com objetivo de promover a saúde socioemocional e mental, realizado
em parceria com o Centro de Valorização da Vida (CVV) e com o CEPFOR. Foram realizadas 10 turmas, capacitados e certificados 322
servidores;
3- Minicurso Saber Ouvir/Estação Amizade: minicurso para estudantes com objetivo de promover a saúde socioemocional e mental,
realizado em parceria com o Programa Estação Amizade e com o CEPFOR. Foram realizadas 13 turmas, capacitados e certificados 151
alunos.
Ações de Atendimento multiprofissional:
1- Rodas de Conversa: realizadas em parceria com a rede intersetorial, aconteceram rodas de conversa online e presencial em
atendimento a casos de comprometimentos ao bem estar socioemocional com alunos e família, totalizando um número de
aproximadamente 15 ações e 400 alunos atendidos;
2- Encaminhamentos de casos emergenciais: em parceria com as CREs foram realizados encaminhamentos de 8 alunos com
comprometimentos à saúde socioemocional e mental junto à rede de atenção dos municípios;
Ações integradas às campanhas:
1- Maio Laranja Violência contra Criança e Adolescente: com participação no Fórum Goiano de Enfrentamento à Violência Sexual Contra
Criança e Adolescente, foi realizada 1 (uma Live), foram editados 4 vídeos de sensibilização com autoria de alunos de todas as CREs e
repassadas orientações e objetos de Ensino e aprendizagem para utilização no desenvolvimento do currículo ;
2- Maio Amarelo Educação para o Trânsito: foi feito assessoramento à campanha coordenada pela GPPIS em parceria com o
Observatório Nacional de Segurança Viária e realizada 1 Live com participação de alunos e professores,
3- Setembro Amarelo pela Valorização da Vida foi realizada 1 (uma) Live de prevenção ao suicídio e 1 (uma) Live pela Valorização da
Vida: Autoconhecimento e Autocuidado, ambas com participação de alunos e professores;
4- Segurança e Saúde na Escola: junto à Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, participação em Live e inscrição de 10 escolas no
Concurso Cultural;
5- Gravidez na Adolescência: a coordenação do PSE participou da discussão junto à consultoria do Ministério da Mulher, Família e
Direitos Humanos, realizou 1 (uma) Live para servidores e alunos: Maternidade e Paternidade na Adolescência. Vamos conversar sobre
isso e disponibilizou materiais de Ensino e aprendizagem para serem trabalhados nas escolas?
Ações de Saúde e Educação Ambiental:
1- Foi discutida com a SES e MP, e construída a ficha online da SEDUC para notificação/fluxo indicadores de Violência contra Crianças e
Adolescentes junto ao Projeto Fortalecendo Redes do Ministério Público;
2- Nas articulações do Maio Laranja a Seduc recebeu a doação de 6.000 exemplares da cartilha “Saliência Comigo Não” que será
entregue aos alunos quilombolas em fevereiro de 2022, após acontecer uma formação com os professores em parceria com o Centro de
Apoio Operacional da Infância e Juventude – MP.
3- Em parceria com a Ortho Dontic será feita orientação para promoção da saúde bucal e aplicação de flúor aos alunos das escolas
subsidiadas pela Coordenação Regional de Goiânia, totalizando um número de aproximadamente 15.000 alunos.
No tocante à educação em tempo integral é preciso destacar que esta Secretaria vem, desde 2006, através da implantação de escolas de
tempo integral, repensando a concepção da escola e redesenhando o papel que essa instituição deve ter para a vida e para o
desenvolvimento do jovem do século XXI. Isso implica mudanças tanto na abordagem pedagógica, no conteúdo do currículo e na carga
horária do ensino oferecido, quanto no formato da carreira do professor e na sua relação com a unidade escolar.
Atualmente, estamos trabalhando com o Programa Educação Plena e Integral, o qual legaliza os Centros de Ensino em Período
Integral/CEPIs, representando um salto de qualidade da educação de adolescentes e jovens, visto que a ampliação de tempos e espaços
proposta se constituem em estratégia fundamental para viabilizar metodologias que deverão elevar os indicadores de aprendizagem dos
estudantes em todas as suas dimensões.
Assim, a Superintendência de Educação Integral elaborou as Diretrizes Pedagógicas do Programa Educação Plena e Integral (1ª versão)
com objetivo de orientar e direcionar as equipes escolares quanto a concepção pedagógica, a concepção de gestão e as metodologias
que são desenvolvidas no CEPI. As diretrizes Pedagógicas norteiam o trabalho pedagógico da escola, com certeza um dos pontos mais
importantes do Projeto Político Pedagógico/PPP. É aqui que se desenvolve o currículo da escola, descrevem-se os conteúdos e os
objetivos de ensino, as metas de aprendizagem e a forma de avaliação. Dessa maneira, baseando-se nestas diretrizes será realizado o
planejamento das aulas e projetos a serem desenvolvidos, de acordo com as necessidades de aprendizagem dos estudantes.
WEB CONFERÊNCIA FORMATIVA
As webconferências foram realizadas pela SUPEI e abordaram assuntos pertinentes à Proposta Pedagógica desenvolvida nos CEPIs. O
público alvo foi: Coordenações Regionais, Gestores, Coordenações e Professores. As webs foram realizadas com o objetivo de
proporcionar às equipes escolares e Coordenações Regionais reflexões acerca das metodologias a serem desenvolvidas durante o
REANP e, ao mesmo tempo, oportunizar a troca de experiências entre equipes gestoras e professores a fim de subsidiar as atividades
não presenciais desenvolvidas nos CEPIs, sobretudo no que se refere aos componentes do Núcleo Diversificado, conforme pautas
seguintes:
Período Assuntos Abordados
07/01 Retorno 2021 e Projeto Permanência - Nenhum a Menos - resultados parciais
14/01 Diretrizes Operacionais, Projeto Equipar e Campanha de Matrículas - dados parciais
19/01 Retorno 2021
28/01 Estudo Orientado
04/02 Rotinas Pedagógicas – fevereiro
11/02 Nivelamento
25/02 Sensibilização para o período de retorno às aulas ou híbrido ou remoto.
04/03 Rotinas Pedagógicas - março
25/03 Vivências Protagonistas
08/04 Rotinas Pedagógicas – abril
REUNIÕES FORMATIVAS SOBRE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS E ROBÓTICA EDUCACIONAL
As escolas precisaram se adaptar ao novo contexto, inserindo na rotina pedagógica o uso das tecnologias para o Regime de Aulas Não
Presenciais/REANP. Sendo assim, a Superintendência de Educação Integral oportunizou momentos formativos com as equipes escolares
dos CEPIS, considerando as tecnologias digitais como recurso para as aulas síncronas e assíncronas.
Tendo em vista a importância de estimular o professor a utilizar as tecnologias em seu dia a dia, ponte entre o corpo docente e os
recursos tecnológicos pode facilitar o diálogo e a aproximação das ferramentas disponíveis com a abordagem pedagógica de cada
professor. Esta Superintendência realizou reuniões formativas personalizadas para cada Centro de Ensino em Período Integral, de
acordo com a necessidade e realidade de cada escola. Nesse sentido, conseguimos atender 10 (dez) CEPIs e 5 (cinco) Regionais, nesse
quadrimestre. São eles:
Regional -CEPI:
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Iporá - CEPI Osório Raimundo
Porangatu - CEPI Waldemar Lopes do Amaral
Itaberaí - CEPI Dr Ary Ribeiro Valadão Filho, CEPI José Eduardo do Couto , CEPI Maria Olinta de Almeida , CEPI Americano do Brasil,
CEPI Honestino Monteiro Guimarães e Equipe da CRE de Itaberaí.
Piranhas -CEPI Maria Eulália.
Anápolis - CEPI Gomes de Souza Ramos.
Foram realizadas também reuniões formativas com acompanhamento e apoio para inserção da metodologia Robótica Educacional nos
CEPIs. A Robótica Educacional, segundo a Base Nacional Comum Curricular, tem como objetivo exercitar a curiosidade intelectual e
recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para
investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base nos conhecimentos das diferentes
áreas.
Dessa forma, o trabalho com a Robótica nos CEPIs é entendido como uma oportunidade para a aprendizagem interdisciplinar, que levam
os estudantes a aprender através de tentativa e erro, metodologia ativa que contribui para o desenvolvimento dos objetos de
conhecimentos estudados. Foram atendidos os seguintes CEPIs:
Regional -CEPI:
Iporá -Osório;
Porangatu- Waldemar;
Itaberaí- Todos os CEPIs;
Piranhas -Maria Eulália;
Anápolis - Gomes de Souza.
Seguindo com o mesmo objetivo supracitado de redirecionar a prática pedagógica para garantir a formação integral dos estudantes,
principalmente, considerando o REANP, a Gerência de Organização e Acompanhamento das Escolas de Tempo Integral realizou,
durante o primeiro quadrimestre, 31 acompanhamentos pedagógicos com as equipes gestoras (Diretor, Secretário, Coordenador
Pedagógico, Coordenador Administrativo Financeiro, Coordenadores de Área e Coordenador do Núcleo Diversificado) de 26 CEPIs
jurisdicionados a 16 CREs. Trata-se de acompanhamentos realizados com cada escola nos quais a pauta foi direcionada para a
verificação acerca:
• Da efetividade da metodologia da tutoria a todos os estudantes, inclusive, como oportunidade para realizar a busca ativa;
• Das oportunidades a serem garantidas pela escola para o exercício de Práticas e Vivências do Protagonismo por parte de todos os
estudantes (clubes juvenis, líderes de turmas, agenda de estudo, monitorias, avaliações etc.);
• Do Plano de Ação e Programas de Ação com metas e indicadores específicos para a melhoria dos resultados acadêmicos e para a
formação plena dos estudantes;
• Da execução de aulas remotas do Núcleo Diversificado de modo a proporcionar a investigação, a reflexão, a análise crítica, a
imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções com base
nos conhecimentos das diferentes áreas (Práticas experimentais, Eletivas, Iniciação Científica e Pós Médio);
• Da atuação da equipe de coordenadores da escola junto aos professores para garantir que todos os estudantes sejam alcançados
durante o REANP conforme suas criticidades;
• Do monitoramento constante da frequência dos estudantes e da participação das atividades escolares.
Cada CEPI foi atendido conforme o cronograma previamente acordado com cada Coordenação Regional. Dessa maneira, foi possível
manter contato direto com cada equipe escolar composta pelo Diretor, Secretário, Coordenador Pedagógico, Coordenador Administrativo
Financeiro, Coordenadores de Área e Coordenador do Núcleo Diversificado e com o Tutor Educacional e, em alguns momentos, pelo
Assessor Pedagógico da CRE em questão, totalizando um alcance de, aproximadamente, 310 pessoas.
No segundo quadrimestre a Superintendência de Educação Integral implementou as seguintes estratégias:
1. Orientações Mensais: Todas as Orientações encaminhadas para as Coordenações Regionais de Educação e para os CEPIs, durante
esse período, objetivaram contribuir para a articulação das aulas dos componentes do Núcleo Diversificado, conforme a Proposta
Pedagógica de Educação Integral por meio da utilização dos recursos tecnológicos. Seguem os períodos e assuntos abordados nas
Orientações:
Mês -Assuntos Abordados
Maio - Ensino Remoto: Aulas Síncronas Online e Aulas Assíncronas; Plano De Nivelamento.
Junho - Fechamento e Avaliação do 1º Semestre; Culminância dos Projetos de Eletivas; Curso de Formação Inicial para os CEPIs.
Agosto - Acolhimento; Nivelamento; Tutoria; Eletivas; Iniciação Científica; Protagonismo Juvenil; Projeto de Vida; Práticas Experimentais;
Preparação Pós-Médio; Estudo Orientado I e II; Orientação específica para as novas escolas que se tornaram Centros de Ensino em
Período Integral 2021/2.
2. Formação Prática Docente no REANP: A partir do desafio posto, de construir uma nova forma de ensinar, de se comunicar, de
trabalhar em equipe, é que a Superintendência de Educação Integral ofertou formação continuada com a temática Prática Docente no
REANP para estimular e ampliar o conhecimento dos professores dos CEPIs quanto ao uso de ferramentas para tais aulas. Ressaltamos
que é importante utilizar as ferramentas tecnológicas de maneira que proporcione a interação entre professor/estudante/turma e ao
mesmo tempo, atenda aos objetivos propostos nos planejamentos.
3. Formação Líderes Clubes Juvenis: O Protagonismo Juvenil nos Centros de Ensino em Período Integral se consolida através das suas
práticas e vivências oportunizadas aos estudantes em que eles próprios possam empreender a realização das suas potencialidades
pessoais e sociais. Dentre essas práticas e vivencias, passar pela experiência dos Clubes Juvenis ajuda o estudante a acreditar que é
capaz de aprender muitas outras coisas e saber que deve se esforçar para isso, ele poderá desenvolver diversas competências e
habilidades essenciais para a sua formação como, por exemplo, a capacidade de trabalhar em equipe e de tomar decisões, auto-
organização, enfrentamento e resolução de problemas, além disso, possibilita a integração das pessoas. Os Clubes Juvenis são criados
por estudantes que têm autonomia para fundar e escolher qual clube quer participar. Nessa direção, a Secretaria de Estado da Educação
- SEDUC, por meio da Superintendência de Educação Integral/SUPEI conjuntamente com a colaboração de professores formadores
promoveu “Encontros formativos com foco nos Clubes Juvenis” encontros síncronos (Lives), para estudantes do Anos Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio dos Centros de Ensino em Período Integral.
4. Acompanhamentos Pedagógicos Formativos: Durante o segundo quadrimestre, foram realizados 28 acompanhamentos pedagógicos
com as equipes gestoras (Diretor, Secretário, Coordenador Pedagógico, Coordenador Administrativo Financeiro, Coordenadores de Área
e Coordenador do Núcleo Diversificado) de 25 CEPIs jurisdicionados a 18 Coordenações Regionais. Foi realizado 1(um)
acompanhamento com cada CEPI, sendo que 3(três) deles: Finsocial-Goiânia, Professora Lousinha de Carvalho-Goiânia e Heloisa de
Fátima Vargas-Rubiataba, necessitaram de 2(dois) acompanhamentos.
Os temas foram abordados através de escuta, slides, análise de documentos encaminhados pelos CEPIs, oficinas e encaminhamentos
de Relatórios às Coordenações Regionais. Para esse Ciclo de Acompanhamento foram observados:
• Retomada aos encaminhamentos anteriores;
• Análise do Quadro de Monitoramento do Plano de Ação, conforme os resultados do primeiro bimestre;
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• A atuação dos professores frente aos Componentes Curriculares Iniciação Científica, Pós-Médio e Projeto de Vida;
• Eletivas - Análise de projetos juntamente com a equipe para possíveis intervenções de fortalecimento das ações mediante os resultados
do primeiro bimestre;
• Pós-Médio – Verificação de planejamento dos professores com possíveis intervenções;
• Projeto de Vida – Observações sobre a organização das aulas desenvolvidas no REANP;
• Programas de Ação: oficina de elaboração com a equipe gestora ampliada.
É fundamental ressaltar que os acompanhamentos pedagógicos formativos impactam diretamente na melhoria do processo de
aprendizagem dos estudantes, pois são momentos que possibilitam muitas reflexões acerca da condução de todos os aspectos
pedagógicos junto às equipes gestoras, considerando, inclusive, todas as possibilidades que a proposta pedagógica das escolas de
tempo integral abrange.
Cada CEPI foi atendido conforme o cronograma previamente acordado com a Coordenação Regional. Os acompanhamentos, em sua
maioria, foram realizados de forma on-line, via Teams. Em 1 (um ) CEPI - Ismael Silva de Jesus, foi de forma presencial.
Dessa maneira, foi possível manter contato direto com cada equipe escolar composta pelo Diretor, Secretário, Coordenador Pedagógico,
Coordenador Administrativo Financeiro, Coordenadores de Área e Coordenador do Núcleo Diversificado e com o Tutor Educacional e, em
alguns momentos, pelo Assessor Pedagógico da Coordenação Regional em questão, totalizando um alcance de, aproximadamente, 242
pessoas.
Durante o terceiro quadrimestre, as ações desenvolvidas pela Superintendência de Educação Integral seguiram em conformidade com a
Portaria 4014/2021/2021 – SEDUC, que determina o retorno integral das aulas presenciais em todas as Unidades Escolares Públicas do
Estado de Goiás a partir de 18 de outubro de 2021, em observância ao que dispõe os Decretos n.º 9.840, de 29 de março de 2021 e nº
9.848, de 13 de abril de 2021 e ainda a Nota Técnica nº 08/2021 e 09/2021 da Secretaria de Estado da Saúde. Dessa forma, a
organização das aulas nos Centros de Ensino em Período Integral foi acompanhada pela referida Superintendência no intuito de apoiar e
orientar as equipes escolares para que todo o processo de retorno às aulas presenciais procedesse com tranquilidade com foco na
qualidade do ensino.
1. Acompanhamentos Pedagógicos Formativos: através do Projeto de Expansão de Escolas de Tempo Integral foram implantados
13(treze) CEPIs a partir de agosto/2021.
A Gerência de Organização e Acompanhamento das Escolas de Tempo Integral realizou, durante o terceiro quadrimestre,
acompanhamentos pedagógicos in locu com as respectivas equipes gestoras (Diretor, Secretário, Coordenador Pedagógico,
Coordenador Administrativo Financeiro, Coordenadores de Área e Coordenador do Núcleo Diversificado) dos CEPIs acima citados de
forma a iniciar os ciclos de acompanhamentos previstos para o primeiro ano de implantação. Assim, cada CEPI foi atendido com 02(dois)
acompanhamentos pedagógicos.
Dois CEPIs, que foram implantados em janeiro do ano corrente e as Escolas Prioritárias obtiveram acompanhamentos pedagógicos com
pautas direcionadas a implementação do Programa de Educação Plena e Integral.
Visando o acolhimento 2022 dos novos CEPIs (Projeto Expansão - Implantação 2022 e CEPIs implantados em 2021), essa
Superintendência promoveu no dia 25/11/2021 uma reunião com 39 CREs a fim de articular a realização de uma formação com os
Centros de Ensino em Período Integral veteranos os quais serão acolhedores dos CEPIs novatos. Para as atividades que serão
desenvolvidas no Acolhimento do ano letivo de 2022 são necessários professores e estudantes formados e bem preparados para a
realização desse momento. Uma vez que, para o Ensino Médio, a condução será realizada pelos Jovens Acolhedores com apoio do
Coordenador do Núcleo Diversificado e, para o Ensino Fundamental, os Jovens Acolhedores precisam contar com o apoio mais intenso
dos Professores e do Coordenador do Núcleo Diversificado. Na ocasião dessa reunião, foram passadas todas as orientações para que
cada CRE organizasse os pólos formativos. A fim de apoiar as CREs e os CEPIs formadores, a equipe dessa Superintendência
acompanhou in locu alguns pólos formadores, sendo eles:
08/12 – Piracanjuba - CEPI Ruy Brasil Cavalcante
09/12 – Goiânia - CEPI Sudoeste, CEPI Pedro Gomes, CEPI Castello Branco
08/12 – Jussara - CEPI Dom Bosco
09/12 – Guapó - CEPI Profª Liodósia de Serra Ramos
14/12 – Catalão - CEPI Militar Dr Tharsis
13/12 – Anápolis - CEPI Gomes de Souza Ramos
13/12 – Ceres - CEPI João XXIII
2. Processos de aquisição: A Superintendência de Educação Integral possui processos de aquisição concluídos e em fase de entrega
para os CEPIs em janeiro do ano de 2022. A partir desses processos foram adquiridos equipamentos e materiais destinados à criação e
organização dos ambientes de aprendizagem por parte dos professores e estudantes, visando, assim, a qualificação do ensino e,
consequentemente, a aprendizagem significativa dos estudantes.
Aquisições ou serviços - Quantidade - Valor- Processo:
Laboratórios de Física -75 unidades - R$2.359.064,25 -202000006054303;
Laboratórios de Biologia - 75 unidades - R$3.314.459,25 - 202000006054305;
Kits de robótica - 125 kits - R$1.600.000,00 - 202100006027296;
Kits de robótica - 150 kits - R$2.393.600,00 - 202100006049546;
Prestação de serviços de impressão - 149 escolas sendo atendidas - Não houve liquidação - 202000006044788; e
Material didático complementar (livros, plataformas virtuais, atlas geográficos, dicionários inglês/português) - 149 escolas atendidas (em
processo de distribuição no almoxarifado da SEDUC) -R$1.332.344,00 - 202000006046144.
Nota: A despesa de aquisição de absorventes para distribuição às alunas da rede pública estadual inscritas no Cadúnico foi realizada na
última quinzena de dezembro e a distribuição será feita logo no início de 2022. A logística de distribuição para todas as escolas da rede
será através das Coordenações Regionais de Educação, ou seja, a Gerência de Compras faz o envio dos absorventes para as
Coordenações e estas fazem a entrega para cada uma das escolas vinculadas a elas. E estas, por sua vez faz a entrega do produto às
suas alunas.
O Projeto Bolsa de Iniciação Científica Júnior visa incentivar estudantes dos Centros de Ensino em Período Integral/CEPIs que cursam
Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio à pesquisa científica, seja ela de estudo de campo ou documental/bibliográfica. Já foi
realizada a etapa de produção do projeto que consistiu no estudo pela equipe técnica pedagógica da Superintendência de Educação
Integral de materiais e referenciais teóricos que tratam de projetos de iniciação científica com concessão de bolsas e, partir daí a
produção escrita do projeto. Posteriormente, concluiu-se a etapa de oferta de formação continuada, mediada por tecnologia, em Iniciação
Científica para os professores dos CEPIs.
Destaca-se que a implementação do Projeto previa a concessão de 900 (novecentas) bolsas no ano de 2021, destinadas a estudantes do
Ensino Fundamental – Anos Finais e do Ensino Médio que seriam pagas em 10 parcelas de março a dezembro. Contudo, o projeto foi
sobrestado devido a todo contexto causado pela pandemia da covid-19 e a sua implementação no ano de 2022 ainda precisa de
aprovação quanto ao recurso, de publicação do edital e seleção dos estudantes.
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AÇÃO: 2018 - DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS COMPLEMENTARES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Considerando a necessidade de isolamento social como medida de enfrentamento à pandemia do coronavírus e o consequente
fechamento das unidades escolares determinado por decreto, o Projeto Coral Ciranda das Pequenas Vozes da SEDUC, optou por
estratégias alternativas de ensino em comum acordo dentro da comunidade escolar. Dessa forma, as aulas do Projeto passaram a
ocorrer na modalidade de ensino remoto, com atividades semanais, nos turnos matutinos e vespertinos, atendendo 60 crianças na faixa
etária de 9 a 12 anos de Goiânia e demais cidades da região metropolitana, tais como Aparecida de Goiânia, Bonfinópolis, Senador
Canedo, Iporá, Crixás e estudantes de outros estados que também compõe o Projeto.
Os alunos do ensino fundamental foram atendidos com atividades para exames de proficiência por meio da Ação Foco na Aprendizagem,
assim aconteceu a 1ª avaliação digital da Rede Estadual de Educação com o objetivo de melhorar a proficiência em Língua Portuguesa e
Matemática e aos estudantes de 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental, o Foco na Aprendizagem foi realizado através de intervenções
pedagógicas como: aplicação de atividades preparatórias para simulados, monitoramento de aplicação dos instrumentos avaliativos,
monitoramento pedagógico e análise de resultados, com devolutiva por nível de monitoramento: por estudante, turma, escola e regional.
O Goiás Bem no Enem tem apresentado uma política de estado democrático, que traz aos estudantes a oportunidade para se
capacitarem e concorrerem a vaga tão sonhada na universidade. Diante das atividades do ensino médio realizadas, a avaliação "foco na
aprendizagem" visou diagnosticar os conhecimentos dos descritores que compõem as matrizes de referência de Língua Portuguesa e
Matemática do SAEB.
As atividades pedagógicas elaboradas a partir do documento Curricular para Goiás – DC GO para ampliar o conhecimento do estudante
e auxiliar no planejamento e prática do professor.
Na vertente de ensino virtual aconteceram os cursos de balizas, dança, teatro, arte circenses, canto coral, canto lírico, violão e educação
socioambiental.
O concurso literário faz parte de um projeto interdisciplinar, em consonância com os ideais formativos do Século XXI, presentes na Base
Nacional Comum Curricular (BNCC) e no Documento Curricular para Goiás Ampliado, para a área de Linguagens nos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e de Arte-Teatro e, também, no âmbito da consciencialização de um ensino para o empreendedorismo
cultural. Trata-se de um projeto de incentivo à leitura, à escrita, à produção cênica e ao empreendedorismo cultural que devem ser
desenvolvidos a partir de atividades contextualizadas na realidade social dos estudantes. Foram realizadas as seguintes ações:
• Escolha da equipe pedagógica e técnica para a realização do concurso literário;
• Firmamento de uma parceria com o Sebrae-GO;
• Reuniões para deliberar as ações a serem realizadas durante a execução do concurso literário;
• Produção e lançamento do edital do concurso literário;
• Apresentação do edital do concurso literário por meio de uma live em que a equipe gestora das unidades educacionais participaram.
• O Concurso Literário foi concluído em 18/12/2021, com apresentação teatral de estudantes envolvidos no concurso e cerimônia de
premiação das melhores produções cênicas e textuais selecionadas. O referido concurso envolveu 32 CREs, 58 municípios, 82 escolas,
12.023 estudantes participantes, 267 professores inscritos (215 de Língua Portuguesa e 62 de Arte/Teatro) e resultou em 23 produções
textuais ,16 produções cênicas, material didático de apoio ao professor participante em língua portuguesa, material didático de apoio ao
professor participante em arte/teatro e material didático de apoio ao professor participante em empreendedorismo cultural.
As mostras culturais e arte educativas abaixo mencionadas atingiram 4002 pessoas:
• Exposição Horizontes Infinitos – ArtCo. Março 2021;
• Mostra dos Cursos de Formação 2021/01. Junho de 202;
• Mostra Artística IPEARTES. Junho de 2021;
• Arte Educação no Currículo – CORDERAMA. Outubro de 2021; e
• Festival Arte Educativo de Goias FAEGO - Dezembro de 2021.
Acompanhamento das atividades educacionais complementares de teatro no Col. Est. Vida Nova, que atende o Sistema Socioeducativo –
Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE Goiânia, em média 66 estudantes receberam atendimento por mês entre Janeiro e
dezembro.
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OBSERVAÇÕES
As mostras do Arte Educação no Currículo foram transmitidas ao vivo, pelo youtube, proporcionando momento de interação entre a
plateia (estudantes) e os artistas. Por ser virtual os estudantes podiam estar na escola ou em casa, conforme fosse melhor para a
unidade escolar. Em 2021, foram realizados 04 mostras, com número de visualizações total de 1590 para as transmissões (até
24.11.2021). Essas mostras, foram transmitidas em 113 unidades escolares distribuídas pelos municípios do estado de Goiás.
Aluno Beneficiado com Atividades Educacionais Complementares. Estudantes do Ensino Fundamental, da rede estadual de educação
atendidos com 1500 Atividades Educacionais Complementares, a partir do documento Curricular para Goiás, para turmas do ensino
fundamental, com o intuito de ampliar o conhecimento do estudante e auxiliar no planejamento e prática do professor. Realizado pela
Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação e sua Gerência de Arte e Educação, junto do Centro de Estudo e Pesquisa
Ciranda da Arte e Instituto de Pesquisa, Ensino e Extensão em Arte Educação e Tecnologias Sustentáveis – IPEARTES, beneficiando os
nossos alunos com atividades educacionais complementares: Ciranda Infanto Juvenil, Olimpíadas de Humanidades, Oficinas IPEARTES,
Arte Educa, e Arte Educação no Currículo. Somando o alcance das ações, tivemos mais de dez mil estudantes beneficiados no ano.
Aluno do Ensino Fundamental Beneficiado com Atividades para Exames de Proficiência. O resultado desse projeto foi, aproximadamente,
69.540 estudantes da rede estadual de educação, atendidos com atividades pedagógicas que desenvolvem a proficiência.
Em 2021, a Ação Foco na Aprendizagem, a 1º avaliação digital da Rede Estadual de Educação, ocorreu 4 (quatro) vezes e o objetivo foi
melhorar a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, dos estudantes de 2º, 5º e 9º anos do Ensino Fundamental.
A Foco na Aprendizagem propôs intervenções pedagógicas como: aplicação de atividades preparatórias para simulados; simulados;
monitoramento de aplicação dos instrumentos avaliativos; monitoramento pedagógico; análise de resultados com devolutiva por nível de
monitoramento: por estudante, turma, escola e regional.
Todas as atividades que subsidiaram a ação foram elaboradas a partir de uma matriz de descritores do SAEB que, por sua vez, foram
identificados dentro das habilidades retiradas da matriz bianual.
A maioria dos estudantes apresentaram bom desempenho em fazer uso dos recursos eletrônicos, demonstrando domínio das
ferramentas e entendimento dos comandos oferecidos pelos professores. Uma minoria de estudantes apresentaram falta de recursos
digitais no início de março, mas logo foram se ajustando com investimento dos professores. A maioria dos estudantes ingressavam na
reunião online com pontualidade e uma minoria tiveram atrasos. A presença dos alunos nas reuniões online foram irregulares, constando
uma minoria com muitas faltas ao longo do bimestre, que foram justificadas por apresentarem por exemplo quadro de depressão,
familiares com covid que abalaram emocionalmente as crianças. Diferente do que é observado em espaço escolar, alguns estudantes
mostraram-se tímidos em interagir com os colegas ou com os professores em ambiente virtual, como exemplo, não ligando a câmera. A
maioria dos estudantes conseguiram completar as atividades propostas. Alguns estudantes tiveram dificuldades técnicas.
Diante do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Estado da Educação de Goiás - Seduc realizou o projeto GOIÁS BEM NO ENEM 2021,
como mais uma ação pedagógica que busca democratizar a preparação e a orientação dos estudantes da 1ª série, com o Enem Seriado,
a fim de contribuir para que estes alcancem um bom desempenho e sucesso neste exame e, com isso, ingressarem no ensino superior
dando continuidade aos estudos.
Entre os dias 12 e 23 de abril foram abertas as inscrições para o Concurso Literário 2021 da Seduc Goiás. O certame trouxe como tema
as “Vozes da Literatura Negra Brasileira” e foi destinado aos professores e estudantes de Ensino Fundamental da Rede Estadual de
Ensino. O Concurso Literário 2021 tem por objetivo incentivar, identificar, valorizar e dar visibilidade à produção literária e cênica de
estudantes do Ensino Fundamental da Rede Pública Estadual de Goiás, através do fomento à cultura, em suas diversas possibilidades de
expressão. O projeto que configura o Concurso Literário 2021 visa ampliar a prática da leitura, a pesquisa, a produção de conteúdo
cultural, o exercício da escrita criativa, a inteligência dramática e a visão empreendedora de estudantes e docentes participantes. A
divulgação do Concurso Literário se deu em diferentes plataformas digitais para promover o intercâmbio cultural e integrar estudantes e
docentes participantes das diversas unidades escolares da rede pública estadual de Goiás.
Todas as informações do evento estão disponíveis no site: https://cirandadaarte.com.br/concursoliterario.
A previsão de 59.066 estudantes a serem atendidos pelo Produto: 7469 – Aluno Beneficiado com Atividades Educacionais
Complementares sofreu alterações com advindo do Regime Especial de Atividades Não Presenciais - REANP. A partir daí foi necessário
a produção de material complementar para todos os estudantes do Ensino fundamental, totalizando aproximadamente, 246.510
estudantes atendidos
No tocante ao acompanhamento das atividades educacionais complementares de teatro no Col. Est. Vida Nova, que atende o Sistema
Socioeducativo – Centro de Atendimento Socioeducativo – CASE Goiânia é preciso destacar que para os meses de janeiro a junho de
2021, as ações foram realizadas de forma remota, assim como o acompanhamento, via planos e atividades postados no Google Drive. A
partir de agosto as atividades voltaram a ser totalmente presenciais.
Houve também atendimento de estudantes com atividades complementares de meio ambiente, educação para o trânsito, dentre outras,
em todas as unidades escolares.
Dentro das atividades complementares, sempre são desenvolvidas formações dos profissionais para subsidiar o desenvolvimento da
temática a ser trabalhada com os estudantes.
Lives: Em média 400 pessoas assistindo simultaneamente.
Dia da água – 2.679 visualizações;
Maio Laranja – 2.547 visualizações;
Maio Amarelo – 3.151 visualizações;
Dia do Cerrado – 5.607 visualizações ;
Violência contra a mulher – 961 visualizações.
Violência sexual contra Criança e Adolescente - Campanha Maio Laranja:
Em parceria com participação no Fórum Goiano de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Criança e Adolescente, foi realizada uma
Live para professores; edição de 04 vídeos de sensibilização com autoria de estudantes de todas as CREs e repassadas orientações e
objetos de Ensino e aprendizagem para utilização no desenvolvimento do currículo, com repositório de conteúdo. E foram produzidas
diversas outras mídias, com cartazes, cards e vídeos pelos estudantes orientados pelo professores. Uma ação que alcançou milhares de
estudantes.
Educação para o Trânsito – Maio Amarelo:
Foi realizada orientação pedagógica para discussão da temática e acompanhamento do desenvolvimento da campanha coordenada pela
GPPIS em parceria com o Observatório Nacional de Segurança Viária, Detran-GO. Realizamos ainda uma Live com participação de
alunos e professores.
Houve realização de formação para 63 professores e 40 escolas do Projeto “No Trânsito o Sentido é a Vida”. E, 55 projetos
desenvolvidos.
Educação Ambiental para Sustentabilidade
Foram desenvolvidas ações inerentes: semana da água, com orientação pedagógica, live e repositório de conteúdo; Semana do Meio
Ambiente com orientação pedagógica e repositório de conteúdo.
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E destaque para o Projeto Seduc Cerrado/Movimento Goiás pelo Cerrado. Um projeto que teve quatro ações:
Festival de produção textual
Tema: consumo consciente de recursos hídricos e energéticos no cerrado.
Como produto de aprendizagem, foram realizadas diversas produções textuais, sendo selecionadas 40 (quarenta) redações estão
compondo o 1ª edição do Ebook Seduc Cerrado. 250 escolas participaram na etapa regional.
Embaixadores do Cerrado
Os autores das 40 produções textuais selecionadas receberam o título de Embaixador do Cerrado.
Live Seduc Cerrado: consumo consciente de recursos hídricos e energéticos no cerrado.
Movimento Goiás Pelo Cerrado.
O projeto culminou no dia 21/09/2021, onde ocorreu o plantio de mudas de árvores do cerrado em todo o território goiano em contribuição
à conservação dos recursos hídricos e energéticos. Além das 80 mudas plantadas no Parque Leolídio Di Ramos Caiado e no Pátio da
Seduc, foram plantadas mais de 20.000 mudas nas escolas e seus respectivos munícipios. Uma ação que envolveu os 246 municípios e
todas as escolas da Rede Estadual e ainda escolas das redes municipais. E contou uma ampla participação intersetorial.
Horizontes Infinitos
O Artco digital é um espaço formativo que realiza exposições de artistas professores e estudantes no intuito de debater arte, processos
artísticos, curadoria, expografia e ações educativas. Promove laboratórios de produção e material didático para estudantes e professores
de arte, agrega conhecimentos com troca de experiências e incentiva a integração e a participação das escolas em promover ações
culturais e artísticas.
O Artco acredita em uma educação reflexiva que abrange a contextualização, a história da arte, a produção e a sua compreensão crítica.
As ações educativas realizadas no espaço expositivo do Artco estabelecem processos formativos, acesso aos bens culturais e
experiências em produções artísticas, que promovem diálogos entre conhecimentos no campo das ideias e práticas artísticas, auxiliam
professores a realizar projetos artísticos no seu ambiente de trabalho, desenvolvem competências pedagógicas no contexto escolar e
contribuem para a melhoria do ensino de arte nas escolas.
Com o objetivo de desenvolver um olhar apurado para a obra de arte de Goiás, o projeto pedagógico do Artco neste primeiro semestre
abre a exposição digital do artista Carlos Dacruz, com a live Horizontes infinitos, um encontro entre curadora, artista e professora e
coordenadora do espaço expositivo Artco - Ciranda da Arte.
A década de 70 e 80 do século passado foi um período de efervescência cultural no Estado de Goiás. Artistas e professores
desenvolveram trabalhos de estilo próprios em constante diálogo com artistas e movimentos de valores tradicionais e modernos. Um
desses artistas é Carlos Dacruz, que participou do processo de elaboração e constituição do movimento artístico do Estado de Goiás.
Dacruz realiza composições pictóricas onduladas e cromáticas e objetos com formas geométricas. Apresenta uma intensa e significativa
produção; tornou-se na década de 80 um ícone da arte moderna no Estado de Goiás. Estudar sua produção é conhecer o um pouco da
expressiva arte moderna em Goiás.
Mostra dos Cursos de Formação 2021/01
1° Mostra dos Cursos de Formação Ciranda da Arte, com o tema: "Onde há luz, há esperança"!
A Mostra foi realizada pelos professores do Ciranda da Arte/SEDUC, que ofertaram cursos nas áreas de Dança, Música, Artes Visuais e
Teatro.
Os cursos ocorreram durante o primeiro semestre deste ano, na modalidade Ensino a Distância, sob a coordenação do prof. Santiago
Lemos.
Mostra Artística IPEARTES
Mostra realizada para celebrar o encerramento das atividades dos Cursos de Formação Continuada do IPEARTES do primeiro semestre
de 2021, e para prestigiar as apresentações dos estudantes e professores dos cursos oferecidos no ano.
Arte Educação no Currículo – CORDERAMA
A escolha da montagem teatral “Corderama” tem início com os anseios da "Trupe dos Cirandeiros – Núcleo de Criação Teatral/SEDUC"
em estabelecer uma pesquisa dramatúrgica que primasse pelas vias de busca do teatro popular que represente a essência da identidade
brasileira, que amplamente miscigenada, muitas vezes se desencontra em meio a tantas afluências advindas dos processos de
colonização e imigração em sua construção social.
A literatura de cordel, aportada em terras brasileiras junto à bagagem dos portugueses, expandiu de sua origem de fórmula editorial, para
um autêntico movimento brasileiro, sertanejo e popular, com formas textuais e imagéticas bem delineadas e versos marcados para o
reforço de memória, galgando a tradição oral e até a alfabetização de um povo
desprovido de oportunidades de estudo formal, todavia fortalecidos pela força bruta de sua memória e pluralidade de cultura.
O condão da montagem de Corderama surge a partir de uma estrutura dramática, delineada em blocos, a fim de ressaltar três etapas
importantes do movimento cordelista no Brasil: a chegada do Cordel em terras brasileiras; a expansão e a consolidação da literatura de
cordel como patrimônio popular brasileiro; e a importância desta manifestação para a formação cultural, social e política do país,
sobretudo do Nordeste brasileiro, berço dos grandes cordelistas e menestréis de enorme parcela das manifestações populares de nosso
país.
O espetáculo percorre a extensa gama de elementos da cultura popular nordestina, como os desafios dos cantadores; os ritmos e danças
populares, o teatro de mamulengos; bem como sorve singelamente da influência icônica dos olhares imagéticos de Sebastiao. Salgado e
da beleza flagelada das telas de Cândido Portinari. Dessa forma, a montagem
propõe levar ao espaço teatral um lugar/espaço configurado pelas diferentes linguagens que perpassam por um processo de
ancestralidade e reconhecimento, edificando, enfim, possibilidades múltiplas de leituras semióticas alegóricas da cultura na qual se
inserem.
Arrimados nesse aporte de desafios e influências, tornamo-nos instigados por uma urgente inquietação: Por que grande parte de nós,
brasileiros, desconhecemos nosso tão vasto e indispensável romanceiro popular? E reforçamos essa inquietude com as palavras do
nobre cordelista nordestino Antônio Vieira: “Os nomes dos poetas populares deveriam estar na boca do povo.”
Festival Arte Educativo de Goiás – FAEGO
Festival de Música/Banda, Festival Estudantil de Artes da Cena e Festival de Dança. O FAEGO é uma iniciativa da Secretaria de Estado
da Educação do Estado de Goiás, por intermédio da Superintendência de Desporto Educacional, Arte Educação, e consiste em um
circuito de festivais das áreas de música, teatro e dança. O Circuito propõe pensar a arte como área de conhecimento imprescindível na
formação integral dos estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio, por meio da difusão de ações artísticas no ambiente
educacional, do estímulo e incentivo a formação e produção artística ativa, reflexiva e crítica. O Festival aconteceu foi dividido em dois
dias no Ginásio Goiânia Arena, localizado na Cidade de Goiânia, contando com apresentação de diversas bandas das nossas Unidades
Escolares do Estado de Góias. No primeiro dia, apenas bandas das Unidades Escolares da cidade cediante se apresentaram. No
segundo dia, foi possível apreciar Bandas das Unidades Escolares participantes de outros municípios.
O Concurso Literário 2021 foi promovido pela Secretaria de Estado da Educação de Goiás – SEDUC/GO, por meio de suas
superintendências de Desporto Educacional, Arte e Educação e de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Trata-se de um projeto
interdisciplinar em consonância com os ideais formativos do Século XXI presentes na Base Nacional Comum Curricular, que visa
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identificar, valorizar e dar visibilidade à produção cultural (cênica e literária) dos/das estudantes, incentivando a leitura, a
contextualização, a compreensão crítica, a interpretação, a produção de textos e a criação de representações cênicas lúdicas, leituras
dramáticas, e/ou cenas teatrais conforme as habilidades e objetos de conhecimentos, que compõe o Documento Curricular para Goiás –
Ampliado – Ensino Fundamental – Área de Linguagens códigos e suas tecnologias para os componentes curriculares Arte/Teatro e
Língua Portuguesa e, também, no âmbito da consciencialização de um ensino para o empreendedorismo cultural.
Apresenta-se a seguir um pouco do desdobramento da Ação:
• Escrita/produção de atividades/material de apoio de Arte/Teatro (materiais textuais e/ou audiovisuais);
• Apoio à equipe da SEDIEF;
• Apoio/orientações para a professora de Língua Portuguesa do SEBRAE (Escrita/produção de atividades/material de apoio de Língua
Portuguesa);
• Acompanhamento/assessoria e feedback aos/as docentes de Arte/Teatro no desenvolvimento das aulas de Arte/Teatro e propostas
cênicas;
• Lives formativas com os professores e coordenadores das UEs participantes.
• Acompanhamento/Alimentação do Site e Ambiente Virtual/Moodle;
• Escrita/produção de atividades/material de apoio de Arte/Teatro (materiais textuais e/ou audiovisuais);
• Apoio à equipe da SEDIEF;
• Apoio/orientações da escrita/produção de atividades/material de apoio da oficina de empreendedorismo cultural do SEBRAE;
• Acompanhamento/assessoria e feedback aos/as docentes de Arte/Teatro no desenvolvimento das aulas de Arte/Teatro e propostas
cênicas;
• Feedback e acompanhamento das escolas participantes
• Lives formativas (Articuladores da SDEAE, Supervisores da SEDIEF, Assessores Pedagógicos das CREs, Coordenadores das UEs,
professores participantes etc.);
• Fase 2- Produções cênicas e textuais dos estudantes
• Classificatórias 1 e 2 da fase 2
• Monitoramento do desenvolvimento do Concurso Literário;
• Acompanhamento/Alimentação do Site e Ambiente Virtual/Moodle;
• Análise, avaliação e seleção das produções cênicas dos/das estudantes;
• Seleção dos/das estudantes que participarão no espetáculo para a cerimônia de premiação;
• Direção artística do espetáculo teatral para a cerimônia de premiação;
• Produção de Cenografia/Maquiagem/ Objetos de Cena;
• Fase 3 - Classificatória final
• Criação de uma dramaturgia própria para o espetáculo teatral da cerimônia de premiação;
• Acompanhamento/assessoria e feedback aos/as docentes de Arte/Teatro na preparação cênica dos/das estudantes que participarão do
elenco do espetáculo na cerimônia de premiação.
• Direção artística do espetáculo teatral para a cerimônia de premiação;
• Formação/Oficina de Empreendedorismo Cultural para professores participantes anos iniciais e finais;
• Oficina de Empreendedorismo Cultural para os todos os/as estudantes participantes;
• Coordenação do ensaio geral presencial;
• Organização/logística da Cerimônia de Pública de Premiação.
• Execução da Cerimônia Pública de Premiação.
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AÇÃO: 2019 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Estado de Goiás atendeu 100% dos educandos da Educação Básica da rede estadual de ensino, em todas as modalidades: Ensino
Fundamental, EJA Fundamental, Ensino Médio, EJA Médio, Ensino Especial, Ensino Prisional, e Escolas de Tempo Integral Fundamental
e Escolas de Tempo Integral Médio.
Os Recursos aplicados são oriundos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS e do FNDE – FUNDO
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, e visam a garantia de uma alimentação saudável, balanceada e nutricionalmente
adequada , de acordo com a Resolução nº 6, de 8 e maio de 2020.
Nesse ano de 2021, com o enfrentamento da pandemia devido ao Corona Vírus – COVID 19, algumas providências foram necessárias
para garantir uma alimentação saudável para os alunos da rede estadual de ensino que estão com aulas no sistema híbrido.
Considerando a publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás, nº 23.266, do dia 25 de março de 2020 - Suplemento, do Decreto nº
9.643, de 25 de março de 2020, o qual dispõe sobre o programa de alimentação escolar da rede pública de ensino, durante o período de
suspensão das aulas, a Secretaria Estadual de Educação por meio da Superintendência de Organização e Atendimento Educacional,
através da Gerência de Orientação e Articulação das Coordenações Regionais e Alimentação Escolar, transferiu aos Conselhos
Escolares valores destinados à aquisição de kits de alimentos para distribuição aos alunos enquanto estiveram em regime de aulas não
presenciais REANP, em virtude da pandemia.
Foram atendidos, em média, 514.099 mil alunos matriculados na rede estadual de ensino no estado de Goiás, totalizando R$
136.781.161,15(cento e trinta e seis milhões, setecentos e oitenta e um mil, cento e sessenta e um reais e quinze centavos), referente ao
exercício de 2021, com o objetivo de garantir uma alimentação saudável a todos alunos da rede.
Considerando o Decreto Estadual nº 9.848 de 13 de abril de 2021, que trata de situação emergencial na saúde pública do Estado de
Goiás, causada pela disseminação do novo Coronavírus (Covid-19), bem como a Nota Técnica nº 04/2021, da Secretaria de Estado da
Saúde; a Superintendência de Organização e Atendimento Educacional, via Gerência de Orientação e Articulação da Coordenações
Regionais e Alimentação Escolar - GEOACR, com vistas a atender o disposto sobre a necessidade de prover alimentação para os alunos
da Rede Estadual da Educação, durante o período de suspensão das aulas em razão das ações governamentais de prevenção à
disseminação do Covid-19, através do Fundo Protege, transferiu o valor de R$30,00 (trinta reais), mensais e por aluno, repassado por
meio do Cartão Alimentação, via Banco do Brasil, durante 03 meses.
Foi repassado via Cartão Alimentação o valor de R$ 44.115.197,93 (quarenta quatro milhões, cento quinze mil, cento noventa sete reais e
noventa três centavos), atendendo um total de alunos de 428.057 matriculados na rede estadual de ensino, contemplando os meses de
maio, junho e julho.
No segundo semestre houve o retorno das aulas na forma do ensino híbrido sendo que 50% presencial, onde se mescla períodos on-line
e presenciais até o mês de setembro. Em outubro, em conformidade com a Nota Técnica nº 08/SES -GO, houve o retorno de 100% dos
alunos em regime presencial. Nesse período de agosto a dezembro foi repassado pelo FNDE, o valor de R$ 15.925.174,47 (quinze
milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), e pelo Fundo Protege (Tesouro
Estadual), o valor de R$ 15.140.245,03 (quinze milhões, cento e quarenta mil, duzentos e quarenta e cinco reais e três centavos), com o
objetivo de garantir uma alimentação saudável e de qualidade a todos alunos.
As hortas implantadas nas unidades da rede estadual são de pequeno, médio e grande porte. A maioria produz cheiro verde, couve,
alface e variedades de tubérculos.
Visando o levantamento dos números de hortas implantadas nas unidades escolares jurisdicionadas do Estado de Goiás, foi solicitado
através dos Processos Nº 202100006010413, 202100006022368, 2021000006031512, 202100006044539, 202100006058153,
202100006072810, dados referentes a implantação de hortas e projetos elaborados, e parceiros que apoiam as iniciativas das unidades
escolares, correspondente ao período de janeiro a dezembro se 2021.

OBSERVAÇÕES
Considerando o estilo de vida da população brasileira, assim como o tipo de alimentos consumidos e hábitos alimentares, a Portaria
Interministerial nº 1.010, de 8 de maio de 2006/Ministério da Saúde, instituiu diretrizes que definem a promoção da alimentação saudável
nas escolas com base em vários eixos. Em seu Art. 3º, Parágrafo II, apresenta-se com um dos seus eixos prioritários o “estímulo à
produção de hortas escolares para a realização de atividades com os alunos e a utilização dos alimentos produzidos na alimentação
ofertada na escola” e em Parágrafo VI do mesmo artigo para uma alimentação mais saudável tem que “aumentar a oferta e promover o
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consumo de frutas, legumes e verduras”.
Desta maneira, a implantação e manutenção de hortas vem dar um novo direcionamento às ações já desenvolvidas em algumas
Unidades Escolares. Com esse trabalho, a implementação de horta na unidade escolar agrega ao processo de alimentação nas escolas
novos olhares na promoção de uma alimentação saudável a partir de cultivo de verduras e legumes seguros, em diversos tamanho de
espaços, que poderiam ser utilizados na escola quanto nos espaços das casas dos educandos, levando esta experiência a toda a
comunidade escolar
A implantação de hortas escolares, além de possibilitar a inserção de verduras na complementação do lanche escolar, também serve
como ambiente de aprendizado aos estudantes, onde várias disciplinas podem ser trabalhadas.
Foram implantadas 403 hortas, em 40 Coordenações Regionais ao longo de todo o ano.
Destacam-se alguns projetos, dentre eles, a “Escola Sustentável”, que tem parceria com o Colégio Estadual Inácio Pinheiro Paes Leme
(CRE Itumbiara) e conta com o apoio da Enel Green Power, e mantém hortas: extensão Nilópolis, extensão Almerindonópolis e Clube
AECD. As escolas possuem esse projeto há vários anos, sendo que existe possibilidade de expansão do mesmo para outras unidades.
O projeto abrange todo o ciclo de sustentabilidade e trabalha com a informação dos benefícios de uma horta orgânica em casa” e as
“Dicas para cultivar seus próprios alimentos em casa”. Isso é o que preconiza os projetos de hortas nas escolas.

AÇÃO: 2020 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Na lista de serviços essenciais de TI vinculados a Superintendência de Tecnologia - STI, os quais visam manter disponíveis instrumentos
e ferramentas digitais, que se interrompidos, inviabilizam toda a sistemática de trabalho da Pasta. A Superintendência de Tecnologia - STI
gere os seguintes contratos vigentes:
• Foram adquiridos equipamentos para reconhecimento facial e software WEB de gerenciamento da frequência de alunos e de gestão
educacional, tendo como público alvo o entorno de Brasília na Fase 1 (Piloto) e objetivando a expansão para toda a Rede a partir do ano
de 2022. Foram adquiridos a quantidade de 689 equipamentos de reconhecimento facial (Fase 1) sendo que para 2022 serão adquiridos
mais 3.228 equipamentos. O investimento foi de R$ 9.532.300,00 Fase 1 (2021).
• O Projeto Tecnodigital consiste na aquisição de 75.000 (setenta e cinco mil) notebooks do tipo ChromeBooks a serem disponibilizados
para os alunos do 3° ano do Ensino Médio através do regime de comodato. Esses alunos foram os mais afetados em nossa Rede pela
pandemia. O investimento é de R$ 187.980.000,00. Foram entregues 60 mil equipamentos e mais 15 mil serão entregues a partir de
janeiro de 2022.
• O Projeto Laboratório Móvel consiste na aquisição de notebooks do tipo chromebooks mais carrinhos de armazenamento e recarga que
serão disponibilizados nas escolas da rede para que os professores os utilizem em sala de aula com os seus alunos. A quantidade
adiquirida atrevés da Secretaria Estadual de Educação de Goiás foram de 3.500 Chromebooks Professor e 15.000 Chromebooks Aluno e
417 Gabinetes para armazenamento e recarga com investimento de 57.258.300,00 (cinquenta e sete milhões, duzentos e cinquenta e
oito mil e trezentos reais), e descentralizado para contratação direta o valor de R$ 49.710.120,00 (quarenta e nove milhões e setecentos
e dez mil e cento e vinte reais) via 8 Coordenações Regionais de Educação – CRE’s. Serão adquiridos ainda mais 104 Gabinetes de
recarga e armazenamento, mais 875 notebooks do tipo chromebooks tipo professor e mais 3.750 notebooks do tipo chromebooks tipo
aluno, via aditivo contratual, os quais também serão entregues a partir de janeiro/2022, com valor previsto de R$ 14.313.350,00 (quatorze
milhões, trezentos e treze mil e trezentos e cinquenta reais).
• O Projeto Reestruturação dos Laboratórios Fixos de Informática consiste na aquisição de 10.000 (dez mil) computadores desktop para
instalação e utilização nos laboratórios de informática das unidades escolares da rede estadual de ensino. O investimento previsto é de
R$ 57.576.700,00, sendo que deste processo há o desdobramento na ação 3061 com 6.172 desktops sendo adquiridos através de
emenda parlamentar, com 2.500 desktops entregues para escolas municipais no dia 08/12/2021s.
• O Projeto de modernização de webconferência que atenderá às necessidades dessa Secretaria de Estado da Educação, tanto na
Centralizada como nas 40 (quarenta) Coordenações Regionais de Educação – CRE’s, consiste na aquisição de 869 equipamentos para
videoconferência, atendendo as necessidades dessa Secretaria de Estado da Educação, tanto na Centralizada quanto nas 40 (quarenta)
Coordenadorias Regionais de Educação com investimento previsto de R$ 837.242,21 (oitocentos e trinta e sete mil e duzentos e quarenta
e dois reais e vinte e um centavos).
• O Projeto Reestruturação do Parque Tecnológico da SEDUC/Centralizada é composto por computadores portáteis (notebooks),
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estações de trabalho microcomputadores (desktops) sendo a aquisição de 2000 Microcomputadores do tipo Desktop - TIPO I, 200
Microcomputadores do tipo Desktop - TIPO II e 250 Notebooks. O investimento previsto é de R$ 13.640.000,00 (treze milhões e
seiscentos e quarenta mil reais).
Dentre os demais serviços realizados destacam-se:
 Execução do cabeamento lógico estruturado nas Coordenadorias Regionais de Educação que foram reformadas;
 Execução do cabeamento lógico estruturado nos laboratórios de Informática das unidades escolares;
 Manutenções de computadores das escolas e Coordenadorias Regionais de Educação;
 Suporte técnico nas unidades escolares inauguradas pelo Governador.
 Descarte de bens inservíveis de informática ao Programa Sukatech.

OBSERVAÇÕES
Notas:
1. Em decorrência de atraso do responsável pela prestação de contas do Produto 15140 - aluno beneficiado com empréstimo de
notebook os valores liquidados em agosto, outubro e novembro foram registrados em novembro com repetição da meta física de
dezembro e distribuição proporcional do valor liquidado.
2. Situação similar aconteceu com o Produto 7622 - Coordenadoria Regional beneficiada com equipamentos e recursos de tecnologia da
informação e comunicação, em que foi necessário fazer distribuição proporcional do valor financeiro no mês de maio.
3. Mesma providência foi adotada no tocante ao Produto 4293 - Professor beneficiado com empréstimo de notebook em que se teve que
fazer distribuição automática e proporcional dos valores referentes a liquidação de agosto e novembro.
4. No tocante ao Produto 7757 - Unidade escolar atendida com laboratório móvel registrou-se 411 laboratórios em Goiânia devido à
limitação do SIPLAM que não possui campo para registro dos itens adquiridos enquanto permanecem no almoxarifado para distribuição
futura ou enquanto estão em processo de entrega nas Coordenadorias Regionais para distribuição.
5. No tocante ao Produto 8238 - Unidade escolar beneficiada com acesso a internet, por ter havido estorno de liquidação, o SIPLAM
apresentou erros impedindo a correção dos valores no mês de maio e junho. Desse modo, a distribuição do restante do saldo liquidado
foi registrado em outro mês que o sistema permitiu com distribuição automática e proporcional dos valores.
6. Por fim, no tocante ao Produto 8239 - Unidade escolar beneficiada com equipamentos de tecnologia da informação e comunicação foi
registrado o valor de R$ 4.360.833,46 na cidade de Goiânia devido ao fato de os produtos ainda estarem sendo distribuídos para as
Coordenadorias fazerem a distribuição para as escolas.
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AÇÃO: 2021 - GOIÁS PARCEIRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Elaboração do Projeto de Formação Continuada para Professores da Educação Infantil e Alfabetização.
Encontro/workshop - Formações online, sobre o Plano de Gestão e Mobilização, para o fortalecimento do Regime de Colaboração Estado
e Municípios com participação das Coordenadores Regionais e Assessores Pedagógicas realizados em: 03/03/2021, 19/05 e 01/06/2021,
04/08/2021.
Webinários Formativos: Formação de profissionais da Educação na Perspectiva do Programa AlfaMais Goiás, realizado em parceria com
CEPFOR e direcionado a todos os profissionais das redes estaduais e municipais que atuam na Educação Infantil, com participação
através do canal Youtube:
• 1º webinário - 24/06/2021 - “Retomada das aulas presenciais no contexto da Pandemia”;
• 2º webinário – 18/08//2021 - “Avaliação de Aprendizagem na Alfabetização”;
• 3º webinário - 16/09/2021 - “Formação na perspectiva das metodologias ativas com uso das tecnologias;
• 4º webinário - 21/10/2021 - “Alfabetização: O quê, Por quê e Como”; e
• 5º webinário – 18/11/2021 - “Alfabetização: direito da Criança dever de todos nós.
Formação das Equipes Regionais e Municipais, “Alfabetização em regime de colaboração entre estados e municípios”. Público alvo:
Coordenadores(as) Regionais de Educação, Assessores(as) Pedagógicos(as), Supervisores(as) do Ensino Fundamental, e Técnicos(as)
de Secretarias Municipais de Educação.
• Módulo 1 – 28 e 30/09/2021 – “O que fazem as redes eficazes”;
• Módulo 2 – 19 e 20/10/2021 – “A alfabetização no centro da politica educacional”;
• Módulo 3 – 11/11/2021 – “O papel das regionais na articulação com os municípios, com foco na alfabetização”; e
• Módulo 4 – 14 e 15/12/2021 – “A organização das redes – autonomia – ordenamento – lotação e formação.
Apresentação do Programa AlfaMais Goiás - Realizado em 26/03/2021, (webnário) “O regime de colaboração e o fortalecimento do
processo ensino-aprendizagem no território goiano”. Teve como objetivo, dialogar com as administrações municipais eleitas em 2020,
quanto ao regime de colaboração entre o Estado e os municípios a fim de fortalecer a construção de políticas educacionais em educação
infantil no Estado para melhor êxito dentro do que é proposto pela Ação.
Lançamento do Programa AlfaMais Goiás – Programa em Regime de Colaboração pela Criança Alfabetizada. Realização da solenidade
de Lançamento do Programa AlfaMais Goiás com a participação do Sr governador Ronaldo Caiado, Prefeitos e Secretários Municipais de
Educação.
Repasse no valor de 150 mil reais aos 89 municípios parceiros em regime colaboração - recursos que deverão ser utilizados na melhoria
da infraestrutura dos estabelecimentos de Ensino municipais, que atendem a Educação Infantil. Sendo os valores repassados referente
ao Projeto Reforma +.

OBSERVAÇÕES
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AÇÃO: 2022 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Os impactos obtidos em decorrência da execução dos projetos na Ação 2022, sejam relacionados às aquisições de insumos, ou ainda às
aquisições de equipamentos e mobiliários, são, sem dúvida, muito positivos. A Ação superou toda a programação prevista no Plano
Plurianual vigente, tanto no que se refere às metas financeiras, quanto também às metas físicas. O produto de maior impacto na Ação
teve o saldo efetivado quintuplicado, se comparado ao previsto . Esse conjunto de benefícios entregue às unidades escolares da Rede
Estadual de Ensino proporcionou maior comodidade (estrutura de qualidade), melhores condições de trabalho às equipes escolares, e,
principalmente, conforto e bem estar à todos àqueles envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. É um aspecto, dentre outros, que
influencia diretamente no aprendizado dos alunos e nos interesses sócio-educativos. A seguir relação e descrição das aplicações, e uma
breve descrição de cada Projeto:
1. Projeto da Sala de Recursos Multifuncionais
Cerca de 316 (trezentas e dezesseis) escolas receberam recursos para adquirirem equipamentos de informática, mobiliários, materiais
pedagógicos e de acessibilidade para a organização do espaço de atendimento educacional especializado.- AEE. O valor, somente de
investimento, ficou na ordem de R$4.202.800,00 (quatro milhões, duzentos e dois mil e oitocentos reais),. O "Combo Pedagógico"
proporciona atividades de forma complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento,
altas habilidades/superdotação e dificuldades de aprendizagem, matriculados na Rede Estadual Regular de Ensino. Evidentemente é
uma ação que garante uma escola como espaço educador sustentável, inclusivo, acolhedor, que respeita as diversidades e promove a
equidade no padrão de acesso, nas condições de oferta, de permanência e nos resultados de aprendizagem, atendendo adequadamente
aos educandos com necessidades especiais ou com características diferenciadas, o que resulta numa acentuada melhoria no
desempenho de professores e alunos.
2. O Projeto Equipar III
Consiste na descentralização de recursos financeiros para todas unidades escolares jurisdicionadas à Rede Estadual de Ensino, tendo
por objetivo acelerar o processo de compra e atender as necessidades particulares de cada escola.
A terceira fase do programa concedeu para cada estabelecimento de ensino o valor de R$155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil
reais), sendo R$29.000,00 (vinte nove mil reais) para materiais de expediente, higiene e afins, e R$126.000,00 (cento e vinte seis mil
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reais) para aquisição de mobiliários e equipamentos. Além de garantir a manutenção e limpeza adequados, o investimento proporciona o
conforto e oportunidade de modernização do ensino, bem como uma estrutura organizacional exitosa.
3. Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).
Foram repassadas à unidades jurisdicionadas da Educação, os seguintes materiais e equipamentos: Máscaras de acrílico, termômetros,
sabonete líquido, aventais descartáveis, dispenser de álcool em gel e tapetes de barreira sanitária, destinados à higienização, proteção e
desinfecção dos ambientes escolares, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial de Saúde. A ação visa prevenir e controlar a
contaminação pelo corona vírus, dando assim maior segurança aos alunos, docentes e servidores vinculados à Secretaria de Estado da
Educação. Essas medidas adicionadas aos cuidados da escola assegurou um retorno às aulas mais tranquilo para toda comunidade
escolar (pais, alunos, professores e demais servidores), que abraçou a segurança proposta. Concomitante, a aquisição de hábitos para
uma nova cultura que evita ou reduz a contaminação.
4. Aquisição de Conjunto Aluno e Conjunto Professor
O referido mobiliário equipou as salas de aula das novas Escolas Padrão Século XXI, a serem inauguradas brevemente, bem como fez
complementação e/ou reposição nas unidades escolares, que ficaram com carteiras sem condições de uso ou reforma,;
5. Aquisição de mobiliário (mesas, cadeiras, armários)
Designado para as Escolas Padrão Século XXI, com a finalidade de proporcionar as condições necessárias para os serviços
administrativos e pedagógicos;
6. Aquisição de utensílios de cozinha
Adquiridos para as Escolas Padrão Século XXI e demais unidades escolares que dependiam de reposição, em razão dos desgastes e
perdas naturais do material.

OBSERVAÇÕES
O gráfico anexado expõe a acentuada curva entre o previsto e o efetivado.
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AÇÃO: 2023 - PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA NO AMBIENTE ESCOLAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Protocolo de Segurança Escolar – PROSEG (SEI nº 2019.0000.603.7806), lançado em 29/07/2019, pelo governador, Ronaldo Ramos
Caiado, o projeto visa auxiliar toda a comunidade escolar, proporcionando maior segurança e agilidade na tomada de decisões e na
elaboração de um plano de emergência diante de uma crise ou na eminência de sua deflagração, se vale na padronização das ações por
parte de toda comunidade escolar e se apresenta como uma opção para nortear o planejamento e o desenvolvimento de ações no
cotidiano das escolas.
Implantação do PROSEG: visitas e suporte às Coordenações Regionais de Educação em assuntos relacionados à prática da cultura de
paz nas escolas; Intermediação de solicitações de policiamento e guarda armada em algumas escolas estaduais; Solicitação de
modulação de porteiros para as escolas com maior índice de criminalidade e / ou vulnerabilidade; Promoção de alteração e
acompanhamento dos procedimentos disciplinares no SIGE; Coleta de dados estatísticos (SIGE) visando à melhoria na segurança
escolar, a partir da constatação dos pontos vulneráveis das unidades educacionais e consequentemente o desenvolvimento do processo
de ensino aprendizagem; Visita a escolas e ministração de palestras a respeito da coibição de atos criminosos e/ou infracionais;
Promoção de aproximação entre a PM e a comunidade escolar; Ministração de palestras nas unidades educacionais militares e
gerenciamento de crises nas escolas com falta de segurança.
O videomonitoramento, cujo contrato é gerenciado pela Gerência de Transporte Escolar, Logística e Serviços (Contrato n° 294/2017),
sendo o objeto, a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de instalação, locação e manutenção de segurança
eletrônica integrada de sistema de circuito fechado de TV, e sistema de alarme com cobertura de seguro patrimonial, visando atender a
Secretaria de Estado da Educação / SEDUC, unidades escolares jurisdicionadas, Complexo Administrativo (Condomínio - Setor Vila
Nova) mediante as condições estabelecidas no Termo de Referência, por um período de 12 (doze) meses.
Através da Ação também se promoveu policiamento por meio da Polícia Militar nas escolas da Rede Estadual de todo Estado de Goiás e
policiamento ostensivo nas unidades com maiores índices de criminalidade; Promoveu-se a aproximação entre PM e a Comunidade
Escolar; promoveu-se palestra do Batalhão Escolar; Fez parceria junto ao PROERD da PM/GO, para aplicação do Programa nas
Unidades Educacionais com 7º anos do Ensino fundamental. Capacitou-se profissionais, para se tornarem multiplicadores do Protocolo
de Segurança Escolar; Realizou-se orientação de segurança escolar para a prática da cidadania e ações preventivas e Palestras a
respeito de conduta dos servidores, perante conflitos na unidade escolar.
O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD foi lançado nos EUA em 1983 e veio para o Brasil em 1992
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pela PM do Rio de Janeiro e em 2002 para todos os Estados do País. O Programa funciona por meio da intersetoriedade entre SEDUC e
SSP/GO, é pertencente ao Plano Plurianual - PPA da PM/GO, regido pelo Termo de Convênio (2020.0000.604.3965), e tem o objetivo de
transmitir uma em mensagem de valorização à vida, e da importância de manter-se longe das drogas e da violência.
O curso tem duração de 4 meses, e no final os alunos recebem o certificado PROERD, ocasião que prestam o compromisso de
manterem-se afastados e longe das drogas e da violência. Na prática, a SEDUC e a SSP/GO se unem para conseguir recursos para a
impressão das cartilhas e certificados do PROERD, e de posse desse material, o Instrutor/PROERD da PM/GO desenvolve as lições do
Programa, com um cronograma de aulas aprovados previamente pela SEDUC e PM, nos estabelecimentos de ensino estaduais, para
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, o Professor regente, auxilia o Instrutor/PROERD, uma vez que, após o término do Programa, o
mesmo deverá dar continuidade ao assunto trabalhado, além disso a escola fornece recursos didáticos para ser utilizado em sala de aula.

OBSERVAÇÕES
O Programa PROERD é desenvolvido por meio da intersetorialidade entre SEDUC e SSP/GO, regido pelo Termo de Convênio
(2020.0000.604.3965), e tem o objetivo de transmitir mensagem de valorização à vida, prevenindo as drogas e a violência. O curso do
PROERD tem duração de 3 meses, e no final os alunos recebem o certificado PROERD, ocasião que prestam o compromisso de
manterem-se afastados e longe das drogas e da violência. Na prática, a SEDUC e a SSP/GO se unem para conseguir recursos para a
impressão das cartilhas e certificados do PROERD, e de posse desse material, o Instrutor/PROERD da PM/GO desenvolve as lições do
Programa, com um cronograma de aulas aprovados previamente pela SEDUC e PM, nos estabelecimentos de ensino estaduais, para
alunos do 7º ano do Ensino Fundamental, o Professor regente, auxilia o Instrutor/PROERD, uma vez que, após o término do Programa, o
mesmo deverá dar continuidade ao assunto trabalhado, além disso a escola fornece recursos didáticos para ser utilizado em sala de aula.
O Videomonitoramento presta serviços de segurança eletrônica integrada que são essenciais para o desempenho regular das atividades
praticadas no ambiente da Administração Pública, tanto por parte dos funcionários quanto do público em geral. Deste modo, a
contratação de empresa especializada em prestação de serviços de segurança eletrônica integrada é de suma importância, visando
condições mínimas de segurança a fim de garantir a integridade física dos servidores no ambiente de trabalho, assim como ao público
frequentador. Os serviços de segurança eletrônica integrada garantem a proteção do acervo patrimonial contra a ação de terceiros, não
permitindo sua depredação, violação, evasão e apropriação indébita, além de assegurar a prestação dos serviços públicos com
excelência.
Até a presente data são 22 (vinte e duas) escolas beneficiadas com os equipamentos, Kits de monitoramento eletrônico e manutenção de
segurança integrada de sistema de circuito fechado de TV, e sistema de alarme com cobertura de seguro patrimonial (Figuras 3).
As escolas contempladas foram: Colégio Estadual Princesa Diana, Colégio Estadual Mansões Odisséia , Colégio Estadual de Águas
Lindas e Colégio Estadual Machado de Assis no município de Águas Lindas de Goiás com 7 kits. Cepi Cruzeiro do Sul, Colégio Estadual
Céu Azul, Colégio Estadual Jardim Oriente, Colégio Estadual Valparaíso e Colégio Estadual Gildete Barreto de Lima no município de
Valparaiso de Goiás com 13 kits. CAIC Novo Gama, Colégio Estadual Benedito Vieira de Sá, CEPI Carlos Drummond de Andrade,
Colégio Estadual Novo Gama, Escola estadual Novo Gama, Colégio Estadual Herbert de Souza e Colégio Estadual Mont Serrat no
município de Novo Gama Goiás com18 kits. CEPI Prof. Sebastião França, CEPI Profa. Lousinha Carvalho, Colégio Estadual Severino
Araújo, Seduc - Sala de Licitação - Sala 26 e Almoxarifado no município de Goiânia com 10 kits.
Colégio Estadual Prof. Maria Pereira de Vasconcelos no município de Luziânia com 2 kits.
Com relação ao videomonitoramento houve, a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de instalação, locação
e manutenção de segurança eletrônica integrada, através de sistema de circuito fechado de TV, e sistema de alarme com cobertura de
seguro patrimonial, visando atender a Secretaria de Estado de Educação, unidades escolares jurisdicionadas, Complexo Administrativo
(Condomínio - Setor Vila Nova), mediante as condições estabelecidas neste Termo de Referência, por um período de 12 (doze) meses.
Os serviços serão prestados sob a forma de comodato ou cessão de uso a título não oneroso, com a devida atualização tecnológica, sem
qualquer custo adicional para a contratante, abrangendo o fornecimento e instalação de todo equipamento necessário para sua perfeita
execução, assim como todo cabeamento estruturado, gerenciamento, instalação, operação e manutenção preventiva e corretiva de todo
o sistema, com monitoramento por pessoal devidamente qualificado e com patrulha tática móvel para atendimento em caso de
ocorrências relatadas pelo sistema de monitoramento eletrônico, disparos ou anormalidades verificadas.
O serviço de sistema de Monitoramento, Atendimento e Assistência Técnica de Alarmes e Imagens – Circuito Fechado de Televisão
(CFTV), 24 horas por dia, 7 dias por semana é composto por 04 (quatro) subsistemas, assim denominado: Captação de Imagens,
Gerenciamento/Armazenamento das imagens, Transmissão das imagens e Gestão/Replicação Remota das imagens interligada por rede
Ethernet.
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AÇÃO: 2024 - PROESCOLA - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS UNIDADES JURISDICIONADAS

126



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
De início, é necessário destacar que não houve repasse de recursos financeiros do PROESCOLA aos Conselhos Escolares da Unidades
Educacionais e aos Conselhos das Coordenações Regionais de Educação no primeiro quadrimestre e no segundo quadrimestre a
Gerência de Programas e Recursos – GPR, iniciou dois Processos para empenho nas Fontes 116 – Salário Educação Cota Estadual e
Fonte 100 – Receitas ordinárias, no montante de R$ 30.289.153,86, referente à 1ª e 2ª Parcelas do PROESCOLA 2021 – destinadas a
atender as 939 (novecentas trinta e nove) unidades escolares e R$ 2.184.984,44 (dois milhões, cento oitenta e quatro mil, novecentos
oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) destinados as 40 (quarenta) Coordenações Regionais de Educação.
Desse modo foram realizados repasses no valor de R$ 28.396.662,88 (vinte e oito milhões, trezentos noventa e seis mil. Seiscentos
sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos), referentes à primeira e à segunda parcela do Proescola/2021, aos Conselhos Escolares
das Unidades Escolares, contemplando 923 (novecentas noventa e três) Unidades Escolares, restando 16 (dezesseis) Conselhos
Escolares que estão inadimplentes junto à Gerência de Prestação de Contas ou com inconsistência no número da conta bancária e outro
no valor de R$ 2.184.984,44 (dois milhões, cento oitenta e quatro mil, novecentos oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
aos Conselhos das 40 (quarenta) Coordenações Regionais de Educação, referente à primeira e à segunda parcela do Proescola/2021.
Além disso, objetivando a manutenção e o desenvolvimento do ensino, visando atender a demanda existente com ensino de qualidade e
bem estar da pessoa com deficiência intelectual múltipla em algumas regiões do Estado e para atender alunos preferencialmente jovens
do meio rural, filhos e filhas de agricultores familiares, em tempo integral na forma de internato, dentro dos princípios da pedagogia da
alternância empenhou-se nesta Ação o valor de R$ 646.584,27(seiscentos quarenta e seis mil, quinhentos oitenta e quatro reais e vinte e
sete centavos).
Já com o objetivo de implementar o Projeto Modernização e Manutenção das Unidades de Ensino - EQUIPAR fase III, que visa
contemplar todas as unidades escolares, via Conselhos das Coordenações Regionais de Educação desta pasta, foi pago o valor de R$
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais).
Com a inauguração de mais unidades escolares da rede estadual foi repassado o valor de R$ 309.352,14 (trezentos e nove mil, trezentos
cinquenta e dois reais e quatorze centavos) para atendimento das despesas com manutenção da unidade escolar do ensino básico - 1ª
Parcela – Proescola/ 2021, aquisição de alimentos para alimentação escolar e/ou Kits alimentação.
Para a realização do Festival Arte Educativo (fase regional), Concurso Literário e dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás 2021 – foi
repassado o valor de R$ 292.417,45 (duzentos noventa e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e cinco centavos).
Para concluir os repasses referentes às despesas com manutenção das unidades escolares do ensino básico – 2ª parcela/2019 e 1ª
parcela/2020, foram transferidos o R$ 46.675,74 (quarenta e seis mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

OBSERVAÇÕES
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AÇÃO: 2025 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E JOGOS ESTUDANTIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) lançou dois editais para professores de Educação Física da rede estadual que quisessem
dar aulas no período oposto ao das aulas regulares, em 2021. O edital visou selecionar os profissionais para o Projeto Desporto Educa,
cujo objetivo é desenvolver modalidades esportivas com estudantes da rede estadual de ensino que tenham entre 12 e 17 anos. Nesse
sentido, participaram do processo de análise e aprovação dos projetos: a unidade educacional, que aprovou o projeto em apreciação e
parecer do Conselho Escolar; a Coordenação Regional de Educação, que também analisou e aprovou os projetos, e a Superintendência
de Desporto Educacional, Arte e Educação da Seduc, em análise final para deferimento ou indeferimento de todos os projetos
submetidos.
Dessa forma, foram aprovados 80 projetos, de 27 Coordenações Regionais de Educação, contemplando 80 professores de Educação
Física da rede. Porém, alguns professores, mesmo tendo projeto aprovado desistiram da execução dos mesmos em função de
particularidades. Diante disso atualmente estão modulados 46 professores, com 46 projetos, em 46 unidades educacionais, em 34
munícipios e 23 Coordenações Regionais chegando ao total de 2918 estudantes atendidos.
Nesse contexto os professores de Educação Física complementam a carga horária com 7 ou 14 aulas, dentro das 40 horas semanais.
Assim no mês de agosto corrente foi realizado o processo para seleção do Projeto Desporto Educa – Edital 02/2021-SDEAE/SGE em que
foram aprovados 8 projetos distribuídos em 7 Coordenações Regionais de Educação, 7 municípios, 8 unidades educacionais, com o total
de 555 alunos. A saber os professores de Educação Física que tiveram seus projetos aprovados irão complementar a carga horária de 2
até 14 aulas do projeto na sua carga horária até 40h semanais, a partir do dia 01/09/2021.
O Desporto Educa tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento cognitivo, disciplinar, sócio afetivo, motor e técnico desportivo
dos estudantes do ensino fundamental e médio, elevando os níveis de competitividade e a participação expressiva e atuante nos Jogos
Estudantis do Estado de Goiás – JEG, Jogos Escolares Brasileiros – JEB´S e Jogos da Juventude – JEJ. Bem como, contribuir para a
diminuição da evasão escolar e situações de vulnerabilidade social.
Em ambos os editais, participaram do processo de análise e aprovação dos projetos: a unidade educacional, que aprovou o projeto em
apreciação e parecer do Conselho Escolar; a Coordenação Regional de Educação, que também analisou e aprovou os projetos, e a
Superintendência de Desporto Educacional, Arte e Educação da Seduc, em análise final para deferimento ou indeferimento de todos os
projetos submetidos. Hoje, atendemos mensalmente um total de 3.186 estudantes no projeto, distribuídos em 49 Unidades Escolares, 38
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Municípios e 24 Coordenações Regionais conforme: Nova Crixás 120, Uruaçu 307, Colinas do Sul 80, Nova Roma 60, São Domingos 60,
Posse 60, Anápolis 144, Rialma 60, Rianápolis 100, Damolândia 60, Pilar de Goiás 22, Rubiataba 80, Formosa 80, Planaltina 60 , Itaberaí
20, Aparecida 120, Senador Canedo 60, Iporá 80, Novo Brasil 60, Aragarças 24 Arenópolis 61, Bom Jardim 34, Avelinópolis 120,
Campestre 60, Catalão 203, Itarumã 60, Caçu 81, Jataí 140, Mineiros 122, Santa Rita do Araguaia 45, Gouvelândia 60, Quirinópolis 48,
São Simão 30, Itumbiara 25, Bom Jesus de Goiás 60, Morrinhos 200, Caldas Novas 120, Maripotaba 60.
Com um total de 3186 alunos atendidos com as seguintes modalidades: Futsal, Voleibol, Handebol, Basquetebol, Atletismo, Badminton,
Xadrez e natação.(figura 1)
Vale destacar que também houve os Jogos Estudantis do Estado de Goiás 2021 – JEEG’s nas seguintes fases: Etapa Infanto – Fase
Estadual com inscrição de aproximadamente 3.000 participantes, de 283 unidades escolares, de 108 municípios, de 39 Coordenações
Regionais de Educação. Etapa Juvenil – Fase Regional com a inscrição de aproximadamente 5.000 participantes, de 299 unidades
escolares, de 131 municípios, de 40 Coordenações Regionais de Educação. Etapa Juvenil – Fase Estadual com a inscrição de
aproximadamente 2.300 participantes, de 306 unidades escolares, de 105 municípios, de 40 Coordenações Regionais de Educação.

OBSERVAÇÕES
Aquisição de material esportivo e distribuição para as unidades escolares com o objetivo de favorecer as escolas da rede estadual de
ensino, de recursos didáticos para o desenvolvimento das aulas de Educação Física, disciplina curricular do Ensino Fundamental e
Médio, considerando a Lei de Diretrizes e Base da Educação em seu artigo 26, em seu § 3º, que preconiza educação física, integrada à
proposta pedagógica da escola, como componente curricular obrigatório da educação infantil, ensino fundamental e médio , se ajustando
as faixas etárias e as condições da população escolar, portanto o material esportivo é indispensável ao desenvolvimento do processo de
ensino-aprendizagem. Contribuindo na qualidade de ensino, fazendo-se necessário a oferta de materiais esportivos para aprimorar as
aulas de educação física na rede estadual de ensino e apoiar professores e alunos nas atividades voltadas para o desporto escolar e
projetos de iniciação esportiva, que visam o desenvolvimento de habilidades, promovendo a plena formação do aluno. Foram adquiridos
no processo (202100006032880) 43 objetos diferentes de material didático esportivo, totalizando 96.183 itens que serão distribuídos à
1.007 (um mil e sete) unidades escolares, sendo que a quantidade de objeto e itens para cada escola será definido conforme seu Porte.
Porte de Unidades Escolares:
- SDEAE (1 unidade): Superintendência de Desporto Educacional e Arte Educação (cota de reposição para as unidades escolares) – 41
objetos – 838 itens.
- CEPI (155 unidades): Centro Educacional de Período Integral, onde os alunos cumprem dois turnos de ensino-aprendizagem – 25
objetos – 37.820 itens.
- Porte 1 (15 unidades): Colégios regulares e Colégios militares com números de matrículas de 1.750 a 2.559 alunos – 23 objetos – 3.240
itens.
- Porte 2 (92 unidades): Colégios regulares e Colégios militares com números de matrículas de 1.080 a 1.749 alunos – 14 objetos – 7.544
itens.
- Porte 3 (210 unidades): Colégios regulares e Colégios militares com números de matrículas de 600 a 1.079 alunos – 11 objetos –
15.540 itens.
- Porte 4 (353 unidades): Colégios regulares e Colégios militares com números de matrículas de 210 a 599 alunos – 11 objetos – 20.827
itens.
Já estão sendo distribuídos os materiais didáticos esportivos por regiões.(figura 3)
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AÇÃO: 2026 - SAÚDE E BEM ESTAR DO SERVIDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Para atender as disposições da Lei nº 19.145/2015, a Gerência de Segurança e Saúde do Servidor realizou as seguintes atividades e
projetos: Projeto Práticas Integrativas Corporais; Projeto Práticas Corporais da SEDUC e Projeto de Saúde Mental e Cidadania,
executado pela equipe multidisciplinar.
Procedimentos administrativos realizados:
• 1.100 Termos de Compromisso celebrados entre gestores e servidores em casos de reabilitação profissional e readaptação de função,
conforme orientações da Gerência de Qualidade de Vida nos laudos periciais; 01 assessoramento de articuladores do Programa Saúde
na Escola – PSE e 04 monitoramentos do referido Programa e 16 grupos de estudos.
Procedimentos técnicos realizados:
31 lives; Atendimentos: 76 on-line, 214 presenciais e 165 via skipe; 3290 ligações telefonicas realizadas/recebidas, conversas via
WhatSapp; 370 acompanhamentos para aplicação de checklist, via telephone; 398 relatórios produzidos em razão da aplicação de
checklist; 117 relatórios de acompanhamentos de servidores da Seduc; 14 visitas in loco/viagens; 63 visitas in loco dentro da Região
Metropolitana; 34 seleções de pessoal; 04 cursos de qualificação profissional na área de segurança e saúde do servidor; 44 eventos; 17
campanhas - média de servidores alcançados 600; 68 realização de exame oftalmológico para motoristas da SEDUC; 1716 servidores da
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educação registrados como infectados pela COVID-19 Controle de Quantidade de Servidores da Unidade Centralizada das Unidades
Administrativas e Unidades Escolares; 57 quantidade de óbitos de servidores registrados pelo COVID-19; 5418 licenças médicas
concedidas; 159.055 dias de afastamentos; 674 quantidade de licenças indeferidas; 18 licenças de acidente de trabalho; 06 licenças de
acidente de trabalho trajeto; De jan-set. 1008 solicitações e 700 readaptações concedidas; 38 aposentadorias por invalidez e 78.897
vacinas contra o Covid foram tomadas pelos servidores (inclui casos de imunizantes em duas doses e única dose).
Profissional da Educação Atendido com Práticas Corporais:
• 3.380 Práticas Corporais (Musculação/Ginástica Laboral/Academia/Funcional); 872 aferição de pressão arterial; 81 curativos; 155
atendimento e orientação em salas–centralizada;
Eventos:
• Encontro com as 40 Coordenações Regionais de Educação.
• Encontro dos Servidores Motoristas, Manutenção e Serviços Gerais.
• Live Gestão Emocional – Tema:LUTO na Pandemia: Acolhimento na rede de ensino, transmitida online.
• Recepção de Retorno dos Servidores ao Trabalho Presencial.
Campanhas Socioeducativas:
• Janeiro Branco, com o objetivo de discutir a relevância da saúde mental e do cuidado com as emoções. Essa Ação foi fundamental
nesse momento de Pandemia que estamos vivenciando.
• Fevereiro Roxo, com o objetivo de desenvolver um trabalho educativo de Conscientização e Prevenção a cerca das questões de
saúde/doenças de Lúpus, Fibromialgia e Mal de Alzheimer.
• Saúde e Valorição da Mulher - (março–Dia Internacional da Mulher), com o objetivo de reforçar o respeito, a valorização e estimular a
força produtiva feminina no mercado de trabalho, principalmente na área da educação.
• Páscoa, com o objetivo de valorizar o servidor e ter um momento de confraternização durante o contexto de pandemia.
• Dia da Saúde, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar, incentivando os servidores a realizar os exames médicos periódicos,
praticar exercícios físicos e vivenciar momentos agradáveis com qualidade de vida.
• Abril Verde – Segurança do Trabalhador, com o objetivo conscientizar sobre a prevenção de acidente de trabalho, com reflexões e
elaborações de métodos para possibilitar um ambiente seguro para os colaboradores, sem acidentes ou doenças que se originam da
execução do trabalho.
• Vacinação contra influenza – H1N1: com o objetivo de reduzir a circulação do vírus e, consequentemente o número de hospitalizações e
risco de morte devido à gripe, já que o Influenza está relacionado a uma série de complicações como pneumonia e doenças cardíacas.
• Doação de Sangue com participação dos servidores da Educação.

OBSERVAÇÕES
Além dos projetos e atividades acima apresentados, também se destacam os seguintes:
• Vacinação contra influenza: Foram disponibilizadas 700 doses, porém foram imunizados 309 servidores, pois a maioria estavam em
teletrabalho.
• 5214 triagens de processos, diante da extensa diversidade de assuntos existentes;
• 369 checklists para acompanhamento de servidores em casos de reabilitação, readaptação ou licença médica por motivo de saúde;
• 3944 elaborações de documentos, dentre ofícios, despachos, memorandos, minutas, etc., para instruções processuais;
• 195 aberturas de processos de aquisições;
• 126 reuniões internas e externas.
• Procedimentos técnicos realizados por assistentes sociais e psicólogos, para atendimento psicossocial de profissionais da educação
• Profissional da Educação Atendido com Práticas Corporais:
• 1167 conteúdos informativos sobre saúde publicados nas redes sociais;
• 2960 postagens alcançadas dos conteúdos informativos sobre saúde - whatsapp e redes sociais;
• 333 conteúdos planejados - aulas de práticas corporais; e
• 252 campanha educativa (uso adequado das geladeiras).
NOTA: Houve alocação de despesa de realização dos Jogos Estudantis e do Festival Arte Educativo de Goiás no valor de R$ 72.163,44
nesta ação em decorrência de necessidade urgente de repasse financeiro para os conselhos das coordenações regionais em que os
jogos seriam realizados e da impossibilidade de esperar o tempo necessário para a realização de remanejamento orçamentário. A
despesa foi vinculada no Produto nº 9889 - profissional da educação atendido com práticas corporais integrativas na CRE de Goiânia. (cf.
Doc 000026598831 no Processo Sei nº 202100006064559).
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AÇÃO: 2027 - TRANSPORTE ESCOLAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O transporte de alunos da rede estadual de ensino, residentes na zona rural é executado indiretamente, por meio de parceria
Estado/Município com a transferência de recursos financeiros às prefeituras parceiras, mas também é realizado diretamente, por meio de
contratação de empresa terceirizada, nos casos em que não há parceria com os municípios.
No primeiro semestre de 2021, as restrições sociais impostas pela pandemia do novo coronavírus ainda persistiam e o transporte de
alunos fora substituído pelo transporte de atividades escolares e material de apoio aos alunos que não possuíam acesso à internet para
acompanhamento das aulas à distância. A previsão da metafísica foi feita considerando o número total de alunos que seriam atendidos
com o transporte escolar regular com aulas presenciais em todo o exercício de 2021. Porém, na situação de EAD, o número de alunos
atendidos foi menor. A partir de agosto, as aulas presenciais retornaram e aqueles alunos que os pais permitiram voltaram a necessitar
do transporte escolar.
Portanto, a despesa realizada foi menor em relação ao ano anterior devido à diminuição do número de viagens para atender aos alunos
que necessitavam que as atividades chegassem até suas residências.
Destaca-se que em julho, no período de férias escolares, em que houve transporte de material de apoio, como kit alimentação, apenas
em 3 municípios goianos, o que contribuiu para uma maior redução no valor gasto com o transporte escolar.
No tocante ao Projeto Transcolar Rural foram realizados estudos e análises para sua a implementação e foi solicitada a inclusão no ato
da matrícula da cópia da conta de energia da residência do aluno da rede estadual de ensino para geolocalização e definição das rotas.
Por fim, destaca-se ainda que foram entregues 210 ônibus escolares aos municípios goianos.

OBSERVAÇÕES
• No primeiro semestre de 2021, as restrições sociais impostas pela pandemia do novo coronavírus ainda persistiam e o transporte de
alunos fora substituído pelo transporte de atividades escolares e material de apoio aos alunos que não possuíam acesso à internet para
acompanhamento das aulas à distância. A previsão da metafísica foi feita considerando o número total de alunos que seriam atendidos
com o transporte escolar regular com aulas presenciais em todo o exercício de 2021. Porém, na situação de EAD, o número de alunos
atendidos é menor. A partir de agosto, as aulas presenciais retornaram e aqueles alunos que os pais permitiram voltaram a necessitar do
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transporte escolar.
• A despesa realizada foi menor devido à diminuição do número de viagens para atender aos alunos que necessitavam que as atividades
chegassem até suas residências, durante a pandemia, em que não houve aulas presenciais, o que contribuiu para uma maior redução no
valor gasto com o transporte escolar.

AÇÃO: 3011 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Avaliação Diagnóstica, realizada 22/03/2021 a 31/03/2021, surgiu da necessidade de se medir, de forma mais precisa, o impacto das
atividades realizadas a distância durante o período de isolamento social e verificar de uma maneira mais apurada, se o nível de
aprendizagem dos estudantes, do 2º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, nas áreas de Língua Portuguesa e
Matemática estão de acordo com a etapa de ensino em que se encontram. Essa avaliação foi aplicada de forma coordenada entre a rede
e as escolas. Para que seus resultados possam ser comparáveis com as principais avaliações em larga escala já aplicadas, os itens são
calibrados e os resultados processados em termos de escala de desempenho, exigindo, portanto, tratamento estatístico específico em
avaliação para a composição dos testes, do processamento dos dados e da disponibilização dos resultados.
Dessa forma, após a aplicação dos testes da Avaliação Diagnóstica e do envio dos dados, os resultados foram processados e analisados
por meio da Teoria Clássica do Teste (TCT), isto é, a partir do índice de acerto por descritor.
Nessa perspectiva, A rede estadual de ensino teve a possibilidade de aplicar a avaliação dentro da própria Plataforma, permitindo ao
estudante realizar-se o teste on-line. Com o mesmo quantitativo de itens da avaliação diagnóstica tradicional e a mesma devolutiva, esse
modelo superou as possíveis dificuldades logísticas associadas ao período da pandemia e do isolamento social.
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No entanto, por ser realizada em um espaço digital, os resultados da avaliação foram processados imediatamente a partir da TCT e
exigiram menos tempo para que fossem computados e calculados com base em uma escala de proficiência formativa. Tendo em vista
que nem todas as unidades escolares pudessem dispor de tecnologia adequada à realização dessa avaliação, abriu-se a possibilidade
para a aplicação de um modelo híbrido, que englobou tanto a avaliação on-line quanto a avaliação impressa.
Vale destacar que a Secretaria de Estado da Educação encaminhou às coordenações Regionais de Educação o link da Avaliação
Diagnóstica, contendo as planilhas com a apresentação dos resultados de participação e média de acertos da Avaliação Diagnóstica, por
Coordenação Regional de Educação - CRE e unidade escolar. Também houve apresentação dos dados no dia 24 de maio de 2021. Para
fins de registro, os resultados da Avaliação Diagnóstica Goiás 2021 - Retorno às Aulas estão disponíveis no card: Resultados, botão:
Resultados Atuais, da Plataforma: https://avaliacaoemonitoramentogoias.caeddigital.net. O login e a senha das CREs foram enviados, por
e-mail, nos dias 21 e 22 de julho de 2020. Ao logar, cada CRE teve acesso aos resultados das unidades escolares jurisdicionadas, e
assim cada escola teve acesso pelo login e senha do diretor.
Todavia, as formas de resultados foram publicadas na Plataforma digital, com devolutivas articuladas a um desenvolvimento profissional
que possibilitou a apropriação dos dados de desempenho por parte de gestores e professores.
Devido à pandemia do COVID 19 e o estabelecimento do Regime Especial de Aulas Não Presenciais – REANP, o Sistema de Avaliação
da Educação de Goiás (SAEGO) não foi realizado em 2020 e foi necessário a alteração da aplicação para o segundo semestre do ano de
2021 de acordo com o cronograma previsto abaixo:
APLICAÇÃO DO SAEGO DATA INÍCIO DATA FINAL
Receber dados institucionais - 11/08/2021 11/08/2021
Enviar planilha de endereços de entrega para logística 02/09/2021 02/09/2021
Distribuir instrumentos e materiais 20/09/2021 30/09/2021
Capacitar os agentes de aplicação (online) 10/10/2021 10/10/2021
Aplicar instrumentos em papel 18/10/2021 22/10/2021
Recolher instrumentos e materiais 15/10/2021 21/10/2021
Produzir e enviar micro dados 24/11/2021 25/11/2021

OBSERVAÇÕES
O SAEGO compreende ações para o desenvolvimento da avaliação externa no que diz respeito à revisão das Matrizes de Referência das
séries e disciplinas avaliadas, elaboração, impressão e distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação
dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da
rede. Tais avaliações produzem resultados e indicadores de proficiência escolar relevantes, permitindo criar uma série histórica do
desenvolvimento da Educação, ano a ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do Ensino Fundamental e
Médio.
A Edição do SAEGO/2021, objeto desse relatório, avaliou os estudantes matriculados no 5° e 9° anos do Ensino Fundamental e no 3°
ano do Ensino Médio da rede estadual de Goiás e rede privada conveniada no período de 18 a 22 de outubro, em Língua Portuguesa e
Matemática. Já os alunos no 2° ano do Ensino Fundamental foram avaliados na disciplina de Língua Portuguesa (Leitura), tanto na rede
estadual quanto na municipal. A aplicação dos testes de Língua Portuguesa, do SAEGO ALFA foi realizada no período de 01 a 03 de
dezembro.
A atividade de processamento do material de aplicação do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás – SAEGO/2021 foi
realizada em ambiente monitorado no Centro de Processamento de Documentos em Juiz de Fora, com rigoroso controle de acesso das
equipes de trabalho aos locais de manuseio, processamento, digitalização e armazenagem, com o objetivo de garantir o sigilo e a
segurança do material de aplicação e administrativo. Como descrito anteriormente, todos os colaboradores envolvidos na atividade de
processamento do material de aplicação do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás – SAEGO/2021 firmaram Termo de
Compromisso e Confidencialidade e passaram por processo de qualificação para receber instruções sobre as rotinas de segurança
aplicadas no CPD.
As avaliações do SAEGO são instrumentos que irão produzir resultados e indicadores de proficiência escolar relevantes, permitindo criar
uma série histórica do desenvolvimento da Educação, ano a ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática dos alunos do
Ensino Fundamental e Médio. A partir dessas informações, possibilitarão promover ações de melhoria e auferir dados atualizados. No
âmbito de cada uma das escolas, os resultados da avaliação ajudarão tanto a redirecionar trajetórias, quanto a planejar ações educativas
mais eficientes para a melhoria das práticas escolares.
O SAEGO avaliou, neste ano de 2021, o desempenho dos alunos da Rede Estadual e Municipal de Goiás nas disciplinas de Língua
Portuguesa e Matemática. A mencionada avaliação abrangeu 1.040 escolas estaduais, sendo 896 da rede estadual e 34 da rede privada
conveniada (5º EF, 9º EF e 3ª EM) e 1.528 escolas estaduais e municipais (2º do EF) dos 246 municípios, nas jurisdições das 40
Coordenações Regionais de Educação (CRE). Abaixo, segue quadro com quantitativo estimado de alunos e turmas, por etapa avaliada
para execução do objeto proposto. O quantitativo de alunos previstos para as avaliações poderá alterar para mais ou para menos no ano
em curso.
Abrangência da Avaliação SAEGO
Etapa Nº de Alunos Nº de Turmas
2º ano do Ensino Fundamental 71.979 3.272
5° ano do Ensino Fundamental 1.962 73
9° ano do Ensino Fundamental 65.844 2.118
3ª série do Ensino Médio 66.353 2.220
Total 134.159 4.411
Os resultados das avaliações serão processados em dezembro/2021 à janeiro/2022, pelo CAED, com o tratamento e análise dos dados
de proficiência por métodos estatísticos clássicos: Teoria de Resposta ao Item-TRI e Teoria Clássica dos Testes –TCT, calculado por
escola e município (rede estadual e municipal) o Índice de Desenvolvimento Educacional de Goiás – IDEGO e o cálculo do IDEGO
deverá seguir o mesmo cálculo do IDEB. Também será elaborado, editorado e disponibilizado, pelo CAED, via web as Revistas de
Divulgação dos Resultados, em fevereiro/2022
As oficinas de apropriação dos resultados, com carga horária total de 16 horas para 120 participantes, serão realizadas no mês de
março/2022 e terá um Curso de Formação Continuada em Apropriação dos Resultados do SAEGO de 40 horas na modalidade a
distância para 180 participantes.
Assim para assegurar a qualidade da educação ofertada, nos termos da lei, pelo Estado de Goiás e seus 246 Municípios, a Lei nº 21.071
de 09 de agosto de 2021 , cria o AlfaMais Goiás - Programa em Regime de Colaboração pela Criança Alfabetizada, o qual possui, como
um de seus componentes institucionais, a avaliação diagnóstica, formativa e somativa de todas as crianças dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (2º e 5º ), matriculadas na Rede Pública de Ensino de Goiás, visando garantir que elas sejam alfabetizadas até o fim do
Ciclo de Alfabetização. Outrossim, há a Lei nº 21.073 de 09 de agosto de 2021, que cria incentivos estaduais para a alfabetização,
incorporando repasses financeiros, na modalidade prêmio e fomento, às escolas públicas, estaduais ou municipais, que atenderem os
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critérios dispostos, entre eles atingir o nível de desempenho estabelecido nas avaliações do Sistema de Avaliação Educacional do Estado
de Goiás (SAEGO Alfa). Figuras 01.

AÇÃO: 3060 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ARÉA DA EDUCAÇÃO, DECORRENTES DE EMENDAS
PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
No propósito de atender às emendas parlamentares impositivas à Lei Orçamentária Anual nº 20.968 de 18 de fevereiro de 2021,
promovendo, provendo e apoiando o desenvolvimento do ensino aos alunos do estado de Goiás foram atendidas todas as emendas que
proveram os recursos para um ou mais projetos direcionados a 101 (cento e uma) escolas estaduais, 155 Secretarias Municipais da
Educação e 19 entidades de utilidade pública, destinados ao custeio e investimento na Educação Básica do Estado de Goiás.
1.1 Rede Estadual de Ensino (Produtos: 7516, 8110, 8242, 8277, 10077 e10097) Destaca-se que 101 (cento e uma) Escolas Estaduais
receberam recursos de 118 (cento e dezoito) Emendas Parlamentares Impositivas para provimento dos seguintes projetos:
1. 60 projeto(s) de ampliação, construção ou reforma de unidades escolares (Produtos: 8110, 10077, 10097);
2. 33 projeto(s) de aquisição de equipamentos, instrumentos musicais e mobiliários escolares (Produto: 8242);
3. 05 projeto(s) de aquisição de equipamentos de TI e de comunicação (Produto: 8242);
4. 01 projeto(s) de aquisição de veículos automotores (Produto: 8277);
5. 17 projeto(s) de custeio de atividades administrativas e pedagógicas (Produto: 7516);
6. 01 projeto(s) de custeio p/ aquisição de materiais de construção (7516).
1.2. Entidades de Utilidade Pública (Produtos: 15180): foram atendidas também entidades de utilidade pública, do Estado de Goiás, que
desenvolvem atividades pedagógicas junto a sociedade em decorrência de 20 (vinte) Emendas Parlamentares Impositivas para
provimento dos seguintes projetos:
1. 6 projeto(s) de ampliação, construção ou reforma de unidades escolares;
2. 4 projeto(s) de aquisição de equipamentos, instrumentos musicais e mobiliários escolares;
3. 1 projeto(s) de aquisição de equipamentos de TI e de comunicação;
4. 7 projeto(s) de custeio de atividades administrativas e pedagógicas;
5. 2 projeto(s) de custeio p/ aquisição de materiais de construção.
1.3. Rede Municipal de Ensino (Produto: 15181): foram atendidos 155 municípios do Estado de Goiás, por intermédio de suas Secretarias
Municipais de Ensino, que receberam recursos de 330 (trezentos e trinta) Emendas Parlamentares Impositivas para provimento dos
seguintes projetos:
1. 165 projeto(s) de ampliação, construção ou reforma de unidades escolares;
2. 54 projeto(s) de aquisição de equipamentos, instrumentos musicais e mobiliários escolares;
3. 20 projeto(s) de aquisição de equipamentos de TI e de comunicação;
4. 48 projeto(s) de aquisição de veículos automotores;
5. 30 projeto(s) de custeio de atividades administrativas e pedagógicas;
6. 13 projeto(s) de custeio p/ aquisição de materiais de construção.
Vale destacar que esta Secretaria cumpriu a programação orçamentária e financeira de todas as Emendas Parlamentares Impositivas da
Lei Orçamentária Anual nº 2068/2021.
NOTAS DA MONITORIA DO SIPLAM:
No tocante ao produto 10077 - Quadra poliesportiva reformada/ampliada / numero houve o repasse de recursos para reforma de 6
quadras nos municípios relacionados no Relatório de Prestação de Contas Sintético. No entanto, as reformas ainda não foram realizadas
e por isso a meta física realizada ficou zerada.
O mesmo sucedeu no tocante aos seguintes produtos:
10097 - Unidade escolar reformada/ ampliada /numero em que houve o repasse de recursos para reforma de 50 escolas devidamente
relacionadas no Relatório de Prestação de Contas Sintético.
14700 - Kit de material escolar doado / numero com repasse para a cidade de Morrinhos.
8110 - Quadra poliesportiva construída / numero com repasse para construção de duas quadras. Uma em Abadiânia e outra em Goianira.
8242 - Unidade escolar beneficiada com equipamentos/mobiliário / numero com repasse para 32 unidades escolares devidamente
relacionadas no Relatório de Prestação de Contas Sintético.
8277 - Veículo adquirido / numero com repasse ao município de Jussara para aquisição de veículo(s).
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AÇÃO: 3061 - INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS (EMENDA
PARLAMENTAR)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2401 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Emenda Parlamentar nº 2088 sendo a emenda coletiva, que destinou o valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) para
investimentos em educação nos municípios do Estado de Goiás. O objeto contratado da ação visou "Atender especificamente a
investimentos em educação nos municípios do Estado, conforme avaliação do Governo", sendo publicado no Diário Oficial/GO nº 23.493
(suplemento), de 18 de fevereiro de 2021.
No ato do recebimento do investimento, foi encaminhado sugestão para aquisição de equipamento a fim de contemplar um projeto de
modernização e informatização das unidades escolares. O Projeto foi executado e os municípios beneficiários foram os seguintes: NOVA
ROMA, CAMPOS BELOS, CARMO DO RIO VERDE, CORUMBÁ DE GOIÁS, FORMOS), NERÓPOLIS, OURO VERDE DE GOIÁS,
POSSE, RIALMA, RUBIATABA, SÍTIO D'ABADIA, TURVÂNIA, ABADIÂNIA, APORÉ, BARRO ALTO, BELA VISTA DE GOIÁS,
CAIAPÔNIA, NAZÁRIO, MOSSÂMEDES, RIO VERDE, SANTA RITA DO ARAGUAIA, COCALZINHO, EDÉIA, IPORÁ, ITAPIRAPUÃ,
ARAÇU, CALDAZINHA, ITAPURANGA, NOVA CRIXÁS, NOVO PLANALTO, PIRACANJUBA, SANTA TEREZINHA DE GOIÁS,
ALOÂNDIA, BURITI ALEGRE, ESTRELA DO NORTE, HIDROLINA, ITARUMÃ, MAIRIPOTABA, MONTIVIDIU DO NORTE, PORTEIRÃO,
SANTA RITA DO NOVO DESTINO, VILA PROPÍCIO, ANHAGUERA, ARENÓPOLIS, CALDAS NOVAS, MARZAGÃO, NOVA GLÓRIA,
OUVIDOR, PALESTINA DE GOIÁS, TRÊS RANCHOS, INHUMAS, APARECIDA DE GOIÂNIA, SENADOR CANEDO, ARAGOIÂNIA,
BOM JESUS DE GOIÁS, CACHOEIRA DOURADA, CASTELÂNDIA, HIDROLÂNDIA, JOVIÂNIA, PALMINÓPLIS, PARAÚNA,
PORTELÂNDIA, QUIRINÓPOLIS, VICENTINÓPOLIS, ARAGUAPAZ, CRISTALINA, FAINA, PIRENÓPOLIS, MORRINHOS, PONTALINA,
DAMIANÓPOLIS, HEITORAÍ, EDEALINA, MAMBAÍ, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO, ABADIA DE GOIÁS, AMARALINA, BOM
JARDIM DE GOIÁS, IPIRANGA DE GOIÁS, JAUPACI, MOIPORÁ, NIQUELÂNDIA , PETROLINA DE GOIÁS, CACHOEIRA ALTA,
JUSSARA, MOZARLÂNDIA, SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA , FORMOSA , ISRAELÂNDIA, IVOLÂNDIA, DIVINÓPOLIS - DISTRITO
VAZANTE, NOVO BRASIL, PEROLÂNDIA, ITAUÇU, PIRES DO RIO, TAQUARAL DE GOIÁS, UIRAPURU e NOVO GAMA.
A entrega foi realizada na Secretaria de Estado da Educação, no mês de dezembro de 2021, com assinatura dos Termos de Adesão
pelos prefeitos, acompanhados pelos deputados ALVARO GUIMARÃES, AMAURI RIBEIRO, AMILTON FILHO, BRUNO PEIXOTO,
CAIRO SALIM, CHARLES BENTO, CHICO KGL, CORONEL ADAILTON, DR. ANTÔNIO, FRANCISCO OLIVEIRA, HENRIQUE
ARANTES, HENRIQUE CÉSAR, HUMBERTO AIDAR, JEFERSON RODRIGUES, JÚLIO PINA, LISSAUER VIEIRA, LUCAS CALIL,
MAYCLLYN CARREIRO, PAULO TRABALHO, RAFAEL GOUVEIA, RUBENS MARQUES, TALLES BARRETO, THIAGO ALBERNAZ,
TIÃO CAROÇO, VINICIUS CIRQUEIRA, VIRMONDES CRUVINEL, WAGNER NETO, WILDE CAMBÃO e por demais autoridades
presentes no evento.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

CESAR AUGUSTO DE SOTKEVICIENE MOURA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Execução da política de desenvolvimento da cultura; conservação do patrimônio cultural, histórico e artístico; criação e manutenção de
bibliotecas, centros culturais, museus, teatros, arquivos históricos; promoção de cursos, seminários, conferências; preservação dos
valores culturais; promoção, incentivo e o apoio às artes cênicas, visuais,
audiovisuais, à música, à literatura; estabelecimento de parcerias para a produção cultural; promoção e o apoio de eventos ou festas
tradicionais.

2.2 Legislação
Lei 20.417 de 06 de fevereiro de 2019 – Lei de criação da Secretaria de Cultura.
Lei 20.491 de 25 de junho de 2019 – Estabelece a organização administrativa do Poder Executivo
Decreto Estadual 9.528 de 07 de outubro de 2019 – Regulamento da Secretaria de Cultura.
Lei 15.633 de 15 de março de 2006 - Dispõe sobre a criação do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás - FUNDO CULTURAL.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado de Cultura do Estado de Goiás teve o ano de 2021 bastante promissor em comparação aos anos de 2019 e 2020,
visto que já possui sua estrutura formatada bem como está passando por todo o desafio da pandemia causada pelo Novo Coronavírus -
COVID-19 de maneira resiliente.
O Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Ramos Caiado, nomeou no dia 28 de janeiro de 2021 para o cargo
de Secretário de Estado de Cultura o Economista César Augusto de Sotkeviciene Moura, que também acumula o cargo de Secretário de
Estado da Retomada. Uma decisão bastante acertada do ponto de vista da gestão, pois coloca a área cultural em uma administração
dinâmica com foco em resultados para a sociedade.
Foram realizados pagamentos de editadis do Fundo de Arte e Cultura - FAC na ordem de R$ 17.794.674,90 (dezessete milhões,
setecentos e noventa e quatro mil, seiscentos e setenta e quatro reais e noventa centavos) referentes aos editais de 2016, 2017, 2018 e
2021 nos quais foram contemplados mais de 300 pessoas, tanto físicas quanto jurídicas.
Foram realizados pagamentos da Lei Aldir Blanc na ordem de R$ 50.068.000,00 (cinquenta milhões e sessenta e oito mil reais)
beneficiando 2.199 pessoas, tanto físicas quanto jurídicas que tiveram seus projetos apoiados financeiramente neste momento de
pandemia.
Participação da Secretaria de Estado de Cultura - SECULT no Mutirão Ìris Rezende promovido em Goiânia e Aparecida de Goiânia com
atrações culturais diversas ao público bem como disponibilização da Gibiteca para as crianças.
O Teatro Goiânia sediou a exposição fotográfica “Iris: Uma História de Amor por Goiás”. A mostra conta a trajetória de um dos maiores
líderes políticos do País. A ação faz parte das homenagens realizadas no Tributo a tributo ao ex-prefeito de Goiânia e ex-governador Iris
Rezende.
Houve repasse na ordem de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para realização de convênio com cada um dos 12 (doze)
municípios do circuito das Cavalhadas, visando à aquisição de indumentárias e demais materiais necessários à realização dos festejos.
Os municípios contemplados são: Pirenópolis, Jaraguá, Corumbá, Pilar de Goiás, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Posse,
Hidrolina, Santa Cruz de Goiás, Cidade de Goiás, Santa Terezinha (Cedrolina) e Crixás.
Descentralização de recursos orçamentários para Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI no valor de R$
1.799.531,85 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos) para custear as
despesas de produção e execução do espetáculo "Pecados Musicais" no formato de concerto cênico, com atores-cantores do circuito
Broadway (SP/RJ), onde os alunos da EFG em Artes Basileu França, inseridos nos Núcleos de Altas Habilidades da Orquestra Sinfônica
Jovem de Goiás (OSJG), Corpo de Baile do Teatro Escola (CBTE) e Corpo Cênico Basileu França (CCBF), bem como os alunos do
Canto Coral Infantil (CCI) e a Orquestra Filarmônica da Goiás (OFG).
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), deverá encaminhar nos próximos dias, para aprovação na
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Plano Estadual de Cultura (PEC), que será a primeira política pública estruturada que o
Estado terá.
Assim, a Secretaria de Estado de Cultura - SECULT encerra o ano de 2021 com inúmeras atividades realizadas e com capacidade de
entregar ainda mais realizações no ano de 2022 visto que toda a sua estrutura e pessoal já possuem a expertise e suporte necessários
oferecidos pelo Governo do Estado de Goiás.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), deverá encaminhar nos próximos dias, para aprovação na
Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Plano Estadual de Cultura (PEC), que será a primeira política pública estruturada que o
Estado terá. Assim, teremos um importante instrumento de planejamento a ser utilizado pelos profissionais da área cultural.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não foram utilizados indicadores de desempenho no exercício de 2021.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1026 - MAIS CULTURA E ARTE
AÇÃO: 2098 - FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA GOIANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
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2550 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
GERÊNCIA DE EVENTOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, ARTES VISUAIS E GALERIAS
As exposições de artes visuais foram retomadas nas unidades Vila Cultural Cora Coralina e Centro Cultural Octo Marques a partir do
segundo semestre de 2021
Na Vila Cultural Cora Coralina, ocorreram as exposições individuais: Pitágoras pinturas recentes 2020/2021 (Pitágoras); Invasões
Bárbaras (Diogo Rustoff); Kieza – de onde eu venho (Alex Katira) e as exposições coletivas Amparo à Astral/Goiás: Mostra Beneficente
(composta por obras de onze artistas goianos doadas à Associação Astral como contrapartida do edital de artes visuais da Lei Aldir Blanc
- Secult Goiás), Exposição Coletiva: Entre serras e morros: pedra e concreto (Carlos Monaretta e André Felipe Cardoso) e a Exposição :
Impressões Vigentes da artista Célia Gondo. Total de público em 2021: 2400 visitantes.
No Centro Cultural Octo Marques, houve a seguinte exposição individual: Fantasias nos Jardins das Metamorfoses (Vinicius Figueiredo) e
as exposições coletivas: Vitrine Cultural (aproximadamente 250 peças gráficas entre catálogos de arte, cartazes, folders, postais e livros
nas categorias de arte, poesia, literatura, teatro e dança); Encerramento do do Curso de Iniciação à Aquarela, ministrado pela professora
Sandra Moreira, da Escola de Artes Visuais - modalidade online; Tubo de Ensaio 2 (trabalhos desenvolvidos pelos artistas alunos da
Escola de Artes Visuais do professor Luiz Mauro); Exposição Artística: Universo Literário de Bernardo Élis (peças do acervo pessoal do
escritor goiano) e Exposição: Projeto Final - "Processo Criativo (encerramento ao curso de Iniciação à Aquarela, 2ª edição, da Escola de
Artes Visuais). O público visitante foi de 1110 pessoas.
Ao longo do ano de 2021, a Escola de Artes Visuais ministrou os cursos de Iniciação à Aquarela bem como a residência no Ateliê Livre da
Escola de Artes Visuais. Eles foram ministrados na modalidade online até o mês de agosto, quando retomaram à modalidade presencial.
Como resultado, produziram três exposições acima citadas, além da própria capacitação oferecida à comunidade geral. Foram atendidos
36 alunos nos cursos ministrados.

OBSERVAÇÕES
GERÊNCIA DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS
Destaca-se que a segunda fase da Lei Aldir Blanc nº 14.017/2020 continua em processo de execução da etapa de pagamento aos
proponentes contemplados pelos 21 editais.
Projetos beneficiados com recursos - Lei Aldir Blanc: 2.199.
GERÊNCIA DE MUSEUS, BIBLIOTECAS, INSTITUTO GOIANO DO LIVRO E ARQUIVO HISTÓRICO
No ano de 2021 as atividades foram completamente retomadas no modo presencial durante o segundo semestre, destaca-se a Gibiteca
Móvel realizado no Mutirão Iris Rezende que atendeu cerca de 1000 pessoas, a exposição Centro Cultural Marieta Telles Machado: A
Retomada Para o Amanhã que recebeu cerca de 500 visitantes e a exposição Hélio de Oliveira: Eu vi Goiânia Crescer recebeu cerca de
500 visitantes.
Vídeo Documentários MIS - Projeto Cultura em Casa
Descrição: exibição de vídeo documentários do acervo do Museu da Imagem e do Som de Goiás, com temáticas voltadas ao patrimônio
cultural goiano. A ação faz parte do projeto “Cultura em Casa” da Secult Goiás. Foi criada no primeiro semestre de 2020, com o objeto de
comunicar e ampliar o acesso ao acervo videográfico do Museu, durante o período de distanciamento social provocado pela Covid-19. Os
vídeos contam com a apresentação da jornalista Virgínia Daumas, que faz um resumo dos conteúdos exibidos.
História de Goiás: Fatos e Fotos – Projeto Cultura em Casa
Descrição: publicação de fotografias e textos que retratam personalidades, cidades e acontecimentos históricos do Estado de Goiás. As
imagens pertencem ao acervo fotográfico do Museu da Imagem e do Som de Goiás. A ação faz parte do projeto “Cultura em Casa” da
Secult Goiás, idealizado no primeiro semestre de 2020, durante o distanciamento social provocado pela pandemia da Covid-19. Objetiva
comunicar o acervo do Museu e estimular o interesse do público pela História de Goiás.
19.ª Semana dos Museus
Descrição: publicação de videocasts inspirados pela temática “Recuperar e Reimaginar”. A ação foi realizada durante a Semana Nacional
de Museus entre os dias 17 e 23 de maio, evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus – Ibram, com a participação de
instituições museológicas de todo país, visando a comemoração do Dia Internacional dos Museus.
15° Primavera dos Museus
Descrição: publicação de videocasts, podcasts, fotografias e textos produzidos para a 15.ª Primavera dos Museus, realizada de 20 a 26
de setembro de 2021. A 15.ª A Primavera dos Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram,
em parceria com as instituições museológicas de todo país. O tema selecionado para o evento foi “ Museus: Perdas e Recomeços”.
Aniversário de Goiânia
Descrição: publicação de videocasts, cards e fotografias em comemoração ao aniversário de Goiânia
Café com Pedro edição virtual
Descrição: publicação de videocasts produzidos pela equipe do Museu Pedro Ludovico. Objetivo: aproximar a comunidade do Museu por
meio de palestras virtuais sobre a História do fundador de Goiânia Pedro Ludovico e sua família; sobre a História de Goiás e de Goiânia;
História Política e Cultural; arquitetura.
Arte e Ofício: Tecedeiras de Goiás
Descrição: Exposição virtual "Arte e Ofício: Tecedeiras de Goiás". Peças do acervo do Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga foram
fotografadas e disponibilizadas para o público por meio das redes sociais da Secult Goiás.
Centro Cultural Marieta Telles Machado: A Retomada para o amanhã
Descrição: Por meio de painéis fotográficos, sons e imagens, o visitante poderá apreciar os diversos momentos da construção do edifício
e a trajetória de ocupação do espaço que abrigou, nas primeiras décadas, as principais repartições públicas do Estado. A exposição é
realizada na sala Alois Feichtenberger no Museu da Imagem e do Som de Goiás, e é gratuita e temporária
Hélio de Oliveira: Eu vi Goiânia crescer
Descrição: Por meio de painéis fotográficos, o visitante poderá apreciar o desenvolvimento de Goiânia pelas lentes do fotográfo Hélio de
Oliveira. São ao todo 22 fotografias em preto e branco feitas entre as décadas de 1950 a 1970. A exposição é gratuita e temporária
Rememorar os Museus Estaduais
Descrição: Exposição virtual “Rememorar os Museus Estaduais”. Apresentação de mosaicos representativos dos Museus Estaduais e
Arquivo Histórico da SECULT Goiás.
Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Descrição: Ações voltadas para o público com deficiência. Foram realizadas mesas redondas para discussão de tecnologias assistivas
atualmente, cerca de 212 pessoas participaram do evento.
Semana das Narrativas Goianas
Descrição: O evento foi realizado para o publico goianiensse onde foram realizadas diversas palestras sobre a produção bibliografica em
goiás. Foram atendidas cerca de 579 pessoas.
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Café com Pedro
Descrição: Com a programação em pausa desde 2020 devido a pandemia de covid-19, o formato presencial retomou as atividades em
outubro de 2021 com o objetivo: aproximar a comunidade do Museu por meio de palestras sobre a História do fundador de Goiânia Pedro
Ludovico e sua família; sobre a História de Goiás e de Goiânia; História Política e Cultural; arquitetura.
Oficinas de Capacitação – Como preservar suas coleções fotográficas.
Descrição: Oficina realizada com a conservadora de acervos museológicos Vitória Bandeira, sobre conservação de coleções fotográficas.
Objetivo: divulgar as ações de conservação realizadas no Museu da Imagem e do Som de Goiás e estimular a conservação dos acervos
particulares.
Pesquisa Cultural | MIS – Curadoria de Exposições
Descrição: pesquisa para curadoria (pré-produção) das exposição Centro Cultural Marieta Telles Machado: A Retomada para o amanhã e
Hélio de Oliveira: Eu vi Goiânia Crescer. Objetivo de comunicar os acervos do Museu da Imagem e do Som de Goiás e também a sua
aproximação com os pesquisadores, professores, estudantes, artistas visuais, fotógrafos, musicistas, produtores culturais e comunidade
em geral.
Pesquisa Cultural – Pesquisadores | Arquivo Histórico Estadual
Descrição: pesquisa cultural e histórica realizada pelos pesquisadores/ visitantes do Arquivo Histórico Estadual. *De janeiro a julho em
formato online. Julho a dezembro: virtual e presencial.
Disponibilização de Acervo Bibliográfico
Descrição: acervo bibliográfico disponibilizado para pesquisa e empréstimo aos visitantes da Biblioteca Pio Vargas.
Livros doados para as bibliotecas públicas do Estado de Goiás: Goiânia, São Luis de Montes Belos, Trindade, Serranopolis, Santa Cruz,
Alexânia, Cidade de Goiás, Nova Crixás, Mozarlândia, São Miguel do Araguaia, Mundo Novo, Porangatu, Lagoa Santa, Bela Vista, Monte
Vidiu, Rubiataba, Palminopólis, Itaberaí, Itapuranga, Ceres, Itaguaru, Vianópolis, Silvania, São Miguel do Passa a Quatro, Teresina de
Goiás, Corumbá de Goiás, Nova Roma. Quantidade: 4.965.
Acervo bibliográfico disponibilizado para pesquisa e empréstimo aos visitantes da Gibiteca Jorge Braga. Quantidade: 126.
Acervo bibliográfico digital disponibilizado aos usuários da Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo Quantidade: 798.
Projeto Criança Feliz
Descrição: Evento realizado no CMEI 08 de março pela Biblioteca Pio Vargas e Gibiteca Jorge Braga em comemoração ao dia da
criança. O evento realizou contação de histórias, distribuição de brinquedos, livros e atividades ludicas.
Gibiteca Móvel
Descrição: O projeto Gibiteca Móvel foi realizado para levar a Gibiteca Jorge Braga à população em situação vulnerável promovendo
atividades lúdicas e de leitura onde foram atendidas cerca de 400 crianças por evento.
A Escola vem à Biblioteca
Descrição: grupos escolares visitam a Gibiteca Jorge Braga para conhecerem o seu acervo e realizam atividades lúdicas.
Natal na Gibiteca
Descrição: Atividade para os filhos de servidores da SECULT Goiás para conhecer a Gibiteca Jorge Braga.
Pegue e leve seu livro
Descrição: Os livros ficam disponíveis na varanda do Centro Cultural Marieta Telles Machado para que a população possa retirar a
doação. A atividade tem o intuito de estimular a leitura da população goianiensse.
Plano Museológico Elaborado (em andamento): Descrição: Elaboração de diagnóstico para realização do Plano museológico dos museus
Pedro Ludovico, Palácio Conde dos Arcos e Museu da Imagem e do Som de Goiás.
GERÊNCIA DE SALAS DE ESPETÁCULOS E GASTRONOMIA
- A Gerência de Salas de Espetáculos e Gastronomia, trabalha diretamente com os Teatros Goiânia, São Joaquim, na Cidade de Goiás,
Teatros Pyguá e Yguá do Centro Cultural Martim Cererê, agenda as pautas, faz os Termos de Uso dos mesmos, com todos os tramitis
processuais, emite os documentos de arrecadação estadual (DARE), e encaminha para a Assessoria Contábil.
Acompanha os serviços de manutenção e vigilância de todos os espaços acima;
- Procurar manter os espaços das Salas de Espetáculos desta Secretaria em condições de uso e apropriados às atividades da
Superintendência de Ação Cultural e da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico;
- Recebe e delibera sobre solicitações de pauta para as Salas de Espetáculos, como também coordena essa programação, em conjunto
com os coordenadores das unidades;
- Desenvolve outras atividades correlatas e em harmonia com as demais Gerências desta Secretaria, que atuam diretamente com as
Salas de Espetáculos;
A partir do ano de 2021, esta Gerência ficou responsável por coordenar os trabalhos da Rede dos pontos de cultura, estamos encerrando
as prestações de contas do Convênio da Rede, Convênio 430/2007, conforme relatório item 05.
Obs: A Gerente de Salas de Espetáculos também ocupa a função de coordenar o Centro Cultural Martim Cererê;
01 - Teatro Goiânia
(R. 23, 252 - St. Central, Goiânia - GO, 74.015-120)
Mês de Janeiro
08/01/2021 – Dedetização
Mês de Março
01 a 03/03/2021 – Gravação de live da Orquestra Sinfônica de Goiânia– Abertura da Temporada 2021;
06 a 08/03/2021 – Montagem, ensaios e gravação de live da Orquestra Sinfônica de Goiânia, em homenagem ao dia internacional das
mulheres;
15 a 17/03/2021 – Montagem, ensaios e apresentação de live do concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, continuando a temporada
2021;
29 a 31/03/2021 – Montagem, ensaios e apresentação de live da Orquestra e Coro Sinfônico de Goiânia, em comemoração a Páscoa;
Mês de Abril
03/04/2021 – Simão, O Musical (Guilherme Lira);
05 e 06/04/2021 – Gravação do recital - Dueto Brasil;
08 a 10/04/2021 – 1ª Live Cultural Solidária
12 a 14/04/2021 – Montagem, ensaios e apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia – Concerto da temporada;
27 e 28/04/2021 – Montagem e ensaios para gravação de live da Orquestra Sinfônica de Goiânia, dentro da Temporada de Concertos;
29/04/2021 – Apresentação de live da Banda Juvenil de Goiânia;
Mês de Maio
05/05/2021 – Gravação de live do Espetáculo Top Drag;
08 a 09/05/2021 – Nilton e Tom – Especial dias das mães
10 a 13/05/2021 – Montagen e ensaios para gravação de concerto, da Orquestra Sinfônica Joaquim Jaime de Goiânia;
15/05/2021 – 2º Live Cultural Solidária apresntação de Pop Rock.
19 a 23/05/2021 – QUASAR, Estreia (Vera Bicalho);
26/05/2021 – Visita técnica dos alunos de arquiterura (Prof.Wolney Unes);
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26 a 30/05/2021 – Estreia de espetáculo da QUASAR Cia de Dança (Produtora,Vera Bicalho);
28/05/2021 – Dedetização do Teatro;
Mês de Junho
01 e 02/06/2021 – Orquestra Filarmônica de Goiás;
07 e 08/06/2021 – E.L.A.S , espetáculo de Danças Urbanas (Gravação, produção Jéssika);
09 e 10/06/2021 – Apresentação de concerto da Orquestra Jovem de Goiás, o referido grupo fará a transmissão do concerto “História do
Soldado”, a apresentação será composta por orquestra (reduzida), uma bailarina e um pequeno grupo de atores;
11 a 21/06/2021 – Apresentação da Escola de Dança – Baliseu França;
23 a 26/06/2021 – Montagem, ensaios e apresentação em 26 de junho da 3º Live Solidária Cultural;
28 a 30/06/2021 – Apresentação da Escola de Dança – Baliseu França;
Mês de Julho
01 a 04/07/2021 – Montagem, ensaios e apresentação em 04 de julho da Orquestra Sinfônica de Goiânia, Concerto em homenagem ao
“Batismo Cultural de Goiânia”;
07 e 08/07/2021 – Gravação do Espetáculos “O Menino que Virou TV” – (Produção, Altair de Souza);
14 a 17/07/2021 – Montagem, ensaio e apresentação, em 17 de julho da 4º Live Cultural Solidária + Arraiá Goiânia;
Mês de Agosto
11/08/2021 – Visita técnica de representantes da OVG, para realização do Programa bolsa do bem;
10 a 12/08/2021 – Montagem, ensaios e apresentação de live da Orquestra Sinfônica de Goiânia;
17/08/2021 – Apresentação de Concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia;
23/08/2021 – Visita técnica, OVG;
24 a 26/08/2021 – Montagem e ensaio para a apresentação da live do Programa “Bolsa do bem, da OVG;
27/08/2021 – Visita técnica equipe da Assembleia Legislativa, (Gabinete do Presidente da ALEGO)
28 a 29/08/2021 – Montagem, ensaios e apresentação do espetáculo de dança, do Studio Dançarte intitulado " Divertiment”, produção -
Gisela Vaz;
31/08/2021 – Gravação de concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia;
Mês de Setembro
03/09/2021 – Montagem, ensaio e concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia;
04 e 05/09/2021 – Gravação do Projeto “Cartas de amor”, Projeto Amor Palhaço do Grupo Imagem, produção Marcelo Carneiro;
08/09/2021 – Audiência Pública – Tira Dúvidas para inscrição de projetos para a Lei Aldir Blanc – SECULT-GO;
15 e 16/09/2021 – Ensaios e concerto da tempora do Coro Sinfônico de Goiânia;
18 e 19/09/2021 – Stand-Up com o ator, Paulinho Gogó (Produção, Cultura do riso);
21 e 22/09/2021 – Gravação do clip de Jorge e Matheus e AnaVitória, produção - Heloísa Lima;
23/09/2021 – Apresentação do “Show Toquinho - A arte de viver” (Produção SESC);
24 e 25/09/2021 – Concerto da Orquestra Jovém, (Basileu França) em COMEMORAÇÃO AOS 35 ANOS DO LABORATÓRIO NÚCLEO
DE ANALISES CLINICAS LTDA;
27 e 28/09/2021 – Apresentação de concerto da Banda Juvenil de Goiânia;
29 e 30/09/2021 – Concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, apresentando “Clássicos Sertanejos”;
Mês de Outubro
02/10/2021– Apresentação do FESTIVAL CELEBRANDO A INCLUSÃO NO CERRADO (Capoeira Inclusiva) (Produção – Wesley Santos
e Leila Soares).
03/10/2021 – Apresentação do FESTIVAL CBDD KIDS, Produção Stúdio Dançarte - Gisela Vaz;
05/10/2021 – Gravação de comercial empresa privada (produção Studio K);
11 a 13/2021 – Espetáculo infantil “O Circo no Fundo do Mar”, PROJETO: Teatro para Todos, produção Alcides Miranda;
16/10/2021 – Espetáculo infantil “O Reino das Caixas Mágicas” (Cia Caminharte).
18/10/2021– Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, palestra com FABRÍCIO CARPINEJAR - Tema: Liberdade, melancolia e dor em
um mundo em mutação
Mediador: RAFAEL MAGALHÃES;
19/10/2021 - Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, palestra com IGNÁCIO DE LOYOLA BRANDÃO, com o tema: Literatura,
pestes, pandemias e distopias - ficção e realidade
Mediador: SANDRO DI LIMA;
20 e 21/10/2021 – Apresentação de concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia, em homenagem aos "51 anos do Museu de Arte de
Goiânia e 88 anos da cidade de Goiânia: Revisitando o I Congresso Nacional de Intelectuais (1954)";
24/10/2021 – Apresentação de concerto com a Orquestra Sinfônica de Goiânia - #Goiânia 88 anos – Tributo aos 88 anos de Goiânia, com
apresentação de Cantores Goianos;
25/10/2021 – Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, com SÉRGIO VAZ,
tema: A literatura que vem da periferia. Mediadora: RENATA CAETANO;
26/10/2021 - Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, com XICO SÁ, com o
tema: Mundo digital e sociedade em rede - As mídias tradicionais e os novos espaços de
informação e comunicação. Mediadora: NINA SOLDERA
27 e 28/10/2021– Apresentação de concerto com a Orquestra Sinfônica de Goiânia – “Uma Noite na Broadway”;
30/10/2021 – Apresentação de Stand-Up com Jonathan Nemer “O Pior Ano da minha vida"
Mês de Novembro
03 e 04/11/2021 – O Teatro foi usado pela Comissão de avaliação dos projetos incritos para se apresentarem na Mostra de Música,
Canto da Primavera, em Pirenópolis, realização SECULT-GO;
05/11/2021 – A´presentação do espetáculo, “Estou em silênicio”, da Quasar Cia de Dança
07/11/2021 – foi a vez do espetáculo “Fica Comigo”, Ateliê do Gesto
08 e 09/11/2021 – Apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás;
10 e 11/11/2021 – realização do Concerto "Espetáculo Banda e Big Band", apresentação da BANDA SINFONICA JOVEM DE GOIÁS E
BIGBAND BASILEU FRANÇA;
12/11/2021 – Apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás, "Concerto da temporada 2021;
15/11/2021 – Projeto Literário Diálogos Contemporâneos – palestras com: MARY DEL PRIORE
tema: A construção da violência contra a mulher na sociedade brasileira.
Mediadora: SILVANA BELINE
16/11/2021 - Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, com: FERNANDO MORAIS,
tema: Guerras culturais - corações e mentes em tempos de fake news, negacionismo e pósverdade, mediador: BRUNO PEIXOTO;
17 e 18/11/2021 – Apresentação de concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia;
17/11/2021 – Concerto “Despertando Talentos” da Escola de Artes Baliseu França. Parceria entre a Orquestra Infantil Mozart e a
Orquestra Sinfônica Juvenil Pedro Ludovico Teixeira. Quarta-feiras 17/11 às 20h.
Concerto em homenagem a “Bernado Élis, um goiano universal” com a Orquestra Sinfônica de Goiânia.
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Quinta-feira 18/11, às 20h.
18/11/2021 – Lançamento Oficial do Canto da Primavera, promovido pela SECULT-GO (manhã).
19/11/2021 – Afinação do Piano (manhã).
21/11/2021 – Recital de Piano, com os alunos da escola, Estúdio de Piano de Talitha Monteiro;
22/11/2021- Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, com ELISA LUCINDA,
tema: Empatia e solidariedade: antídotos contra a banalização da maldade e do preconceito,
mediador: WELLINGTON DIAS
23/11/2021 – Projeto Literário Diálogos Contemporâneos, com RENATO JANINE RIBEIRO, com o
tema: Espiritualidade, metafísica e religiosidade no Brasil contemporâneo
Mediadora: ROSY CARDOSO;
24/11/2021 – Realização do Evento "O RIO CONTINUA LINDO. E PERTO!" com Show de Diogo Nogueira;
25/11/2021 – Apresentação de concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia;
26/11/2021 – realização do Espetáculo de Dança "ARVORECER", sem público, transmissão on-line;
27/11/2021 – realização de Recital de Piano 2021 da Escola de Música Ana Leia;
28/11/2021 – Apresentação do Recital de Piano da Escola de Músicos, Ivana Bontempo;
29/11/2021 - Projeto Literário Diálogos Contemporâneos com MARIO PRATA, com o
tema: O envelhecimento e o espaço social dos que não são mais jovens
Mediador: JULIO VANN;
30/11/2021 – Projeto Literário Diálogos Contemporâneos com TEREZA CRUVINEL, com o tema,
Cenários para um mundo pós-pandemia - O fim do século XX e o futuro que nos espera
Mediadora: CLAUDIA NUNES;
Mês de Dezembro
01/12/2021 – realização do Espetáculo, "Mostra de Processos do NUFAAC - (Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo). " da
CATAVENTO CIA CIRCENSE;
02 e 03/12/2021 – Mostra de Dança dos alunos do MVSIKA, com o espetáculo "DEPOIS DE MUITOS DIAS", produção Delmari Rossi;
04/12/2021 – Stand- Up com Afonso Padilha apresentando o Show “Eu não tenho Maturidade” – produção, Cultura do Riso
05 a 07/2021 – realização do "FESTIVAL MANAJAZZ de música instrumental";
08/12/2021 – Apresentação das eletivas de teatro, dança, capoeira, robótica, orquestra, comunicação e informática, biologia e arte, com
os alunos da Escola Estadual Professor Sebastião França;
10/12/2021 – realização da segunda edição da "Mostra de Artes Focus Team"; Focus Team Cia de Dança;
11/12/2021 – realização do Espetáculo de Final de Ano com o tema: Um Sonho de Natal , doEspaço de Dança, Jéssyca Rominna;
12/12/2021 – realização da Mostra de Dança dos alunos do STÚDIO BALLET RODOVALHO & CIA, "UM SONHO ENCANTADO",
produção, Flaviane Ksandex;
14/12/2021 – Jonathan Nemer (Stand-Up).
15/12/2021 – realização do espetáculo, “RIR E DANÇAR, É SÓ COMEÇAR” da Igreja Cristã Atalaia, produção, (Lidianne/Ayanna);
16 e 17/12/2021 – Festival Arte Educativo de Goiás - FAEGO SEDUC (Ciranda da Arte) realização da premiação do Concurso Literário
2021, com o tema: VOZES DA LITERATURA NEGRA BRASILEIRA;
18/12/2021 – realização do SHOW "MANSO CONVIDA ORQUESTRA SINFÔNICA JOVEM – O ÚLTIMO SHOW" Fernando Manso &
Sinfônica Jovem do Basileu França;
19/11/2021 – realização do Espetáculo "TEUS OLHOS, MEUS VERSOS" um espetáculo leve e poético recheado de dança, poesia e
músicas brasileiras,– Chang Produções, Juanna Miranda;
20/12/2021 – realização do espetáculo Virtual “LUZ, CÂMERA, DANÇ’AÇÃO” Projeto Danç'ação de Veigma Lacerda, é um espetáculo
que desvenda o que é ser Danç’Ação, onde não há bailarinos e sim dançantes;
21 e 22/12/2021 – Montagem e ensaios para “Tributo a Iris Rezende”, com apresentação de show com Marcelo Barra e Maria Eugênia e
uma exposição fotográfica com imágens de Iris Resende, o homenageado;
2 - Centro Cultual Martim Cererê
(Tv. Bezerra de Menezes - St. Sul, Goiânia - GO, 74080-300)
No primeiro semestre, em razão da pandemia, recebemos apenas algumas lives e gravamos o projeto cultura em casa com Secult Kids e
Literatura encenada, item 03 e 04;
23/12/2021 – Apresentação do Projeto, Retomada Cultural, realização da SECUL-GO, com apresentação dos grupos, Aurora Rules e
Fernandinho e Quarteto;
3 - Cine Teatro São Joaquim
(R. Moretti Foggia – Cidade de Goiás - GO, CEP: 76.600-000)
O Cine Teatro São Joaquim está inserido na dinâmica da cultura vilaboense, seu palco acolhe o tradicional e o contemporâneo produzido
na cidade e/ou demandado por ela.
O ano de 2021 foi um ano atípico. Sofremos os impactos da pandemia de COVID-19, em que os espaços públicos, e dentre eles os
espaços culturais, sofreram limitação de acesso.
No primeiro semestre de 2021 as atividades se resumiram a expediente interno, com revezamento dos servidores da produção e
recepção, e revezamento da administração, sempre mantendo um servidor administrativo e um receptivo no espaço – além dos
servidores da técnica e da limpeza.
Como o prédio foi entregue em 2017, ainda em peródo de garantia pela empresa que realizou a reforma, passamos nesse ano de 2021
por vários percalços advindos dos defeitos da obra (goteiras, infiltrações, problemas no assoalho de madeira, equipamentos danificados,
etc.).
Não tivemos cinema esse ano, pois a tela está no chão desde outubro de 2019, com compromisso da construtora de trocar a estrutura
que fez a mesma despencar por não suportar seu próprio peso.
No dia 26 de janeiro de 2021, a empresa Marsou Engenharia retirou do espaço do Cine Teatro São Joaquim 10 (dez) caixas de som
modelo VRV112A da marca ATTACK para serem encaminhadas para a assistência técnica. Parte dessas caixas retornaram no dia 01 de
julho de 2021, quando a empresa deixou 4 (quatro) caixas reparadas, destacando que atrás de cada uma delas havia uma letra V pintada
de verde. No dia 08 de julho de 2021, servidores da empresa Marsou Engenharia, deixaram no Cine Teatro São Joaquim as outras 6
(seis) caixas restantes, destacando que dessas 6 (seis) caixas 3 (três) não apresentavam problemas e 3 (três) estão danificadas e foram
devolvidas sem manutenção.
Foram feitas várias intervenções no assoalho de madeira, colocado pingadeiras em parte das paredes do telhado, impermeabilização da
cobertura da sala do gerador, impermeabilização da laje de cobertura da passarela de acesso e da antecâmara lateral. Alguns desses
serviços resolveram o problema, outros, como o da laje da passarela de acesso, não foram solucionados, pois averiguamos pequenas
goteiras nessa laje recentemente.
Aproveitando o ensejo destacamos que o espaço não recebeu manutenção periódica nesse ano de 2021. Logo não estamos em dia com
a manutenção dos extintores e sistema de combate a incêndio, com o sistema de ar condicionado e grupo gerador.
No que diz respeito as apresentações culturais, destacamos que no processo de retomada cultural abrimos espaço para o artista
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Saracura do Brejo (Processo SEI nº 202117645000538), que ocupou o palco do Cine Teatro São Joaquim de 16/06/2021 a 27/10/2021,
sempre às quartas e sextas, das 8 às 12 horas, para montagem, ensaio e experimentação de sua peça teatral. Isso culminou na
apresentação do projeto “Experimento 360” (Processo no SEI 202117645001745), que foi apresentado no Cine Teatro São Joaquim nos
dias 29 e 30 de outubro de 2021, para um público estimado de 80 pessoas.
No dia 26 de agosto de 2021, recebemos a “Jornada de Qualificação Técnica”, 6º Comando Regional Bombeiro Militar de Goiás, uma
formação técnica para 16 oficiais da corporação (Processo SEI nº 202100011021448).
O espaço foi solicitado para os dias 19, 20 e 21 de outubro, das 08 às 18 horas, para o Projeto “Campanha Outubro Rosa” de
conscientização e prevenção do câncer de mama. Solicitação da Prefeitura Municipal de Goiás, processo SEI nº 202117645001770, com
público estimado de 150 pessoas.
Nos dias 17 e 18 de novembro de 2021, das 08 às 18 horas, recebemos o evento da Prefeitura Municipal de Goiás “Campanha
Novembro Azul: mês mundial de combate ao câncer de próstata”. Contou com um público de 50 pessoas. Processo SEI
202117645001977.
No dia 25 de novembro de 2021, abrimos as portas para o “Lançamento do Aplicativo Mulheres Empreendedoras de Goyaz”, promovido
pela Vereadora Elenizia da Mata de Jesus. Público de 120 pessoas. Processo SEI 202117645001923.
No dia 26 de novembro de 2021, a Coordenação Regional de Unidade de Saúde de Goiás, realizou o evento formativo sobre Politica
Nacional de Humanização (PNH), ocupando o espaço das 08 às 16 horas. Contou-se com 135 participantes no turno matutino e 90 no
vespertino, dando um total de 225 pessoas. Processo SEI 202117645002038.
No dia 27 de novembro foi a vez da apresentação do grupo Camerata Caipira, com o Espetáculo “Cadê o Bicho que tava aqui?”. Evento
que obteve um público de 103 pessoas. Processo SEI 202117645001765.
No dia 07 de dezembro de 2021, foi a Escola de educação infantil Asas da Liberdade que ocupou o espaço com o projeto de
encerramento do ano letivo em que as crianças subiram ao palco para encenar o “Dia de Festa”. Público estimado em 175 pessoas.
Processo SEI 202117645001915.
No dia 09 de dezembro de 2021, recebemos o Projeto “O Maior Milagre”, uma Cantata de Natal, envolvendo apresentação musical,
encenação e dança, executados por artistas da Cidade de Goiás. Público de 280 pessoas. Processo SEI 202117645002003.
Do dia 10 ao dia 20 de dezembro estivemos envolvidos com as atividades do 22º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental,
sendo que as gravações do Fica Online ocorreram nos dias 10, 11 e 12, ocupando os três turnos no espaço, e a montagem da estrutura
para abrigar o evento aconteceu no dia 13/12, e o Festival aconteceu do dia 14 a 19/12, sendo que o turno matutino foi destinado aos
ensaios musicais, o turno vespertino para mostras de filme e o turno noturno para as apresentações musicais. No dia 20/12 foram
retirados o material usado no festival. Processo SEI 202117645002130.
Rede dos Pontos de Cultura do Estado de Goiás
Em 12 de fevereiro de 2021, foi publicado no Diário Oficial pag. 21 a portaria 015/2021 – SECULT-GO, com redesignação de
responsabilidades e competências da Gerência de Salas de Espetáculos e Gastronomia. Ficou sob responsabilidade da mesma o “A
Rede dosPonto de Cultura”.
Em uma visita técnica, no dia 15 de fevereiro, nos foi passada pela Gerência de Planejamento e Fomento a Cultura, os equipamentos e
processos do escritório do ponto de cultura, que deveriam ser remanejados para as instalações na sede do Centro Cultural Martim
Cererê.
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AÇÃO: 2100 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
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REALIZAÇÕES
Durante os meses de janeiro a dezembro de 2021 a GFMOPC realizou as seguintes atividades que fazem parte da entrega dos seguintes
produtos: Produto 8003–PATRIMÔNIO CULTURAL RESTAURADO, PRODUTO: 7556–BEM TOMBADO VISTORIADO:
03 PATRIMÔNIO CULTURAL RESTAURADO (PRODUTO 8003), no mês de junho, setembro e novembro (Relógio da Avenida Goiás em
Goiânia – GO, Palácio Conde dos Arcos na cidade de Goiás – GO e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia – GO, respectivamente).
03 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de janeiro (Palácio Conde dos Arcos na cidade de Goiás – GO,
Centro Cultural Marieta Telles e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia - GO).
03 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de fevereiro (Palácio Conde dos Arcos na cidade de Goiás – GO,
Museu Professor Zoroastro Artiaga e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia - GO).
03 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de março (Palácio Conde dos Arcos na cidade de Goiás – GO,
Relógio da Avenida Goiás e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia - GO).
06 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de abril (Palácio Conde dos Arcos, Cine Teatro São Joaquim e sede
provisória do FICA – na cidade de Goiás – GO, Vila Cultural Cora Coralina e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia - GO).
07 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de maio (Museu Ferroviário de Pires do Rio, na cidade de Pires do
Rio - GO, Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na cidade de Catalão - GO, Casa de Câmara e Cadeia de Santa Cruz de Goiás – GO,
Palácio Conde dos Arcos na cidade de Goiás – GO, Vila Cultural Cora Coralina e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia - GO).
14 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de junho (Igreja Nosso Senhor do Bonfim na cidade de Pirenópolis -
GO, Palácio Conde dos Arcos e Igreja de Santa Bárbara na Cidade de Goiás – GO, Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos na
cidade de Jaraguá – GO, Ruínas de Ouro Fino – Município de Cidade de Goiás – GO, IHGG, Antiga Sede da CELG, Antigo Fórum (PGE),
Vila Cultural Cora Coralina e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia - GO).
04 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de julho (Igreja São José de Mossâmedes, Igreja Nossa Senhora do
Rosário de Luziânia – GO, Igreja Nossa Senhora Aparecida na cidade de Aparecida de Goiânia – GO e Igreja de São José em Goiânia -
GO).
05 Vistoria Técnica a bem tombado (PRODUTO 7556), no mês de agosto (Palácio Conde dos Arcos na cidade de Goiás – GO, Teatro
Goiânia, Antigo Fórum (PGE) e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia - GO).
04 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de setembro (Igreja Nosso Senhor do Bonfim na cidade de Pirenópolis
- GO, Palácio Conde dos Arcos na cidade de Goiás – GO, Museu Histórico de Quirinópolis, em Quirinópolis – GO e Antigo Fórum (PGE)
na cidade de Goiânia – GO).
07 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de outubro (Centro Cultural Octo Marque e Antiga Chefatura da
Policia em Goiânia e Palácio Conde dos Arcos e Cine Teatro São Joaquim na cidade de Goiás – GO e Antigo Fórum (PGE) na cidade de
Goiânia GO),
08 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de novembro (Conselho de Cultura – anexo do grupo Modelo e
Agência Municipal do Meio Ambiente AMMA e Antiga Chefatura da Policia em Goiânia, Palácio Conde dos Arcos, Ruínas de Ouro Fino,
na Cidade de Goiás e Antigo Fórum (PGE) na cidade de Goiânia - GO),
14 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), no mês de dezembro (Museu Pedro Ludovico Teixeira, Museu Goiano
Professor Zoroastro Artiaga, Centro Cultural Marieta Telles, Conselho de Cultura – anexo do Grupo Modelo, Centro Cultural Cora
Coralina, Teatro Goiânia, Centro Cultural Martim Cererê, Antigo Fórum (PGE), Agência Municipal do Meio Ambiente AMMA, sendo todas
na cidade de Goiânia, Teatro São Joaquim na Cidade de Goiás e Distrito Histórico de Lagolândia – Município de Pirenópolis e Antigo
Fórum (PGE) na cidade de Goiânia - GO).

OBSERVAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CULTURAL E ARTÍSTICO
- 58 Assessorias Técnicas Realizadas (Produto 9078) com análises e emissões de Declarações de Não Tombamento, sendo 03 em
fevereiro (02 em Goiânia, 01 em Anápolis), 02 em março (01 declaração referente a imóvel em Aparecida de Goiânia, 01 declaração
referente a imóvel em Goiânia), 01 em abril (01 declaração referente a imóvel em Caldas Novas), 03 em maio (01 declaração referente a
imóvel em Caldas Novas, 01 referente a imóvel em Goiânia), 04 em junho (03 imóveis em Goiânia), 05 em julho (05 imóveis em Goiânia),
01 em agosto (01 imóvel em Goiânia), 02 em setembro (02 imóveis em Goiânia), 15 em outubro (01 imóvel em Itaguari, 01 em Santa
Helena de Goiás, 11 em Goiânia, 03 em Aparecida de Goiânia, 01 em Indiara), 21 em novembro (19 imóveis em Goiânia, 01 imóvel de
Quirinópolis, 01 imóvel em Jataí).
- 09 Assessorias Técnicas Realizadas (Produto 9078) com atendimentos a pesquisadores e instituições referentes a informações sobre
bens tombados ou bens em processo de tombamento como patrimônio material ou de registro como patrimônio imaterial, sendo 02 em
janeiro (01 sobre o imóvel do Centro Cultural Marieta Telles, em Goiânia, 01 sobre bens tombados pelo Estado de Goiás), 02 em
fevereiro (01 sobre antiga Usina do Ribeirão Saia Velha, em Cidade Ocidental), 04 em março (01 atendimento a pesquisa sobre o Centro
Cultural Marieta Telles, em Goiânia, 01 atendimento sobre a Usina do Ribeirão Saia Velha, em Cidade Ocidental), 01 em agosto (01
atendimento a pesquisador referente aos bens culturais tombados pelo Estado de Goiás).
- 64 Assessorias Técnicas Realizadas (Produto 9078) com atendimentos a órgãos, prefeituras e instituições para orientações sobre
procedimentos de tombamento e registro de patrimônio cultural, sendo 03 em janeiro (01 referente a atendimento a município de Rio
Verde, 02 sobre os bens tombados no Estado de Goiás), 08 em fevereiro (01 orientação sobre procedimentos de conservação de imóveis
antigos no Município de Rubiataba, 01 orientação à Prefeitura de Caldas Novas, 01 referente a informações ao Ministério Público do
Estado de Goiás sobre o processo de tombamento do imóvel Antiga Sede da Celg e Painel de Frei Confaloni, em Goiânia, 01 reunião de
assessoramento técnico e resposta a ações de conservação para o imóvel do Centro Cultural Gustav Ritter, em Goiânia, ), 06 em março,
03 em abril (referente a Ouro Fino, 02 participações reuniões com Iphan sobre salvaguarda), 06 em maio (01 atendimento a Prefeitura de
Goiânia sobre obras do BRT na praça cívica, 02 participações reuniões com Iphan sobre salvaguarda), 06 em junho (02 participações
reuniões com Iphan sobre salvaguarda, 01 orientação sobre procedimento de tombamento a instituição em Itauçu, 01 participação em
evento Mais Emprego com orientações sobre os projetos da Secult e participação em evento Mapeamento do Artesanato de Ipameri, 01
orientação Prefeitura de Monte Alegre), 08 em julho (02 participações reuniões com Iphan sobre salvaguarda, 01 viagem para Porangatu
para orientação sobre mapeamento cultural da cidade, 01 reunião sobre processo de registro da Feira Hippie em Goiânia, 01 assessoria
a Secretaria Municipal e Cultura de Silvânia, 01 assessoria a Secretaria de Cultura de Flores de Goiás, 01 assessoria técnica referente a
elaboração de projeto com fins de captação de recursos do Edital Resgatando a História/BNDES, 01 orientação a proprietário do Ateneu
Dom Bosco, bem tombado em Goiânia), 08 em agosto (01 participação reunião com Iphan sobre salvaguarda, 01 orientação à Prefeitura
de Porangatu, 01 assessoria à associação representante de produtores de queijo cabacinha de Santa Rita do Araguaia, 01 vistoria a
imóvel tombado pela Prefeitura de Goiânia, 01 assessoria técnica referente a elaboração de projeto com fins de captação de recursos do
Edital Resgatando a História/BNDES, 04 reuniões com equipe Projeto Via da Liberdade) , 09 em setembro (01 participação reunião com
Iphan sobre salvaguarda, 02 análises proprietários de imóveis tombados em Luziânia, 01 viagem para a cidade de Quirinópolis,
orientações em bem tombado municipal, 01 assessoria técnica referente a elaboração de projeto com fins de captação de recursos do
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Edital Resgatando a História/BNDES, 04 reuniões com equipe Projeto Via da Liberdade), 02 em outubro (01 participação reunião com
Iphan sobre salvaguarda, 01 resposta sobre processo de tombamento antiga sede da CELG e painel de Frei Confaloni, em Goiânia), 07
em novembro (01 visita técnica em Rio Verde para orientação de processo de tombamento, 01 assessoria técnica na elaboração de
projeto com justificativa técnica para aprovação de proposta de requalificação de 09 igrejas com valor cultural no Estado de Goiás, 04
reuniões com equipe Projeto Via da Liberdade, 01 visita técnica em Rio Verde para orientação de processo de tombamento, 01
assessoria técnica na elaboração de projeto com justificativa técnica para aprovação de proposta de requalificação de 09 igrejas com
valor cultural no Estado de Goiás, 02 reuniões com equipe Projeto Via da Liberdade, 01 orientação a Prefeitura de Flores de Goiás), 02
em dezembro (assessoria sobre mapeamento cultural ao município de Mara Rosa, 01 visita técnica para orientações a ações de
preservação ao Povoado de Lagolândia, em Pirenópolis, 01 reunião com equipe Projeto Via da Liberdade).
- 32 Pesquisas Culturais Realizadas (Produto: 9080) sobre patrimônio cultural material e imaterial para instrução de processos e dossiês,
04 em janeiro, 06 em fevereiro, 07 em março (sendo 01 pesquisa sobre o histórico de uso e ocupação do Centro Cultural Marieta Telles
Machado, em Goiânia), 04 em abril, 01 junho (01 levantamento de informações e documentações técnicas para subsidiar elaboração de
projeto cultural para captação de recursos junto ao BNDES), 03 em julho (01 pesquisa sobre projeto Via da Liberdade, 01 levantamento
de informações e documentações técnicas para subsidiar elaboração de projeto cultural para captação de recursos junto ao BNDES, 01
pesquisa e elaboração de texto educativo sobre bens culturais existentes nas cidades que compõem o Caminho de Cora), 03 em agosto
(01 pesquisa sobre projeto Via da Liberdade, 01 sobre Usina Ribeirão Saia Velha, em Cidade Ocidental, 01 levantamento de informações
e documentações técnicas para subsidiar elaboração de projeto cultural para captação de recursos junto ao BNDES), 01 em setembro
(01 pesquisa sobre projeto Via da Liberdade), 01 em outubro (01 pesquisa sobre projeto Via da Liberdade), 01 em novembro (01
pesquisa sobre projeto Via da Liberdade), 01 em dezembro (01 pesquisa sobre projeto Via da Liberdade).
- 02 Publicações Cultural Realizada (PRODUTO 8106), sendo 01 sobre o Centro Cultural Marieta Telles, em Goiânia, 01 no mês de abril
referente à conceitos relacionados ao patrimônio imaterial do Estado de Goiás
- 14 Vistorias Técnicas a bens tombados (PRODUTO 7556), sendo 01 vistoria no mês de janeiro (anexo do antigo Grupo Escolar Modelo,
em Goiânia), 02 vistorias no mês de maio (Casa de Câmara e Cadeia de Santa Cruz de Goiás, e Igreja Nossa Senhora da Conceição, de
Jaraguá), 02 vistoria no mês de Junho (Ruínas de Ouro Fino, Cidade Goiás, e Imóvel tombado em Luziânia), 06 vistorias no mês de julho
(igreja Nossa Senhora do Rosário, em Luziânia, e Igreja Nosso Senhor do Bonfim, em Silvânia, Igreja Santa Bárbara, na cidade de Goiás,
e Igreja de São João Batista, antigo Arraial do Ferreiro, na cidade de Goiás, Igreja Nossa Senhora da Conceição e Igreja Nossa Senhora
do Rosário, localizadas em Jaraguá), 01 vistoria no mês de agosto (Palácio das Esmeraldas, imóvel tombado, em Goiânia), 02 vistorias
técnicas no mês de novembro (Ruínas de Ouro Fino, cidade de Goiás, e imóvel da Antiga Sede da CELG para atualização de relatório de
estado de conservação do imóvel e do Painel/Afresco de Frei Confaloni).
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AÇÃO: 2101 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
O Canto da Primavera 2021, promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em Pirenópolis,
concluiu sua vigésima edição entre os dias 30 de novembro e 05 de dezembro de 2021, e foi um sucesso de público. Mais de 2.800
pessoas assistiram as 20 apresentações musicais, todas gratuitas, que aconteceram nos Palcos do Rosário (capacidade para 200
pessoas), Largo do Beiro Rio (680) e Cine Pireneus (150). Além disso, contou com quatro oficinas também abertas ao público e sem
custo.
Todos os artistas e os professores/músicos que ministraram as oficinas foram selecionados através de edital público, que nesta edição,
contemplou apenas artistas do Estado ou residentes a pelo menos dois anos. Uma forma de fomentar a cultura goiana, que tanto sofreu
nesta pandemia de covid-19.
Se apresentaram no festival os cantores Marcelo Barra, Maíra Lemos, Dante Ventura, Almir Pessoa, Projeto Palco (Laércio Correntina,
Celso Galvão, Gilberto Correia, Túlio Borgo, Wilson Gandhi, Moka Nascimento; Emídio Queiroz; Moisés Feitosa; Willian Cândido); Marcus
Biancardini; Dejan Cosic convida (Christina Guedes, Fernanda Guedes e Ingrid Goldfeld; Henrique de Oliveira & Anderson Richards,
Dona da Roda, Diego Stucchi, Gabriel Cabeça, Mc Murcego, Heaven’s Guardian e Orquestra Sinfônica, Chico Aafa; Isabella Rovo, Sabah
Moraes, Fernando Boi, Camila Faustino, Adriel Vinícius, Boogarins. Como convidados, estiveram a Orquestra de Violeiros e a Orquestra
Filarmônica de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Durante os meses de janeiro a dezembro de 2021 o Núcleo realizou a abertura do edital de Dinamização de Espaços de Cultura com
recursos do Fundo de Arte e Cultura e em outubro tivemos o resultado final com as premiações nas seguintes atividades que fazem parte
da entrega dos seguintes produtos: 9084 -PROJETO CULTURAL PREMIADO
Durante os meses de julho a dezembro de 2021 o Núcleo realizou a abertura do edital de Dinamização de Espaços de Cultura com
recursos do Fundo de Arte e Cultura e para orientar os participantes sobre conhecimento do edital e do Sistema MAPA GOIANO
realizamos lives de capacitação para contribuir no conhecimento dos participantes sobre o edital e o Sistema de Inscrição, seguindo as
seguintes atividades que fazem parte da entrega dos seguintes produtos: 7608 -CAPACITAÇÃO REALIZADA
O FICA - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental é hoje um dos mais importantes festivais de cinema ambiental do mundo,
além de ser um dos mais relevantes projetos culturais desenvolvidos pelo governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de
Cultura. que busca fomentar a produção de cinema, tornar-se referência no debate das questões ambientais e propagar as
potencialidades de Goiás para o cenário internacional.
Além de aquecer o turismo e a economia local, o Festival gera em torno de si uma série de atividades ligadas ao cinema e ao meio
ambiente, agregando produtores, realizadores e divulgadores do cinema ambiental, numa enriquecedora troca de experiências, e neste
ano de 2021, teve seu grande diferencial onde a maior parte de sua atração esteve voltada para artistas vilaboenses, o que re-significou
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todo festival, dando a ele mais amplitude e diversidade.
O FICA exibe e premia filmes cuja temática é a relação entre ser humano e meio ambiente, e nesta edição de 2021 o festival tomou
proporções ainda maiores, abrangendo outros segmentos culturais como artesanato, gastronomia, artes visuais, e a mostra "Becos da
Minha Terra", onde protagonizou produções integralmente vilaboenses.
O cinema itinerante leva a cultura do audiovisual à todo Estado de Goiás, exibindo mostras com produção temática voltada ao cinema
ambiental educativo.
Para a realização do FICA, fizeram-se pertinentes a mobilização de equipes especializadas para uma análise técnica da atual situação e
também expectativa da cidade sede do Festival, para que o Governo de Goiás pudesse atender aos anseios da população local,
circunvizinha, turistas e profissionais da cultura.
As oficinas realizadas durante o festival são ações formativas que buscam em sua finalística a conscientização da sociedade para
questões ambientais que influenciam na convivência e boa relação ente o homem e meio em que vive, deixando raízes benéficas quanto
a preservação do meio ambiente e cultura.
Os debates idealizados e executados durante o festival, tem como cunho primordial instigar no interlocutor o senso crítico para questões
alusivas ao meio ambiente que são responsabilidade de todos.
Desse modo, a Gerência de Fomento ao Audiovisual e Criatividade, efetiva projetos visando resultados satisfatórios à sociedade goiana
trazendo informação e formação através de ações culturais para melhores experiências sociais re-significando estruturas pragmatizadas
confrontadas com a contemporaneidade. Nesta senda, a Secretaria de Estado de Cultura viabiliza à todos os segmentos culturais a
liberdade artística e assim, leva entretenimento, informação e novas perspectivas.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Rafael Rahif - janeiro/2019 a fevereiro/2021 Henderson de Paula Rodrigues - apartir de fevereiro de 2021

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Fomentar o esporte em Goiás por meio de Políticas Públicas que permitam incentivar atletas formados no estado e projetos de iniciação
esportiva que visam inclusão social e saúde para crianças, jovens, adultos e idosos.

2.2 Legislação
Lei de Criação 20.417 de 6 de fevereiro de 2019
Lei nº 20.491 de 25 de junho de 2019
Decreto 9.555 de 18 de novembro de 2019
Lei nº 19.071 de 22 de outubro de 2015 - Fundo do Esporte
Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998 - lei Pelé
Lei 20.655 de dezembro de 2019 - Fundo rotativo
Lei nº 14.308 de 12 de novembro de 2002 - Pró atleta
Lei nº 14.546 de 30 de setembro de 2003

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A continuação da pandemia tem prejudicado a execução dos projetos da SEEL desde 2020. Todos os projetos finalísticos realizados
estão paralisados até que seja autorizado o retorno do funcionamento das praças e ginásios esportivos.
O pró atleta tem dado continuidade à execução realizando os pagamentos mês a mês aos atletas contemplados em 2020.
Retomada dos jogos abertos está prevista para 2021, visto que já estão sendo realizados procedimentos iniciais para o projeto e
procedimento licitatório.
Incentivo a times de voleibol com oferta de transporte para as equipes.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Busca por convênios com o Governo Federal
Elaboração do Planejamento Estratégico iniciado em novembro de 2021 e previsto para finalizar em fevereiro de 2022; com auxílio da
ECONOMIA.
Plano de Gestão de Riscos

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Atletas atendidos com o pró atleta

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1027 - ESPORTE TRANSFORMANDO VIDAS
AÇÃO: 2102 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESTÁDIOS,
PRAÇAS ESPORTIVAS E GINÁSIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

REALIZAÇÕES
SERRA DOURADA:
- Serviços de Limpeza e Conservação, Portaria, Jardinagem e Manutenção Predial, com fornecimento de Materiais e Equipamentos
- Serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna;
- Serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal, em 02 (dois) grupos geradores ;
- Manutenção predial com fornecimento de peças, equipamentos, materiais e mão-de-obra;
- Serviços de revitalização e manutenção periódica, preventiva e corretiva em gramados de campos esportivos profissionais;
- Aquisição de Ferramentas e Máquinas;
- Serviço de Recarga nos Extintores de Incêndio, manutenção, remoção e instalação de Ar Condicionado;
- Aquisição de 05 CONTAINERS (para lixo); lixeiras basculantes;
- Aquisição e Instalação de Cortinas Persianas Verticais; Aquisição de mesas e cadeiras,
- Elaboração de laudo de vistoria de engenharia.
AUTÓDROMO INTERNACIONAL AYRTON SENNA
- Serviços de Limpeza e Conservação, Portaria, Jardinagem e Manutenção Predial, com fornecimento de Materiais e Equipamentos;
- Serviços de vigilância armada e desarmada, diurna e noturna;
- Os serviços de Limpeza, Conservação, Jardinagem e os Serviços de Segurança são imprescindíveis no Autódromo Internacional Ayrton
Senna, haja vista o grande número de eventos esportivos que o Autódromo sedia, como: Campeonato Centro Oeste de Marcas e Pilotos,
Campeonato Brasileiro de Copa Truck, Campeonato Goiano de Arrancada, Campeonato Goiano de Motovelocidade, Campeonato
Brasilerio de STOCK CAR, Goiás Superbike, Eurobike Experiense, Porsche GT3.
ESTÁDIO OLÍMPICO E PRAÇAS ESPORTIVAS
- Serviço de manutenção preventiva e corretiva mensal em geradores
A manutenção dos geradores é imprescindível, haja vista, que os mesmos laboram em situações emergenciais, garantindo o
fornecimento de energia durante as atividades esportivas e jogos que são realizados em suas dependências.
- Manutenção das piscinas das praças: Setor Pedro Ludovico, Centro de Excelência, Setor dos Funcionários.
- Reforma da sala de yoga do Setor dos Funcionários
- Reforma do Ginásio da cidade de Faina
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AÇÃO: 2103 - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

REALIZAÇÕES
LAZER
- Aquisição de equipamentos: futebol de sabão, multiparque, mesa de tênis de mesa, mesa de pebolim, tabela móvel de basquete, cama
elástica.
CURSO DE CAPACITAÇÃO
- Curso, hospedagem e alimentação para professores GOIÁS SOCIAL
- Apoio para realização de curso para juiz nacional de Paraequestre em Brasília
ALUNOS DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
- Aquisição de material esportivo e vestuário para o PROJETO LALIGA de futebol
- Aquisição de material esportivo para municípios desenvolverem escolinhas de iniciação esportiva
JOGOS ABERTOS
- Aquisição de material esportivo
- Realização dos jogos em municípios goianos: Itauçú, Mozarlândia, Senador Canedo, Porangatu, Britânia
- Contratação de recursos humanos: árbitros, staff, socorrista, fisioterapeuta, segurança, coordenador, comissão de organização
- Transporte
EVENTOS
- Apoio com transporte e uniformes para atletas das PARALIMPÍADAS ESCOLARES – SP
- Hospedagem para atletas da LIGA HANDEBOL em Catalão
- Apoio ao CAMPEONATO GOIANO DE ATLETISMO com máscara de proteção, premiação, troféu, número de peito
- Hospedagem de atletas de Futebol de Salão em Belém – PA
- Apoio à COPA MIKASA OPEN de futevôlei em Rio Quente com arquibancada, alimentação, arbitragem, hospedagem, trasnporte
- Passagens aéreas para técnicos e atletas representarem o estado de Goiás em competições em outras unidades federativas
TRANSPORTE
A SEEL tem contrato de locação de veículos, os quais são disponibilizados para transporte de material esportivo e atletas. Em 2021
foram diversos atendimentos, para atletas de variadas modalidades esportivas e também para levar as ruas de lazer aos municípios do
estado, conforme segue:
- Evento esportivo de voleibol em Anápolis
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE FUTEBOL DE SURSOS em Brasília
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE KARATÊ JKA em Goiânia
- FUTEBOL SOCIETY em Florianópolis – SC
- TAÇA DAS FAVELAS em Goiânia
- Eventos de karatê do PROJETO CONSTRUINDO CAMPEÕES em Valparaíso, Senador Canedo, Águas Lindas, Trindade, Aparecida de
Goiânia, Goiânia
- CAMPEONATO GOIANO DE FUTEBOL
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE TAEKWONDO
- Evento esportivo em Aragarças
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE BMX em Paulínia - SP
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS em Goiânia
- COPA DE FUTEBOL DE SURDOS masculino e feminino em Contagem – MG
- TORNEIO LAGO DAS BRISAS de maratona aquática no Tocantins
- COPA BRASIL DE KARATÊ no Rio de Janeiro
- TAÇA BRASIL DE CLUBES no Maranhão
- MUTIRÃO IRIS REZENDE – atletas, servidores, e apoio a outras secretarias
- SUPERLIGA DE CICLISMO em SP
- COPA BRASIL DE RUGBY – League Nines
- TAÇA BRASIL DE FUTEBOL sub 20
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- TAÇA PARANÁ
- CAMPEONATO GOIANO SUB 13 em Anápolis
- CAMPEONATO GOIANO DE FUTSAL em Ceres
- LIGA GOIANA DE CICLISMO em Caldas Novas
- Evento esportivo em Morrinhos
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE BASQUETEBOL ADULTO no RJ
- CAMPEONATO BRASILEIRO UNIVERSITÁRIO DE FUTEBOL feminino
- COPA DO BRASIL de futsal em Catalão
- CAMPEONATO GOIANO DE XADREZ CLÁSSICO
- COPA REVELAÇÃO EM Trindade
- 4ª Nacional de GFTEAM – jiu jitsu no Rio de Janeiro
- CAMPEONATO BRASILERIO DE FUTEBOL DE 7 em Recife – PE
- XXIII TAÇA BRASIL de clubes sub 15
- COPA NILTON MATOS de Biribol em SP
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE MUSCULAÇÃO, FISICULTURISMO E FITNESS em SP
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE Kickboxing no Rio de Janeiro
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE AHNDEBOL masculino em Campo Grande – MS
- CAMPEONATO BRASILEIRO DE DOWNHILL em Porto alegre - RS
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AÇÃO: 2107 - PRÓ - ATLETA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

REALIZAÇÕES
É a primeira vez na história do programa em que se paga as 12 parcelas do benefício, comprovando por meio da SEEL e Governo do
estado o compromisso com nossos atletas que estão com todas as suas parcelas em dia.
Visando valorizar e beneficiar atletas de alto rendimento, que estejam matriculados nas instituições de ensino da rede publica e privada
do Estado e possuir nível técnico, Comprovado por meio das entidades de administração do desporto na modalidade correspondente,
com indicação do ‘’Ranking’’ nacional, estadual ou regional respectivo.
O recurso da bolsa é advindo do Fundo PROTEGE. São 600 bolsas divididas nas seguintes categorias: nacional - 50 (R$ 750,00);
estadual - 300 (R$ 500,00); estudantil - 250 (R$ 250,00).
Em 2021 todas as parcelas do bolsa atleta foram pagas em dia.
10% das bolsas são destinadas aos atletas do paradesporto.

OBSERVAÇÕES
Os 600 atletas que estão sendo beneficiados em 2021 são os contemplados em 2020. Cada atleta tem seu cartão de crédito.

155



156



157



158



DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
I - a formulação e a execução da política estadual de saúde pública;
II - o exercício do poder de polícia relacionadas com serviços de saúde, produção de alimentos, drogas e medicamentos;
III - a gestão, a coordenação e a fiscalização do Sistema Único de Saúde no Estado;
IV - a administração dos sistemas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental em saúde, de saúde do trabalhador e da rede
estadual de laboratórios de saúde pública;
V - a pesquisa científica e da educação.

2.2 Legislação
- Lei no 3.999, de 14 de novembro de 1961, item 2, inciso I, art. 6o.
- Lei 7928 de 21/05/1975, NOAS 01/02. Lei nº 17.797, de 19/09/2012.
- Lei nº 15.260, de 15/07/2005.
- Lei nº 8.080, de 19/09/1990.
- Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012.
- Lei 20.491 de 25/06/19 - Reforma Administrativa e suas alterações.
- Decreto nº 9.595, DE 21/01/2020

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O ano de 2021 foi ainda marcado por ações de contingenciamento para o enfrentamento à pandemia do coronavírus (Covid-19).
* Sobre a vacinação: atualizado em 31/12/2021
A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informa que há 947.787 casos de doença pelo coronavírus 2019 (Covid-19) no
território goiano. Destes, há o registro de 917.307 pessoas recuperadas e 24.695 óbitos confirmados. No Estado, há 591.887 casos
suspeitos em investigação. Já foram descartados 293.433 casos.
Há 24.695 óbitos confirmados de Covid-19 em Goiás até o momento, o que significa uma taxa de letalidade de 2,61%. Há 383 óbitos
suspeitos que estão em investigação. *As últimas atualizações de casos e óbitos no Painel Covid-19 foram retomadas às 14h30 horas de
sexta-feira (24/12), após uma interrupção de 15 dias dos sistemas de dados oficiais do Ministério da Saúde, que estiveram fora do ar
neste período*.
*Doses aplicadas: atualizado em 31/12/2021
Levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.235.405 doses das vacinas contra a
Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose, foram vacinadas 4.215.698 pessoas. *Esses dados são preliminares e
coletados no site Localiza SUS do Ministério da Saúde. Informamos que as últimas atualizações dos dados de vacinas foram as
realizadas às 21 horas de quinta-feira (09/12), pois esse sistema ainda permanece sem reativação*.
Conforme pactuado na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as Secretarias Municipais de Saúde devem registrar, de forma obrigatória,
as informações sobre as vacinas administradas no módulo Covid-19 do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações
( S I - P N I  C o v i d - 1 9 ) .  E m  r e l a ç ã o  à s  v a c i n a s  r e c e b i d a s  e m  G o i á s ,  o s  d a d o s  e s t ã o  d i s p o n í v e i s  e m
https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/vacinacao-covid-19
* Painel Covid-19:
O boletim com as notificações da SES-GO foi informatizado e realiza o processamento dos dados a partir dos sistemas do Ministério da
Saúde (e-SUS VE e Sivep Gripe). Eventuais diferenças são justificadas por ajustes nas fichas de notificação pelos municípios, como por
exemplo, a atualização do local de residência da pessoa.
Para conferir os detalhes dos casos e óbitos confirmados, suspeitos e descartados, acesse o painel Covid-19 do Governo de Goiás por
meio do link http://covid19.saude.go.gov.br/.
* Sobre os dados:
Desde as primeiras confirmações de doença pela Covid-19, a SES-GO divulga boletins diários com atualizações sobre os casos
confirmados e óbitos. Os números são dinâmicos e passíveis de mudanças após investigação mais detalhada de cada situação. Os
boletins são elaborados a partir dos dados inseridos nos sistemas e-SUS VE e SIVEP Gripe, do Ministério da Saúde, pelas diversas
instituições de saúde cadastradas no Estado, conforme endereço de residência informado pelos usuários.
Os dados podem ser alterados para mais ou para menos conforme investigação das Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e atualização
das fichas de notificações pelos municípios nos sistemas oficiais. Diante de eventuais inconsistências nos números, estes serão
atualizados a partir das correções feitas pelas cidades nos sistemas de notificação.
O responsável pela notificação deve registrá-la e mantê-la devidamente atualizada nos sistemas oficiais de notificação, desta forma, se
cada um fizer corretamente sua parte, a informação é democratizada e disponibilizada a todos em tempo oportuno.
* Legado da Pandemia:
Atualmente, o Estado mantém oito hospitais de campanha para casos de Covid-19, além de leitos em unidades próprias e conveniadas.
* Demais realizações destaque:
- Ampliação dos transplantes de órgãos, dos serviços prestados pelas Policlínicas e aumento do número de exames de prevenção ao
câncer de mama e colo de útero.
- Em Goiás, (janeiro a setembro), foram notificadas 346 mortes encefálicas, com 56 doadores, e 111 doações, envolvendo 70 rins, 9
fígados e 32 córneas. Ao destacar a ampliação dos transplantes de órgãos.
- Policlínicas: Foram entregues as Policlínicas de Posse, Goianésia e Quirinópolis. Além dos serviços ambulatoriais, as unidades do
Nordeste (Posse) e Sudoeste (Quirinópolis) contam com hemodiálise, regionalizando esse serviço pelo Estado. Outras três estão em fase
final de construção e estruturação nas regiões Rio Vermelho (Cidade de Goiás), Entorno Norte (Formosa) e Oeste (São Luís de Montes
Belos).
Com o número de produção de cirurgias e exames, destaque ao trabalho da Carreta da Prevenção, que, de forma itinerante, realiza
mutirão de mamografias e exames preventivos de colo de útero. Foram mais de 11 mil desses exames realizados pelas unidades móveis
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ligadas às Policlínicas de Posse, Goianésia e Quirinópolis.
- Obra de ampliação e reforma do HETRIN e Hospital Municipal de Formosa Dr. César Saad Fayad.
- Cirurgias eletivas: Em todo o território nacional, houve uma redução de 41,5% de cirurgias eletivas mas, em Goiás, esse número foi de
30,9%.  
Uma vez que a pandemia está dando sinais de trégua, para que a vida possa retornar à normalidade, os leitos que outrora eram
destinados a pacientes que precisam de internação para Covid-19 estão sendo convertidos em leitos de UTI gerais ou de retaguarda para
cirurgias eletivas. 
Lançamento do credenciamento, em todo Estado, para o serviço privado que tenha capacidade ociosa de realização de cirurgias eletivas
e que possa ser conveniado com o Governo de Goiás para dar andamento às cirurgias eletivas em todo o nosso território de forma
descentralizada.
- Gestão financeira: Os Estados devem aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 12% da arrecadação
dos impostos. Os dados apresentados pelo secretário da saúde na Alego, mostraram que Goiás já aplicou 11,7% desses recursos.
Mesmo com muitos gastos extras, em decorrência das ações de combate à pandemia da Covid-19, a SES-GO mantém uma gestão dos
recursos financeiros ajustados para cumprir o teto até o fim do ano.
“Com toda a ampliação de serviços, nós vamos enquadrar dentro do que é de vinculação. Não tem mágica nisso, ampliamos muitas
habilitações e renegociamos contratos, diminuindo valores”, informou Secretário Dr. Ismael Alexandrino, acrescentando que, no âmbito
do Ministério da Saúde, foram incorporados em torno de R$ 400 milhões, de forma fixa e definitiva, aos recursos do Estado.”
- Nenhum pedido de UTI: Em decorrência da pandemia de Covid-19 foram criados 421 leitos de UTI em 23 hospitais, e 393 leitos de
enfermaria em 16 hospitais. “Hoje (dia 27/10) foi o primeiro dia que amanhecemos sem nenhum pedido de UTI na nossa tela de
regulação”, destacou Ismael, secretário da saúde em apresentação do relatório da SES na Alego. 
No link: https://www.saude.go.gov.br/coronavirus/noticias-coronavirus/13998-ses-go-apresenta-resultados-dos-primeiros-oito-meses-de-
2021-a-alego, o Relatório Quadrimestre apresentado na Assembleia Legislativa demonstra informações sobre serviços de saúde
(policlínicas, cobertura vacinal, convênios/planos de trabalhos, auditorias, metas de produção dos contratos de gestão com organizações
sociais, produção hospitalar, qualificação profissional, obras) e gestão financeira (recursos aplicados e despesas), Covid-19 e Indicadores
de Saúde.
- Realização de Lives com temas diversos divulgados no instagram da saude: saudegoias
- Elaboração de Planos de Ação e sua execução quanto ao PRI (Planejamento Regional Integrado).
- Goiás recebe projeto piloto de programa de telemedicina. O fundamento do projeto é levar atendimento de saúde, como consultas
médicas, para pessoas com baixa condição social e que vivem em locais mais remotos e vulneráveis no Brasil. Interministerial, o projeto
reúne os Ministérios da Defesa, Saúde, Minas e Energias, Comunicações e Educação, além da Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares (Ebserh).
- HUGOL é referência na captação de órgãos no Estado.
- Programa Reabilita, que promove a reabilitação de sequelados pela Covid-19, deve ser estendido para todas as regiões do Estado. Isso
porque após testes físicos e de espirometria foi comprovado que todos os pacientes que participaram do projeto piloto tiveram melhora na
função pulmonar e na execução de atividades físicas.
- Webinar da SES-GO marca retomada da planificação da atenção à saúde.
- SES e UFG abrem inscrições para Mestrado Profissional em Saúde Coletiva
- Escritório da Qualidade do HGG apresenta indicadores para colaboradores.
- HDT garante certificado ONA 2 pela segunda vez.
- SESG cria cartilha orientadora para Grupos de Trabalho da SES-GO.
- Hugo cria Comissão de Humanização.
- Inauguração do novo HEMOCENTRO da SES/GO: O Governo de Goiás investiu R$ 9,3 milhões na reforma e ampliação do prédio do
Hemocentro Coordenador Estadual Nion Albernaz. Uma segunda unidade móvel para coleta de sangue foi entregue para reforçar o
serviço. Devido aos investimentos, local se tornou a 1ª unidade pública do País no segmento a conquistar a Certificação de qualidade
ONA 2.
- Inauguração do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS II Dr. Murilo Borges me Itumbiara.
- Goiás é destaque em estudo sobre o COVID19 publicado em Revista The Lancet.
- Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás “Cândido Santiago” (RESAP): regista o maior número de publicações
desde que foi criada.
- Estado assume regulação da Saúde em Goiânia: Serviço nas unidades estaduais da capital sai das mães da SMS de Goiânia e vai para
a SES/GO, com aprovação de comissão.
- Campanha de Multivacinação em todo o Estado.
- E-book Gestão 2019-2022, com o tema de Saúde Pública baseada em evidência, as inovações da gestão e os desafios e aprendizado
no enfrentamento a pandemia no Estado de Goiás.
- Participação do Mutirão Iris Rezende Governo de Goiás, em Aparecida. Foram mais de 80 mil atendimentos com os mais diversos
serviços do Estado para os goianos.
- Inauguração em Morrinhos, no Sul Goiano, 10 leitos de UTI geral adulto no Hospital Municipal. Estado e município firmaram parceria
para estruturação dos leitos. Para tal, as UTI’s receberão cofinanciamento do Estado e serão regulados pela Secretaria. A medida é
importante para o processo de regionalização de saúde que é executado em Goiás. Além disso o Estado investiu em equipamentos para
estruturação da UTI na cidade, sendo 10 ventiladores pulmonares, cinco monitores multiparamétricos, dez desfibriladores, dez camas e
quarenta bombas de infusão.
- Parcerias: Entre os acordos firmados estão o custeio para Vila São José Bento Cottolengo, em Trindade; Hospital de Caridade São
Pedro D'alcântara, na Cidade de Goiás; Santas Casas de Misericórdia de Anápolis, Catalão e Goiânia. Além de contratualização de
serviços de nefrologia, terapia renal substitutiva, atendimentos oftalmológicos e UTIs, e assistência oncológica no Hospital Padre Tiago,
em Jataí, e ao Hospital Araújo Jorge, em Goiânia.
- Aquisição de nova unidade para o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente.
* Além das ações contingenciais executadas, ressaltamos outras ações de controle da SES: Elaboração do orçamento 2021, a
Programação Anual de Saúde (PAS) 2021, Relatório Anual de Gestão – RAG 2021, monitoramento diário das realizações e metas físicas
do PPA SES, atualização da Carta de Serviços no Portal Expresso, Programa Goiás de Resultados, Monitoramento dos Projetos
Estratégicos, Gestão de Riscos, Formulação do Regulamento conforme Lei vigente, Relatórios com os atos oficiais e controle de recursos
estaduais e federais sobre o Covid-19 e Retomada do Processo de Planejamento Regional Integrado no Estado de Goiás.
* Canais de Transparência:
Podemos citar alguns links de consulta à informação do site oficial (www.saude.go.gov.br):
- Acesso à Informação (https://www.saude.go.gov.br/acesso-a-informacao);
- Informação Geral (link: Carta de Serviços SES);
- OS Transparencia (https://www.saude.go.gov.br/os-transparencia);
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- Ouvidoria (https://www.saude.go.gov.br/ouvidoria);
- Coronatransp (https://www.saude.go.gov.br/coronavirus);
- Estrutura;
- Transparência;
- Complexo Regulador;
- Escola de Saúde de Goiás;
- Vigilância em Saúde;
- Sistemas de Saúde: Conecte SUS, dentre tantas informações, citamos o Guia de Qualificação de Indicadores da SES/GO, pelo link
(https://www.saude.go.gov.br/files/conecta-sus/guia_de_qualificacao_de_indicadores.pdf);
- Conselho de Saúde;
- CIB;
- Prestação de Contas;
- Profissionais de Saúde.
* Rede Sociais: facebook, twitter, instagram, youtube e flickr
* Quanto ao Portfólio de Projetos Estratégicos:
Programas: Goiás Policlínicas, Goiás Hospitais, Fortalecimento da Gestão e Cuida Mais Goiás.
Projetos: Amanda, Ampliação dos Leitos de Saúde Mental, Biometria Neonatal, Central de Custos, Desospitaliza Goiás, Doenças
Negligenciadas, Gestão por Competências, Hospital de Águas Lindas, Hospital de Uruaçu, Hospital Novo HMI, Imuniza Goiás, Integra
Goiás, Judicialização Integrada, Kosmos, Performance das Organizações Sociais, Plano Estadual de Regulação, Policlínica de Formosa,
Policlínica de Goiás, Policlínica de São Luís de Montes Belos, Prontuário Integrado do Paciente, Provimentos Médicos, Rede de
Oncologia, Redução da Mortalidade Infantil.
Projetos Tático Operacionais: Captação de Recursos, Fortalece SES-GO, Gestão de Riscos, MEG TR SES-GO, Sinfono, Contrato de
Gestão.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico (PE);
- Plano Estadual de Saúde (PES);
- Programação Anual de Saúde (PAS);
- Relatório Anual de Gestão (RAG);
- Relatório Detalhado Quadrimestral (RDQ);
- Pactuação Interfederativa de Indicadores;
- Projetos Estratégicos;
- Carta de Serviços;
- Relatório de Gestão Anual – Anexo III;
- Planejamento Regional Integrado (PRI);
- Programa Compliance / Gestão de Riscos da SES.
- Modelo de Excelência em Gestão - MEG-Tr
- Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Indicadores do Objetivo Estratégico: Longevidade e Vida Saudável:
AVPP - Anos de vida potencialmente perdidos
Razão de Mortalidade Materna (por 100 mil nascidos vivos)
Taxa de Mortalidade Infantil
- Indicadores do Objetivo Estratégico: Monitoramento de Perfis de Saúde
ICSAP - Proporção de internações por condições sensíveis à Atenção Primária
Taxa de pacientes portadores de Diabetes Mellitus (DM) acompanhados
Percentual de Municípios que atingiram cobertura vacinal  95% em todas as vacinas que compõem o PQA-VS
PLANILHA DE PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES – SISPACTO 2019 (dados pactuados até 2021,
Resolução CIT nº 08/2016).
Nº Tipo Indicador:
1 U Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro
principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.
Para município e região com 100 mil habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo
conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis(doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças
respiratórias crônicas).
2 E Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados
3 U Proporção de registro de óbitos de causa básica definida.
4 U Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade –
Pentavalente (3º dose), Pneumocócica 10-valente(2º dose), Poliomielite(3º dose) e Tríplice Viral(1º dose) – com cobertura vacinal
preconizada.
5 U Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.
6 U Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes (Antigo Indicador 20/2016)
7 E Número de casos autóctones de malária.
8 U Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.
9 U Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.
10 U Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro livre
e turbidez.
11 U Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a
população da mesma faixa etária.
12 U Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado
local e população da mesma faixa etária.
13 U Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.
14 U Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias entre 10 a 19 anos.
15 U Taxa de mortalidade infantil.
16 U Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.
17 U Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.
18 U Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).
19 U Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica.
21 E Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.
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22 U Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.
23 U Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.
INDICADORES NÃO CONTEMPLADOS NO SISTEMA SISPACTO, PORÉM SUGERIDOS PARA MONITORAMENTO 2017
A U Proporção de internações por condições à atenção básica (ICSAB).
B U Proporção de óbitos infantis e fetais investigados.
- Indicadores do Planejamento Estratégico monitorados em 2021: fonte TARGET
Número de soluções informatizadas implementadas para Acompanhamento e Monitoramento das demandas Judiciais
Proporção de eventos de saúde pública (ESP) detectados, monitorados e respondidos oportunamente
Número de propostas de incorporação/desincorporação avaliadas.
Número de Notas Técnicas de Revisão Rápida (NTRR) produzidas e divulgadas
Número de vagas disponibilizadas para formação avançada de ATS (Avaliação em Tecnologias em Saúde).
Número de curso básico de ATS (Avaliação em Tecnologias em Saúde) ofertado.
Número de notificações de violência interpessoal/autoprovocada registrada no SINAN
Taxa de mortalidade por acidente de trânsito
Número Absoluto de Óbitos por Dengue
Proporção de Cura dos Casos Novos de Hanseníase diagnosticados nos anos das coortes
Número Absoluto de Óbitos por Chagas Crônica
Taxa de letalidade de Leishmaniose Visceral
Número de casos confirmados de sarampo
Proporção de Cura dos Casos Novos de Tuberculose Diagnosticados
Proporção de serviços de saúde com UTI com Núcleo de Segurança do Paciente implantados e as ações implementadas.
Proporção de serviços de saúde que realizam parto cirúrgico com Núcleo de segurança do paciente implantado e as ações
implementadas
Proporção de serviços de saúde da atenção primária com Núcleo de Segurança do Paciente implantados e as ações implementadas
Proporção de serviços de saúde com UTI participantes da Auto avaliação das Práticas de Segurança do Paciente da ANVISA
Proporção de notificações de eventos de interesse (óbitos / never events) concluídas dentro do prazo pelos serviços de saúde
Densidade de Incidência de Infecção Primária Decorrente Sanguínea Laboratorial (DI-IPCSL) em pacientes internados em UTIs, no
estado de Goiás com percentil acima de 90
Densidade de Incidência de Pneumonia (DI-PAV) em pacientes internados em UTIs, no estado de Goiás com percentil acima de 90.
Densidade de Incidência de Infecção do Trato Urinário (DI-ITU-AC) em pacientes internados em UTIs, no estado de Goiás com percentil
acima de 90.
Número de unidades assistenciais, sob gestão estadual construídas e equipadas
Número de processos prioritários otimizados na SES-GO
Número de hospitais de enfrentamento ao COVID-19 implantados, temporariamente.
Percentual de unidades administrativas da SES com dimensionamento de pessoal realizado
Percentual de unidades administrativas da SES com perfis de competência definido
Índice de desempenho dos coordenadores regionais de saúde, composto por indicadores estratégicos de aplicação regional
Taxa de mortalidade prematura pelo conjunto das 4 principais DCNT (INDICADOR 1 PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA)
Taxa de pacientes portadores de Diabetes Mellitus (DM) acompanhados na Atenção Básica (AB) em Goiás
Taxa de mortalidade de câncer de mama em mulheres em Goiás
Percentual de unidades administrativas com centro de custos implantados
Percentual de serviços regionalizados sob Gestão Estadual regulados
Número de Hospitais Gerais com Leitos em Saúde Mental implantados.
Percentual de municípios que realizam a inserção de DIU na Atenção Básica.
Percentual de atendimentos de enfermeiro/atendimentos médicos
Razão de óbitos maternos
Taxa de mortalidade infantil
Taxa de internações por causas sensíveis/nº de leitos
Percentual de encaminhamentos para serviço especializado em relação ao número de consultas médicas
Percentual de municípios com selo de acreditação bom e ótimo no Programa de Cuidados a Pessoas com Problemas Crônicos
Percentual de municípios que atingiram cobertura vacinal  95% em cada vacina que compõem o indicador do Programa de Qualificação
das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS)
Número de curso ofertado para Conselheiros de Saúde.
Percentual de cursos com Projetos de Intervenção (PI) aplicados nos Projetos planejados pela SESG.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1022 - TECNOLOGIA E INTELIGÊNCIA EM SAÚDE
AÇÃO: 2081 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO À SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Devido ao recurso federal ser repassado anualmente em parcela única, não necessariamente a distribuição ocorre em todos os meses
do ano.
Os medicamentos referentes ao recurso do Exercício de 2020 foi autuado o processo de aquisição nº 202100010007247, em
fevereiro/2021. Após os trâmites legais, dos 17 medicamentos solicitados, apenas 3 medicamentos foram adjudicados. Diante do
resultado da licitação, será aberto novo processo de aquisição com finalidade de atender a demanda do sistema prisional.
* As distribuições dos medicamentos para atender os Planos de Contingências estão sendo realizadas conforme a demanda, atingindo o
objetivo de apoiar os municípios.
* O processo de aquisição dos itens não têm obtido êxito, uma vez que a instabilidade do mercado têm provocado aumento excessivo
nos preços e ausência de oferta para alguns medicamentos, desta forma o atendimento do elenco pactuado na Resolução nº 016/17 -CIB
não vêm sendo realizado na regularidade desejada. Autuado em fevereiro, processo de aquisição nº 202100010007247, Após os trâmites
legais, dos 6 medicamentos solicitados, apenas 1 medicamento foi adjudicado. Diante do resultado da licitação, será aberto novo
processo de aquisição com finalidade de atender a demanda de atender os pacientes vivendo com HIV/Aids, atendidos nos Serviços de
Assistência Especializado.
* Realização regular do repasse da contrapartida estadual referente ao cofinanciamento da Farmácia Básica aos municípios, conforme
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programado.
* Realização de planejamento solicitações de aquisições dos medicamentos necessários para o cumprimento das metas de atendimento
aos pacientes do CEAF, fazendo ainda o acompanhamento dos processos de aquisição sob responsabilidade da SES/GO, tanto para
novos pacientes, quanto para a manutenção dos estoques e continuidade do fornecimento; Termo de Cooperação Técnica –TCT e as
aquisições para os pacientes oriundos das Ações Judiciais.
* Implantação de medidas sanitárias e de gestão necessárias para a manutenção do atendimento em virtude da COVID-19, de forma a
não haver a interrupção na prestação do serviço à população e o atingimento das metas pactuadas:
- Dispensação de medicamentos para 2 ou 3 meses; abertura de novos processos somente via e-mail e renovação automática de
processos, conforme autorização do Ministério da Saúde, eliminando a necessidade de interação presencial dos pacientes.
- Realização das dispensações dentro do fluxo normal de aquisições.
- Início da descentralização do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, para dispensação dos medicamentos
por meio de policlínicas. Em 01/07/2021 a Policlínica de Posse passou a abrir, renovar processos e dispensar medicamentos para os
pacientes do CEAF que compõe sua região de saúde.
- Em 03/11/2021 a Policlínica de Goianésia passou a abrir, renovar processos e, dispensar medicamentos para os pacientes do CEAF
que compõe sua região de saúde.
- Em 16/11/2021 a Policlínica de Goianésia passou a abrir, renovar processos e, dispensar medicamentos para os pacientes do CEAF
que compõe sua região de saúde
- Foram iniciadas as tratativas com as Policlínicas de Goianésia e Quirinópolis para início da descentralização do acesso ao
medicamentos do CEAF, tendo uma previsão início de atendimento a primeira quinzena de setembro de 2021 .
OBS: Houve realização no produto 9067, porém sem custo financeiro no ano de 2021.
AÇÃO: 2082 - INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS EM SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Elaboração de síntese e sumário executivo:
- Novas variantes do SARS-COv2.
- Vacinas Covid-19 Panorama.
- Vacinas Covid-19 Eficácia e Segurança.
- Vacina Covid-19 Brasil.
- Covid-19 Vulnerabilidade e Letalidade.
- Custeio por absorção para Gestão de Custos Hospitalares.
- Novas variantes do SARS-COv2.- atualização.
- Covid-19 e o Retorno às aulas presenciais nas escolas.
- Covid-19 - Impacto Epidemiológico da vacinação.
- Tratamento Precoce da Covid-19.
- Covid-19 e uso racional do gás oxigênio.
- Teoria das Filas e Sua Aplicação no Serviço Público de Saúde.
- Lockdown e outras intervenções não farmacológicas.
- Suporte ventilatório e Covid-19.
- Uso do ganciclovir no tratamento da Covid-19.
- Modelos Estaduais de Regulação, UTI no estado de Goiás.
- UTI no Estado de Goiás – Estudo de Suficiência.
- Relação da Covid-19 com o índice de desenvolvimento Humano – IDH.
- Vitamina D.
- Covid-19: Terceira Onda.
- Mucormicose.
- Covid-19 Lockdown – Planos de Flexibilização.
- Covid-19 Imunossenescência.
- Fatores associados a taxa de Mortalidade Infantil.
- Covid-19 – Variante Delta e Antecipação da Segunda Dose.
- Covid-19 longa e Pós COVID.
- Covid-19 – Evolução e Manejo clínico.
- Covid-19 Vacinas – 3ª Dose.
- Covid-19 Imunidade Natural e Vacinal.
- Covid-19 Testes de Antígeno.
- Relatório de Indicadores estratégicos 2020.
- DEA - Avaliação da eficiência das unidades de urgência e emergência.
- Saúde Baseada em Valor
- COVID-19 Demanda Reprimida de cirurgias eletivas
- COVID-19 Planejamento de vacinação para 2022
- COVID-19 Passaporte de vacinas
- COVID-19 Flexibilização do uso de máscaras em áreas abertas
- Apresentação oral do trabalho “Análise de Evidência no enfrentamento do COVID” no World Conference in Public Health
- Apresentação oral do trabalho “AVALIAÇÃO DO CUIDADO PELO RISCO DE ÓBITO” na
- Jornada Científica da SES
- Inscrição do CONECTA no edital EVIPNET. Vídeo Selecionado e apresentado no evento
- DDA Norovirus
- Nova onda de COVID no final de 2021
- Saúde Mental: Análise da rede de Goiás
- Guia de Qualificação de Indicadores na SES/GO
* Painel e ou modelo preditivo implantado:
1) Entrega de 4 Painéis e 2 Modelos Preditivos, sendo:
- SERKET - Painel que apresenta Mapa e localização por georreferenciamento dos Polos de Soroterapia Antiveneno no Estado de Goiás.
- Painel de Vacina COVID-19 - Painel que apresenta indicadores relacionados à vacinação para COVID-19.
- Mapa de Risco - Painel que apresenta o Mapa de Risco mostra o resultado de um índice de risco para COVID-19 por região. O índice é
calculado a partir de 06 indicadores, sendo 03 relacionados à situação do contágio pelo novo coronavírus e 03 relacionados à situação de
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sobrecarga do sistema de saúde (incluindo unidades públicas e privadas).
- Painel de Acompanhamento para o Monitora Goiás - apresenta indicadores relacionados ao uso do Monitora Goiás.
- Modelo Preditivo UTI Testa Mais Goiás - Machine Leaning para prever necessidade de UTI com base em fatores de risco;
- Modelo Preditivo Resultado Testa Mais Goiás - Machine Leaning para prever resultado de teste COVID-19 com base em sintomas.
* Sistemas implantados:
- REGNET.
- SPRI.
- SDME WEB.
- Computadores novos instalados.
* Software desenvolvidos/implantado:
- Diagrama de controle de dengue, painel de gastos com COVID-19.
- Painel de "Gastos com COVID-19"
- Ícaro (prevenção suicídio)
- Transparência da Regulação
- SIGUS
- Painel das Cirurgias Eletivas
- Painel Oncologia
- Painel Hermes
- Painel SRAG
- Regulatron
- Transparência Regulação - Fila por Leitos
- Painel de Infecções Sexualmente Transmissíveis – ISTs
- Cofinanciamento Estadual da Atenção Primária e-SUS AB
- PRI ASIS
- PRI SAIS
* Unidade de saúde estadual com prontuário do paciente integrado:
- Prontuário atendido em Goianésia (Policlínica Estadual), Jataí, CEAP SOL, HDS, HDT, CRER, Policlínica Estadual - Quirinópolis,
HEMOGO, HGG.
OBS: Houve realização nos produtos 9833 e 14540, porém sem custo financeiro no ano de 2021.
AÇÃO: 2083 - OUVIDORIA E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Ouvidoria:
• 25502 – referente ao total de ocorrências/atendimentos realizadas pela Ouvidoria Geral do SUS/SES-GO e a suas Ouvidorias
descentralizados.
• 15337 - referente ao produto ocorrências da Ouvidoria Estadual de Saúde registradas (Manifestações Registradas).
• 10165 - referente ao produto Ocorrências da Ouvidoria Estadual de Saúde não Registradas (Disseminação de Informações).
• 83,98% - média referente às Ocorrências/atendimentos da Ouvidoria Estadual de Saúde Concluída (Taxa de Resposta).
* Conselho Estadual de Saúde:
- Aprovação da Resolução nº 01/2021 que dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora do Conselho Estadual de Saúde de Goiás.
- Aprovação da Resolução Ad Referendum nº 001/2021, que dispõe sobre a Pactuação Interfederativa dos Indicadores de Saúde do
Estado de Goiás no Exercício de 2020.
- Recomendação nº 01/2021, que dispões sobre a Ampliação do Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19 para todos os
brasileiros.
- Recomendação nº 02/2021 que dispõe sobre a diretriz de Promoção da saúde nos Planos Municipais de Saúde.
- Manifesto Contrário ao Projeto de Lei nº 175 – ALEGO, que dispõe sobre inclui líderes religiosos que exercem suas atividades
eclesiásticas no âmbito estadual nos programas de Vacinação efetivados pelo poder público como grupo de risco.
- Apreciação e Deliberação sobre a criação da Comissão Intersetorial de Saúde da Mulher – CISMU.
- 10 Reuniões Ordinárias.
- 01 Reunião de Posse da nova composição do Conselho para o Quadriênio de 2021-2024 e, também da Eleição da Mesa Diretora para o
Biênio de 2021 – 2022.
- 01 Reunião de Acolhimento da nova composição do Conselho para o Quadriênio de 2021 – 2024.
- Reuniões Plenárias: 02/02; 04/05; 01/06; 05/07
- Deliberações sobre:
* Resolução nº 01/2021 que “dispõe sobre a Eleição da Mesa Diretora para o exercício de mandato 2021 – 2022”.
* Resolução Ad referendum nº 01/2021 que “dispõe sobre apreciação e deliberação da Pactuação Interfederativa dos Indicadores de
Saúde do Estado de Goiás no exercício de 2020”.
* O Projeto de Lei nº 1965 – ALEGO que “dispõe sobre o reconhecimento da essencialidade da atividade física e do exercício físico no
âmbito do Estado de Goiás”.
* O Projeto de Lei nº 175 – ALEGO que “dispõe sobre a inclusão de líderes religiosos que exercem suas atividades eclesiásticas no
âmbito Estadual nos programas de vacinação contra o coronavírus, efetivados pelo poder público, como grupo de risco”.
* Resolução nº 02/2021 que “dispõe sobre a Formação, Organização e Funcionamento das Comissões Intersetoriais de Apoio Técnico á
Mesa Diretora e ao Plenário do Conselho Estadual de Saúde de Goiás – CES/GO”;
* Complemento ao Relatório da CIMEPS sobre o RAG 2018.
* Resolução nº 03/2021 que “dispõe sobre a recomendação para que não se contrate cooperativas por OSs na área da saúde”.
* Realização da Copa América no Estado de Goiás.
* Parecer do RAG de 2018.
* Conferência Estadual de Saúde Mental: Aprovação do Regimento e Encaminhamentos,
Resolução nº 7/2021 – Regimento IV CESM.
- 15 Pareceres:
Parecer Comissão CIMEPS – RAG 2018.
Parecer assessoria técnica CES – Parecer nº 1/2021 – (SE.CES/GO).
Parecer nº 1/2021 – Sistema de transporte de órgão e tecidos para transplante.
Parecer nº 2/2021 – Permissão de permanência e ou visitação de animais.
Parecer nº 3/2021 – Classes pedagógicas hospitalares no SUS.
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Parecer nº 4/2021 – A implantação do prontuário eletrônico do paciente nos serviços públicos de saúde no âmbito do Estado de Goiás.
Parecer nº 5/2021 – Estabelece normas para o serviço de atendimento médico de urgência quanto a remoção de paciente para hospitais
privados.
Parecer nº 6/2021 – O atendimento realizado as mulheres nas unidades de saúde do Estado de Goiás.
Parecer nº 7/2021 – Instituir a política estadual “mais leitura mais saúde” nos hospitais públicos do Estado de Goiás.
Parecer nº 8/2021 – Sobre o projeto de lei nº 842.
Parecer nº 9/2021 – Permanência de acompanhantes nas UTIs – P.A – Maternidades.
Parecer nº 10/2021 – Acesso ao número do prontuário médico.
Parecer nº 11/2021 – Acesso ao prontuário médico por meios eletrônicos.
Parecer comissão CIMEPGTS 3/2021 – PL – classes pedagógicas hospitalares.
Parecer nº 12/2021 – Obrigatoriedade da mamoplastia de aumento.
Nota de Repúdio à Realização da Copa América no Brasil e a Realização de Jogos no Estado de Goiás.
OBS: Houve realização no produto 7981, porém sem custo financeiro no ano de 2021.
AÇÃO: 2084 - PREVENÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, AMBIENTES E SAÚDE DO
TRABALHADOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
- Participação e contribuições em reuniões do GT de Mineração incluindo análise de acidente fatal.
- Participação no Fórum Intersindical em Saúde do Trabalhador.
- Reunião Pública do Projeto Saúde Mental no Trabalho.
- Liberação de alvará sanitário de empresa de controle de pragas.
- Atendimento de denúncias referente à saúde ambiental em lixões, sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário e
depósito de resíduos de empresa de alimentos e descarte inadequado de medicamentos.
- 47 Apoios Técnicos para orientações e consultoria remota às Regionais de Saúde e Municípios para de ações fiscais.
- 39 Fiscalizações em saúde ambiental realizadas em 2021.
- 62 Apoios Técnicos em 2021 para orientações e consultoria remota e/ou presenciais às Regionais de Saúde e Municípios para ações
fiscais.
- Elaboração e divulgação de 12 Boletins Informativos em Saúde do Trabalhador no ano de 2021.
- 06 Capacitações práticas em Notificação em Acidente do Trabalho para as Regionais de Saúde, Cerests Regionais e Municípios da
área de abrangência.
- Capacitação de 10 fiscais da coordenação em Gestão da Qualidade SUVISA.
- Análise de Situação de Saúde – ASIS em Saúde do Trabalhador dos municípios de Goianésia e Niquelândia.
- Regionais capacitadas em Saúde do Trabalhador.
- Roteiros de diagnóstico das VISAS municipais elaborados e em aplicação.
- Fluxos de processos instituídos.
- Material de capacitação em Saúde do Trabalhador elaborado para apoio aos fiscais.
- 1110 inspeções sanitárias no ano de 2021 com o objetivo de aberturas de empresas (como indústrias farmacêuticas/cosméticas e de
saneantes/alimentícias, farmácias de manipulação, drogarias, distribuidoras, hospitais, clínicas médicas, clínicas odontológicas,
instituições de longa permanência de idosos, comunidades terapêuticas, clínicas veterinárias), liberações de alvarás sanitários,
verificações e apurações de denúncias e atendimento de demandas de Ministério Público, além de verificação de eventos adversos e
queixas técnicas de produtos e controle de infecção nos hospitais.
- Implantação e esclarecimento sobre o programa VSPEA e seus principais objetivos, informar sobre a importância de se entender a
importância da influência das queimadas na saúde da população e informar sobre a prevenção e os cuidados em períodos de chuvas
intensas nos municípios.
-Fiscais das Regionais de Saúde capacitados (teoria e prática) para realizar inspeção sanitária nos Sistemas de Abastecimento de Água
e o monitoramento oportuno dos dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água de Consumo Humano.
- Revisão da Política de Vigilância em Saúde do Trabalhador.
- Nota Técnica de recomendação para enfrentamento à COVID 19 para os profissionais de saúde.
OBS: Houve realização no produto 4527, porém sem custo financeiro no ano de 2021.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1043 - SAÚDE INTEGRAL
AÇÃO: 2147 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES LABORATORIAIS DE INTERESSE DE SAÚDE
PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* O Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros é partícipe da Rede Nacional de Laboratórios, cuja competência é a
coordenação da rede estadual de laboratórios públicos e privados que realizam análises de interesse de Vigilância em Saúde, controle de
qualidade analítica, procedimentos de maior complexidade como complemento de diagnóstico, além da promoção de capacitação de
recursos humanos e a prestação das informações relativas às atividades laboratoriais para os gestores nacionais.
* O diagnóstico e monitoramento de doenças de notificação compulsória, a vigilância de doenças transmissíveis e saúde do trabalhador,
da água para consumo humano e diálises, monitoramento de resíduos e contaminantes em amostras ambientais e o monitoramento da
qualidade de produtos e serviços expostos à população fazem parte do escopo deste Laboratório e exigem respostas muito rápidas, dado
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à grande exposição a fatores ambientais, biológicos, químicos e físicos a que a mesma se submete cotidianamente.
* 284.046 diagnósticos laboratoriais para o monitoramento de doenças de notificação compulsória, vigilância de doenças transmissíveis e
saúde do trabalhador. Os procedimentos realizados são considerados de alta complexidade, incluindo diagnósticos de agravos como
IST/AIDS, Hepatites Virais, contagem de células TCD4, TCD8 e TCD45, Dengue, Zika, Chikungunya, Influenza A H1N1, SARS-COV-2,
outros vírus respiratórios, Tuberculose, Meningites bacterianas, sarampo, rubéolas, Febre Mayaro, Febre Amarela, etc.
* 39.017 ensaios para o monitoramento da água para consumo humano e diálises, onde foram avaliadas presença/ausência de
coliformes totais e Eschericia coli, além das quantidades de resíduos e contaminantes em amostras.
* Monitoramento da qualidade de produtos e serviços expostos à população de riscos ambientais, biológicos, químicos e físicos foram
realizados no período 4.371 procedimentos laboratoriais. Nesses ensaios são avaliadas as características físicas, químicas, toxicológicas
e microbiológicas de produtos acabados e/ou in natura, como medicamentos, alimentos, saneantes, cosméticos, etc.
* As análises por RT-PCR para a COVID-19, apesar da diminuição no quantitativo de amostras recebidas diariamente, continuam sendo
prioridade dentro do escopo analítico da Unidade, que possui atualmente capacidade instalada para processar aproximadamente 1.000
amostras/dia, com toda a demanda encaminhada sendo atendida dentro do prazo de 72h estipulado para o referido exame.
* Capacitações/Participações:
- 11 profissionais nos municípios de Goiânia, Ouvidor, Piranhas, Três Ranchos e Pilar de Goiás para a realização dos seguintes
diagnósticos: Coleta de Material Biológico para Diagnóstico Laboratorial de Vírus Respiratórios através do RT PCR (Reação em Cadeia
da Polimerase em Tempo Real), Capacitação on line no Diagnóstico Laboratorial TRDPP Leishmaniose Canina e Treinamento em
Bacterioscopia no Líquor (LCR).
- 01 treinamento em campo em Pesquisa de Gastrópodes (moluscos) ocorrido no município de Morro Agudo/GO.
- 01 participação presencial na Oficina com os Especialistas do COE – COVID 19 realizada em Brasília/DF.
- 01 profissional do Município de Quirinópolis/GO para Identificação de Triatomíneos, e 15 profissionais do Município de Porangatu/GO
fizeram o treinamento em campo para Coleta e Sexagem de Flebotomíneos.
- Participações EAD nos Cursos: Validação de Sistemas Computorizados seguindo a Gamp 5r, Biossegurança Laboratórios de DST Aids
e Hepatites Virais e Doença de Chagas no Piauí, sendo o último realizado pela FIOCRUZ. No total foram somadas 200 horas investidas
em capacitação até o momento nesse ano de 2021.
- Capacitações em cursos promovidos pela Escola de Governo.
- Condução de 05 processos de habilitação de laboratórios no Estado de Goiás: Laboratórios SAÚDE, SENAI, DNA VIDA, Laboratório
Hemolabor e Laboratório DNA GYN.

OBSERVAÇÕES
- No enfrentamento à Pandemia da COVID-19 realizou a capacitação para coleta, acondicionamento, cadastro e transporte de amostras
para todos os municípios que migraram da testagem em massa “DADOS DO BEM” para o “MONITORA GOIÁS” (Águas Lindas, Barro
Alto, Caldas Novas, Catalão, Cocalzinho, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiatuba, Hospital de Campanha de Goiânia, Hidrolândia,
Itaberaí, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Maurilândia, Palmeiras, Pires do Rio, Planaltina, Rio Verde, São João da Aliança, São Simão,
Valparaíso e Urutaí).
- Coleta, armazenamento, manejo e transporte de amostras para cd4/cd8/carga viral para HIV e Hepatites B e C: Valparaíso de Goiás,
Iporá, Santo Antônio do Descoberto, Complexo prisional de Aparecida de Goiânia e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes.
- Dengue: Luziânia.
- Malária: Rio Verde e Minaçu. Capacitados em Leishmaniose Visceral Canina e Humana: Campos Belos e Zoonoses Estadual –
SUVISA.
- Entomologia: Itumbiara e Zoonose de Goiânia. Capacitados em Bacteriologia: UNIMED de Rio Verde.
- Participação do projeto da implantação da detecção de clamídia/gonococo (CT/NG) por testes de Biologia Molecular e fornecimento de
uma média de 270 kits de coleta para as unidades que aderiram ao programa (Hospital das Clínicas, Hospital de Doença Tropicais,
Maternidade Dona Íris, Hospital Materno Infantil e os serviços de assistência especializada-SAE dos municípios de Valparaíso, Anápolis,
Jataí, Caldas Novas, Itumbiara, Catalão, Aparecida de Goiânia, Iporá, Santo Antônio do Descoberto e Rio Verde).
- 445 participações em eventos como: Seminários, Treinamento, Palestras, Cursos e Encontro. De um total de 295 servidores em seu
quadro de pessoal, 193 servidores tiveram a oportunidade de participar de algum dos eventos citados e este número indica que muitos
servidores participaram de mais de um evento. O total de horas destinadas a capacitação somaram 3.979 horas/capacitação.
- Semana interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho - SIPAT no mês de setembro colaborou para alavancar os números
apresentados, pois foram 05 palestras, assim descritas: Enfrentamento do Luto; Primeiros Socorros; Césio 137; Vacinas e COVID 19; e
Uso racional de medicamentos.
- A palestra sobre o Câncer de Mama realizada no Outubro Rosa contou com 47 participações.
- Palestra sobre o Câncer de Próstata contou com 21 participações.
- Palestra sobre o Diagnóstico do HIV contou com 30 participações.
- Curso de Interpretação e Aplicação da ABNT ISO IEC 17025/2017, promovido pela Coordenação Geral do Sistema de Gestão da
Qualidade/LACEN-GO com a participação de 39 servidores.
- 04 servidoras, sendo 02 no curso de Boas Práticas para Laboratórios de Controle de Qualidade promovido pela ANVISA e 02 no curso
de capacitação e Fortalecimento da Rede Laboratorial promovido pela Coordenação Geral de Laboratórios do Ministério da Saúde/MS.
- Na retomada dos eventos presenciais os 02 Diretores, Administrativo e Geral participaram da 1ª Reunião Técnico Administrativa da
Rede de Laboratórios de Saúde Pública em 2021, que foi realizada em São Paulo/SP, em evento que contou com a organização do
Instituto Adolfo Lutz.
- Encontro de Integração dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT’s da Secretaria
de Estado da Saúde, contou com a participação de 03 servidores do LACEN-GO. O SESMT/LACEN-GO, com a colaboração do Corpo de
Bombeiros, capacitou 37 servidores no curso Brigada Contra Incêndio e Pânico, sendo que esses servidores têm a missão de compor a
Brigada de Incêndio do Laboratório.
* Distribuição:
- Aproximadamente 85.000 unidades de kits de coleta para a realização do PCR para a COVID-19: 1º quadrimestre.
- Aproximadamente 44.150 unidades de kits de coleta para a realização do PCR para a COVID-19: 2º quadrimestre.
- Aproximadamente 15.690 unidades de kits de coleta para a realização do PCR para a COVID-19: 3º quadrimestre.
- Kits de Dengue NS1 e IgM aos laboratórios descentralizados da rede (Uruaçu, Aparecida de Goiânia, Luziânia, Rio Verde), kits de
Leishmaniose Visceral Canina (Aparecida de Goiânia, Goiás, Goiânia, Porangatu, Senador Canedo, Itumbiara, Cristalina, Caldas Novas,
Buritinópolis, Três Ranchos, Cavalcante, Pires do Rio, Padre Bernardo, Pilar de Goiás e Teresinha de Goiás), Malária (Caldas Novas,
Posse, HDT, Morrinhos, Goiás e Minaçu), Teste Rápido Molecular para a Tuberculose TRM-TB ( HDT, CIAMS Urias Magalhães e
Aparecida de Goiânia).
- Kits de coqueluche e meios de cultura para monitoramento fúngico e transporte de amostras.
* Realizações:
- Pesquisa de carrapatos no município de Vianópolis.
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- Monitoramento entomológico de Leishmaniose Visceral nos municípios de Monte Alegre de Goiás e Teresina de Goiás, como parte das
ações do projeto de encoleiramento de cães proposto pelo Ministério da Saúde.
- Pesquisa de campo de culicídeos diurnos no município de Jussara, com vista a detectar possíveis casos de febre amarela na região,
após casos de epizootias, e ainda procedeu à coleta de resíduos de inseticidas e pesticidas utilizados por meio de UBV – Ultra Baixo
Volume.
- Pesquisa entomológica de flebotomíneos no município de Colinas do Sul por solicitação da Zoonoses/SUVISA. Como parte da vigilância
de Febre Amarela, foram enviadas ao laboratório de referência 23 amostras de primatas não humanos–PNH.
- Visita técnica para avaliação da estrutura física e de RH para possível descentralização e capacitação dos técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde do Município Porangatu, para realizar coleta de campo para flebotomíneos. Como parte da vigilância de Febre
Amarela, foram enviadas 21 amostras de primatas não humanos – PNH.
- Visita de técnicos do LACEN aos municípios de Aloândia e Alvorada com vista a avaliar a implantação do Sistema de Controle Vetorial
da Doença de Chagas, conforme demanda do município.
- Trabalho de campo para a implementação do novo sistema SISVETOR Chagas, nos municípios Aloândia e Edéia/GO.
- Em laboratório de: 1.321 exemplares de carrapatos, 403 Escorpiões, 7.791 Flebotomíneos e 427 Triatomíneos. Controle de Qualidade
da Dengue - Culicídeos: 1.381 exemplares e Controle da Doença de Chagas – Triatomíneos: 122 exemplares: 2º quadrimestre.
- Em laboratório de: 12.063 Flebotomíneos, 1.098 Triatomíneos, Culicídeos alados e/ou imaturos 258 e 482 Escorpiões. Separação de
Culicídeos imaturos p/testes: 3.820. Controle de Qualidade da Dengue - Culicídeos: 851 exemplares e Controle da Doença de Chagas –
Triatomíneos: 33 exemplares e parasitológico: 33 lâminas: 3º quadrimestre.

AÇÃO: 2148 - ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Complexo regulador:
- No primeiro quadrimestre de 2021, o Serviço Aeromédico do Estado de Goiás sofreu solução de continuidade de suas atividades em
virtude das tramitações e processos licitatórios em andamento para contratação de empresa especializada para manutenção das
aeronaves. Por esse motivo, não foi registrado nenhum produto no período.
- O serviço aeromédico no segundo quadrimestre retornou suas atividades operacionais, estando ativo com uma aeronave de asa rotativa
(helicóptero) e duas asas fixas (avião).
- No período de maio a agosto de 2021, foram realizadas 79 operações aéreas as quais se constituíram em Resgates Primários (24),
Resgates Secundários (37), transporte de Vacinas (16) e Transporte de órgãos e tecidos humanos (02).
- No período de setembro a dezembro de 2021, foram realizadas 91 operações aéreas as quais se constituíram em Resgates Primários
(26), Resgates Secundários (51) e transporte de Vacinas (14).
- O serviço aeromédico cumpre com sua finalidade de ofertar atendimentos e remoções de pacientes sob condições de terapia intensiva,
com presença de médico e enfermeiro para assistência, além da tripulação operacional. Ademais, o serviço mostrou-se imprescindível
para o acesso rápido e seguro da população do interior do estado de Goiás às vacinas contra Covid-19.
- O Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência (SIATE) no 1º quadrimestre de 2021 refere-se aos atendimentos pré-
hospitalares terrestres do Suporte Avançado de Vida (SAV) e Suporte Intermediário de Vida (SIV). Estes serviços possuem uma
abrangência Estadual, porém suas atividades concentram-se no município de Goiânia e Região Metropolitana. Faz parte do escopo de
atendimentos, emergências clínicas e traumáticas, intra domiciliares ou em vias públicas, transportes inter hospitalares e atendimentos a
catástrofes e incidentes com múltiplas vítimas. O Suporte Avançado do SIATE está configurado em uma equipe multidisciplinar formada
por um médico (SES), um enfermeiro (SES) e um bombeiro militar que, juntos compõem a guarnição do Veículo de Intervenção Rápida
(VIR). O SIATE dispõe de duas equipes SAV disponíveis 24h ininterruptas. Já o Suporte Intermediário de Vida (SIV) está constituído por
um ou dois enfermeiros (SES), um técnico em enfermagem (SES) e dois bombeiros militares. É um serviço novo (início no SIATE em
14/12/2020), em franca ascensão no Brasil, tendo o SIATE/SES como pioneiro na Região Centro-Oeste. Atua no atendimento, de forma
remota através da Telemedicina, um médico regulador (SES) que promove a contra regulação dos profissionais que estão em campo. Por
estar em caráter experimental, atualmente o serviço está disponível apenas 12h diurnas com apenas uma equipe. Desta forma, nota-se
aumento no número de atendimentos prestados, em virtude do incremento de ocorrências intradomiciliares por casos de Síndrome
Respiratória Aguda Grave, bem como pela oferta de mais um serviço (SIV) à população.
- No segundo quadrimestre de 2021 o atendimento pré-hospitalar terrestre realizado pelo SIATE manteve em funcionamento 2 equipes de
Suporte Avançado de Vida (SAV) por meio de Veículos de Intervenção Rápida funcionando 24h por dia, e 1 equipe de Suporte
Intermediário de Vida (SIV) atuando apenas em período diurno, 12h por dia. Juntas, essas equipes atenderam a 993 ocorrências de
urgências e emergências clínicas, traumáticas e transporte inter-hospitalar de pacientes. Desse total de atendimentos, 728 foram
prestados por equipe de médico e enfermeiros (SAV), e as demais (265) pelo SIV, com a presença de enfermeiro e técnico de
enfermagem. Mediante essas informações, percebe-se incremento de 3,76% no número de atendimentos prestados pelo SIATE no APH
terrestre do primeiro para o segundo quadrimestre (de 957 para 993 atendimentos).
- No terceiro quadrimestre de 2021, o atendimento pré-hospitalar terrestre realizado pelo SIATE manteve em funcionamento duas equipes
de Suporte Avançado de Vida (SAV) por meio de Veículos de Intervenção Rápida funcionando 24h por dia, e uma equipe de Suporte
Intermediário de Vida (SIV) atuando apenas em período diurno, 12h por dia. Juntas, essas equipes atenderam a 1.103 ocorrências de
urgências e emergências clínicas, traumáticas e transporte inter-hospitalar de pacientes..

OBSERVAÇÕES
Desse total de atendimentos, 711 foram prestados por equipe composta por médico e enfermeiros (SAV), e 392 pelo SIV, com a
presença de enfermeiro e técnico de enfermagem. Mediante essas informações, no terceiro quadrimestre, percebe-se incremento de
11,8% no número de atendimentos prestados pelo SIATE no APH terrestre quando comparado com o segundo quadrimestre. Esse
aumento no número de atendimentos chega a 15,74% quando comparado com o primeiro quadrimestre de 2021, demonstrando a
relevância do serviço para a população.
- Para a implantação e operacionalização do Sistema de Regulação Ambulatorial e Hospitalar nos 246 municípios, foram realizadas 156
visitas técnicas de acordo com as necessidades apresentadas pelos municípios do Estado de Goiás.
- O serviço de Tratamento Fora de Domicílio Interestadual, sob a Coordenação da SES-GO, por meio da Coordenação da Central
Estadual de Regulação de Alta Complexidade e Tratamento Fora de Domicílio (CCERAC/TFD), executa a emissão de passagens aéreas
e/ou terrestres e ajuda de custo para pacientes e acompanhantes que, por motivo de não haver serviço habilitado no Estado de Goiás,
fazem tratamento de saúde eletivo de alta complexidade em outra Unidade Federativa do país.

167



- No segundo quadrimestre do ano de 2021 o serviço retornou a normalidade, seguindo os agendamentos das unidades executantes.
Durante esse período observamos um aumento significativo nas solicitações para cadastrados no programa do TFD.
* Perfomance:
* Condução de reuniões para a definição do perfil da unidade com 25 unidades de saúde do Estado junto com a SAIS, Secretarias
Municipais de Saúde e Organização da Sociedade Civil.
* Condução de reuniões para definição dos indicadores de qualidade com 11 unidades próprias geridas pelo Estado:
- Centro Estadual de Atenção Psicossocial e Infanto-Juvenill (CAPSi)
- Central de Orientações em Saúde a População (CORI)
- Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide Neves-C.A.RA
- Central de Odontologia do Estado de Goiás Sebastião Alves Ribeiro- COEG
- Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar
- CREMIC
- Coordenação de Cadastro e Registro da SUVISA -CCR
- Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergências - SIATE
- Central Estadual de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa - CEMAC
- Centro Estadual de Avaliação Terapêutica Álcool e Outras Drogas (Ceat-AD)
- Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros - LACEN
- Creche Cantinho Feliz - CCF.
* Capacitação em cursos de Introdução à Gestão de Custos e Resultados promovido pela Planisa, Programa de Compliance do Estado
de Goiás, SIPEF (Sistema de Acompanhamento de Prestação de Contas Econômico Financeiro), Mesa Redonda sobre Precificação no
Estado de Goiás (Superintendência da Escola de Governo).
* Monitoramento e avaliação das unidades conveniadas e geridas por organização da sociedade civil, na qual foram analisadas as
produções mensais das 25 unidades listadas, tendo gerado 134 relatórios de indicadores de produção e de qualidade no 3º quadrimestre.
* Emissão de 12 Especificações Técnicas, visando delimitar as metas, com os indicadores de produção e de qualidade.
* Renovados e firmados 18 Planos de Fortalecimento da Atenção Especializada Regionalizada do Estado de Goiás renovados/firmados.
* Emissão de 56 notas técnicas de precificação de diversas unidades hospitalares e 09 análises administrativas de solicitação de recursos
a título de investimento da Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás – FUNDAHC.
* Elaboração de documentos norteadores de fiscalização, monitoramento e prestação de contas financeira, contábil e anual.
* Análise das Prestações de Contas Anual dos Termos de Colaboração, firmados entre a Secretaria de Estado da Saúde e as
Organizações da Sociedade Civil. Nesse contexto foi realizado em 2021, a Prestação de Contas do exercício de 2020, relativa ao Termo
de Colaboração nº 01/2020 - SES/GO, concernente ao Hospital das Clínicas Dr. Serafim de Carvalho - HCSC, nos moldes da Lei
13.019/2014, Lei 20.795/2020, RN nº 013/2017- TCE/GO no que couber, e instrumento contratual, na qual certificou, por meio do Parecer
Conclusivo GAB nº 38/2021, as contas analisadas como regulares com ressalva.
* Fiscalização realizada através do Sistema de Prestação de Contas Econômico-Financeiro – SIPEF para análise das prestações de
contas financeiras e contábeis de Organizações da Sociedade Civil. Os dados de movimentação financeira são transmitidos no primeiro
dia útil seguinte após a data do movimento financeiro (D+1). Assim, foram fiscalizados um total de 2710 (dois mil setecentos e dez)
registros realizados dentro do sistema de janeiro até a presente data. Os dados contábeis e gerenciais, até trinta dias após o fechamento
do mês. Salienta-se que toda a metodologia processual baseia-se no princípio do contraditório e ampla defesa, moralidade, padrões
éticos de probidade, decoro e boa-fé.
* Saúde Integral:
- Realização de visitas técnicas em diversos municípios.
- Disponibilização de 277 leitos de UTI por mês no 1º Quadrimestre cofinanciados com recursos do Tesouro, no 2º Quadrimestre com a
retirada dos leitos de Aparecida de Goiânia (pois o PCEP não está vigente) restaram 231 leitos, nas seguintes unidades de saúde: Santa
Casa de Misericórdia, em Anápolis; Hospital Dr. Domingos Mendes, em Ceres; por meio do PCEP, em Goiânia; por meio do PCEP, em
Aparecida de Goiânia (somente no 1º Quadrimestre); no Hospital de Caridade São Pedro d’Alcântara, em Goiás; na Santa Casa de
Misericórdia, em Catalão; no Hospital Nars Faiad, em Catalão; e no Hospital Padre Tiago na Providência de Deus, em Jataí.
- Este produto tem como objetivo ampliar e qualificar o acesso dos usuários do SUS, por meio de unidades públicas, filantrópicas ou
unidades privadas de forma complementar a ações e serviços de saúde, neste caso específico, leitos de UTI.
- No período de setembro a dezembro de 2021, o Estado de Goiás disponibilizou por mês 294 leitos de UTI gerais cofinanciadas com
recursos do Tesouro nas seguintes unidades de saúde: Santa Casa de Misericórdia, em Anápolis; Hospital Dr. Domingos Mendes, em
Ceres; por meio do PCEP, em Goiânia; na Santa Casa de Misericórdia, em Catalão; no Hospital Nars Faiad, em Catalão; Hospital São
Nicolau em Catalão; Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida em Caldas Novas; Hospital Municipal de Porangatu; Hospital
Municipal DR. Evaristo Vilela Machado; Hospital Municipal Modesto de Carvalho; Hospital Municipal de Morrinhos; Hospital Municipal de
Iporá; Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara, em Goiás Hospital Padre Tiago na Providência de Deus, em Jataí. Foram retirados o
de Aparecida de Goiânia pois o PCEP não está vigente.
- No período de janeiro a abril de 2021, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás cofinanciou 08 (oito) serviços de saúde, em 07 (sete)
municípios, sendo eles: Santa Casa de Misericórdia, em Anápolis; Hospital Domingos Mendes, em Ceres; Santa Casa de Misericórdia e
Hospital Araújo Jorge e PCEP, em Goiânia; PCEP, em Aparecida de Goiânia; Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara, em Goiás;
Santa Casa de Misericórdia de Catalão e Hospital Nars Faiad, em Catalão; e Hospital Padre Tiago, em Jataí.
- No período de setembro a dezembro de 2021, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás cofinanciou 17 (dezessete) serviços de saúde,
em 13 (treze) municípios, sendo eles: Santa Casa de Misericórdia, em Anápolis; Hospital Domingos Mendes e Hospital Ortopédico em
Ceres; Santa Casa de Misericórdia e Hospital Araújo Jorge e PCEP, em Goiânia; Hospital de Caridade São Pedro D'Alcântara, em Goiás;
Santa Casa de Misericórdia de Catalão e Hospital Nars Faiad e São Nicolau em Catalão; e Hospital Padre Tiago, em Jataí, Hospital
Municipal em Iporá, Hospital Municipal de Itumbiara em Itumbiara, Hospital Municipal de Morrinhos em Morrinhos, Hospital Sagrado
Coração em Nerópolis, Hospital Municipal de Porangatu em Porangatu, Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida em Caldas
Novas e Hospital de Enfrentamento ao Covid em Senador Canedo.
- Este produto integra o Plano de Fortalecimento de Média e Alta Complexidade nas regiões de saúde do Estado de Goiás e celebram
junto aos municípios e as respectivas unidades de saúde a complementação de valores de determinados serviços e ações, conforme
plano de trabalho entre as partes, os quais ofertam leitos de UTI, leitos de enfermaria, cirurgias eletivas, consultas, exames, tratamento
quimioterápico e porta de entrada emergências.
- CRU – Central de Regulação das Urgências
USA – Unidade de Suporte Avançado (UTI móvel)
USB – Unidade de Suporte Básico
- Motolância – Veículo de intervenção rápida, utilizada para pré atendimento.
O Estado de Goiás cofinanciou o serviço de atendimento móvel em 107 municípios, sendo: * 78 Municípios com 01 USB habilitada e
qualificada: Abadiânia, Acreúna, Alto Paraíso, Alvorada do Norte, Anicuns, Aragarças, Araguapaz, Aruanã, Barro Alto*, Bela Vista de
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Goiás, Bom Jardim de Goiás, Bom Jesus, Britânia, Buriti de Goiás. Caçu, Caiapônia, Campos Belos, Chapadão do Céu, Cocalzinho,
Corumbaíba, Crixás, Doverlândia, Edealina, Fazenda Nova, Firminópolis, Flores de Goiás, Goianira, Goiatuba, Guapó, Hidrolândia,
Hidrolina, Indiara, Inhumas, Itaberaí, Itaguaru*, Itapaci, Itapirapuã, Itapuranga, Itauçu, Ivolândia, Joviânia, Jussara, Mara rosa,
Maurilândia, Minaçu, Montes Claros, Montividiu, Morrinhos, Mozarlândia, Mundo Novo, Nerópolis, Niquelândia, Nova Crixás, Novo Gama,
Orizona, Padre Bernardo, Palmeiras de Goias, Paraúna, Petrolina, Piracanjuba, Piranhas, Pires do Rio, Pontalina, Quirinópolis, Rio
Quente, Sanclerlândia, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São Miguel do Araguaia, Silvânia, Uruana, Vianópolis,
Vicentinópolis, Vila Boa.
- 02 Municípios com 02 USB habilitadas e qualificadas:
Pirenópolis e Cidade Ocidental.
- 02 Municípios com 01 USA e 03 USB habilitadas e qualificadas:
Águas Lindas de Goiás e Ipameri
- 02 Municípios com 01 USB e 01 USA e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Iporá e Goiás
- 14 Municípios com 01 USB e 01 USA habilitadas e qualificadas:
Alexânia, Catalão, Corumbá de Goiás, Cristalina, Goianésia, Jaraguá, Jataí, Mineiros, Posse, Santa Helena de Goiás, São Luís dos
Montes Belos, Trindade, Uruaçu, Valparaíso de Goiás.
- 01 Município com 01 USA e 02 USB e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Rio Verde
- 01 Município com 01 USA e 02 USB habilitadas e qualificadas:
Senador Canedo
- 01 Município com 04 USA e 13 USB e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Goiânia
- 01 Municípios com 01 USA, 01 USB e 01 Motolância, habilitadas e qualificadas:
Rubiataba
- 01 Municípios com 01 USA, 01 USB e 01 Motolância e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Ceres
- 01 Município com 01 USA, 02 USB e 01 Motolância e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Porangatu
- 02 Municípios com 01 USA, 02 USB e 02 Motolâncias e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Itumbiara e Luziânia
- 01 Município com 01 USA, 03 USB e 02 Motolâncias e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Formosa
- 01 Municípios com 02 USA, 04 USB e 02 Motolâncias e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Caldas Novas
- 01 Municípios com 02 USA, 06 USB e 02 Motolâncias e CRU habilitadas e qualificadas:
Anápolis
- 01 Municípios com 03 USA, 07 USB e 03 e Motolâncias e 01 CRU habilitadas e qualificadas:
Aparecida de Goiânia
OBSERVAÇÃO:
Barro Alto – 01 USB – habilitada pela Portaria GM/MS Nº 3.610, de 15 de dezembro de 2021, com feitos financeiros a partir da
competência dezembro de 2021;
Itaguaru – 01 USB – habilitada pela Portaria Nº 3.628, de 16 de dezembro de 2021, com feitos financeiros a partir da competência
dezembro de 2021;
Alexânia – 01 USA – Portaria GM/MS Nº 3.360, de 16 de dezembro de 2021, com feitos financeiros a partir da competência dezembro de
2021.
- Como a programação financeira de 2021 está encerrada, os municípios de Barro Alto, Itaguaru e Alexânia entrarão na planilha
orçamentária de 2022. Com o pagamento da parcela dezembro de 2021 inclusa.
- O Estado de Goiás cofinanciou 01 Unidade de Pronto Atendimento nos municípios de Anápolis, Ceres, Goianésia, Formosa, Planaltina,
Valparaíso de Goiás, Inhumas, Trindade, Senador Canedo, Campos Belos, Uruaçu, Iporá, Catalão, Rio Verde, Santa Helena de Goiás,
Mineiros, Caldas Novas e Itumbiara. Neste mesmo período os municípios de Luziânia e Goiânia tiveram 02 Unidades de Pronto
Atendimento 24 horas, cofinanciadas e Aparecida de Goiânia, 03 UPAs. Atualmente o Estado possui 27 UPA cofinanciadas. O município
de Pontalina foi habilitado pela Portaria GM/MS nº 1.874 de 9 de agosto de 2021, com efeito financeiro a partir da nona parcela de 2021.
* Coordenação de Habilitação:
- Aberto solicitação para Habilitação em Doenças Raras, para o Hospital Geral de Goiânia – HGG, via SAIPS/MS.
- Aberta solicitação para Habilitação de 10 Leitos de UTI pediátrica – Tipo II, para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste
de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL, via SAIPS/MS.
- Aberta solicitação para Habilitação em Unidade de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular, no serviço de Cirurgia
Cardiovascular e Procedimentos em Cardiologia Intervencionista e Cirurgia Cardiovascular Pediátrica para o Hospital Estadual de
Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL , via SAIPS/MS.
- Reenviado ao Ministério da Saúde, via SAIPS, após Diligência, processo de solicitação para Habilitação como Unidade de Assistência
de Alta Complexidade em Neurologia/Neurocirurgia para o Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador
Otávio Lage de Siqueira – HUGOL , via SAIPS/MS.
- Habilitado como Unidade de Assistência em Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia para o Hospital Estadual de Urgências
de Goiânia Dr. Valdomiro Cruz – HUGO, pela PRT GM/MS nº 3409 de 07 de dezembro de 2021.
- Aberta solicitação para Habilitação para o Núcleo de Ações Básicas de Saúde/NABS (CNES 4071468), em Itumbiara-GO, como Serviço
de Atenção Especializada no Processo Transexualizador, modalidade ambulatorial (Código 30.02), via SAIPS/MS.
- Enviado ao Ministério da Saúde, processo para Habilitação em Gestação de Alto Risco/GAR II para Santa Casa de Anápolis, via
SAIPS/MS.
- Reenviado ao Ministério da Saúde ao Ministério da Saúde, processo de Habilitação Unidade de Assistência de Alta Complexidade
Cardiovascular no Serviço de Cirurgia Cardiovascular, Procedimentos em Cardiologia Intervencionista e Laboratório de Eletrofisiologia,
para a Clínica Santa Mônica, em Aparecida de Goiânia-GO, via SAIPS/MS.
- Habilitado como Unidade de Alta Complexidade em Neurologia para Centro Médico Cirúrgico de Catalão LTDA - Hospital São Nicolau
em Catalão-GO, CNES 2442620, pela PRT GM/MS nº 3778 de 21 de dezembro de 2021.
- Habilitado de 07 leitos de UTI Adulto Tipo II para o Hospital do Câncer de Rio Verde, em Rio Verde-GO – pela PRT GM/MS nº 3465 de
09 de dezembro de 2021.
- Aprovado pelo Ministério da Saúde a habilitação de 03 leitos de UTI Adulto Tipo II para o Hospital São Silvestre, em Aparecida de
Goiânia-GO, através de Portaria GM/MS n° 3933 de 31/12/2020 (válida à partir da data de publicação em jan/2021).
- Autorizados pelo Ministério da Saúde, 982 leitos de UTI/SARS/COVID-19 no Estado de Goiás.PRT GM/MS nº 3202 de 18de Novembro

169



de 2021;
- Autorizados pelo Ministério da Saúde, 226 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para o Estado de Goiás.
- Realizadas reuniões de Apresentação da Coordenação de Habilitação à Superintendência de Performance, à Gerência de projetos
Estratégicos e aos Coordenadores de Performance Regionais.
- Realizadas reuniões (15 reuniões no período) para estruturação, validação e apresentação do Painel ORION, ferramenta de
transparência AIHS/glosadas no estado de Goiás, como instrumento de planejamento em saúde.
- Participação em CIR/Gts da Atenção em Saúde/CIB, apresentando pautas referentes aos serviços de habilitação em curso nesta
coordenação.
- Busca ativa e planilhamento dos contatos dos gestores de saúde dos 246 municípios do estado de Goiás, com atualização dos
secretários de saúde, endereço e telefones de contato das SMS.
- Busca ativa e planilhamento dos contatos dos gestores das unidades de saúde que possuem processos de habilitação nesta
coordenação (Direção Geral e Técnica), endereço e telefones de contato.
- Realizado solicitação de atualização de CNES em relação ao n° leitos de UTI COVID nas unidades próprias sob gestão Estadual para a
Gerência de regulação ambulatorial – GERAM.
- Conferência do quantitativo de Leitos das solicitações de autorização de leitos de UTI COVID e/ou Suporte Ventilatório com o Plano de
Contingência do Estado.
- Contatos diretos com o Ministério da Saúde quanto as propostas rejeitadas dos leitos de SVP.
- Planilhamento para controle dos leitos de UTI SARS/COVID.
- Planilhamento para controle dos leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar SARS/COVID.
- Planilhamento dos Serviços habilitados nas unidades próprias do estado de Goiás.
- Planilhamento dos Serviços contratados e conveniados nas unidades próprias do estado de Goiás.
- Atualização diária das demandas internas no trello.
- Treinamento por plataforma On Line – “Manual de Redação do Governo de Goiás”.
- Monitoramento diário das propostas inseridas na plataforma do Ministério da Saúde/SAIPS.
- Monitoramento diário da Imprensa Oficial – Portarias Ministeriais relacionadas às habilitações de serviços de saúde em Goiás.
- Reuniões com os gestores das Unidades de Saúde/Municipais.
- Realizado estudo de Impacto Financeiro das seguintes especialidades: Traumatologia e Ortopedia, Cirurgia Cardiovascular, Neurologia.
- Realizado o fluxograma do processo de habilitação dentro do Estado de Goiás.
- Cancelamento de autorização de 581 leitos de UTI SARS/COVID 19 no Estado de Goiás de 982 leitos de UTI SARS COVID 19
Autorizados pelo MS
- Solicitado o cancelamento da autorização de 22 leitos de Suporte Ventilatório Pulmonar para o município de Goianésia;
- Aprovado a habilitação de 10 leitos de UTI Ped Tipo II - Ap. Goiânia-HMAP, na plataforma do Ministério da Saúde/SAIPS. Aguardando
publicação de portaria;
- Aprovado a habilitação de 20 leitos de UTI adulto Tipo II - Ap. Goiânia-HMAP, na plataforma do Ministério da Saúde/SAIPS. Aguardando
publicação de portaria;
- Encaminhado a solicitação de habilitação de 20 leitos de UTI adulto Tipo II - HCN de Uruaçu para a SUVISA/SES para completar a
solicitação junto ao Ministério da Saúde/SAIPS;
- Enviado para Habilitação como Unidade de assistência em Alta Complexidade em Terapia Nutricional Parenteral e enteral para o
Município de Rio Verde, hospital do Câncer de Rio Verde;
- Aberto processo na Coordenação de Habilitação para conferência de documentos para solicitação de Unidade de assistência em Alta
Complexidade em Terapia Nutricional Parenteral e enteral para o HUTRIN;
- Finalizado processo de conferência da instrução documental para a Habilitação como Unidade de Assistência em Alta Complexidade em
Traumatologia e Ortopedia para o Hospital Ortopédico de Ceres;
- Reiniciada Instrução Documental dos processos de Habilitação: Hospital Dia – HUGO, Hospital Dia – HC, Doenças Raras – HGG
- Concluído processo de Habilitação em Terapia Nutricional Enteral para o Hospital Jacob Facuri, após indeferimento pela SMS Goiânia -
Retornou em Diligência, pelo Ministério da Saúde, Processo de Habilitação em Traumatologia e Ortopedia para o HUGO.
OBS: Houve realização no produto 8985, porém sem custo financeiro no ano de 2021.

AÇÃO: 2149 - ATENDIMENTO ASSISTENCIAL EM SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Saúde Mental e Populações Específicas:
- A unidade de assistência aos radioacidentados foi criada pelo Governo do Estado de Goiás através da Lei nº 10.339 de 09/12/1987 com
a denominação de Fundação Leide das Neves Ferreira - SULEIDE.
- Hoje denominado Centro de Assistência aos Radioacidentados, o CARA é o sucessor de parte das atribuições da extinta Suleide
ambulatorial da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, vinculada à Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas –
SUSMEP/SES-GO.
- Atualmente, conta com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, enfermeiros, odontólogos, psicólogos, assistentes socais,
que prestam assistência e realizam o monitoramento às vítimas de contaminação ou irradiação com dose de exposição identificada à
época do acidente, bem como as incluídas por vias judiciais ou administrativas.
- Os atendimentos são preferencialmente realizados por meio de agendamento ou demanda espontânea para fins de recadastramento
(monitoramento) ou livre demanda dos radioacidentados.
- Os dados coletados são inseridos no Sistema de Monitoramento dos Radioacidentados – SISRAD, onde são acompanhados os efeitos
tardios do Césio 137.
- O CARA responde também, pelos processos de solicitação de Pensão Estadual e Federal realizando as perícias médicas e avaliações.
- Os atendimentos aos radioacidentados para fins de atualização dos dados cadastrais, bem como os dados médicos.
- Foram intensificados procedimentos de busca ativa dos pacientes cadastrados na unidade e que se encontravam afastados devido à
Pandemia de Covid.
- No período de setembro a dezembro de 2021 foram realizadas 148 perícias médicas pela Junta Médica Oficial e Comissão Médica
Estadual com finalidade de avaliar e emitir parecer nos processos de solicitação de pensão.
* Performance:
* Gerenciar o funcionamento dos Hospitais Geridos Por Organizações Sociais de Saúde:
- Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira - HUGOL.
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- Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr.Henrique Santillo - CRER.
- Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária – Colônia Santa Marta - HDS.
- Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano – HCN
- Hospital do Servidor Público Fernando Cunha Júnior – Hospital de Campanha de Goiânia.
- Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química de Aparecida de Goiânia – CREDEQ Professor Jamil Issy
- Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime - HEELJ.
- Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorim – HEJA
- Hospital Estadual de Santa Helena de Goiás Dr. Albanir Faleiros Machado - HERSO
- Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi - HGG.
- Hemocentro Coordenador Estadual de Goiás Dr. Nion Albernaz – HEMOCEG
- Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar - HDT.
- Centro de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Soliedariedade - CEAP-SOL
- Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do Nascimento - HMI.
- Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes - HEMNSL.
- Hospital Estadual Aparecida de Goiânia Caio Louzada – HEAPA.
- Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique – HEANA.
- Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos.
- Hospital Estadual de Goiânia Valdemiro Cruz – HUGO.
- Hospital Estadual da Região do Entorno – Formosa.
- Hospital Estadual de Luziânia.
- Hospital de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó.
- Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos – HETRIN.
- Policlínica Estadual da Região Sudoeste – Quirinópolis.
- Policlínica Estadual da Região Nordeste – Posse.
- Policlínica Estadual da Região São Patrício – Goianésia.
- Complexo Central de Regulação.

OBSERVAÇÕES
* Acompanhamento dos processos de Chamamentos Públicos:
- Hospital Regional de Itumbiara São Marcos,
- Hospital Regional de Luziânia,
- Hospital Municipal de Formosa Dr. César Saad Fayad,
- Hospital de Campanha – São Luís dos Montes Belos,
- Hospital Regional de São Luís de Montes Belos Dr. Geraldo Landó,
- Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime – HEELJ,
- Hospital de Urgência da Região Sudoeste – HERSO,
- Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorin,
- Hospital de Enfrentamento à COVID do Centro-Norte Goiano
* Dos processos de Chamamentos Públicos finalizados:
- Hospital Estadual de Jaraguá Dr. Sandino de Amorin - HEJA
- Hospital Estadual de Pirenópolis Ernestina Lopes Jaime – HEELJ
- Policlínica de Formosa
- Policlínica Cidade de Goiás
- Policlínica de São Luís Montes Belos
* O Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG), unidade de saúde do Governo de Goiás, iniciou uma nova etapa do Ambulatório TX, Serviço
Especializado do Processo Transexualizador do hospital, que agora passa a realizar cirurgia de redesignação sexual.
A cirurgia de redesignação, em que são criadas a genitália externa e a vagina, é mais uma etapa do processo transexualizador realizado
pelo Ambulatório, criado pelo HGG para atender a demanda da população transexual do Estado.
* Obra de Ampliação e Reforma no HETRIN – Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos e Hospital Municipal de Formosa
De. César Saad Fayad.
* Realizada diariamente/mensalmente no Sistema de Prestação de Contas Econômico Financeiro (SIPEF), a análise do quantitativo dos
apontamentos transmitidos pelas organizações sociais, até a data de 28 de dezembro 2021, com base nas informações financeiras,
fiscais e contábeis relacionados aos documentos que foram transmitidos por estas entidades, através deste sistema. Tal análise é
efetivada conforme estabelece a Portaria nº 1038/2017 – SES/GO.
* Encaminhamento mensal do "Kit Contábil", que inclui Balancetes Analíticos, Livro Diário, Livro Razão, Folha de Pagamento, Extratos
Bancários, e Recibo CAGED (Cadastro Geral de empregados e desempregados).
* Visitas “in loco” nos hospitais e nas sedes das organizações sociais tendo em vista a apuração de descumprimentos contratuais e/ou de
levantamento de documentos relacionados a possíveis irregularidades cometidas por estas entidades.
* Elaboração de Relatórios de Acompanhamento Financeiro e Contábil (RAFIC) e de Notas Técnicas, referente ao 1º Semestre de 2021,
concernentes às unidades hospitalares relacionadas abaixo: HEELJ/IBGH, HEELJ/FUNEV, HEJA/IBGH, HEJA/CEM, CEAP-SOL/ISG,
HDT/ISG, HUTRIN/IMED, CREDEQ/ABEVIDA, HUGOL/AGIR, HDS/AGIR, ÁGUAS LINDAS/AGIR, FORMOSA/IMED, SLMB/IMED,
SLMB/INSTITUTO LAGOS – RIOS, ÁGUAS LINDAS/INSTITUTO LAGOS – RIO, HCAMP GOIÂNIA/AGIR, CRE/IGPR, HMI/IGH,
HUAPA/IGH, HEMNSL/IGH, HURSO/IBGH, HURSO/IPGSE, HGG/IDTECH, HEMORREDE/IDTECH, HCAMP LUZIÂNIA/IMED,
POLICLÍNICA DE POSSE/INSTITUTO LAGOS-RIO, HUANA/FUNEV, CRER/AGIR.
* Ios_Transparência:
- Monitoramento na página de cada OS, referente ao Portal da Transparência.
- Reuniões com a Controladoria Geral do Estado de Goiás – CGE e Organizações Sociais na construção do Plano de Ação para a
regularização de informações e publicações de material na página Ios_Transparência.
* Diversas Reuniões de Monitoramento dos Contratos de Gestão das Unidades Hospitalares geridas por OSS
* 13 Relatórios Finalizados da Comissão de Monitoramento e Acompanhamento dos Contratos de Gestão – COMACG.
* Encaminhamento de documentos referentes à prestação de contas anual exercício 2020 das OSS que gerenciam as unidades de saúde
do Estado.
* Atendimento de demandas da CGE relativas à prestação de contas do exercício de 2018, referentes ao CREDEQ e HURSO.
* Elaboração de Relatórios após análise dos documentos apresentados pelas OS em resposta aos check List, que serão encaminhados
às Organizações Sociais.
* Elaboração de respostas às demandas da CGE (Controladoria Geral do Estado) relativas a prestação de contas exercício 2018 e 2019.
* Encaminhado às Organizações Sociais, as orientações para Prestação de Contas Anual de 2021, como anexo ao Ofício Circular nº
1375/2021-SES.
* Análise das documentações de todas as Comissões previstas nos Contratos de Gestão das Unidades regidas por Organizações Sociais
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(OSS).
* Elaboração do Plano Anual da Coordenação de Qualidade.
* Identificação de condições perigosas estruturais, para que sejam tomadas as providências necessárias para eliminar as situações de
riscos nas Unidades geridas por OSS.
* Investigação e análise das causas de acidentes de trabalho para eliminar os riscos.
* Verificação do cumprimento das normas e procedimentos de segurança na aplicação de providências preventivas.
* Solicitação de alvarás de fiscalização e funcionamento de todas as Unidades geridas por OSS.
* Discussão das questões relevantes da Ouvidoria pertinentes às demandas dos(as) cidadãos (ãs) e outras partes interessadas, a
respeito da atuação da Organização Social.
* Análise das necessidades e expectativas dos usuários, colhidas por meio de sugestões, denúncias, elogios, solicitações e reclamações,
relativas às ações e aos serviços de saúde prestados à população pelas Oss.
* Monitoramento quanto a celeridade e qualidade das respostas das demandas registradas nas Unidades Hospitalares, Ouvidoria da SES
e Controladoria Geral do Estado (CGE) pelos usuários dos Serviços de Saúde.
* Monitoramento e análise dos resultados das Pesquisas respondidas pelos usuários quanto a qualidade dos serviços prestados pelas
Unidades de Saúde.
* Monitoramento e análise dos indicadores de Absenteísmo e Turnover por Setor e por Profissional, considerando como parâmetros, os
índices estabelecidos por Instituições Especializadas.
* Realizamos cursos de Capacitações: Ética no Serviço Público, Compliance Público - Eixo 3, Segurança do Paciente e Qualidade em
Serviço de Saúde e Acesso à Informação.
* Acompanhamento e análise das atividades econômicas relacionadas à execução das atividades assistenciais das Unidades de Saúde.
* Participação de reuniões COMACG (elaboração de apresentações com levantamento de dados extraídos do sistema KPIH e confecção
de Atas após reunião: HETRIN, CRER, HDS, HEEL, HEJA, HERSO, HETRIN, HEMORREDE, HGG).
* Elaboração de relatórios de Execução das Unidades de Saúde – COMACG, aproximadamente 34, sendo Hospitais, HCamps e
Policlínicas: HETRIN, HEELJ, GOIANÉSIA, HEJA, HERSO, HDS, CRER, HCN, LUZIÂNIA, FORMOSA, HUGOL, SLMB, Hcamp
GOIÂNIA, CREDEQ, ITUMBIARA, CRE, POSSE, HMI, HEAPA, HEANA, HUGO, HDT, CEAP-SOL e HEMOCEG.
* Verificações diárias e validações de solicitações “DE/PARA” para reabertura de competências, com intuito de correção, regularização ou
inserção de dados por parte das OSS: IMED, Instituto CEM, IGH, IPGSE, FUNEV, ABEVIDA, INTS, AGIR e IDTECH.
* Realização de curso presencial e treinamentos online com a Planisa, além de treinamento interno junto a equipe da COES sobre
precificação
* Análise diária dos dados disponibilizados pelas OSs no Sistema KPIH e realização de apontamentos.
* Realização de Curso de Capacitação de Orçamentos de Unidades de Saúde online.
* Realização diariamente de análise de dados disponibilizados pelas OSs no Sistema KPIH e feito apontamentos.
* Reuniões com a consultora PLANISA, presenciais e a distância, para auxílio às análises das unidades de saúde e respostas a
documentos via SEI, sendo 13 reuniões nesse período.
* Envio de documentos mensais à PLANISA, referente a folha de pagamento dos servidores cedidos SES.
* Saúde Integral:
- Aumento da produção da Central de Odontologia, apesar das restrições relativas à pandemia e abertura de processos (em andamento)
para compras de materiais odontológicos.
- Devido a não conclusão de alguns processos, houve redução da oferta de vagas em Cirurgia, Endodontia, Periodontia e Reabilitação
Oral.
- Atendimento de Constelação Familiar, Meditação e Práticas Corporais chinesas foram suspensas temporariamente por ser atividade em
grupo e gerar aglomeração.
- Dispensação na Farmácia de 499 medicações advindas de receitas homeopáticas prescritas por profissional da unidade.
- Dispensação de 160.320 complexos homeopáticos para diversos órgãos e municípios.
- No período de janeiro a agosto foram realizados 4.367 atendimentos médicos contemplando consultas, acupuntura, homeopatia e
fitoterapia.
- No mesmo período foram realizados 8.271 atendimentos não-médico: contemplando Auriculoterapia, Magnetoterapia, Ventosaterapia,
YNSA, Florais de Bach, Reiki, Terapia ocupacional, Psicologia, Fisioterapia, acupuntura, homeopatia, fitoterapia e atividades
complementares.
- Em razão da disseminação do novo Corona Vírus (2019-nCov), a unidade encontrou-se em cumprimento do Decreto Governamental nº
9.633 de 13 de março de 2020, que estabelece as normativas de funcionamento das unidades de saúde; e em sua consideração nº 01
estabelece o Teletrabalho e Desocupação Funcional por Calamidade Pública.
Dessa forma alguns servidores foram colocados a disposição do CIEVS e CORI no Teleatendimento, ocasionando a descontinuidade dos
atendimentos realizados na unidade a partir de 23 de março de 2020, quando houve a redução das agendas de atendimento médico.
Porém, os mesmos retornaram de forma paulatina nesse segundo quadrimestre respeitando os decretos ora editados.
Neste sentido a direção da unidade vem reorganizando as ações conforme normas e metas estabelecidas pela SES, e demonstra abaixo
os atendimentos oferecidos pela unidade conforme o produto preestabelecido (3890-atendimento médico) e também informa as outras
atividades desenvolvidas dentro das Práticas Integrativas e Complementares, bem como a produtividade da Farmácia que a unidade
possui, porém estes produtos ainda não são contemplados com códigos no PPA.
- Atendimento Médico no 3º quadrimestre: 2.140 atendimentos, contemplando consultas, acupuntura, homeopatia e fitoterapia.
- Demais atendimentos no 3º quadrimestre: 20.632 com enfermeiros e terapeutas (auriculoterapia, magnetoterapia, ventosaterapia,
YNSA, moxabustão, florais de bash, reiki).
- Realização de visitas técnicas em 14 municípios, nas bases do SAMU, UPA, policlínicas de Goianésia, inauguração da policlínica e
treinamento da equipe multiprofissional, avaliação do serviço de hemodiálise (Clínica Climer), Hospital Municipal, CEO (Central de
odontologia) do município, obra de reforma do edifício que abrigará serviços de hemodiálise, clínica de hemodiálise e HCAMP. Municípios
atendidos: Petrolina de Goiás; Goianésia; Águas Lindas de Goiás; Luziânia; Novo Gama; Valparaíso de Goiás; Alexânia; Campos Belos;
Posse; Porangatu; Iporá; Quirinópolis; Pontalina e Itumbiara.

AÇÃO: 2150 - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
- Aumento de 3% nos transplantes comparados ao mesmo período do ano passado, o que demonstra que Goiás tem conseguido manter
os transplantes mesmo diante da pandemia.
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- Realizado no segundo quadrimestre em Goiás 36 transplantes de órgãos sólidos e 195 transplantes de tecidos, com ênfase em córneas
que corresponde a 90,2% dos transplantes de tecidos.
- Realizado no terceiro quadrimestre em Goiás 51 transplantes de órgãos sólidos e 172 transplantes de tecidos, com ênfase em córneas
que corresponde a 82,55% dos transplantes de tecidos.
- Aumento de 56,5% no número de doadores de órgãos comparado ao mesmo período do ano passado. Nesse período, houve também
uma redução da recusa familiar de 59% para 52,6%.
- Captados no segundo quadrimestre 58 órgãos e 213 tecidos, totalizando um aumento de 96% em comparação com o mesmo período
de 2020.
- Captados no terceiro quadrimestre 80 órgãos e 168 tecidos, totalizando um aumento de 5,5% em comparação com o mesmo período de
2020.
- Queda no número de campanhas de captação de órgãos e tecidos, decorrente da necessidade do distanciamento social e adaptação
aos novos recursos tecnológicos, diante do cenário pandêmico.
- Realizadas 27 campanhas no primeiro quadrimestre, repercutindo na redução das recusas familiares de 59% para 52,6%.
- Realizadas 19 campanhas no segundo quadrimestre. O número de campanhas permanece sem grandes destaques, devido às
dificuldades dos encontros e abordagens presenciais na permanência do cenário atual com COVID-19.
- Realizadas 33 campanhas no terceiro quadrimestre, totalizando um aumento de 73,6% com relação ao segundo quadrimestre, isso se
justifica devido as campanhas realizadas em Setembro, que é o mês Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos.
OBS: Houve realização nos produtos 9069 e 9071, porém sem custo financeiro no ano de 2021.
AÇÃO: 2151 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES
DA SES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
*Evolução de Obras: acumulado de janeiro a dezembro: % físico executado do valor contratado:
- Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN: 99,58%, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 56.041.690,61
- Hospital Estadual do Centro Norte Goiano – HCN continuação: 98,60%, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 60.429.391,49
- Policlínica Formosa: 96,38%, órgão executor SES. Valor faturado: R$ 9.816.837,93
- Policlínica Posse: 98,89%, órgão executor SES. Valor faturado: R$ 11.438.410,50
- Policlínica Goiás: 95,69%, órgão executor SES. Valor faturado: R$ 9.946.422,94
- Policlínica São Luís de Montes Belos: 93,55%, órgão executor SES. Valor faturado: R$ 9.547.961,39
- Policlínica Goianésia: 100,00%, órgão executor SES. Valor faturado: R$ 9.624.164,23
- Policlínica Quirinópolis: 100,00%, órgão executor SES. Valor faturado: R$ 9.873.315,55
- CREDEQ Caldas Novas - paralisada: 50,06%, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 14.263.740,70
- CREDEQ Morrinhos - paralisada: 42,97, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 13.030.232,35
- CREDEQ Goianésia - paralisada: 99,19%, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 28.001.123,97
- CREDEQ Quirinópolis - paralisada: 98,47%, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 29.245.740,42
- Reforma / Adequação Complexo Almoxarifado/UBV: 59,68%, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 7.994.046,66
- Elaboração de projetos executivos de arquitetura e engenharia para conclusão do Hospital Estadual de Urgências de águas Lindas de
Goiás: 72,07%, órgão executor Goinfra. Valor faturado: R$ 965.406,00
Total: R$ 282.609.806,68
OBS: Importante destacar que o cálculo para se chegar aos valores das evoluções das obras são a diferença da coluna “Valor Faturado”
da planilha de acompanhamento de obra de 05/01/2021 e de 03/01/2022.
* EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES:
- Compatibilização dos projetos e infraestrutura dos equipamentos de Imagem e CME do Hospital do Centro Norte Goiano (HCN).
- Compatibilização dos projetos e infraestrutura dos equipamentos do Hospital de Águas Lindas de Goiás (HEALGO).
- Adequação de aquisições via Licitação utilizando a lei 8.666/1993 e lei 14.133/2021.
- Adequação de aquisições a título de investimento utilizando a portaria 426/2021 e 2116/2021.
- Adequação de aquisições fundo a fundo u.lizando a portaria 526/2019.
- Criação das Solicitações de Bens e Serviços (SBS’s) para equipar Policlínicas de Quirinópolis, Goianésia, Formosa, Goiás e São Luiz
dos Montes Belos.
- Criação das Solicitações de Bens e Serviços (SBS’s) para equipar Hospital de Águas Lindas de Goiás (HEALGO), Hospital do Centro
Norte Goiano (HCN).
- Inauguração dos Hospitais: Hospital do Centro Norte Goiano (HCN) e Hospital da Criança e Adolescente.
- Inauguração das Policlínicas de Quirinópolis e Goianésia.
- Ateste de notas fiscais e recebimento de diversos equipamentos médico-hospitalares para equiparem as unidades de saúde da
SES/GO.
- Aquisição do Sistema de Monitoramento da Neovoero.
- Capacitação da Coordenação de Engenharia Clínica para utilização do Sistema de Monitoramento da Neovero.
- Realização dos Inventários das unidades de saúde do Estado que serão monitoradas através do Sistema de Monitoramento da
Neovero.
- Participação da construção do Sistema de Indicadores de Gestão das Unidades de Saúde do Estado de Goiás – SIGUS.
- Gestão da inservibilidade de diversos equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
- Relocação de equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
- Gestão e Fiscalização do ciclo de vida dos equipamentos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás.
- Criação e atualização de Procedimentos Operacionais Padrões (POP’s), formulários e fluxogramas para fluxos internos da Coordenação
de Engenharia Clínica (CEC) e também para fluxos externos – para aquisições das OSS’s.
*MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
- Efetivação de contrato novo para manutenção de bombas e motores.
- Instalação de projeto piloto de acesso e parametrização remota de equipamentos de refrigeração.
- Transferência de câmara fria da Regional de Saúde de Luziânia para Regional de Saúde de Itumbiara.
- Instalação de projeto piloto de automação de sistemas de refrigeração.
- Ampliação dos sistemas de refrigeração ambiente das salas da rede de frio estadual.
* MANUTENÇÃO PREDIAL:
- Gerenciamento de Serviços de manutenção predial preventiva e corretiva em Unidades desta Secretária.
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OBSERVAÇÕES
- Renovação do contrato de manutenção predial vigente.
- Elaboração de novo Edital para contratação de serviços de manutenção predial.
* PROJETOS:
- Estudo técnico e financeiro de processos de elaboração de projetos, construção, reforma ou adequação de Unidades de Saúde sob
gestão de Organizações Sociais, para liberação de recursos a a título de investimento.
- Estudo técnico e financeiro de processos de financiamento ou transferência voluntária dos recursos estaduais para as ações e os
serviços de saúde, para investimento em reforma, adequação e ampliação de unidades de média e alta complexidade.
- Análise dos projetos de conclusão do HEALGO elaborado pela GOINFRA.
- Elaboração de projeto de Layout e acondicionado para reforma e readequação de Imóvel – METAGO.
- Elaboração de projeto de comunicação visual para atender todos as unidades administrativas e assistenciais geridas pelas SES.
- Elaboração de projetos de sistema de vigilância por video-monitoramento - Circuito Fechado de TV - CFTV CMAC JB - Almoxarifado e
Sede.
- Elaboração de projetos para adequação do layout do espaço físico que abriga a Gerência de Avaliação das Unidades Próprias e
Conveniadas - GAUPC.
* Indicadores monitorados da ação:
- Percentual de execução de manutenções prediais: 98,78%
- Percentual de execução das obras da SES: 52,41%

AÇÃO: 2152 - ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ATENÇÃO
INTEGRAL À SAÚDE E FORTALECIMENTO DO SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Saúde Mental e Populações Específicas:
- Aprovação e pactuação de mudança de objeto do Plano de Ação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência para habilitação da
APAE de Itumbiara em Centro Especializado em Reabilitação – CER II nas modalidades física e intelectual.
- Aprovação e pactuação de mudança de objeto do Plano de Ação da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência e habilitação do
município de Iporá em Centro Especializado em Reabilitação – CER II nas modalidades física e intelectual.
- Anuência do Grupo Condutor da Rede de Cuidados a Pessoa com Deficiência, para habilitação na modalidade visual do Centro
Especializado em Reabilitação do município de Anápolis (CER III – Física, Auditiva e Intelectual).
- Atendimento da Oficina Ortopédica Itinerante na Regional São Patrício II – no município de Goianésia, no período entre 18 à 22 de
janeiro de 2021, tendo 120 pacientes atendidos e 208 Órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.
- Organização da APS nos polos de saúde nas aldeias em território goiano, melhorando a articulação com as redes municipais e estadual
e, dessa forma, atender às demandas de saúde no contexto da pandemia.
- Organização de apoio\Educação Permanente aos profissionais que compõem a RAPS.
- Melhoria nos processos de articulação entre os pontos de atenção para o atendimento da população indígena.
- Reconhecimento dos processos de trabalho próprios de cada partícipe do sistema/subsista e melhoria dos fluxos de atendimento e
comunicação entre os serviços e profissionais envolvidos.
- Articulação, organização e preparação de testagem em massa e vacinação contra a covid-19.
- Ampliação do apoio técnico aos municípios por meio das Regionais de Saúde e Equipe da Gerência de Cuidado a Populações
Específicas.
- Estratégias de saúde e abordagem das comunidades indígenas no contexto da pandemia da Covid-19 com rodas de conversas,
reuniões ordinárias e extraordinárias de Acompanhamento e Monitoramento da Saúde da População Indígena do DSEI-Araguaia e,
especificamente, do Estado de Goiás nos municípios de Minaçu, Aruanã, Nova América e Rubiataba. Casa Nacional de Saúde do Índio
de Goiânia (CASAI-Goiânia) e Fundação Nacional do Índio-FUNAI.
- Orientação na organização das demandas e dos fluxos assistenciais da rede.
- Orientações a respeito da cobertura da Primeira Reunião de Monitoramento da Situação da Saúde da População Quilombola Pós
Vacina contra COVID-19.
- Orientação no atendimento das demandas e dos fluxos assistenciais da rede do território de forma intra e intersetorial.
- Orientação quanto a utilização dos recursos do repasse extra disponibilizados pelo Estado pela portaria 1781/20.
- Apoio institucional às Regionais de Saúde a acerca do processo de implantação e habilitação dos serviços de atenção à saúde mental.
- Apoio na Construção da Proposta de Prevenção ao Suicídio.
- Incentivo a habilitação dos CAPS de acordo com a portaria 2663 de 11 de outubro de 2017 que redefine os critérios para o repasse do
Incentivo para a Atenção Especializada aos Povos Indígenas – IAE-PI, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.
- Processo de levantamento de dados acerca do número estimado de usuários de álcool e outras drogas no Estado.
- Fiscalização das 24 Comunidades Terapêuticas que mantêm convênio com o Estado.
- Acompanhamento do repasse financeiro aos municípios que prestam serviço de saúde nas unidades prisionais, por meio da adesão a
contrapartida estadual. O recurso financeiro é destinado ao custeio/investimento, incluindo a contratação de pessoal para a realização
das ações de saúde nas unidades prisionais do Estado de Goiás.
77 municípios que receberam de janeiro a abril/2021, a soma total de R$ 5.890.688,00
78 municípios receberam de maio a agosto/2021, a soma total de R$ 5.960.676,00.
80 municípios receberam de setembro a dezembro, a soma total de R$ 6.129.646,00

OBSERVAÇÕES
-- Adesão a contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional do Município de Piracanjuba, Trindade, Simolândia,
Joviânia, Catalão e Palmeiras de Goiás.
- Ação de divulgação por meio de envio de ofícios junto a 15 municípios (Rio Verde; Formosa; Luziânia; Águas Lindas; Valparaíso;
Planaltina; Novo Gama; Senador Canedo; Itumbiara; Catalão; Jataí; Caldas Novas; Goianésia; Cidade Ocidental e Santo Antônio do
Descoberto) com critérios para implantar equipes de Consultório na Rua, pelo Ministério da Saúde.
- Divulgação da Contrapartida Estadual junto aos municípios (Goiânia, Trindade e Aparecida de Goiânia) que possuam Consultório na
Rua em funcionamento e habilitados mediante Portaria do Ministério da Saúde.
- Abertura de processo para transferência de recurso da contrapartida estadual para equipes de consultório na rua para o município de
Trindade.
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- Articulação e produção coletiva de Guia Orientador sobre cuidados em saúde para a população em situação de rua.
- Produção de documento orientador sobre a vacinação da população em situação de rua.
- Suporte na abertura de processos para equipes de Consultório na Rua aos municípios de Itumbiara, Caldas Novas, Catalão, Anápolis e
Rio Verde.
- Suporte no fluxo de processo de implantação e habilitação de leitos em saúde mental em hospital geral, junto aos municípios
solicitantes.
- Suporte no fluxo de processo de implantação e habilitação dos CAPS, UA, SRTs, EMAESM e PVC, junto aos Municípios solicitantes.
- Suporte aos gestores na análise das pactuações 2013/2014, promovendo revisão e reformulação da rede RAPS de acordo com as
necessidades correspondentes ao momento atual.
- Suporte aos municípios referente a portaria 3718/18 do Ministério da Saúde quanto às pendências perante ao MS.
- Estruturação de proposta de qualificação para os profissionais das equipes de consultório na rua em funcionamento em parceira com a
Fundação Oswaldo Cruz.
- Elaboração de notas técnicas e preparação para realização no segundo semestre de uma Oficina de Elaboração de Notas Técnicas de
Revisão Rápida de evidências para avaliação de tecnologias em saúde.
- Elaboração de relatório sobre a fiscalização das 24 Comunidades Terapêuticas com as quais o Estado mantém convênio.
- Elaboração e qualificação de indicadores de atenção à saúde mental para monitoramento e avaliação das unidades de saúde geridas
por OS.
- Elaboração de fluxos processuais, check list, relatório técnico de vistoria para implantação e habilitação dos dispositivos da RAPS, de
acordo com as portarias do MS.
- Elaboração de resumo expandido sobre os resultados obtidos na fiscalização das 24 Comunidades Terapêuticas com as quais o Estado
mantém convênio.
- Elaboração do Autógrafo de Lei nº 46, de 28 de abril de 2021, de iniciativa do Deputado Estadual Antônio Gomide para instituir a Política
Estadual de Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais.
- Elaboração de resumos expandidos sobre eMAESM, e texto para ebook sobre o adiantamento da contrapartida Estadual para CAPS,
UA, SRT.
- Levantamento e elaboração de gráficos com a série histórica de implantação de e-MAESM no Estado.
- Elaboração de texto sobre a Importância do Preenchimento do Quesito Raça/Cor nos formulários do SUS, conforme Portaria 344 do
MS, para compor texto de instrução aos Municípios.
- Levantamento estratificado do número de quilombolas maiores de 18 anos no estado de Goiás, através de planilha enviada às
Regionais de Saúde com municípios que tem população quilombola identificada, para efetivar a vacinação contra a COVID 19 da
população em questão.
- Inserção dos indicadores de monitoramento e avaliação no SIGUS.
- Realização de 24 exames em Faina.
- Realização de 79 atendimentos em dermatologia em Faina.
- Realização de apoio técnico e institucional aos municípios acerca do Programa de Volta para Casa – PVC.
- Formulação de instrumento de fiscalização das 24 Comunidades Terapêuticas que o Estado mantém convênio.
- Formulação de critérios de monitoramento do repasse da contrapartida Estadual, conforme CIB 050/2021.
- Formulação de indicadores de desempenho referente ao monitoramento das Organizações Sociais.
- Solicitação de Dahsobard para o painel de prevenção ao suicídio e planificação dos dispositivos do RAPS do Estado de Goiás –
CONECTA-SUS E GTI.
- Apresentação e discussão na CIB de março/2021, para socializar informações acerca das atualizações dos sistemas SIA/DATASUS e
SIH/DATASUS quanto aos bloqueios por crítica de sexo para procedimentos e exames relacionados à população transgênera no Estado
de Goiás, de forma a dar celeridade aos encaminhamentos represados na Secretaria de Saúde do Município de Goiânia.
- Apresentação da Politica Nacional da PopRua em reunião de Câmara Técnica e CIR das regionais de saúde Entorno Sul, Centro Sul e
Rio Vermelho.
- Ação com Superintendência da Igualdade Racial, Prof. Dumas, SASPNEGRA e CARAS. Pauta: Projeto dentro da área da Anemia
Falciforme.
- Ação com Regional Central: Marli - Coordenadora de Saúde Mental e Populações Específicas e sua equipe, para discussão do Projeto
de Capacitação da equipe de atenção Básica que atende as comunidades quilombolas do Estado, bem como inclusão da população no
eSUS.
- Autuação e mediação de processo para doação de insumos de prevenção e combate à Covid-19 e Infecções Sexualmente
Transmissíveis, à instituição que trabalha com apoio e acolhimento à população LGBT no Município de Aparecida.
- Acompanhamento e manifestação do requerimento da Delegada Adriana Accorsi, que aponta a necessidade do reconhecimento, por
parte do poder público municipal, das Comunidades Quilombolas do Município de Caiapônia, Goiás.
- Atendimento virtual (média de 10 demandas por semana) sobre o processo de vacinação nas comunidades quilombolas.
- Construção compartilhada de Guia Orientador para o cuidado em Saúde da População em Situação de Rua.
- Distribuição de insumos para proteção/cuidado à saúde da população em situação de rua (máscaras de tecido, sabonetes, lenços
umedecidos, squezees.
- Apoio técnico realizado à todas as Regionais de Saúde, como por exemplo a orientação à Sudoeste I sobre custeio de R$ 3.000.000,00
para reforma e ampliação para reabilitação auditiva do CER de Rio Verde.
- Lançamento do Ebook “Instrutivo para a implantação e implementação da PNAISARI, realizado pela Coordenação de Garantia da
Equidade – COGE/ CGGAP/DESF/SAPS Ministério da Saúde.
- Construção de Nota Técnica para a vacinação da População em Situação de Rua.
- Apoio institucional aos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis, Jaraguá, Goianésia, Caldas Novas, Catalão,
Itaberaí, Itumbiara, Novo Gama, Rio Verde.
- Articulação com outras áreas da SES para ações intra e intersetoriais no cuidado a população em situação de rua.
- Acompanhamento dos indicadores da Saúde Mental dos adolescentes do socioeducativo.
- Ações com a Secretaria Municipal de Saúde de Trindade para discutir sobre a adesão a PNAISP.
- Ações com Coordenação de Saúde da Regional Central para discutir com municípios de Araçu e Anicuns sobre a adesão a PNAISP.
- Ações com NEPEAS Núcleo de Estudo, Pesquisa e Extensão em Agroecologia e Sustentabilidade da UFG.
- Ação técnica com Hospital Estadual Alberto Rassi (HGG) para estabelecer as diretrizes da habilitação do referido hospital como Serviço
de Atenção Especializada e Serviço de Referência em Doenças Raras.
- Ação com a SMS de Faina, GERPOP. CORAS e Superintendência de Gestão Integrada para encaminhar soluções acerca do repasse
dos recursos de custeio de ações e atendimento dos pacientes de XP do município.
- 01 município atendido com contrapartida para processo transexualizador.
- Ações de orientações sobre Vacinação COVID 19 da Comunidade Quilombola, sobre orientação da Coordenação Estadual de Pop
Específicas/População Negra e Regional Rio Vermelho.
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- Ação com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDS, para realização de evento “Fortalecimento da Identidade Negra”,
em razão do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia 25 de julho.
- Acompanhamento do Target do planejamento estratégico para implantação de leitos de saúde mental em HG.
- Processo de elaboração de formulário para monitoramento e avaliação de CAPS 1, CAPS 2, CAPS 3, CAPS AD, SRT, UA-A, UA-I e
Leitos em saúde mental.
- Realização de diversas reuniões, assessorias técnicas, lives, campanhas, oficinas e visitas técnicas.
- Termo de Cooperação a OIM-ONU-Brasil e Universidade Federal para o estudo/pesquisa do acesso da população específicas no
Sistema Único de Saúde.
- Produção de instrumento digital em linguagem hipertextual de divulgação da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da
População do Campo, Floresta e Águas a ser utilizado no trabalho de matriciamento no primeiro Quadriênio de 2022;
- Monitoramento através do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação
de Rua - CIAMP-RUA Estadual;
- Consultoria à Secretaria de Saúde de Itumbiara no processo de credenciamento do Ambulatório Municipal de Transexualidades de
Itumbiara.
- Viagens e apoio presencial aos municípios: Itumbiara, Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás e Senador
Canedo.
- Assessoria remota ao Município de Goianésia para planejamento da programação do II Simpósio LGBTQIAP+ da região de saúde do
São Patrício II.
- Consultoria remota à Secretaria de Saúde de Itumbiara no processo técnico-burocrático para credenciamento do Ambulatório Municipal
de Transexualidades de Itumbiara no SAIPS do Ministério da Saúde.
- Consultoria remota à Coordenação de Habilitação da Secretaria de Saúde de Goiás, no processo de para habilitação o Núcleo de Ações
Básicas de Saúde/NABS (CNES 4071468), em Itumbiara-GO no SAIPS do Ministério da Saúde.
- Projeto de Capacitação das Equipes EMAESM.
- Participação no comitê de população migrante e população de rua.
- Participação no grupo condutor de enfrentamento às violências.
- Participação no evento realizado para a discussão acerca da atenção à saúde indígena.
- Participação no grupo de trabalho para a criação de sistema de monitoramento das Comunidades Terapêuticas do município de
Goiânia.
- Participação no Comitê de Atenção às Urgências e Emergências.
* Saúde Integral:
- Realização de ações focadas no fortalecimento e reconhecimento do território sanitário macrorregional pelas equipes de saúde.
- Realização do diagnóstico situacional do panorama geral da organização do processo de trabalho da APS frente a Covid-19 nas 18
regionais de saúde do Estado.
- Participação na elaboração do Plano de ação da Tuberculose com SUVISA.
- Realização de Testes da Mamãe, para Toxoplasmose, no período de janeiro a julho de 2021, foram realizados 43.013 testes para
Toxoplasmose sendo que destes 149 testes para toxoplasmose apresentaram alteração.
-Realizado cinco encontros virtuais com os profissionais da APS da Macrorregião Nordeste para atualização em pré natal. No 3º trimestre
as técnicas da área da mulher participaram de encontros mensais com o MS, onde está discutindo a construção de notas técnicas para
melhorar a atenção ao pre natal. De setembro a novembro de 2021, foram realizados 18.489 Testes da Mamãe, e destes 29 testes para
toxoplasmose apresentaram alteração. Os resultados do quadrimestre são preliminares, visto que o cálculo do mês de dezembro será
divulgado após a 3ª semana do mês de janeiro de 2022.
- Até o mês de agosto de 2021 foram realizados 40.885 Triagens Neonatais (Testes do Pezinho), até junho de 2021 foram realizados
4.657 testes da orelhinha, 9.396 testes do olhinho, e 3.554 testes do coraçãozinho.
- A área técnica de saúde da criança participou como facilitadora de 5 reuniões aos ACS com o tema de acompanhamento do prematuro;
Realizado reunião virtual com as 18 Reginais de Saúde para esclarecer sobre a coleta e registro das triagens neonatais, mostrando os
dados do primeiro semestre de 2021 da cobertura Teste do Pezinho, orelhinha, coraçãozinho e olhinho com análise por município e
região; cooperação técnica com MS e 10 municípios (Buriti de Goiás, Córrego d Ouro, Palminópolis, Palmeiras, São Luis Montes Belos,
Flores de Goiás, Formosa, Anhanguera, Mozarlândia e Aparecida de Goiânia) na expansão da Estratégia Amamenta e Alimenta.
Monitoramento mensal e busca ativa dos dados de produção das triagens neonatais (teste do coraçãozinho, orelhinha, pezinho e
olhinho).
- No 3º quadrimestre 2021, foram realizados 19.072 testes do Pezinho, 1.954 testes da orelhinha, 3728 testes do olhinho, 575 testes do
coraçãozinho.
- Realização de 19 campanhas educativas no período de janeiro a julho de 2021, na área técnica de Saúde do Homem, Idoso e
Adolescente pelo Projeto Teia (Temas e Estratégias
- Realizadas 14 campanhas educativas no 3º quadrimestre de 2021. A área técnica de Saúde do Homem, Idoso e Adolescente pelo
Projeto Teia (Temas e Estratégias Intersetoriais com ACS) realizou 3 encontros em setembro entre rodas de conversa, minicurso e
grupos de diálogos on line e presencial sobre Saúde do Homem e Adolescente, além de duas ações de promoção da saúde na semana
de educação do trânsito na Ita Transportes e Rápido Araguaia.
- Em outubro, foram 2 encontros sobre Saúde da Adolescente e uma entrevista na rádio sobre Gravidez na Adolescência. Em novembro,
realizada roda de conversa sobre autoestima em pacientes oncológicos na Atenção Primária; seguida da campanha do novembro azul
com ação de promoção da saúde na garagem da Rápido Araguaia e live on line com a temática do “Novembro Azul”, e palestra na
Maternidade Nossa Senhora de Lourdes. Concedida entrevista sobre Novembro Azul à rádio. Em dezembro, realizada roda de conversa
on line sobre Cuidado Paliativos na Atenção Primária para os ACSIntersetoriais com ACS).
- Realização de 6 encontros em maio com rodas de conversa, minicurso e grupos de diálogos online sobre Saúde da Criança; 4
encontros sobre Saúde da Mulher em junho; e 4 encontros com a temática Saúde do Idoso em agosto. Realização de uma live sobre o
impacto da pandemia na saúde das mulheres em alusão ao mês da mulher; campanhas educativas na saúde da criança abordando
assuntos como violências, vacinas, desnutrição, obesidade infantil e criança com deficiência.
- Realização do monitoramento anual de 2020 da implementação da Política Nacional em Atenção Integral à Saúde do Homem nos 246
municípios.
- Realização de webaula com o técnico consultor do Ministério da Saúde com tema: Saúde do Homem e o acesso à Atenção Primária.
- Realização da ação “Posto da Saúde” de promoção e prevenção aos caminhoneiros com vacinação e testagem rápida para IST.
- Realização de entrevista ao vivo sobre Envelhecimento Saudável para a TV Pai Eterno no programa Aqui em Casa.
- Realização de 1 Oficina de Profilaxia Pós Exposição - PEP para Regionais Nordeste I e II.
- Realização de 1 Capacitação em SIMC, 1 capacitação de teste rápido, 5 capacitações de SISLOGLAB e 3 capacitações de Profilaxia
Pós Exposição ao HIV, para Unidades de Referência no Atendimento de PEP.
- Realização de 6 ações de testagem extramuro de HIV, Sífilis, Hepatites B e C (1 na orquestra filarmônica, 2 na penitenciária Odenir
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Guimarães, 1 no Posto Aparecidão, 2 em canteiros de obras em Aparecida de Goiânia.
- Realização do 1º Congresso Goiano de Hepatites Virais (virtual) em alusão ao Julho Amarelo.
- Realização de dispensação mensal de insumos de prevenção (preservativos masculinos, femininos, géis e lubrificantes), totalizando no
quadrimestre 191.1052 para os municípios goianos e ONG.
- Realização de dispensação mensal de insumos de prevenção (preservativos masculinos e femininos), sendo no 1º e 2º quadrimestre
foram distribuídos 4.058.812 preservativos masculinos e femininos para todos os municípios goianos e ONG.
- Realização dos repasses mensais da contrapartida estadual aos 246 municípios, totalizando mensalmente 1.528 equipes de Saúde da
Família, com valor médio mensal de R$ 5.795.236,88. Ocorreu aprovação em CIB de que a contrapartida estadual será repassada com
base em critérios que estão em construção conjunta com COSEMS.
- Incremento nas ações de apoio técnico e supervisão por webconferências, com maior participação dos técnicos locais em espaços
virtuais de qualificação, orientações e monitoramento.
- Retomada do grupo condutor na nova edição do Guia Orientador de Enfrentamento da Pandemia.
- Dispensação no periodo de janeiro a agosto de 2021 de 239.640 kits de teste rápido para HIV, 1.762 autotestes para HIV, 132.775 kits
de teste rápido para sífilis, 66.650 kits de teste rápido para hepatite B e 55.370 para hepatite C, para todos os municípios goianos por
meio das Regionais de Saúde.
- Orientação, apoio técnico e visita técnica para implantação de 1 Serviço de Assistência Especializada em Valparaíso de Goiás.
- Orientação, apoio técnico e visita técnica para implantação da Profilaxia Pré Exposição ao HIV (PrEP) no ambulatório transexualizador
do HGG.
- Orientação, apoio técnico e descentralização da medicação de hepatites B e C em Iporá, Itumbiara, Caldas Novas, Rio Verde, Anápolis,
Catalão, Jataí, Aparecida de Goiânia e HC.
- Participação como palestrante de 5 reuniões aos ACS com o tema de acompanhamento do prematuro; monitoramento semestral da
cobertura Teste do Pezinho com análise por município e região; cooperação técnica e reuniões com MS e 10 municípios (Buriti de Goiás,
Córrego d’Ouro, Palminópolis, Palmeiras, São Luís Montes Belos, Flores de Goiás, Formosa, Anhanguera, Mozarlândia e Aparecida de
Goiânia) na expansão da Estratégia Amamenta e Alimenta. Monitoramento mensal dos dados de produção das triagens neonatais (teste
do coraçãozinho e orelhinha), testes do olhinho e linguinha.
- Elaboração de nota técnica dos serviços ofertados pela APS ao sistema prisional.
- Elaboração de nota técnica de estratificação do risco gestacional.
- Participação em grupos de discussões entre Suvisa, Cosems, Sociedade Goiana de Ginecologia e SMS sobre infecção Covid-19 em
gestante, aumento de óbitos neste grupo e métodos de monitoramento para um melhor desfecho da gestação.
- Capacitação da equipe multiprofissional da Policlínica de Goianésia sobre consulta compartilhada e Siscan.
- Plano de ação em conjunto com Cosems para a pactuação dos municípios da portaria 3.712 e protocolo de recomendações.
- Elaboração do Guia de Orientação para APS em pediatria COVID-19.
- Organização e participação de minicursos virtuais com enfermeiros e ACS abordando temas voltado a saúde da criança: violências,
vacinas, desnutrição, obesidade infantil e criança com deficiência.
- Participação de atividades virtuais em alusão ao Dia de Combate da Gravidez na Adolescência em entrevista a rádio Sagres e
participação de Live em parceria com Secretaria da Educação pelo PSE – Programa Saúde na Escola.
-Distribuição regular de fórmulas infantis fase I (0 a 6 meses) e fase II (6 a 9meses) nas unidades que realizam o atendimento a criança
exposta ao HIV/HTLV. Houve a dispensação média para 110 crianças.
- Dispensação de 1.548 latas de fórmula infantil inicial (Tipo I) e 512 latas de fórmula infantil de seguimento (Tipo II), atendendo uma
média de 113 crianças no segundo quadrimestre.
- De setembro a dezembro/2021, houve dispensação de 1313 latas de fórmula infantil inicial (Tipo I) e 652 latas de fórmula infantil de
seguimento (Tipo II), atendendo uma média de 126 crianças no 3º quadrimestre.
- Monitoramento no Sistema de Informação dos Agravos de notificação-SINAN dos casos de HIV-Aids e sífilis e do Banco da APAE-
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, dos 246 municípios do Estado.
- Realização de 13 Oficinas de Profilaxia Pós Exposição – PEP voltadas para atendimento às vítimas de violência sexual para Regionais
Oeste II, Entorno Norte, Entorno Sul, Estrada de Ferro e Sudoeste I e II, Centro Sul, Rio Vermelho e Central, São Patrício II, Oeste I,
Pireneus e Sul; - Realização de 1 capacitação de teste rápido (Hospital Pio X), 3 capacitações de SISLOGLAB (Aparecida de Goiânia,
HMAP e Hospital Pio X); - Realização de 8 ações de testagem extramuro de HIV, Sífilis, Hepatites B e C (Ita Transportes, 2 ações no
Rápido Araguaia, Parada LGBT, Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, Shopping Mega Modas, Construtora SECONCI e comunidade
indígena DISEI); - Realização de 5 palestras sobre prevenção das IST/Aids (3 para empresa Quick Logística, Empresa Ortobom e
Hospital Materno Infantil); - Participação em uma live sobre os eixos do PSE (Programa e Saúde na Escola) com o tema prevenção de
IST; - Participação em 2 entrevistas sobre Dezembro Vermelho na Rádio RBC e Positiva FM.
- Investigação dos casos de transmissão vertical de sífilis e HIV por meio de protocolos de investigação.
OBS: Houve realização nos produtos 9058, 9905, 9961 e 9057, porém sem custo financeiro no ano de 2021.

AÇÃO: 2153 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL PARA O SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE

REALIZAÇÕES
* A capacitação de 594 atores do SUS, por meio de 21 cursos, sendo 19 autoinstrucionais disponíveis em plataforma digital e
disponibilizados a qualquer profissional do país, inclusive do exterior.
* Oferta de conteúdos teóricos do Eixo Transversal dos Programas de Residência em Área Profissional da Saúde da SES-GO por meio
da modalidade de ensino a distância (EaD) para 58 Residentes multiprofissionais.
* Implantação de 12 vagas de Residência Médica em 05 especialidades.
* A elaboração de 06 Notas Técnicas sobre:
- Eficácia e segurança da teriparatida comparada aos bifosfonados orais e raloxifeno para prevenção de fraturas em osteoporose.
- Eficácia e segurança de aripiprazol comparado a outros agentes potencializadores no tratamento de depressão refratária.
- Eficácia e segurança de pregabalina, gabapentina, memantina, amitriptilina, treinamento físico com exercícios em solo ou aquáticos
para tratamento de fibromialgia.
- Eficácia e segurança de aripiprazol comparado aos antipsicóticos disponíveis no sus para tratamento de esquizofrenia em adultos.
- Eficácia e Segurança de Mudanças no Estilo de Vida na Esteatose Hepática Não Alcoólica: Revisão Rápida de Evidências.
- Eficácia e Segurança de Rituximabe Comparado a Outras Drogas no Tratamento de Vasculites Sistêmicas.
* Elaboração de 05 Pareceres Técnicos Científicos (PCT):
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- Incorporação do medicamento Riociguate (Parecer CATS nº. 01/2021 - SEI: 202000010044059).
- Incorporação do Selexipague para Hipertensão Arterial Pulmonar (Parecer CATS nº 02/2021 - SEI: 202000010044065)
- Incorporação de medicamentos para tratamento de DPOC grave e muito grave (Trelegy® e Trimbow®) (Parecer CATS - 19477 Nº
3/2021)
- Incorporação de Palmitato de Paliperidona para tratamento de Esquizofrenia e Transtorno Esquizóide (Parecer CATS - 19477 Nº 4/2021
– SEI: 202000010010423)
- Incorporação de Aripiprazol para tratamento de Esquizofrenia e Transtorno Esquizóide (Parecer CATS- 19477 Nº 5/2021 – SEI:
202100010058388
* Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)* Revisados/Alterados ou Produzidos:
- PCDT complementares para tratamento da DPOC grave ou muito grave no Estado de Goiás (inclusão de Brometo de Umeclidínio)
- PCDT complementares para tratamento da DPOC grave ou muito grave no Estado de Goiás (inclusão de Trelegy e Trimbow) – versão
nov/2021
- PCDT complementares de diagnóstico e tratamento de Hipertensão Arterial Pulmonar no Estado de Goiás
- PCDT de Hipertensão Pulmonar Tromboembólica no Estado de Goiás
- PCDT complementares da degeneração macular relacionada com a idade (forma neovascular) no Estado de Goiás – versão nov/202
* A finalização de 85 projetos de pesquisas realizados no âmbito da SES, tratando de diversos assuntos. Impende registrar, ainda, que há
em andamento diversas ações, tais como:
- 01 (uma) turma do “Eixo Transversal de Residência Multiprofissional” para Residentes em áreas profissionais da Saúde.
- Diversas pesquisas sendo realizadas nas Unidades de Saúde da SES-GO.
- Elaboração de notas técnicas, Pareceres Técnicos Científicos e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, dentre outros.
Nota: Os Pareceres Técnicos Científicos - PTC* e avaliações/adaptações de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT* são
estudos exigidos pela Comissão Estadual de Incorporação de Tecnologias em Saúde de Goiás (CEITS-GO), para que possa tomar
decisão baseada em evidências quanto à padronização de tratamentos. Nos processos judiciais, as Notas Técnicas de Revisão Rápida -
NTRR produzidas pelo NATS-SESG são utilizadas pelos médicos do NATJUS-GO (núcleo de apoio técnico ao Poder Judiciário de Goiás)
para produzirem notas técnicas que subsidiam os processos judiciais, para realização de acordos extrajudiciais ou tomada de decisão do
juiz.
OBS: Houve realização nos produtos 7545, 9839, 9837, porém sem custo financeiro no ano de 2021.
AÇÃO: 2154 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Divulgação:
- Para regionais de saúde (RS) e municípios sobre a adesão ao novo ciclo bienal 2021/2022 do Programa Saúde na Escola (PSE) com
posterior manifestação de interesse à Estratégia de Fortificação da Alimentação Infantil com Micronutrientes em Pó (NutriSUS).
- E orientação da Portaria MS 2.994/2020 (incentivo financeiro que busca intensicar as ações às pessoas com doenças crônicas não
transmissíveis no SUS, considerando o contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da
pandemia do SARS-CoV-2) para Regionais de Saúde (RS) e municípios (gestores da APS).
- Disponibilização às RS e municípios dos materiais técnicos: Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos (versão
resumida).
- Disponibilização às RS e municípios dos materiais técnicos: Protocolos de Uso do Guia Alimentar para a População na Orientação
Alimentar.
- Para regionais de saúde de folders do MS sobre o Guia Alimentar para a População Brasileira.
- Para Regionais de Saúde e municípios do boletim informativo da Vigilância Alimentar e Nutricional.
- Financiamento das Ações de Alimentação e Nutrição (FAN) para regionais de saúde e municípios.
- Lançamento do Ano Internacional das Frutas, Legumes e Verduras para as regionais de saúde e municípios.
- Materiais informativos “Vamos praticar atividade física” e “Segurança Alimentar e Nutricional no Contexto da Covid-19” para municípios
e RS.
- Projeto Atualiza SISVAN e da pesquisa da Universidade Federal do Sergipe sobre o SISVAN
- Manual Instrutivo preliminar referente à Portaria nº 1.127 (recurso FAN) para RS e municípios.
- Documento do Ministério da Saúde “Situação Alimentar e Nutricional da População Idosa na Atenção Primária à Saúde no Brasil, 2021”
para RS e municípios
- 2 Palestras sobre obesidade para RS.
- Candidatura para programa de desenvolvimento de lideranças para profissionais/conselheiros de saúde .
- Diálogos regionais sobre o Ano das Frutas, Legumes e Verduras no Brasil para RS.
- PROTEJA (Estratégia de Prevenção e Controle da Obesidade Infantil) para RS e municípios.
- Boletim Informativo da CEAN do 2º semestre/2021 para RS e municípios nacionais de suplementação nutricional.
- Informações sobre os saldos remanescentes dos recursos VAN para os municípios e RS.
* Elaboração:
- Manuais Orientadores do SISVAN e Programas de Suplementação.
- Nota Técnica de Sobrepeso e Obesidade em conjunto com técnica da SAIS.
- Manual Orientador da Vigilância Alimentar e Nutricional para gestores/técnicos das RS e Municípios.
- Novas rotinas e fluxogramas dos Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes.
- Fluxograma do Programa Crescer Saudável.
- Infográfico sobre Atividade Física para população em geral.
- Infográfico sobre Alimentação Saudável para crianças.
- Infográfico sobre o consumo de gorduras e risco de doenças cardiovasculares.
- Boletim Informativo da VAN e folder sobre Obesidade.
- 3 folders sobre Introdução Alimentar.
* Reuniões:
- Regionais de saúde e municípios de Goiás sobre a pesquisa PNAN com ênfase nas ações de enfrentamento à obesidade.
- Discussão sobre a Portaria MS 894/2021 com equipe interna e municípios.
- Monitoramento da Portaria 2.994/2020 com a equipe de Atenção à Saúde da Regional de Saúde e Coordenadores Municipais das
regionais de saúde: São Patrício I e São Patrício II, Entorno Norte, Entorno Sul, Nordeste 1 e 2, Estrada de Ferro, Centro Sul e Sul,
Sudoeste I e II, Serra da Mesa, Pirineus, Central, Oeste I e II.
- Intersetorial das Coordenações Estaduais do Programa Bolsa Família e Cadastro Único: Análise de conjuntura sobre a Medida
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Provisória 1.061/2021.
- Saúde Digital e CEAN: dúvidas sobre o preenchimento e migração dos dados do Sistema E-SUS AB.
- Esclarecimentos do Sistema BFA com municípios de Padre Bernardo e Nova Castilho/SP.
- Regional Central com as Referências de Alimentação e Nutrição dos municípios jurisdicionados para apresentação das equipes e
atividades desenvolvidas com o objetivo de integração.
- Intersetorial com os gestores da Educação do Programa Bolsa Família.
- Apresentação PROTEJA com Ministério da Saúde.

OBSERVAÇÕES
- Projeto SISVAN/UFG para definição de gráficos e mapas do Atlas da Obesidade – Goiás (3 reuniões).
- Participação da reunião da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde sobre mudanças no Programa
Crescer saudável e NutriSUS e outros assuntos pertinentes aos Programas de Suplementação de Micronutrientes.
- Participação da reunião da Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde sobre a Portaria GM/MS nº 894, de 11
de maio de 2021 sobre as ações de enfrentamento à má nutrição no contexto da pandemia.
- Projeto “Ações de Enfrentamento e Controle da Obesidade no Âmbito do SUS” da UFG.
- Planejamento Regional Integrado - PRI - Análise dos indicadores da RS Central.
* Implementação:
- PROTEJA: Ministério da Saúde, Municípios e Regionais de Saúde.
- PNAN em nível local- CGAN.
* Webinário:
- Como operacionalizar a Estratégia Nacional de Prevenção e Atenção A obesidade Infantil - PROTEJA no seu município (Bahia).
- Curvas Brasileiras de Ganho de Peso Gestacional.
- DEPROS Alimentação e Atividade Física na prevenção do câncer na APS: recomendações do INCA.
- Ciclo DEPROS - Mês da conscientização sobre o açúcar.
- Programa Bolsa Família - “Pactuação sobre as mudanças e alterações no Sistema BFA”.
- Programas Nacionais de Suplementação de Micronutrientes com as Regionais de Saúde e seus municípios jurisdicionados (3
encontros).
- Vigilância Alimentar e Nutricional e o uso de Sistemas de Informação em Saúde da Atenção Primária.
- Live PSE – Promoção da Alimentação Saudável e Prevenção da Obesidade com profissionais da Secretaria de Estado da Saúde e das
Secretarias Municipais de Saúde.
- Seminário - Avaliação Participativa e Vigilância Alimentar e Nutricional - Estratégias e Desafios no Contexto da Pandemia de Covid-19.
- Encontro Guias Alimentares para RS e municípios.
- Oficina OPAS/OMS – SES/GO para construção do termo de cooperação técnica.
- Capacitação de servidores sobre o E-SUS.
- Seminário para Discussão sobre a Aplicabilidade dos Produtos do Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em
Saúde.
* Assessoria à Regional São Patrício I com relação à operacionalização do Programa Nacional de Suplementação de Vitamina A.
* Orientação da RS Sudoeste I quanto aos registros de eventos adversos após administração de vitamina A
* Atualização das séries históricas do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), Programa Nacional de Suplementação de
Vitamina A (PNSVA) e Programa Nacional de Suplementação de Ferro (PNSF)
* Construção do portfólio da área Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN).
* Gravação de vídeos tutoriais sobre o sistema PBF na Saúde.
* Pesquisa Ações de Enfrentamento e Controle da Obesidade no Âmbito do SUS no Estado de Goiás.
* Apresentação dos resultados da pesquisa ENANI 2019 - Indicadores de Alimentação da Criança.
* Redefinição do fluxograma de operacionalização do PNSVA.
* Atualização dos programas nacionais de suplementação nutricional com a CGAN e equipe da pesquisa ENANI.
* Participação da Ação de Extensão TEIA (Temas e Estratégias Intersetoriais com Agentes Comunitários de Saúde, Educação,
Comunicação e Promoção da Saúde), coordenada pela professora Fernanda Ramos Parreira, promovida pela Faculdade de Educação
Física e Dança, na função de palestrante, sobre desnutrição infantil, aleitamento materno, gravidez na adolescência.
* Encontro do ENANI-2019 e apresentação dos resultados da deficiência de micronutrientes em crianças menores de 5 anos.
* Alinhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.
* Colaboração no planejamento do Concurso de Boas Práticas do Programa Bolsa Família 2021.
* Alinhamento das ações de Alimentação e Nutrição com Região de Saúde Centro Sul.
OBS: Houve realização no produto 1319, porém sem custo financeiro no ano de 2021.

AÇÃO: 2155 - PREVENÇÃO, PROTEÇÃO E INTEGRAÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2801 - GABINETE DO SECRETARIO DA SAUDE

REALIZAÇÕES
- Realizados 480 Atendimentos em tratamento do consumo de álcool e outras drogas realizado pela CEAT-AD.
- Realizados 1364 atendimentos em tratamento do consumo de álcool e outras drogas pelas comunidades terapêuticas.
- Os atendimentos realizados pelo CEAT-AD, foram direcionados, de acordo com as alterações operacionais, sendo os mesmos
transferidos para o CREDEQ – Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química, que possui o mesmo perfil de
atendimento e com melhor infra-estrutura.
OBS: Houve realização no produto 8839, porém sem custo financeiro no ano de 2021.
AÇÃO: 2156 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Oficinas:
- 03 instrucionais do protocolo de Eventos Adversos Pós Vacinação e municípios.
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- Preparação para as Campanhas de Vacinação da Influenza às Regionais de Saúde e municípios.
- 01 instrutiva e-SUS notifica para as Regionais de Saúde e municípios.
- 08 capacitações para orientar as Regionais de Saúde e municípios no registro de doses da Campanha Nacional de Vacinação contra a
Influenza 2021.
- Criativa para multiplicadores/Processo de Vacinação, para os municípios da Região de Saúde Centro Sul (23 participantes) e Oeste II
(11 participantes) de forma presencial. Total 44 participantes.
* Capacitações:
- Em parceria com o laboratório Pfizer, sobre a Vacina Pneumocócica – 13, com profissionais da sala de vacina do Centro Municipal de
Aparecida de Goiânia online.
- Em parceria com a médica responsável pelo Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais/Hospital Materno Infantil (CRIE/HMI),
sobre a Vacina Pneumocócica – 13, com profissionais das salas de vacina das 05 unidades de saúde do município de Goiânia que
disponibilizarão a Vacina Pneumocócica -13 online.
- Sistema de Informação de Insumos Estratégicos (SIES) para Região de Saúde Central e os seus municípios; Participaram 26
profissionais de saúde de forma presencial.
- Forma remota: manejo clínico da hanseníase para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas do Estado, para enfermeiros do município de
Mineiros, Jussara, Ceres e Cidade de Goiás.
- Instrução Normativa – Calendário Nacional de Vacinação 2021, para 87 profissionais da sala de vacina do município de Luziânia de
forma presencial.
- Sistema de Informação do Programa Nacional Imunizações (SIPNI) para 02 profissionais de saúde do município de Americano do Brasil,
na Gerência de Imunização de forma presencial.
- Método de cálculo de distribuição de vacinas, para 04 pessoas da equipe de imunização da Região de Saúde Entorno Sul de forma
presencial.
- Preparação da Campanha Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação da Criança e do -
Adolescente/2021, para as 18 Regiões de Saúde e 246 Municípios.
- Vacina Pneumocócica 13, para a Região de Saúde Central, Goiânia e equipe da Gerência de Imunização.
- Em manejo clínico, em ações de vigilância epidemiológica, monitoramento, avaliação de incidência de DDA/DTHA e estratégias de
controle para os surtos com todas as Regionais de Saúde e alguns representantes de municípios no Estado de forma remota.
- 10 relacionadas às vacinas contra a Covid -19 da Pfizer e Janssen.
- 01 por videoconferência referente à vacina contra a Covid – 19 do laboratório da Pfizer /Comirnaty, aos municípios de Anápolis,
Trindade, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e suas respectivas Regionais de Saúde – Maio.
- 03 sobre o Calendário Nacional de Vacinação do Recém Nascido e da Criança menor de 02 anos de idade, através do Projeto de
Acompanhamento do RN na Atenção Básica, no formato ONLINE.
- Participação na Capacitação em Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela, PFA- Poliomielite, Covid-19 e Imunização aos profissionais da
sala de vacina, da Região de Saúde Nordeste I e seus município, abordando as coberturas vacinais da rotina e Covid-19, e as Boas
Práticas em Imunização de forma presencial. Participaram 20 pessoas dos municípios, exceto Monte Alegre de Goiás.
- Treinamento para 07 profissionais de saúde da equipe do HUGOL, sobre a vacinação contra a Covid-19, no Mutirão Iris Rezende,
município de Goiânia de forma presencial.
- Treinamento para a 13 pessoas da equipe do Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia (HEAPA), sobre a vacinação contra a Covid-
19, no Mutirão Iris Rezende, município de Aparecida de Goiânia de forma presencial.
* Sobre Vacinas:
- A pentavalente no ano de 2021 até o momento continua com baixa cobertura. Os envios do registro das doses aplicadas nos municípios
não estão migrando na sua totalidade, devido à instabilidade e adequação do Sistema de Informação do Programa Nacional de
Imunizações/Ministério da Saúde (SI-PNI).
- Vacinação extra muro da vacina contra a Covid-19, em parceria com a Região de Saúde Nordeste I, na Comunidade Kalunga, no
município de Cavalcante e Monte Alegre de Goiás. Foram administradas 402 doses de vacina contra Covid-19.
- Vacinação extra muro da vacina contra a Covid-19, em parceria com a Região de Saúde Central, na Polícia Federal, no município de
Goiânia. Foram administradas 30 doses de vacina contra Covid-19.

OBSERVAÇÕES
- A cobertura vacinal de Pentavalente continua abaixo da meta preconizada (95%) pelo Programa Nacional de Imunizações. Há queixas
dos municípios sobre a baixa migração dos dados do e - SUS AB para o SIPNI Web. Foi informado à Coordenação Geral do Programa
Nacional de Imunizações/Ministério da Saúde sobre as queixas dos municípios.
* Campanhas:
- Alusivas ao Dia de combate à violência sexual infanto juvenil, campanha de enfrentamento ao trabalho infantil, campanha pelo fim aos
maus tratos físicos de crianças e adolescentes e campanha alusiva ao Maio Amarelo, mês de prevenção aos acidentes de trânsito com
live, cards informativos, divulgação de perfil epidemiológico em entrevista em programas de rádio e tv.
- Vacinação contra a Raiva Animal/2021 no Estado do Goiás iniciou-se no mês de outubro e tem data prevista de término para o dia
31/12/2021. Cada Secretaria Municipal de Saúde – SMS está realizando suas atividades de vacinação conforme análise criteriosa do
cenário epidemiológico da pandemia da COVID-19 e seu planejamento de vacinação contra o SARS-CoV-2 (3ª dose de reforço e
vacinação de jovens). Até o presente momento (13/12/2021), foram vacinados 520.127 animais (cães e gatos). A cobertura vacinal em
cães encontra-se em 40,75 % (Meta de 1.133.219 cães e foram vacinados 461.811 cães). O Ministério da Saúde preconiza uma
cobertura de 80% da população canina estimada.
- Nacional de Multivacinação para Atualização da Caderneta de Vacinação das Crianças e Adolescentes menores de 15 anos de idade,
para a Rádio Difusora de Goiânia.
- Aplicação e Leitura da Prova Tuberculínica para a Regional Oeste II (São Luiz dos Montes Belos), Regional São Patrício II (Jaraguá e
Goianésia) e Regional Estrada de Ferro (Caldas Novas).
- Prevenção às violências, alusivo ao mês setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio.
- Preenchimento da Declaração de Óbito para médicos.
* Reuniões:
- Discussões de óbitos maternos com menção de COVID-19 no GT de óbito.
- Comitê de óbitos Maternos e Infantis para o acompanhamento dos casos, discussão técnica, informativos e estratégias com o objetivo
de redução de mortalidade materna e infantil e análise do banco de dados do estado de goiás referente aos anos de 2020 e 2021.
- Análise das avaliações estatísticas dos atendimentos nos SVOS, bem como encaminhamento do relatório da visita técnica do SVO de
Goiânia para SMS de Goiânia, com solicitações de adequações na estrutura física.
- Secretaria de Segurança Pública (SSP), SVOs e IML, sobre a criação do Termo de conduta entre IML e SVO para identificação e
encaminhamentos de corpos não identificados em Goiás.
- Acompanhar, alterar e modificar segundo os padrões exigidos nos processos de compra dos equipamentos do SVOs.
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- Entrevistas sobre a Vacina da Covid -19, Febre Amarela e o Programa em Casa (Importância das vacinas).
- Divulgação do recurso federal contemplado na portaria 2.625 de 28 de setembro de 2020, o qual repassou para o município sede dos
SVOS um incentivo financeiro de custeio o para o fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no contexto da Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrente da Covid-19.
* 3 Notas Técnicas revisadas: Reinfecção pelo SARS-CoV-2, Surto de CHIKV, Variantes do SARS-CoV-2.
* Redução de 37 %dos casos de Dengue*
* Redução de 81% dos casos de Zika vírus*
* Produção de nota informativa sobre surto de chikungunya em Goiás
* Produção de 6 boletins mensais de dengue, chikungunya e Zika vírus.
* Monitoramento, análise e divulgação das tendências dos indicadores epidemiológicos e operacionais da
tuberculose, hanseníase e DTHAs.
* Visita técnica in locu da equipe estadual juntamente com técnico do MS, nos Serviço de Verificação de Óbito- SVO de Anápolis,
Goiânia, Uruaçu e Ceres.
* Visita de monitoramento e avaliação do programa de tuberculose junto aos serviços de referência no Estado.
* Subsídio às Regionais e Municípios na divulgação de informações sobre análise de situação desses agravos.
* Realização no desenvolvimento de protocolos, planos e estratégias para aperfeiçoamento das ações de controle da hanseníase e
tuberculose.
* Avaliação dos casos notificados quanto aos critérios clínicos, regularidade e completitude a notificação e investigação e
acompanhamento das correções das inconsistências.
* Monitoramento e apoio aos 157 municípios com o Programa de Controle do Tabagismo implantado no 1º quadrimestre: reuniões
remotas, curso promovido pelo INCA Tratamento do Fumante e capacitação de 265 profissionais de saúde.
* Monitoramento e apoio aos 187 municípios com o Programa de Controle do Tabagismo implantado no 2º quadrimestre: reuniões
remotas, curso promovido pelo INCA sobre Prevenção à iniciação ao Tabagismo e capacitação de 226 profissionais de saúde, divulgação
de Nota Técnica às Regionais e Municípios.
* Monitoramento e apoio aos 155 municípios com o Programa de Controle do Tabagismo implantado no 3º quadrimestre. Setembro os
municípios fizeram o preenchimento do formulário de atendimentos e estimativas do INCA. Em outubro foi realizada análise/correção dos
formulários, colaborando com a vigilância estadual e nacional do Programa do Tabagismo através dos dados estatísticos gerados, e
reenviados ao INCA. Dezembro, os municípios estão fazendo as requisições municipais de medicamentos, visando a racionalização e a
distribuição adequada desses insumos. Houve a realização de lives promovidas pelo INCA e pela Coordenação Estadual do Programa de
Controle do Tabagismo de Goiás, sobre o levantamento epidemiológico e legislativo dos estados – respostas das propostas preliminares
dos estados sobre a política do tabagismo, além da divulgação desses eventos às Regionais de Saúde e Municípios jurisdicionados.
* Elaboração de Boletins Epidemiológicos: “A Covid- 19 e o Tabagismo: uma relação a ser estabelecida”, “Violência contra crianças e
adolescentes: uma emergência em saúde pública.”, Nota Técnica “Recomendações de atendimento ao usuário tabagista” pela equipe
técnica do Programa Estadual de Controle do Tabagismo, “Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT): o tratamento para
cessação do tabagismo no Brasil e em Goiás”.
* Elaboração do Boletim Epidemiológico de análise dos óbitos maternos com menção de covid-19 nos anos 2020 e 2021.
* Produção do Boletim: “Fatores de risco e morbidade referida no Brasil”.
* Participação em 01 Live organizada pela equipe do Programa de Saúde do Escolar – Coberturas vacinais.
* Realizadas 02 entrevistas sobre a Campanha de Vacinação contra Influenza e vacinação contra Febre Amarela.
* Cooparticipação no planejamento das ações de Vigilância Epidemiológica para evento “Copa América”.
* Monitoramento, de forma indireta, para o caso suspeita de doença de haff no Estado
* Cooparticipação em elaboração do Protocolo de Assistência Primaria para “Projeto SanRural” .
* Participação no Mutirão Iris Rezende – Vacinação contra a Covid –19, Setor Morada do Sol, município de Goiânia. Foram aplicadas 345
doses da vacina contra a Covid-19.
* Participação no Mutirão Iris Rezende – Vacinação contra a Covid-19 e Influenza, no Bairro Independência, município de Aparecida de
Goiânia. Foram aplicadas 505 doses da vacina contra a Covid-19 e 346 doses da vacina Influenza.
* Acompanhamento dos processos para compra de equipamentos e veículos para o SVO recurso contemplado na Portaria GM/MS nº
3.717, de 22 de dezembro de 2020, que institui, em caráter excepcional e temporário, incentivo financeiro federal de capital para o
fortalecimento dos Serviços de Verificação de Óbito (SVO), no contexto da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional
(ESPIN) decorrente da Covid-19, declarada pela Portaria GM/MS nº 188, de 3 fevereiro de 2020.
* Pregão eletrônico para compra de rabecões para os SVOs (atualmente encontra-se na fase de análise da proposta apresentada pela
empresa vencedora).
* Entregue na DICON – Divisão de Convênios do Núcleo Estadual, o ofício nº46203/2021 SES- Goiás, com a solicitação de prorrogação
do Decreto nº10. 579 de 18 de dezembro de 2020, para que seja possível finalizar as aquisições dos processos de compras em
andamento.
* Monitoramento, avaliação dos indicadores e estratégias de controle para o enfrentamento da hanseníase desenvolvidas em todas as
Regionais de Saúde, municípios no Estado e ainda à Comissão Intergestores Regionais (CIR) 2019 – 2023 de forma remota.
* Criação, em parceria com LACEN, e divulgação de fluxo para rede de atendimento de diagnóstico e identificação de agentes etiológicos
causadores de diarréias.
OBS: Houve realização para os produtos 9217, 9203, 9912, 9907, 9908, 9200 e 9909, porém sem custo financeiro no ano de 2021.

AÇÃO: 2167 - ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENT. AO ENFRENTAMENTO DO NOVO
CORONAVÍRUS - APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Vigilância em Saúde:
- Elaboração de 36 Boletins epidemiológicos COVID-19.
- Condução de 27 reuniões do Centro de Operações de Emergências – Coronavírus.
- Condução das reuniões do Centro de Operações de Emergências – Coronavírus: 32 no ano de 2021.
- Designados técnicos da GVE para a função de apoiadores das Regionais de Saúde
- Monitoramento de 42 surtos de COVID-19 em 2021, sendo: sendo 17 em ILPI’s, 03 em Sistema Prisional, 01 em Hospital Municipal
(Itauçu), 03 em Escolas, 01 familiar (envolvendo nova variante do Reino Unido) e 03 (Supermercado, Empresa e Hospital), 02 em Jogos
estudantis do Estado de Goiás, 1 Procon Goiânia, 1 Santuário Basílica de Trindade, 1 Academia de Polícia do Estado de Goiás, 1 colégio
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de Goiânia, 1 Colégio Militar de Anápolis, 1 Companhia de Policiamento Especializado em Anápolis, 1 no 4° andar SUVISA, 1
Maternidade Dona Iris, 2 creches, 1 Pax Clínica, 1 Abrigo em Luziânia.
- Participação do CIEVS nas reuniões do Comitê de Óbito por COVID-19.
- Realizada capacitação sobre Atualização do Guia de Vigilância de COVID-19 com as 18 Regionais de Saúde e 246 municípios.
- Realizada capacitação com representantes dos 25 Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar sobre Monitoramento da COVID-19.
- Realizada capacitação sobre Rastreamento e Monitoramento de Contato e Monitoramento de viajantes, com as 18 Regionais de Saúde
e 246 municípios.
- Envio de relatórios diários de casos de COVID-19 em Goiás para o Ministério da Saúde.
- Parceria estabelecida com a Universidade Federal de Goiás (UFG) / Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) para a
execução do Projeto de Sequenciamento Genômico, a fim de monitorar e controlar as variantes emergentes do SARS-CoV-2 em
circulação no Estado.
- Elaboração de documentos norteadores para o enfrentamento da COVID-19: Nota técnica nº 06 Infecção por Novas Variantes do
SARS-CoV-2; Nota Informativa nº 04 – Alerta de risco de mucormicose em pacientes suspeitos e confirmados por Covid-19; Nota
Informativa nº 05 – Alerta Epidemiológico Covid-19; Nota Informativa nº 06 – Alerta Epidemiológico Variante Delta; Nota Informativa nº 08
– Orientações sobre condutas frente aos casos de Covid-19 confirmados para SARS-CoV-2 com seqüenciamento identificado a VOC
Delta; Nota Informativa nº 10 – Informação sobre vacinação contra Covid-19 Preenchimento dos campos relativos a vacina contra Covid-
19 na ficha de SRAG-hospitalizado no SIVEP-Gripe; Nota Técnica nº 08 – Recomendações sobre a utilização do teste rápido para
detecção de antígenos do SARVS-CoV-2, Informe 28 SARAMPO, 5 Atualização Epidemiológica Variantes SARS CoV-2 SES/GO, Alerta
Sanitário – Período chuvoso e as inundações em Goiás.
- Monitoramento da ação humanitária de acolhimento de pacientes provenientes de Manaus.
- Ampliação e implementação da Rede de Vigilância Epidemiológica Hospitalar: Ampliado os NVEHs em mais 6 Hospitais: Hospital
Regional de São Luís de Montes Belos, Hospital e Maternidade Dona Íris, Hospital Municipal e Municipal Célia Câmara, Hospital de
Urgência de Trindade.
- Realização de 13 reuniões com os Núcleos de Vigilância Epidemiológica Hospitalar para discussão do uso do recurso de custeio das
ações voltadas para o monitoramento da COVID-19, de acordo com a Portaria 2.624/2020.
- Análises de planilhas dos bancos de dados dos sistemas de informação de COVID-19, para correção de duplicidades e inconsistências
de dados.
- Atendimento de 613 ligações pelo CIEVS Goiás referentes à COVID-19.
- Atendimento de 470 demandas pelo CIEVS Goiás referentes à COVID-19
AÇÃO: 2168 - ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENT. AO ENFRENTAMENTO DO NOVO
CORONAVÍRUS - APLICAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Saúde Mental e Populações Específicas:
- Participação na organização, articulação e mobilização para a realização: a) Testagem / inquérito contágio Covid-19, janeiro/2021 nas
aldeias de Minaçu, Aruanã e Nova América/Rubiataba.
- Aplicação das duas doses da vacina contra Covid-19 nas aldeias de Minaçu, Aruanã e Nova América/Rubiataba em janeiro e fevereiro,
totalizando 493 doses.
- Acompanhamento e Monitoramento da Saúde da População Indígena do DSEI-Araguaia.
- Colaboração na viabilidade da vacina contra Covid 19 para as comunidades Quilombolas.
- Produção de relatório do “Monitoramento da Situação Vacinal da População Quilombola do Estado de Goiás.
- Distribuição de insumos para proteção/cuidado à saúde da população em situação de rua (máscaras de tecido, sabonetes, lenços
umedecidos, squezees).
- Reunião Ordinária do Comitê de Enfrentamento a Covid 19 no Socioeducativo Área Técnica do Sistema Socioeducativo, sobre a
Situação da pandemia de Covid 19 nas unidades socioeducativas.
- Reunião ordinária do GTIE PNAISARI, sobre a situação da pandemia da COVID 19 nas Unidades Socioeducativas, Relatório do
monitoramento dos Indicadores da PNAISARI, Plano de Ação 2021, Formulários de Monitoramento do Ministério da Saúde.
- Reunião ordinária do GTIE PNAISARI, sobre a situação da Covid 19 nas Unidades Socioeducativas, indicadores de saúde mental do
mês de novembro e relatórios de visitas técnicas realizadas pela equipe responsável pelo socioeducativo da COVIMS, aos municípios de
Formosa, Anápolis e Itumbiara.
* Saúde Integral:
- Cofinanciamento de Leitos de UTI, Leitos de Enfermaria e Serviço de saúde regionalizado para atender exclusivamente pacientes
suspeitos e/ou confirmados COVID-19, via recurso federal, sendo:
12 leitos de UTI COVID no Hospital Ortopédico, em Ceres,
20 UTI COVID na Unidade de Pronto Atendimento Walter Augusto Fernandes, em Goianésia,
10 leitos suporte ventilatório, na UPA de Iporá, 10 leitos UTI no Hospital Municipal Modesto de Carvalho, em Itumbiara,
05 leitos de UTI no Hospital Municipal Dr. Evaristo Vilela Machado, em Mineiros,
06 leitos de suporte ventilatório no Hospital Municipal de Morrinhos, em Morrinhos,
26 leitos de UTI no Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis,
15 leitos de UTI e 17 leitos de enfermaria no HCAMP, de Porangatu,
15 leitos de UTI no Hospital Municipal e 50 leitos de enfermaria no HCAMP de Rio Verde, 09 leitos de UTI no Hospital Vital em São Luís
de Montes Belos,
11 leitos de UTI e 20 leitos de enfermaria no Hospital e Maternidade em Senador Canedo.
AÇÃO: 3063 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS
PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
* Entre os meses de Janeiro e Dezembro/2021, foi solicitado aos municípios/entidades beneficiados com emendas parlamentares,
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documentação para instrução dos processos administrativos SEI originados em decorrência das emendas parlamentares impositivas.
* 1º Quadrimestre/2021
Do montante total (R$ 3,520 milhões), os valores foram destinados aos municípios para as ações e os serviços de saúde, com o objetivo
ampliar e qualificar o acesso dos usuários do SUS, da seguinte forma:
1) Aquisição de veículos para transporte de pacientes e transporte de equipe para melhorias nos processos de trabalho e no cuidado à
saúde dos usuários, Aquisição de equipamentos para unidades de saúde dos municípios – 18 emendas parlamentares / R$ 1.420.000,00
2) Repasse de recursos a título de custeio, visando aquisição de materiais e insumos para abastecimentos das unidades de saúde
municipais – 15 emendas parlamentares / R$ 2.100.000,00
* 2º Quadrimestre/2021
Do montante total (R$ 116.292.408,32), os valores foram destinados aos municípios para as ações e os serviços de saúde, com o
objetivo ampliar e qualificar o acesso dos usuários do SUS, da seguinte forma:
1) Aquisição de veículos para transporte de pacientes e transporte de equipe para melhorias nos processos de trabalho e no cuidado à
saúde dos usuários, Aquisição de equipamentos para unidades de saúde dos municípios – 531 emendas parlamentares / R$
58.148.339,86
2) Repasse de recursos a título de custeio, visando aquisição de materiais e insumos para abastecimentos das unidades de saúde
municipais – 316 emendas parlamentares / R$ 52.060.844,82
* 3º Quadrimestre/2021
Do montante total (R$ 16.201.623,64), os valores foram destinados aos municípios para as ações e os serviços de saúde, com o objetivo
ampliar e qualificar o acesso dos usuários do SUS, da seguinte forma:
1) Aquisição de veículos para transporte de pacientes e transporte de equipe para melhorias nos processos de trabalho e no cuidado à
saúde dos usuários, Aquisição de equipamentos para unidades de saúde dos municípios – 55 emendas parlamentares / R$ 9.812.133,40
2) Repasse de recursos a título de custeio, visando aquisição de materiais e insumos para abastecimentos das unidades de saúde
municipais – 40 emendas parlamentares / R$ 6.389.490,24
AÇÃO: 3064 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DA SAÚDE DECORRENTES DE EMENDAS
PARLAMENTARES NÃO IMPOSITIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
- Entre os meses de Janeiro e Dezembro/2021, foi solicitado aos municípios/entidades beneficiados com emendas parlamentares,
documentação para instrução dos processos administrativos SEI originados em decorrência das emendas parlamentares impositivas.
– Não houve realização para esta ação entre os meses de Janeiro a Dezembro/2021
AÇÃO: 3065 - INVESTIMENTO EM SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS (EMENDA
PARLAMENTAR)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
- Não houve realização para esta ação.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2890 - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S.A. - IQUEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Denes Pereira Alves

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
a) Retomar a produção de produtos para saúde e posterior produção de medicamentos ao Sistema Único de Saúde - SUS, por meio da
implementação das transferências de tecnologias em andamento da empresa;
Obter as Boas Práticas de Fabricação – CBPF de acordo com a necessidades de produção;
Reestruturar a gestão administrativa e financeira, com redução de custos e foco em melhores de resultados;
Atender o usuário do Sistema Único de Saúde – SUS nas demandas públicas de medicamentos e produtos

2.2 Legislação
A IQUEGO é uma sociedade de Economia Mista de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 4.207 de 06/11/1962, jurisdicionada à
Secretaria de Estado da Saúde por força do Decreto nº 457 de 05/06/1975.
A IQUEGO possui regramento jurídico regido pela Lei nº 13.303 de 30/06/2016, denominada lei das estatais e Decreto n° 9.402 de
07/02/2019, que dispõe sobre as regras de governança e o tratamento diferenciado para as empresas estatais de menor porte.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Indústria Química do Estado de Goiás S/A – IQUEGO, tem por finalidade produzir medicamentos e produtos para a saúde visando
atender às demandas do Ministério da Saúde - MS, Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais, e demais instituições que atendam ou
administrem o serviço de saúde pública, gratuita e/ou filantrópica, nos termos do art. 4º, “a”, do Estatuto Social, com a função de regular a
formação de preços do mercado, melhoria da qualidade de vida e o aumento da acessibilidade.
A atual diretoria da IQUEGO vem empreendendo esforços na consolidação do plano de ação para a recuperação econômica e produtiva
da empresa, por meio da implementação das transferências de tecnologias de parcerias público-privadas. Tendo como instrumento
norteador os dispositivos da Lei nº 13.303 de 30/06/2016, lei das estatais e Decreto n° 9.402 de 07/02/2019, que dispõe sobre as regras
de governança e o tratamento diferenciado para as empresas estatais de menor porte.
Neste sentido, a Iquego vem apostando nas parcerias de transferências de tecnologia para a reestruturação e desenvolvimento produtivo
e econômico da empresa, por acreditar no potencial do mercado farmacêutico, haja vista que o modelo de sistema de saúde público
utilizado no Brasil (Sistema Único de Saúde - SUS), é um dos maiores do mundo, atendendo cerca de 180 milhões de brasileiros e que
abrange desde o atendimento ambulatorial até o transplante de órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a
população. A título informativo, o Ministério da Saúde, em 2019, pagou mais de R$ 489 bilhões na compra de medicamentos dos
componentes básico, especializado, estratégico e para o tratamento da AIDS. Esse Sistema, que tem os governos federal/ estadual e
municipal como clientes, tem despertado o interesse de grandes players mundiais do ramo farmacêutico. Fonte: Painel de Preços -
Ministério da Economia.
Ainda segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2017 – data da última grande pesquisa – as despesas com
saúde no país corresponderam a aproximadamente 9,2% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, e movimenta em média cerca de R$
450 bilhões por ano. Esses indicadores, aliados à existência de uma política pública de saúde consolidada, têm atraído o interesse de
grandes empresas nacionais e multinacionais em fazer parcerias com os Laboratórios Farmacêuticos Oficiais no país, visando alavancar
o desenvolvimento de novos produtos e insumos, principalmente nas áreas de biotecnologia e farmoquímica. Ao passo que o governo
brasileiro, com a implementação do Complexo Industrial e Econômico da Saúde no âmbito do Plano Brasil Maior, lança como
contrapartida o poder de compras do Estado, como Política Estratégica para: induzir o desenvolvimento econômico com adensamento de
toda cadeia envolvida; reduzir o déficit financeiro da balança comercial de pagamentos de importações; mitigar a dependência
internacional de produtos e medicamentos; desenvolver o Parque Industrial Produtor Público em sinergia com outros setores públicos e
privados, dispondo de plataformas tecnológicas que permitam a pesquisa, inovação, desenvolvimento e a fabricação de novos
medicamentos e produtos para saúde, promovendo a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde - SUS.
Aliado a tudo isso, vem aumentando gradativamente a oferta de novas tecnologias na área da saúde que se mostra uma importante
oportunidade de resgatar a competitividade da indústria nacional, diminuindo a dependência externa por tecnologia reduzindo as
importações no setor e consequentemente, propiciando o desenvolvimento tecnológico e o crescimento econômico do País.
Nesse sentido, a Iquego vem trabalhando com os projetos de parcerias tanto com o setor privado quanto com instituições públicas no
sentido de proporcionar investimentos de curto, médio e longo prazo para as transferências de tecnologias, pesquisa, desenvolvimento e
inovação em processos, produtos e insumos estratégicos para a Saúde com potencial de reduzir os gastos públicos com saúde, por meio
da redução de importações, além de promover diretamente o crescimento econômico, por meio da inovação e do desenvolvimento de
novas tecnologias para incrementar o setor produtivo deste tão importante Laboratório Farmacêutico Público Oficial.
Aliado a tudo isso, contamos com a vitalidade desse setor no estado de Goiás com o polo farmacêutico de Anápolis, referência por seu
dinamismo na produção de medicamentos para todo Brasil, com geração de empregos e renda. Estão presentes na região mais de 168
empresas, sendo 20 grandes laboratórios farmacêuticos nacionais e multinacionais que, juntos, empregam cerca de 6 mil pessoas de
forma direta.
Com vista a sanar os problema encontrados pela atual gestão, foi elaborado um plano de recuperação da Iquego, que tem como
premissa alavancar novas oportunidades de negócios para a empresa.
Compõe o plano de recuperação desta empresa a iniciativa para a implementação de 05 (cinco) projetos para transferência tecnológica
com parcerias do setor privado, sendo 02 (dois) já em funcionamento, quais sejam: Projeto de implementação de Transferência de
Tecnologia de Fabricação do Sistema de Medição de Glicemia GlucoLeader (glicosímetros e tiras reagentes) e Projeto de implementação
de transferência de tecnologia para a produção de álcool etílico a 70° INPM na forma farmacêutica gel e líquida, e ainda, um Projeto de
Parceria para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) firmado com a Fundação Nacional de Apoio à Pesquisa - FUNAPE,
vinculada a Universidade Federal de Goiás – UFG, para o “Desenvolvimento e Produção em Escala Piloto de Formulações Semissólidas
e Líquidas Contendo Repelente de Insetos”. Produto este de grande relevância para o atendimento da política nacional de prevenção e
combate às doenças transmissíveis por vetores como o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela urbana, zika e da
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chikungunya, doenças chamadas de arboviroses.
Este projeto de pesquisa encontra-se em fase avançada de desenvolvimento, com dissertação de mestrado defendida e aprovada, com
tese de doutorado em andamento e com dois artigos científicos publicados em periódicos de circulação internacional, onde se constata a
citação da parceria da IQUEGO no desenvolvimento do produto que será produzido por esta estatal após cumprida todas as etapas de
desenvolvimento da formulação e demais formalidades legais para aprovação e registro junto à ANVISA.
Ainda sobre o projeto de pesquisa, a Iquego entrou na concorrência do Edital de Chamada Pública nº 03/2020 do Programa Governo com
Ciência, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, sendo o único projeto selecionado para o recebimento de recurso para
a complementação do plano da fase 2 da pesquisa e desenvolvimento do produto e, em 02/12/2021, foi assinado, pela Iquego e FAPEG,
o Termo de Acordo nº 683 - FAPEG/GO.
Neste contexto, encontram-se em andamento na empresa os seguintes projetos:
1. CHAMAMENTO PÚBLICO - Processo Físico nº 1160/2014 - Projeto de implementação de Transferência de Tecnologia de Fabricação
do Sistema de Medição de Glicemia GlucoLeader (glicosímetros e tiras reagentes). Com produtos já sendo comercializados pela Iquego e
o projeto de transferência em fase de finalização.
Estes produtos tem como benefício o diagnóstico, controle e tratamento da doença de diabetes. Uma das coisas mais importantes no
tratamento desta doença é controlar o nível de glicose no sangue, para evitar complicações de outras doenças. Neste sentido, além do
benefício de evitar maiores problemas de saúde para o paciente, possibilitará uma enorme economia financeira para o Sistema Único de
Saúde - SUS, ao passo que evitará o aparecimento de outras doenças advindas das complicações da diabetes. Ademais, após a
implantação desta fabrica a IQUEGO passará a ser o primeiro Laboratório Oficial do País a produzir em seu parque fabril estes produtos
de suma importância para o SUS e, ainda, terá o benefício financeiro da produção e a diversificação do portfólio da empresa, contribuindo
ainda para a execução das políticas públicas de Saúde do país.
2. CHAMAMENTO PÚBLICO - Processo SEI nº 201900055000087 - Projeto de implementação de transferência de plataformas
tecnológicas, biotecnológicas e quimioterápicas para fabricação autônoma e independente de medicamentos e insumos estratégicos,
prioritariamente, destinados ao Sistema único de Saúde – SUS. Estes produtos tem como benefício o tratamento de infecções por
retrovírus: Antirretrovirais no atendimento dos programas de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites
Virais.
3. CHAMAMENTO PÚBLICO - Processo SEI nº 202000055000065 - Projeto de implementação de transferência de tecnologia para a
produção de álcool etílico a 70° INPM na forma farmacêutica gel e líquida, para atendimento das demandas emergenciais do Sistema
Único de Saúde – SUS, conforme Prerrogativas previstas na RDC Nº 350, publicada no DOU em 20/03/2020. Este projeto foi
implementado em virtude da emergência de saúde pública internacional relacionada à pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-
2), contribuindo no atendimento das políticas públicas emergenciais na prevenção e combate ao Coronavírus, o qual encontra-se em fase
de fabricação e comercialização dos produtos: Álcool Gel: 440g, 1L e 5L - Antisséptico para as mãos; Álcool líquido: 1L, desinfetante de
uso geral.
4. CHAMAMENTO PÚBLICO - Processo SEI nº 202000055000003 - Projeto de implementação de transferência de plataformas
tecnológicas, biotecnológicas e quimioterápicas para fabricação autônoma e independente de medicamentos e insumos estratégicos,
prioritariamente, destinados ao Sistema único de Saúde – SUS. Estes produtos tem como benefício o tratamento das Doenças Crônicas
não Transmissíveis (DCNT) - Degenerativas, Mentais, Produtos Oncológicos dentre outros.
5. CHAMAMENTO PÚBLICO - Processo SEI nº 202100055000285 - Projeto de implementação de transferência de plataformas
tecnológicas ou biotecnológicas contemplando produtos estratégicas prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS), dentre eles: luvas
para procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos e preservativos feminino e masculino. Estes produtos tem como benefício atender às
demandas das redes hospitalares vinculadas ao Sistema Único de Saúde - SUS, bem como, atender às demandas de prevenção nos
programas de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das Hepatites Virais.
6. ACORDO DE PARCERIA - Projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação para a produção em escala piloto de formulações
líquidas e semissólidas contendo o repelente sintético DEET, de combate a insetos. Este projeto será realizado numa parceria da Iquego
com a FUNAPE/UFG.
Produtos estes de grande relevância para o atendimento da política nacional de prevenção e combate às doenças transmissíveis por
vetores como o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela urbana, filariose, zika e chikungunya, doenças chamadas
de arboviroses. Como exemplo recente do impacto dessas arboviroses na saúde pública cita-se a ocorrência de quadros graves como a
microcefalia por infecção congênita com zika vírus (4.222 casos em 2016).
O desenvolvimento de formulações seguras e efetivas contendo esse ativo repelente é de grande interesse público e beneficiará
crianças, idosos e gestantes, que estão entre as mais vulneráveis às doenças veiculadas por mosquitos. Esta produção industrial de
formulações com base no DEET apresenta também, custo reduzido, segurança aumentada e efetividade elevada. Além disso, o
desenvolvimento destas novas formulações permitirá também o depósito de patente e da escrita de artigos científicos de alto fator de
impacto, tendo em vista a relevância e importância do tema. Ainda, a parceria poderá resultar no registro, produção e comercialização
dos produtos pela própria Iquego, uma vez que terá o direito à exclusividade na exploração econômica dos ativos desenvolvidos no
âmbito desta parceria, aumentando assim, o portfólio de medicamentos e produtos deste importante laboratório farmacêutico.
Estes projetos em desenvolvimento na Iquego tem por objetivo contribuir para:
1) Execução das políticas públicas de saúde no país a partir da inovação científica e tecnológica na produção de medicamentos e
produtos para a saúde;
2) Redução da vulnerabilidade do Sistema Único de Saúde – SUS a médio e longo prazo evitando ficar refém do monopólio e/ou
oligopólio internacional do fornecimento de medicamentos e produtos estratégicos para a saúde;
3) Racionalização e redução dos preços dos medicamentos e produtos estratégicos para saúde pública em todo país na medida em que
serve de regulador de preço de mercado;
4) Internalização e o desenvolvimento de novas tecnologias estratégicas de valor agregado para a inovação produtiva do complexo
industrial farmacêutico brasileiro e;
5) Alavancar o desenvolvimento da produção de medicamentos e produtos para a saúde deste importante laboratório farmacêutico
público oficial, ao passo que estará incluindo em seu portfólio novos produtos rentáveis e de suma importância para o atendimento das
demandas do Sistema Único de Saúde - SUS e, consequentemente, dando sustentabilidade produtiva e financeira para a Iquego.
CONSIDERAÇÕES QUANTO AOS PROEJTOS:
 O período de implementação dos projetos, bem como, as datas previstas de execução das metas/ etapas poderão sofrer alterações e
atrasos em decorrência dos problemas causados pela pandemia do COVID-19.
 Em razão de serem projetos inovadores de grande complexidade e ainda pouco difundido/ utilizado no Brasil, poderá haver dificuldades
e demora na realização dos processos licitatórios, assim como, na implantação das parcerias para as transferências de tecnologias
almejadas pela a Iquego.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento estratégico da empresa, deliberações da Diretoria e do Conselho de Administração.
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3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho a serem utilizados, a partir da implantação de cada projeto ora em andamento na empresa, serão os
vinculados à produção industrial no setor farmacêutico, conforme descritos a seguir:
Os indicadores de desempenho de produção industrial no setor farmacêutico são fundamentais para o bom andamento das atividades
desse segmento e muito relevantes também para a tomada de decisão da gestão da empresa. E têm especial destaque para a área
produtiva, pois são usados para controlar os rigorosos processos e as rotinas de trabalho desse setor, com o objetivo de torná-los ainda
mais eficientes.
 Importância da definição de indicadores de produção na indústria farmacêutica:
Os indicadores de produção industrial são ferramentas essenciais para mensurar a qualidade dos processos e produtos, medindo o
tempo de fabricação e preparação, a produção geral e a satisfação de clientes e colaboradores, ou seja, os indicadores são usados para
nortear os fluxos de trabalho, à medida que contribuem para o alinhamento de processos às especificidades da indústria farmacêutica,
com o objetivo de gerar melhores resultados.
Além disso, os indicadores de produção industrial colaboram para a mensuração do desempenho da empresa e para a eficiência e
eficácia das operações fabris. Isso acontece porque dados estratégicos são gerados a partir desses indicadores. Essas métricas também
englobam a mensuração do tempo de processos, recurso fundamental para o bom funcionamento de uma indústria farmacêutica.
Principais indicadores de desempenho de produção industrial no setor farmacêutico:
• Horas trabalhadas na produção - Esse é um indicador que evidencia a quantidade de horas que são necessárias para realizar
determinadas tarefas na produção dentro de um determinado tempo (dias, semanas, meses, anos). O resultado desse indicador torna
possível descobrir se o investimento de horas está além do programado.
• Nível de utilização da capacidade instalada - Essa métrica avalia se a capacidade produtiva da instalação está sendo aproveitada em
sua totalidade. Para tanto, é importante identificar se as instalações da fábrica, inclui o maquinário, estão sendo utilizadas em sua
totalidade. A exemplo, se a fábrica foi projetada para fabricar 30 milhões de produtos/mês e está entregando apenas 25 milhões, isso
quer dizer que há capacidade ociosa. E os motivos para que isso ocorra podem ser uma queda na demanda ou o mal aproveitamento da
capacidade produtiva do espaço, o que gera prejuízos.
• Número de lotes rejeitados - Na indústria farmacêutica pode acontecer de lotes inteiros de medicamentos serem descartados. Isso
acontece porque eles não foram aprovados na inspeção de qualidade. Caso isso ocorra com frequência, é válido fazer uma análise mais
detalhada do espaço de produção em busca das causas que originam essas não conformidades. Falhas humanas também devem ser
consideradas e avaliadas com critério. Caso contrário, a empresa perderá dinheiro.
• Tempo de inatividade - Esse indicador evidencia o tempo pelo qual os equipamentos ficam parados, ou seja, sem produzir. Na indústria
farmacêutica é comum as máquinas pararem entre um lote e outro para a limpeza completa dos equipamentos. Contudo, esse indicador
deve ser utilizado principalmente para evidenciar se a organização está perdendo capital por causa de paradas que poderiam ser
evitadas. O resultado dessa verificação pode ser usado como base para tomada de decisões em relação à compra de novos
equipamentos, ou mesmo para verificar se o maquinário precisa de manutenção, ou ser substituído.
• Mean Time To Repair (MTTR) - Esse indicador, traduzido como Tempo Médio Para Reparo, evidencia a média de tempo empregado
para a realização de um reparo depois de uma falha ser identificada. De forma básica, ele calcula o tempo empregado em uma
intervenção. Geralmente, essa métrica está relacionada ao setor de manutenção dos equipamentos.
• OTIF (On Time In Full) - OTIF é um indicador mais completo e seu acompanhamento destacará as deficiências no processo de pedido
completo, desde a criação da solicitação de compra até a entrega. Basicamente, ele avalia um processo com base em duas possíveis
respostas: “Atendeu/Não Atendeu”. Esse é um indicador usado com o objetivo de otimizar a entrega dos pedidos e serviços, além de
fazer um rigoroso controle dos processos para assegurar a satisfação dos clientes. A definição do termo e como é feito seu cálculo:
• On Time: honrar o compromisso com o cliente em qualquer dia e horário;
• In Full: verificar se a entrega foi completa, se os medicamentos foram entregues conforme as especificações de compra. Caso contrário,
a empresa não entregou “na íntegra”.
• O cálculo é: OTIF = % On Time x % In Full = (resultado)
O percentual alcançado de 100% significa que todas as solicitações de compras foram atendidas dentro do tempo determinado e na
quantidade/especificação corretas.
Os indicadores de produção industrial no setor farmacêutico ajudam, especialmente, o processo de gerenciamento de rotinas produtivas.
Isso acontece porque eles são responsáveis por entregar importantes dados acerca dos resultados de processos, envolvendo
colaboradores e parceiros da indústria. Dessa forma, é possível identificar máquinas que necessitam de ajustes ou precisam ser
trocadas, quais processos precisam ser melhorados, quais são os profissionais mais competentes em atuação, entre outras questões.
Dessa forma, a importância da definição de indicadores de produção na indústria farmacêutica está ligada à melhoria contínua do
desempenho industrial, ajudando-a a alcançar elevados patamares de produtividade e qualidade, como:
• Manter uma estratégia correta e alinhada com os objetivos do negócio;
• Assegurar a qualidade do que está sendo entregue ao cliente;
• Verificar a capacidade de performance de recursos adotados;
• Definir com clareza a relação de custo-benefício.
Neste processo é indispensável alinhar os objetivos do negócio aos indicadores adotados, para que sejam de fato úteis e favoráveis ao
desenvolvimento do negócio.
PROGRAMAS DE GOVERNO - PROGRAMA: 1043 - SAÚDE INTEGRAL
AÇÃO: 2157 - IQUEGO EM AÇÃO
REALIZAÇÕES
PRODUTOS: Conseguimos atingir a meta para os produtos Tira Reagente que estava em 25.000.000 Tiras. Chegamos ao valor de
73.959.950 vendidas num R$ 27.708.532,08, ultrapassando bastante a meta estimada, devido a bons contratos com a Cidade de São
Paulo e o Estado do Paraná. Os aparelhos medidores de glicoses são entregues mediante comodato de acordo com contratos pré
estabelecidos pela venda das Tiras reagentes. Foram distribuídos uma quantidade de 119.975 aparelhos nos diferentes contratos,
mostrando uma boa proporção favoráveis a Lucratividade do projeto no ano de 2020.
PRODUTO NOVO - ALCOOL A 70%
CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/ 2019 - Processo SEI nº 202000055000065
Foi assinada parceria estratégica com transferência de tecnologia de produtos prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS), a serem
registrados em nome da INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. (IQUEGO) e adquiridos do Parceiro Tecnológico durante as
etapas de absorção do conhecimento, respeitando os marcos regulatórios em vigor, contemplando medicamentos e plataformas
tecnologias estratégicas para o Produto Alcool etilico em Gel e na forma líquida visando o atendimento as necessidades da Pandemia.
Este projeto de fabricação e comercialização das preparações antissépticas ou sanitizantes foi implementado em virtude da emergência
de saúde pública internacional relacionada à pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), contribuindo no atendimento das
políticas públicas emergenciais na prevenção do combate ao Coronavírus.
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Ja esta em fase de fabricação e comercialização os seguintes produtos:
Álcool Gel: 440g, 1L e 5L - Antisséptico para as mãos;
Álcool líquido: 1L, desinfetante de uso geral.
Convênio com faturamento bruto de R$ 76.220,29 ja recebidos, ainda sem divisão de lucro liquido.
Com mais de R$ 280.976,03 entregues a receber de diferentes instituições no Brasil.
OBSERVAÇÕES
Para o Medidor de Glicose eles são distribuídos em regime de comodato, a empresa oferece os aparelhos/equipamentos (glicosímetros),
já codificados e calibrados, compatíveis para utilização das respectivas tiras reagentes de acordo com a quantidade adquirida.
3

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1043 - SAÚDE INTEGRAL
AÇÃO: 2157 - IQUEGO EM AÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2890 - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S.A. - IQUEGO

U.O.: 2890 - INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS S A IQUEGO

REALIZAÇÕES
PRODUTOS: Conseguimos atingir a meta para os produtos Tira Reagente que estava em 30.000.000 Tiras. Chegamos ao valor de
26.650.000 tiras vendidas num R$ R$ 8.098.725,58. Os aparelhos medidores de glicoses são entregues mediante comodato de acordo
com contratos pré estabelecidos pela venda das Tiras reagentes. Foram distribuídos uma quantidade de 21.980 aparelhos nos diferentes
contratos, mostrando uma boa proporção favoráveis a Lucratividade do projeto no ano de 2021.
PRODUTO NOVO - ALCOOL A 70%
CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 005/ 2019 - Processo SEI nº 202000055000065
Foi assinada parceria estratégica com transferência de tecnologia de produtos prioritários para o Sistema Único de Saúde (SUS), a serem
registrados em nome da INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S.A. (IQUEGO) e adquiridos do Parceiro Tecnológico durante as
etapas de absorção do conhecimento, respeitando os marcos regulatórios em vigor, contemplando medicamentos e plataformas
tecnologias estratégicas para o Produto Alcool etilico em Gel e na forma líquida visando o atendimento as necessidades da Pandemia.
Este projeto de fabricação e comercialização das preparações antissépticas ou sanitizantes foi implementado em virtude da emergência
de saúde pública internacional relacionada à pandemia causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), contribuindo no atendimento das
políticas públicas emergenciais na prevenção do combate ao Coronavírus.
Ja esta em fase de fabricação e comercialização os seguintes produtos:
Álcool Gel: 440g, 1L e 5L - Antisséptico para as mãos;
Álcool líquido: 1L, desinfetante de uso geral.

OBSERVAÇÕES
Para o Medidor de Glicose eles são distribuídos em regime de comodato, a empresa oferece os aparelhos/equipamentos (glicosímetros),
já codificados e calibrados, compatíveis para utilização das respectivas tiras reagentes de acordo com a quantidade adquirida.
3
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

RODNEY ROCHA MIRANDA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação da Política Estadual de Segurança Pública, visando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do
patrimônio; assim como, a formulação da Política Estadual Penitenciária, e, a execução das atividades de defesa do meio ambiente; de
segurança do trânsito urbano ou em rodovias, ferrovias e aquavias; de polícia judiciária com a apuração de infrações penais; e, atividades
de Defesa Civil.

2.2 Legislação
Lei 3.999/61; Dec. 2.590/86; Lei 12.207/93; Dec. 4.163/94; Dec. 5.136/99; Lei 13.456/99; Lei 14.383/02; Lei 14.750/04; Lei 15.490/05;
Dec. 5.980/04; Dec. 5.942/04; Dec. 6.249/05; Lei 16.384/08; Dec. 7.215/11; Dec. 7.238/11; Dec. 7.355/11; Dec. 7.359/11; Dec. 7.360/11;
Dec. 7.378/11; Dec. 7.379/11; Lei 17.657/12; Lei 17.995/13; Dec. 7.820/13; Lei 18.282/13; Lei 18.303/13; Dec. 8.205/14; Dec. 8.272/14;
Lei nº 19.962/2018; Lei nº 20.491/19, Dec. 9.508/19 e Dec. 9.690/2020.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em 2021, a SSP-GO trabalhou de forma integrada nos níveis estratégico, tático e operacional, por meio de ações planejadas para o
cumprimento de metas estabelecidas pelo Plano Plurianual (2020 – 2023) e direcionadas por indicadores de desempenho, visando a
realização de ações de políticas públicas voltadas para a prevenção e repressão do crime, com ênfase para a desarticulação de
organizações criminosas e para a realização de uma Governança Anticorrupção, por meio da utilização de instrumentos de planejamento,
tais como, regulamentação das ações de Política de Gestão de Riscos da Pasta e de Gestão por Processos, padronização e
aperfeiçoamento do planejamento, instrução e trâmite dos processos de aquisição e contratações da SSP-GO, com o estabelecimento do
Plano Anual de Aquisições e Contratações – PAAC (Portaria nº 0328/2021 – SSP). Foi iniciada neste Exercício, também, a implantação
do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências em Recursos da União – MEG-Tr, além da LDO, PPA e da LOA.
Neste ano, a SSP-GO recebeu significativo aporte financeiro oriundo de transferências na modalidade Fundo a Fundo, pelo Fundo
Nacional de Segurança Pública – FNSP ao Fundo Estadual de Segurança Pública – FUNESP, que serão aplicados em diversos projetos
dos eixos “Enfrentamento à Criminalidade Violenta” e “Valorização dos profissionais de Segurança Pública”, com destaque para a
aquisição de soluções tecnológicas, armamentos e munições, viaturas de resgate, tecnologias de coleta de dados e cadeia de custódia,
equipamentos hospitalares; e, a realização de um curso de Doutorado para os profissionais de Segurança Pública.
Neste exercício, o Comitê Setorial do Programa de Compliance Público da Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP recebeu 4
novos membros e o escopo do Programa de Compliance Público da SSP-GO está em processo de ampliação para novas áreas,
aumentando de 5 para 11. Houve, ainda, a remodelagem da Metodologia de Gestão de Riscos desenvolvida na Pasta que foi associada
ao Gerenciamento Proativo de Processos de Negócio. Como resultado deste alinhamento, cada processo inserido na Política de Gestão
de Riscos é previamente modelado com vistas a identificar o seu objetivo principal e as atividades que o compõe, assim como, pontos de
decisão e de retrabalho, gaps, gargalos, e outras informações relevantes de diagnóstico para subsidiar as mudanças no processo,
eliminando falhas que impeçam o atingimento de metas e a aumento do desempenho do processo.
Os gestores envolvidos no Processo de Gestão de Riscos da Pasta implementaram 63 (sessenta e três) controles para mitigar 38 (trinta e
oito) riscos mapeados para os processos de Licitações, Contratos, Folha de Pagamento, Gestão Estatística, Gestão de Operações
Integradas, Gerir Processos (Risco de Perda de Prazo de Autógrafo de Lei), Gestão do Patrimônio, Gestão dos Contratos de Aquisição e
de Manutenção/Serviços da SPTC e Gestão dos Recursos Tecnológicos.
Como estratégia para expansão da cultura ética e de integridade no âmbito interno, dentre elas, o aperfeiçoamento da Política de Gestão
de Riscos, a revisão de normativas, a capacitação de servidores, a divulgação de conteúdos informativos e técnicos e, ainda, a promoção
de eventos sobre compliance público, no ano de 2021, tiveram destaque a realização do 1º Seminário de Compliance Público na
Segurança Pública do Estado de Goiás e da 1ª Semana de Compliance Público da SSP-GO, ocorridos em julho e agosto,
respectivamente. Além da criação do Escritório Permanente de Compliance Público da SSP-GO, por meio da Portaria nº 0626/2021 –
SSP, destinado a apoiar e operacionalizar as demandas do Comitê Setorial de Compliance e da CGE-GO, relativas ao PCP e consolidar
de forma capilarizada as iniciativas de integridade, ética, transparência, responsabilização e gestão de riscos no âmbito da SSP-GO.
O 1º Seminário de Compliance Público na Segurança Pública do Estado de Goiás, denominado “Integração e Integridade: Os caminhos
do Compliance Público na Segurança Pública”, foi idealizado para unir as áreas responsáveis pela Gestão do Programa de Compliance
Público das Força de Segurança Pública, para troca de experiências e compartilhamento das melhores práticas sobre compliance público
e gestão de riscos no contexto da Segurança Pública. Enquanto que a 1ª Semana de Compliance Público da SSP-GO teve como objetivo
capacitar e qualificar a atuação de servidores públicos, tanto da SSP-GO quando de outros órgãos, fomentar e difundir práticas
inovadoras em compliance, inclusive para o público externo, dando visibilidade às ações de compliance.
Compõem o monitoramento prioritário da Pasta, 186 projetos, sendo aproximadamente 140 são oriundos de recursos de Convênios e de
Transferência Fundo a Fundo. Merece destaque a conclusão da construção do Instituto Médico Legal – IML de Águas Lindas de Goiás
(SPTC); construção, reforma e adequações de Delegacias de Polícia; aquisições de equipamentos, veículos e armamentos, dentre
outros. Dentro do Programa Goiás de Resultados, são monitorados 02 projetos da SSP-GO, quais sejam, a expansão da implantação da
Salas Lilás em municípios como Luziânia e Anápolis, com previsão de implantação do projeto em outras Coordenadorias Regionais da
SPTC e a continuidade do desenvolvimento do Sistema de Monitoramento e Análise de Integrantes de Organizações Criminosas -
SISORCRIM, pela Superintendência de Inteligência Integrada da SSP-GO, tendo como objetivo principal instituir base única de
integrantes de organizações criminosas que atuam no Estado de Goiás, possibilitando análises de vínculo, mapeamento da atuação,
comparação com manchas criminais e compartilhamento da informação acerca da atuação das Organizações Criminosas entre as
Agências de Inteligências. O Sistema já se encontra em funcionamento e com capacidade para otimizar a resposta das unidades de
inteligência para investigação de integrantes de organizações criminosas atuantes no Estado de Goiás.
Está em andamento obra de eficiência energética na Secretaria de Estado da Segurança Pública prevendo a substituição de 4.066
lâmpadas de tecnologia fluorescente compacta, incandescente, mista, fluorescente tubular e vapor metálico por lâmpadas de LED de alto
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desempenho e a troca de 131 equipamentos de ar-condicionado obsoletos por outros tipo split inverter, o que diminuirá o consumo
elétrico. As substituições fazem parte de iniciativa da SSP-GO, atendendo à programa do Governo Federal junto à Enel Goiás, e devem
trazer economia de mais de R$ 300 mil aos cofres públicos a cada ano. A SSP-GO foi contemplada na Chamada Pública de Projetos da
Enel. Entre os mais de 50 clientes corporativos que participaram da seleção, a pasta de Segurança Pública de Goiás ficou entre os 13
aprovados, conseguindo o 6º maior repasse.
RESULTADOS POSITIVOS:
A implantação da Política de Segurança Pública, baseada no tripé INTELIGÊNCIA, INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE, por meio de
iniciativas inovadoras que tem garantido a integração das Instituições de Segurança Pública e dos sistemas de Inteligência, com foco na
redução da criminalidade e violência no Estado de Goiás, estão delineados em dados estatísticos positivos para 2021, em relação ao
mesmo período de 2020. O monitoramento dos indicadores criminais prioritários da SSP-GO apontam para uma redução geral em
ocorrências, com destaque para as naturezas de roubo de veículo (redução de 25,97%), roubo a transeunte (redução de 26,10%), furto a
transeunte (redução de 22,17%), roubo em residência (redução de 31,33%), roubo em comércio (redução de 27,78%), latrocínio (redução
de 24,39%) e homicídio (redução de 18,99%).
Ao estruturar e modernizar as Unidades de Segurança Pública de todo o Estado de Goiás, investindo em avanços tecnológicos para a
constituição de uma rede integrada de inteligência à serviço da preservação da Ordem Pública e da Paz Social, os dados estatísticos
apontam para um planejamento integrado, refletido em avanços para cada RISP (Regiões Integradas de Segurança Pública), composta
por um conjunto de AISP (Áreas Integradas de Segurança Pública) de nosso Estado.
Neste contexto, ressalta-se o trabalho desenvolvido em Gestão Estatística, o relatório de análise criminal, relacionado aos crimes
definidos como Alta Prioridade, tendo como referência o mês anterior, apresentando comparativo com o período anterior, ranking de
ocorrências por bairros dos municípios das AISPs, dia da semana e horário de maiores incidências, passou a ser encaminhado
trimestralmente em 2021, com a finalidade de acompanhar divulgação estatística da Secretaria de Segurança Pública, conferindo
embasamento para o planejamento estratégico.
Os reflexos do aparelhamento das Instituições de Segurança Pública acusam para o aumento da capacidade de resposta do Estado,
assim como da otimização de recursos da malha protetora em ações operacionais de combate à violência e à criminalidade, visualizada
nos dados estatísticos deste Exercício, quando comparados ao ano de 2020. Em ocorrências proativas, os dados estatísticos também
nos conduzem a resultados favoráveis, com destaque para 4.179 mandados de prisão cumpridos e 157 organizações criminosas
desarticuladas.
Ao viabilizar a intensificação do policiamento ostensivo e preventivo, foi possível abordar e identificar 917.476 pessoas em atitude
suspeita e 662.645 veículos foram, igualmente, abordados e vistoriados. Em integração, as Forças de Segurança Pública retiraram de
circulação 40.784,40 quilos de drogas ilícitas, dentre maconha, cocaína, crack e skunk; evitando assim diversos outros crimes violentos,
decorrentes do tráfico de drogas nas áreas centrais e de divisas do nosso Estado.
A redução dos índices e aumento da eficácia das ações implementadas pelas Forças de Segurança Pública também é fruto da filosofia
de policiamento comunitário, que, em Goiás, se faz sólida e bem estruturada, enquanto estratégia organizacional que proporciona a
aproximação entre as Instituições de Segurança Pública e a sociedade para priorizar, identificar e resolver crimes, baseando-se na
crença de que tais ocorrências são parte de um problema social maior que somente terá soluções efetivas se houver a participação de
todos na sua identificação, análise e discussão. Neste sentido, ações importantes foram desenvolvidas em 2021 com a finalidade de
atender os anseios da comunidade local conforme sua realidade, como: 109 reuniões comunitárias; 14.191 visitas comunitárias a
residências e 315.786 visitas comunitárias a comércios, além de 9.431 visitas solidárias (atendimentos policiais, pós-ocorrência,
especialmente às vítimas de crimes violentos); totalizando assim, 339.517 ações específicas de policiamento comunitário.
Em 2021, a população goiana também contou com o trabalho de defesa civil do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás -
CBMGO, com relevo para 68.964 resgates realizados, 29.361 ações diversas de caráter preventivo, 18.535 ocorrências de busca e
salvamento, 12.429 intervenções em incêndios florestais e urbanos, 660 ações específicas de defesa civil e 169 intervenções em
ocorrências envolvendo produtos perigosos; totalizando 130.118 atendimentos de urgência e emergência realizados em todo o Estado de
Goiás. O CBMGO também realizou 180.478 inspeções técnicas (incluindo atendimentos de Credenciamento, apuração de denúncias,
análise de projetos, vistorias de funcionamento e de Certificação Prévia) e diversas atividades preventivas em todo o Estado, além de
combater diretamente a pandemia do COVID-19, por meio da desinfecção de Terminais de Ônibus da grande Goiânia, órgãos públicos e
áreas públicas de grande movimentação.
As atividades de polícia judiciária e apuração de infrações penais também se destacaram em Goiás, com a conclusão e encaminhamento
em 2021, de 51.586 inquéritos com autoria definida, configurando o aumento de 39,80% em relação ao ano anterior.
O trabalho realizado pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica – SPTC, no presente Exercício, por meio de suas 23 Unidades
de Atendimento, ganhou relevo junto à sociedade goiana, com o total de 75.333 atendimentos realizados, tanto pelo Instituto de
Criminalística Leonardo Rodrigues, localizado em Goiânia (47.055 atendimentos), quanto pelas Coordenações Regionais distribuídas
pelo Estado (com 28.278 atendimentos); além, dos 51.530 laudos emitidos ao cidadão solicitante ou às autoridades goianas, para
constituir apurações policiais, judiciais e elucidação de crimes. Para finalidades diversas, o Instituto de Medicina Legal também emitiu
18.510 Laudos, que somados aos 26.186 Laudos das Coordenações Regionais de Polícia Técnico-Científica - CRPTCs, totalizaram
44.696 Laudos conclusos emitidos. Além disso, foram realizados 34.794 atendimentos realizados em pessoas vivas; 5.383 atendimentos
em pessoas mortas; e 5.124 atendimentos diversos, totalizando 45.301 atendimentos pelo Instituto Médico Legal em Goiânia e CRPTCs.
A Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, deu continuidade as atividades, com destaque para ações
repressivas, resultando em 3.246 estabelecimentos fiscalizados e instauração de 18.643 Cartas de Informações Preliminares (CIPs) ou
processos administrativos, nos casos em que não houve resolução amigável pelo fornecedor, com taxa de resolutividade 90,10%
conforme dados da Secretaria Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (SINDEC).
Insta salientar, que, mesmo no cenário de incertezas ocasionado pela Pandemia, a SSP-GO solidificou sua Política de Gestão de Riscos
e se adequou para melhor atender à população goiana, não apenas por meio de investimentos na estruturação física, reaparelhamento
de suas unidades de pronto atendimento e modernização tecnológica; mas também, capacitando 3.648 agentes de Segurança Pública
em cursos presenciais, 4.714 na modalidade de Ensino a Distância e 137 alunos de curso de formação, num total de 8.499 servidores
capacitados em diversas modalidades de aperfeiçoamento profissional.
Destaca-se, ainda, a bonificação de 2.791 armas de fogo apreendidas e 3.207 mandados de prisão cumpridos, o que resultou no
pagamento de R$ 833.750,00 pelas armas e R$ 959.575,00 pelos mandados. Desse modo, a SSP-GO consolida a sua política de
integração das polícias e valorização dos agentes de Segurança Pública, à proporção que melhor atende à sociedade goiana.
Outros resultados positivos e que refletem diretamente na qualidade do serviço prestado à população pela SSP-GO foram a manutenção
da Pasta na categoria Ouro no Ranking da Transparência com percentual de atendimento acima de 90% às metodologias que
estabelecem normas e padrões de transparência das páginas de acesso à informação de órgãos e entidades do Estado de Goiás e pelas
iniciativas de inovação em transparência, um dos eixos do Programa de Compliance Público do Estado de Goiás, conforme avaliação
realizada em conjunto pelo TCEGO e CGEGO, por ocasião da 3ª Edição do Prêmio Goiás Mais Transparente; o avanço para a sétima
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colocação no Ranking do Programa de Compliance Público de 2021; a escolha da Ouvidoria Setorial da SSP-GO como uma das três
melhores das 47 avaliadas pela CGE-GO com destaque pela qualidade do atendimento ao cidadão e menor tempo de resposta; e a
figuração do Sistema de Monitoramento e Análise de Integrantes de Organizações Criminosas – SISORCRIM, desenvolvimento pela
Pasta, entre os seis finalistas do 25º Concurso Inovação no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública
(ENAP), na categoria “Inovação em Serviços ou Políticas Públicas no Poder Executivo Estadual, do Distrito Federal e Municipal”, dentre
219 iniciativas inscritas na competição.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
INSTRUMENTOS: Atualização de normativas referentes à continuidade da implantação do Programa de Compliance Público – PCP com
a ampliação do Escopo no âmbito da SSP-GO e instituição do Escritório Permanente de Compliance – EPCP da SSP-GO (Portaria nº
0626/2021 – SSP); Execução de Planos de Ação para aplicação dos recursos de transferência na modalidade Fundo a Fundo, pelo
Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP; Padronização e aperfeiçoamento do planejamento, instrução e trâmite dos processos de
aquisição e contratações da SSP-GO, com o estabelecimento do Plano Anual de Aquisições e Contratações – PAAC (Portaria nº
0328/2021 – SSP); e instituição do Comitê Interno de Aplicação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências em Recursos da
União – MEG-Tr para implantação do MEG-Tr no âmbito da Pasta (Portaria nº 380/2021 – SSP).

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1021 - PROGRAMA INTELIGÊNCIA, INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA
Taxa de Crimes Violentos Letais Intencionais - CVLI (por 100 mil habitantes)
Taxa de Homicídio Doloso (por 100 mil habitantes)
Índice de Policiamento Preventivo da Polícia Militar
Taxa de Crimes Violentos contra o Patrimônio - CVP (por 100 mil habitantes)
1039 - PROGRAMA PROTEÇÃO AOS DIREITOS
Taxa de Resolutividade do PROCON

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1021 - INTELIGÊNCIA, INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 2076 - FORTALECIMENTO DAS ÁREAS DE INTELIGÊNCIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

REALIZAÇÕES
Na Ação 2076, que objetiva estruturar a Superintendência de Inteligência Integrada da SSP-GO e Gerências subordinadas, para atender
às demandas de Inteligência da Pasta, em 2021, cita-se: o suporte técnico, atualização, manutenção preventiva e corretiva, referente à
Licença do Software SisSoft2002, versão SOMBRA; a aquisição de analisador forense para a Gerência de Inteligência da Polícia Civil de
Goiás; de rastreadores portátil com kit investigador; e, a participação de servidores da Pasta na 50ª edição do Curso de Introdução à
Atividade de Inteligência - CIAI, realizado pela SENASP.
Com o intuito de subsidiar as atividades de Inteligência no enfrentamento às Organizações Criminosas atuantes no Estado de Goiás e
otimizar a capacidade de investigação de integrantes dessas Organizações, foi desenvolvido o Sistema de Monitoramento e Análise de
Integrantes de Organizações Criminosas (SISORCRIM) que, no ano de 2021, figurou entre os seis finalistas do 25º Concurso Inovação
no Setor Público, promovido pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP), na categoria “Inovação em Serviços ou Políticas
Públicas no Poder Executivo Estadual, do Distrito Federal e Municipal”.
Este Sistema, desenvolvido pela Superintendência de Inteligência Integrada da SSP-GO e disponibilizado às demais Unidades de
Inteligência, em que pese não ter sido integralmente finalizado já se encontra em utilização pelas Forças policiais e possibilita o
monitoramento sistematizado de Organizações Criminosas e seus integrantes.
Além disso, outras 8.483 atividades foram desenvolvidas pela Superintendência de Inteligência Integrada (SII), quais sejam: relatórios,
monitoramentos, apoio a operações, notas técnicas e capacitações, merecendo destaque a realização do Curso de Inteligência em
Análise Sistêmica de Organizações Criminosas (C.I.A.S.O.C.), que tem como objetivos desenvolver competências nas áreas de
monitoramento e análise sistêmica de grupos criminosos, para a produção de conhecimento das agências de inteligência, tendo
capacitado 102 agentes de inteligência da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal e Superintendência de Inteligência de Goiás.
A SSP-GO, por meio da SII, formulou parcerias com várias instituições para incremento do sistema informações, como a Abin, TRT,
Secretaria de Estado da Economia, Polícias Militar e Civil do Distrito Federal, Departamento Penitenciário Nacional, Empresa Brasileira
de Correios e Telégrafos, entre outros.
AÇÃO: 2077 - MODERNIZAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

REALIZAÇÕES
Na Ação 2077, destinada a aumentar a capacidade de resposta das Instituições de Segurança Pública foram empregados recursos na
construção do IML de Águas Lindas de Goiás e aparelhamento das unidades, destaca-se as seguintes aquisições: equipamentos para
montagem do Laboratório de Exame Definitivo de Drogas e Correlatos da SPTC, mobiliários, elevador (plataforma de acessibilidade) para
a Escola Superior da PCGO, eletrônicos, ar-condicionado e equipamentos tecnológicos para as Delegacias de Atendimento à Mulher de
Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis e outras unidades da PCGO; drones e armamentos letais e não letais para a Polícia Militar.
Buscando a valorização dos operadores de segurança pública, foram investidos recursos no aparelhamento da Academia do CBMGO, do
Hospital da PMGO, no Núcleo Integrado de Assistência Biopsicossocial do CBMGO.
Foi assinado o Termo de Cooperação com a Secretaria de Estado da Saúde para disponibilização de pessoal para o Projeto “Sala Lilás”
no IML de Goiânia e de Aparecida de Goiânia, onde é disponibilizado atendimento integrado dos serviços de saúde e de segurança
pública.
Para as Unidades de Segurança Pública, mantiveram-se os contratos de fornecimento de combustível e peças para manutenção de
aeronaves e de locação de 2.798 veículos, que somados aos 2.347 veículos que compõem a frota própria atual, totalizam 5.145 veículos
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disponibilizados à serviço da população goiana, sendo que, no ano de 2021, foram adquiridos 11 veículos especiais (ambulâncias,
unidades de resgate e salvamento avançado e micro-ônibus) para o CBMGO e PMGO. E para o bom andamento do serviço prestado
pela SPTC, foram, igualmente mantidos, os contratos de manutenção e de proteção radiológica, além de aquisição de equipamentos e
insumos para realização de exames e materiais papiloscópicos para a identificação humana, assim como o desenvolvimento de
atividades do Laboratório de Química, Toxicologia Forense, Biologia e DNA Forense do Instituto de Criminalística Leonardo Rodrigues,
assim como, aquisição de produtos pré-hospitalares e de serviço de emissão de Certificados Digitais Padrão.
No campo tecnológico, a SSP-GO adquiriu licenças de software para otimizar a análise de resultados de exames de DNA criminal e de
identificação humana para a SPTC; para extração e análise de dados, coleta, processamento de informações e cruzamento de vínculos a
partir de plataformas eletrônicas portáteis e de serviços de computação em nuvem para a PCGO; contratou serviços especializados para
o suporte técnico e manutenção da Solução Goiás Biométrico (sistema crítico de emissão de identidades e pesquisa criminal); do Sistema
AFIS para o atendimento das necessidades do Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Goiás; e, do Sistema de
Gerenciamento de Demandas – SGD (serviço de tecnologia da informação concernente à modelagem, diagnóstico, redesenho e
automação dos processos encartados pela SSP-GO), renovou o serviço de telefonia fixa para todas as unidades da SSP-GO; a
implantação e expansão de links de dados e de internet redundante, além de manter 265 câmeras de videomonitoramento. Para garantir
o aumento da disponibilidade dos Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação e do Centro Integrado de Inteligência, Comando
e Controle – CIICC, foi realizada a troca do Quadro de Transferência Automático do gerador do Data Center da SSP-GO; além de
implantação de solução de antivírus para a rede corporativa da SSP-GO.
Destaca-se, ainda, que foram realizadas integrações de serviços disponibilizados pela SSP-GO para o Portal Expresso; com os sistemas
do Serviço de Atendimento ao Cidadão – SIC; com o projeto de Biometria NeoNatal; com o RG Digital do Governo Federal; com o Índice
Nacional de Registro Civil; e das coletas biométricas do DETRAN com o Instituto de Identificação. Houve também a atualização da
integração com o DETRAN de ocorrências de trânsito pelo RENAEST; a criação da funcionalidade do Registro de Atendimento Integrado
(RAI) off-line; e, aprimoramento do sistema de Patrulha Rural, além de atualização do sítio da SSP-GO e desenvolvimento de Sistema de
Procedimentos Policiais da PCGO.
Visando a capacitação dos profissionais de Segurança Pública, foram empregados recursos no curso de Doutorado na área de Direitos
Humanos (em andamento), em custeio de bolsas de estudo para Curso de Formação de Papiloscopistas da PCGO em turmas EAD e
presencial, totalizando 8.499 agentes capacitados.

OBSERVAÇÕES
4366 - OPERADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA CAPACITADO / NÚMERO
Em virtude da pandemia do COVID-19, que inviabilizou a realização de cursos presenciais, e diante da inexistência de previsão de
realização de cursos na modalidade a distância, não foi estabelecida meta para o produto.
7521 - ARMAMENTO ADQUIRIDO / NÚMERO
A aquisição de 27 espingardas foi efetuada com saldo remanescente de recurso do Convênio nº 880063/2018, após reformulação do
Plano de Trabalho que possuía objeto diverso. O Convênio nº 880018/2018, por seu turno, foi prorrogado para utilização do saldo
remanescente para a aquisição de 23 espingardas. Por tais razões, não houve estabelecimento de meta para o produto.
7744 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ADQUIRIDO / NÚMERO
A aquisição de 30 capacetes balísticos para o GT3 da Polícia Civil se deu com recursos do Convênio nº 892367/2019 que teve a vigência
prorrogada. A aquisição de 61 capacetes e 63 luvas para a Polícia Militar se deu com recursos do Convênio nº 880063/2018 que teve a
vigência prorrogada. Por tais razões, não houve estabelecimento de meta para o produto.
8235 – UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA REFORMADA / NÚMERO
A reforma do telhado da Secretaria de Estado da Segurança Pública se deu em caráter emergencial, considerando o aparecimento de
vazamentos, por esta razão, não houve estabelecimento de meta para o produto.
8437 – UNIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA CONSTRUÍDA / NÚMERO
O último aditivo contratual assinado para a conclusão da obra do Instituto Médico Legal de Águas Lindas tem previsão de término em
12/09/2022, por esta razão, não houve estabelecimento de meta para o produto.

AÇÃO: 3066 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DA SEGURANÇA PÚBLICA DECORRENTES DE EMENDAS
PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA

REALIZAÇÕES
A Ação 3066 tem como objetivo garantir a efetiva entrega à sociedade dos bens e serviços decorrentes de emendas parlamentares
individuais impositivas, independentemente de autoria. Em 2021, foram efetuadas descentralizações orçamentárias das emendas para
execução das Forças de Segurança Pública destinatária da emenda, conforme o caso: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros
Militar e Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, possibilitando melhor gestão e utilização dos recursos pelo beneficiário. No caso
das emendas impositivas destinadas aos municípios goianos, a Secretaria de Estado da Segurança Pública firmou termos de convênios
com o ente municipal para a sua execução. Nesta ação foram utilizados na estruturação e aparelhamento de unidades de segurança
pública e entres municipais, bem assim, na instalação de sistemas de videomonitoramento nos municípios que tiveram emendas
destinadas.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1039 - PROTEÇÃO AOS DIREITOS
AÇÃO: 2135 - MODERNIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO NO ATENDIMENTO AOS CONSUMIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2952 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC
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REALIZAÇÕES
Na Ação 2135, em cumprimento ao objetivo da ação que é, dentre outros, assegurar o direito dos cidadãos em suas relações
consumeristas, foram instaurados 18.643 Cartas de Informações Preliminares (CIPs) ou processos administrativos, nos casos em que
não houve resolução amigável pelo fornecedor, com taxa de resolutividade 90,10%.
Junto ao PROCON Web, que é uma plataforma de atendimento virtual do PROCON GOIÁS, foram recepcionadas, em 2021, 8.963
cadastros para bloqueio de telemarketing, 24.957 reclamações, 1.795 dúvidas, 1.198 solicitações de cálculo e 7.204 denúncias. No
Estado, 32 unidades do Vapt Vupt prestam auxílio aos consumidores que desejam se cadastrar e registrar suas demandas junto ao
PROCON Web. Do total de reclamações recepcionadas virtualmente, 3.480 demandas tiveram acordo diretamente pela plataforma e
1.548 resultaram na instauração de CIP (Carta de Informações Preliminares) ou processo administrativo (em virtude do fornecedor não
possuir adesão ao atendimento virtual ou não ter sanado a demanda por meio deste).
Além disso, 10.553 demandas foram finalizadas por falta de retorno do consumidor (seja por resolução do problema diretamente junto ao
fornecedor ou desistência da demanda pelo consumidor) e 711 foram finalizadas por se tratarem de assuntos extra-Procon (que
envolvem competência de outros órgãos, como delegacias de polícia ou órgãos do Poder Judiciário).
No ano de 2021, foram firmados Termos de Cooperação Técnica com PROCONs dos municípios de Uruaçu, Formosa, São Miguel do
Araguaia e Cristalina, objetivando a implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor – SINDEC naqueles
entes municipais, além da realização de cursos e treinamentos para a sua aplicação, de forma a possibilitar a promoção de políticas
públicas integradas para a defesa do consumidor.
Na área educacional, ocorreu a capacitação de 19 servidores do PROCON GOIÁS por meio da Escola Nacional de Defesa do
Consumidor e Escola de Governo; e, a reinauguração da Escola Estadual de Defesa do Consumidor, no último trimestre de 2021, que
tem como objetivos principais proporcionar informação aos consumidores e fornecedores e disseminar o Código de Defesa do
Consumidor, tendo sido realizados 4 eventos educativos, dentre eles, 2 seminários (um sobre relações de consumo entre fornecedores e
consumidores e o outro direcionado aos servidores de PROCONs municipais, intitulado “1º Seminário dos Procons do Estado de Goiás”);
e promovidas 7 campanhas de divulgação dos Direitos do Consumidor, entre visitas orientadas ao PROCON GOIÁS e confecção de
cartilhas de orientação (uma para consumidores e outra para fornecedores).
Dentro de suas atribuições institucionais, o PROCON GOIÁS também realiza periodicamente pesquisas de preços, especialmente em
datas comemorativas. Neste ano foram realizadas 17 pesquisas, em 284 estabelecimento, totalizando 1006 itens pesquisados, entre
produtos e serviços.
Na área de fiscalização para repressão ao descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, 3.246 estabelecimentos foram
fiscalizados, resultando na lavratura de Autos de Infração, Termos de Constatação, Autos de Apreensão, Termos de
Notificação/Advertências, dentre outros.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2902 - POLÍCIA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

CORONEL PM RENATO BRUM DOS SANTOS - CMT GERAL

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Proteger as pessoas, cumprir a lei, defender o meio ambiente e garantir direitos, promovendo a paz social.

2.2 Legislação
• Constituição Federal, de 05/10/88;
• Decreto Federal nº 667 de 02/12/1969 (Reorganiza as Polícias Militares);
• Decreto Federal nº. 88777 de 30/09/1983 (Regula as Polícias e Bombeiros Militares);
• Constituição Estadual de 05/10/89;
• Lei nº 8.033 de 02/12/1975 (Estatuto da PMGO);
• Lei nº 8.125 de 18/07/1976 (Organização Básica da PMGO);
• Lei Delegada nº 08 de 15/10/2003 (Altera a Estrutura do Poder Executivo);
• LEI Nº 20.821, 04/08/2020 (Diretrizes orçamentárias exercício de 2021).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O orçamento foi direcionado a gestão por resultado, considerando o objetivo finalístico da instituição Policia Militar do Estado de Goiás,
instituição de 160 anos servindo o povo goiano, com esse víeis foram feitas aplicações e direcionamentos financeiro orçamentário para a
boa execução das ações, conforme planejamento de otimização de recursos. Nesse sentido foi possibilitado maior enxugamento da
máquina administrativa e melhor aplicação financeira obtendo melhores resultados, com gestão e foco.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
• Em cumprimento aos objetivos e metas estabelecidas no PPA, o Comando da PMGO deu continuidade à estratégia de priorização das
atividades operacionais (finalísticas) da Corporação.
• As diretrizes do Comando Geral orientaram as diversas ações no sentido de aumentar os índices da prevenção e combate à
criminalidade, propiciando uma maior interação com a sociedade.
• Nesse sentido foram elaborados planos de policiamentos que contemplaram situações de apoio direto à comunidade e aos cidadãos,
bem como ao aperfeiçoamento dos processos e métodos utilizados pela corporação, a saber:
• Diretriz de Comando;
• Tabela de Ocorrências no Estado de Goiás e Mapa Mensal de Controle de Ocorrências;
• Plano de Combate e Redução da Criminalidade.
• A partir dos instrumentos acima descritos e embasados em acompanhamento da evolução do cenário de Segurança Pública,
especialmente em relação à evolução da criminalidade, foram realizadas reuniões periódicas de coordenação com os Comandantes,
Chefes e Diretores de unidades Policiais Militares objetivando implementar ajustes no planejamento inicial do ano de 2021.
• Em decorrência dessa sistemática foram elaborados e difundidos documentos orientadores das ações Policiais militares tais como
Diretrizes de cunho tático, Planos de Operações, Ordens de Operações, Ordens de Atendimento e Ordens de Serviço, sempre
enfatizando a natureza preventiva, bem como outras medidas de engajamento da estrutura administrativa conhecida como ações de
recobrimento e apoio.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PROGRAMA - INTELIGÊNCIA, INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO - INFRAESTRUTURA, LOGÍSTICA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA PMGO
PRODUTOS MONITORADOS
*9177 SEMOVENTE DISPONIBILIZADO
*12920 VIATURA DISPONIBILIZADA PELA POLÍCIA MILITAR
.
PROGRAMA - INTELIGÊNCIA, INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME
PRODUTOS MONITORADOS
*12639 ABORDAGEM PELA PMGO REALIZADA
*12641 AÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA/MUNIÇÃO REALIZADA
*12739 AÇÃO DE APREENSÃO DE DROGA REALIZADA
*9157 ALUNO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS PROERD - FORMADO
*7499 ALUNO DO PROGRAMA POLICIAL MIRIM FORMADO
*12643 BLOQUEIO E BLITZ REALIZADO
*12659 EFETIVO POLICIAL MILITAR EXISTENTE
*12644 EQUIPE DA PMGO 24HS DISPONIBILIZADA
*3827 MUNICÍPIO ATENDIDO COM PATRULHAMENTO RURAL
*12619 PATRULHAMENTO PELA PMGO REALIZADO
*12640 PONTO DE ESTACIONAMENTO DA PMGO DEFINIDO
*12642 VISITA A COMUNIDADE E AO COMÉRCIO REALIZADA
.
PROGRAMA - M.O.V.E. GOIÁS
AÇÃO - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE DO SERVIDOR DA PMGO
PRODUTO MONITORADO
2217 SERVIDOR DA PMGO ATENDIDO EM PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE
.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1021 - INTELIGÊNCIA, INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 2079 - PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR - FREAP/PM

REALIZAÇÕES
De todos os produtos onde não existe vinculação financeira (códigos - 12641; 12739; 12643; 12642; 12639; 12640; 12619; 12659; 12644;
3827; 8027; 9157 e 7499), que são as atividades Policial Militar de REATIVIDADE e/ou de PROATIVIDADE da PMGO teve um aumento
exponencial em relação ao valor previsto para o que foi realizado, como podemos observar por exemplo como atividade reativa, no
produto código 12641 - AÇÃO DE APREENSÃO DE ARMA/MUNIÇÃO REALIZADA / NUMERO, que era previsto pouco mais de 2.662
atendimentos com apreensão de arma/munição e foi realizada 4.032, sendo quase o dobro; e quando observamos a atividade proativa
como o produto código 16243 - BLOQUEIO E BLITZ REALIZADO / NUMERO, que previu 5.583 blitz realizada e foi realizada mais de 63
mil atividades de blitz. Assim todos os produtos que envolve atividades Reativas e/ou Proativas tiveram aumento. Quanto aos produtos
onde existe vinculação financeira ( códigos - 9177; 8268; 5087; 1798; 12819; 7755; 12920; 8266; 8265 e 7521) alguns produtos foram
entregues e outros não devido ao baixo orçamento. Dos que foram entregues se destaca um grande investimento em armamentos
referente ao produto código 7521- ARMAMENTO ADQUIRIDO / NUMERO, com a previsão de aquisição de 1.500 unidades para 2021
onde esse número foi superado sendo adquirido mais de 8 mil unidade de armamento para a PMGO. O Produto nº 7755 -
EQUIPAMENTO DE TI, DE TELECOM E MATERIAL ADQUIRIDO / NUMERO não está mais ativo porem contem metas para 2021,
contudo foi adquiridos equipamentos de TI e colocados no produto nº 1798 - UNIDADE DA PMGO REAPARELHADA / NUMERO , com a
aquisição de 6 notebooks, como também houve a aquisição de aparelhos de ar-condicionado, mobiliário diversos para algumas UPM. Um
aumento do valor gasto com as viaturas bem maior do que a do ano anterior por causa dos constantes reajustes do valor do combustível
e da manutenção das viaturas. Houve poucas unidades reformadas, devido ao baixo orçamento disponibilizado para esse fim.

OBSERVAÇÕES
Dos 23 produtos com o qual a PMGO trabalhou no ano de 2021 advindos do PPA 20/23 os de nº 7499 - ALUNO DO PROGRAMA
POLICIAL MIRIM FORMADO / NUMERO e o nº 9157 - ALUNO DO PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS
PROERD - FORMADO / NUMERO, não foram executados devido as restrições causadas pela pandemia do Covid-19 como também em
2020 não teve nenhum atendimento. Quanto ao produto nº 8268 - UNIDADE DA PMGO REFORMADA / NUMERO ficou bem aquem do
previsto devido ao baixo orçamento destinado para 2021, pelo mesmo motivo o produto nº 5087 - EQUIPAMENTO/MATERIAL DE
PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL ADQUIRIDO PARA PMGO / NUMERO não houve nenhuma aquisição devido a nenhum
orçamento destinado a esse produto, como ao produto nº 2819 - TELEFONE VIA SATÉLITE MÓVEL ADQUIRIDO / NUMERO, que
mesmo sendo meta de governo não hove aquisição de nenhum aparelho do tipo, devido a não haver nenhum orçamento destinado a
esse produto. Sendo que os produtos nº 8266 - UNIDADE DA PMGO CONSTRUÍDA / NUMERO e nº 8265 - UNIDADE DA PMGO
AMPLIADA / NUMERO, também não foram atendido com orçamento suficiente então não houve nenhuma execução. Já o produto nº
7755 - EQUIPAMENTO DE TI, DE TELECOM E MATERIAL ADQUIRIDO / NUMERO, houve investimento porem não foi possivel de
execução no ano de 2021.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Coronel BM Esmeraldino Jacinto de LEMOS

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Visão: Ser uma corporação militar de referência nacional pela excelência na prestação de serviços de bombeiros, até o ano de 2022.
Missão: Proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem estar da sociedade.
Valores: Hierarquia, disciplina, ética, responsabilidade, coragem, resistência e aprimoramento técnico-profissional.

2.2 Legislação
Constituição Federal, de 05/10/88; Constituição Estadual, de 05/10/89; Lei nº 11.416, de 05/02/91; Lei nº 15.668, de 01/06/06; Lei nº
14.805, de 09/06/04; Lei nº 15.704, de 20/06/06; Lei nº 15.802, de 11/09/06; Lei nº 16.899, de 26/01/10; Lei nº 17.480, de 08/12/11; Lei nº
18.305, de 30/12/13; Lei nº 15.949, de 19/12/2016; Decreto nº 04.681, de 24/09/96; Decreto nº 07.005, de 30/09/09; Decreto nº 07.622,
de 21/05/12; Decreto nº 8.060, de 18/12/13.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, atribuiu ao Corpo de Bombeiros Militar a execução de atividades de defesa
civil, além de outras atribuições estabelecidas em lei. A Constituição do Estado de Goiás trouxe em seu texto que, além das atividades de
defesa civil, cabe ao Corpo de Bombeiros Militar a prevenção e o combate a incêndios, as ações de busca e salvamento, o
desenvolvimento de atividades educativas correlatas, bem como as análises de projetos e inspeção de instalações de proteção contra
incêndio e pânico.
Fundamentados na nobreza desta missão, ano após ano o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás tem buscado desempenhá-la
com muita dedicação, focados na busca pela excelência do serviço prestado junto à população. Porém, nesse ano de 2021, ainda por
força da Pandemia da COVID-19, muitos dos projetos e programas ficaram comprometidos, uma vez que boa parte dos esforços e
recursos foram redirecionados à minimizar os efeitos deste mal.
O CBMGO atuou em diversas frentes na batalha contra a COVID-19. Equipes da corporação mantiveram a desinfecção dos locais de
aglomeração de público. Em Goiânia, por exemplo, os trabalhos se concentraram nos terminais e plataformas do Eixo Anhanguera com a
aplicação de produtos químicos que higienizam a superfície e dificulta a propagação da doença por meio do contágio dos usuários do
transporte coletivo.
Internamente foi implantada a Central de Controle da Covid-19 do CBMGO para monitorar os casos da doença entre os bombeiros
militares goianos e seus familiares, além de traçar medidas preventivas, com o uso obrigatório de máscara dentro dos quartéis e
higienização das mãos. Garantir a segurança dos profissionais que estão na linha de frente no combate à pandemia foi uma das
prioridades do Comando Geral da Corporação.
Em parceria com a Organização de Voluntárias de Goiás (OVG) o Corpo de Bombeiros Militar não mediu esforços na arrecadação e
distribuição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. O CBMGO tem sido peça fundamental realizando a
entregas das cestas e demais donativos através da Operação de Enfrentamento ao Covid19, além da parceria com a Secretaria Estadual
de Saúde para distribuição de vacinas contra o coronavírus, influenza, soro antiofídico e soro antiaracnídico, A agilidade trazida pelo
transporte aéreo foi fundamental na missão de levar as vacinas para todo o Estado.
Para reforçar a atuação do CBMGO junto as ações sociais do Governo Estadual, foi criado por meio da Portaria n. 625/2021 do Comando
da Corporação, a 8ª Seção do Estado-Maior Geral – Ações Sociais- BM/8. A nova Seção será responsável pela coordenação dos
programas sociais desenvolvidos pela Corporação, tais como: Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM), que visa a
valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação de crianças e jovens, o Programa Amamentar (PROAMA) que atua na coleta
em domicílio do excesso de leite materno de mulheres que desejam doar para filhos de mães que por algum motivo não conseguem
amamentar, além da entrega de donativos em apoio ao Governo do Estado de Goiás e campanhas humanitárias, em geral.
Mesmo com as limitações das atividades de ensino tivemos um total de 525 concluintes nos mais diversos cursos de especialização,
formação e estágios realizados sob a coordenação do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar. Foram 28 cursos na modalidade
EAD, presencial ou híbridos.
As operações especiais que fazem parte do calendário oficial da Corporação, como por exemplo a Operação Férias Turista Seguro que
ocorre todos os meses de Julho, chegou neste ano a sua 47ª edição. A Corporação se fez presente nos principais pontos turísticos ao
logo do Rio Araguaia com foco em reforçar e apoiar as ações da Marinha do Brasil, Polícia Militar, SEMAD e Polícia Cívil que convergem
no sentido de prevenir as aglomerações devido à pandemia da Covid-19. A Operação Férias também trabalhou para prevenir situações
de riscos nos pontos de banho e nas práticas desportivas náuticas, além de desenvolver ações preventivas e operacionais.
No lançamento da Operação Tempestade 2021 foi realizado simulado no Parque Vaca Brava, em Goiânia, marcando o início da ação que
tem como objetivo o reforço na segurança em ocorrências de alagamentos, enxurradas, deslizamento, soterramento e queda de árvores.
As inundações provocadas por extravasamento de rios e córregos são alguns dos perigos mais comuns nos meses de chuva e motivo de
grande preocupação. Uma das ações desempenhadas foi o desenvolvimento de materiais educativos, com orientações para a população
sobre como agir em meio às enchentes e alagamentos.
A Operação Cerrado Vivo desencadeada durante todo o período de estiagem teve duas fases. A primeira de prevenção e preparação,
que começou no mês de janeiro e terminou em junho. Nela foram discutidas parcerias com sindicatos rurais, treinamento de brigadas
para atuação em áreas rurais, distribuição de cartilhas educativas e visitas em propriedades rurais. Já a segunda, de julho a dezembro,
foi a etapa de resposta com emprego de reforço operacional para o combate dos focos de incêndio em o território goiano.
A Fundação Dom Pedro II e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás realizaram o 3º Encontro do 5º Ciclo do Programa IN-
Atividade. O PROIN é destinado ao bombeiro militar que faltar dois anos ou menos para requerer transferência para a reserva
remunerada, com encontros periódicos onde são abordados diversos temas que visam preparar os militares para a aposentadoria,
conservando a qualidade de vida e a motivação para novos projetos pessoais e familiares.
Outra ação importante foi a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho 2021. A SIPAT teve como objetivo conscientizar o
trabalhador sobre a importância de se inserir em um meio seguro à “inimigos ocultos” como riscos biológicos, situações de estresse
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mental, depressão, entre outros, eliminando situações de risco e melhorando as condições para o desenvolvimento do trabalho e a
própria qualidade de vida.
Por fim, apesar das dificuldades que afetaram substancialmente a liberação dos recursos orçamentários e financeiros, o Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Goiás conduziu suas ações de forma a manter os atendimentos em todo o território goiano, sem perder o
foco de se fortalecer para melhor proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico 2012 a 2022;
- Plano de Gestão 2021.
Nota: Em reunião virtual presidida pelo Comandante-Geral, no dia 17 de dezembro de 2021, marcou o lançamento do Plano Estratégico
2022-2031. Após o desenvolvimento de pesquisas de análises interna e externa, aplicação de questionários, pesquisas bibliográficas,
reuniões e apresentação de relatórios, o planejamento de longo prazo foi finalizado e servirá como norteador das ações para os próximos
anos.
O objetivo é ampliar dentro da Corporação os horizontes de governança, gestão e resultados operacionais para o futuro. O foco principal
é a melhoria dos serviços para o cidadão, especialmente quanto à efetividade, agilidade e qualidade. A continuidade do trabalho se deve
pela relevância do planejamento, pelo legado de transformação da gestão do CBMGO e, principalmente, pelos impactos e ganhos sociais
advindos da execução do planejamento estratégico anterior, entre 2012-2022.
Em sua primeira versão, o plano fez com que o CBMGO alcançasse hoje o número de 54 unidades operacionais, sendo que desse total,
51 unidades estão distribuídas em nove Comandos Regionais Bombeiro Militar e instaladas em 44 municípios goianos. Essa realidade
possibilita que a Corporação atenda atualmente 5,3 milhões de pessoas, o que representa 74,5% da população do estado. Na segunda
edição do plano estratégico, a Corporação almeja sair do patamar atual e crescer de forma planejada e eficiente.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Executar integralmente os orçamentos do FUNEBOM e do CBMGO: Na Unidade Orçamentária 2903, onde são empenhadas as
despesas com concessionárias, diárias e pessoal, foi executado 99% (noventa e nove porcento) do orçamento autorizado. Na Unidade
Orçamentária 2953, onde são empenhados os contratos de natureza continuada, obras, despesas correntes e investimentos, foi
executado apenas 86% (oitenta e seis porcento).
- Desenvolver 18 (dezoito) turmas do Programa Bombeiro Mirim - PROEBOM nos Municípios de Rio Verde, Luziânia, Itumbiara,
Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Catalão, Porangatu, Senador Canedo, Trindade, Minaçu, Inhumas, Pires do Rio, Pirenópolis,
Goianésia, Morrinhos, Iporá, São Miguel do Araguaia e Formosa. Na Edição de 2021 foram concluídas 12 (doze) turmas nos municípios
de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, Iporá, Águas Lindas de Goiás, Jaraguá, Silvânia e Morrinhos.
TOTAL DE FORMANDO: 420 bombeiros mirins
- Goiânia (1º BBM, 2º BBM, 8º BBM e BSE): 112
- Aparecida de Goiânia (7º BBM): 29
- Senador Canedo (14º BBM): 88
- Anápolis (3º BBM/2ª CIBM): 29
- Iporá (13ª CIBM): 29
- Águas Lindas de Goiás (20º BBM): 29
- Jaraguá (22ª BBM): 31
- Silvânia (2º PBM): 18
- Morrinhos (12ª CIBM): 55
* Indicador extraído do Plano de Gestão 2021 - CBMGO.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1002 - PROTEÇÃO À VIDA, AO PATRIMÔNIO E AO MEIO AMBIENTE
AÇÃO: 2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SOCORRO ÀS
URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

U.O.: 2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNEBOM
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

REALIZAÇÕES
Os valores distribuídos são das liquidações de contratos finalísticos, como manutenção e abastecimentos de viaturas, que foram
vinculados aos produtos do Plano Plurianual relacionados na tabela acima, dos quais as metas físicas realizadas correspondem aos
dados estatísticos de atendimento do CBMGO em 2021.
Foi utilizado esta forma de distribuição tendo em vista que a maioria das despesas executadas não possuem produtos específicos, como
é o caso da aquisição de combustível. Para o CBMGO este tipo de despesa tem caráter finalístico, porém não pôde ser definido como
produto a ser entregue à sociedade. Os custos referente a essa ação são baseado nas aquisições de insumos e distribuídos de forma
estimada.
Abaixo segue dados coletados junto ao Comando de Ensino e Academia Bombeiro Militar - CEABM, dos cursos das atividades de
capacitação desenvolvidas no ano de 2021, com a respectiva quantidade de alunos formados:
- CURSO DE ARMAMENTO E TIRO: 12 concluintes
- MERGULHO EM CAVERNA/"CAVERN DIVER": 14 concluintes
- CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS - 16º CFO 2: 01 concluinte
- CURSO DE OPERAÇÕES DE SALVAMENTO EM DESASTRES - COSD: 28 concluintes
- ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE CABOS - EAC Turma 1: 19 concluintes
- ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE CABOS - EAC Turma 2: 40 concluintes
- CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SARGENTOS - CAS Turma 1: 28 concluintes
- ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE SARGENTOS - EAS Turma 1: 26 concluintes
- ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE SARGENTOS - EAS Turma 2: 39 concluintes
- CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS - CFP: 01 concluinte
- CURSO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO FLORESTAL - CPCIF: 27 concluintes
- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE PILOTO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS - CPAR: 39 concluintes
- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE PILOTO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS - INTELIGÊNCIA - CPAR INT: 21
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concluintes
- CURSO DE GUARDA VIDAS - GV: 11 concluintes
- CURSO DE SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES – SCI ICMBio: 17 concluintes
- CURSO PRÁTICO EM CORNETA BB (SI BEMOL): 2 concluintes
- CURSO DE INSPEÇÃO EM EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO – CIEAR: 101 concluintes
- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SALVAMENTO TERRESTRE - CSTER: 15 concluintes
- CURSO DE MERGULHO AUTÔNOMO - CMAUT: 5 concluintes
- CURSO DE OPERAÇÕES ENVOLVENDO ÁRVORES - COPAR: 18 concluintes
- CURSO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR - CPJM: 27 concluintes
- CURSO DE ESPECIAL PARA TRIPULAÇÃO DE EMBARCAÇÕES DO SERVIÇO PÚBLICO - ETSP: 22 concluintes
- CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO DE PILOTO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS INTELIGÊNCIA - CPAR: 20 concluintes
- CURSO DE SALVAMENTO VEICULAR LEVE - CSVL: 26 concluintes
- CURSO DE ANÁLISE DE PROJETOS E INSPEÇÕES EM EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO - CAPIEAR: 20 concluintes
- CURSO DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL EM OPERAÇÕES COM PRODUTOS PERIGOSOS: 18 concluintes
- CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DE ADMINISTRAÇÃO - CHOA: 20 concluintes
- TREINAMENTO DE CONDUÇÃO E OPERAÇÃO DE VIATURAS DE RESGATE PRÉ-HOSPITALAR: 09 concluintes
- TOTAL: 525 concluintes

OBSERVAÇÕES
Existem dois processos para aquisição de viaturas com recurso da UO 2953 - FUNEBOM que estão dentro do produto FROTA
ADQUIRIDA. Processo n. 202100011035348 para aquisição de 04 (quatro) Auto Bomba Tanque e processo 202100011005165 para
aquisição de 01 (uma) Unidade de Resgate. Ambos processos estão empenhados e os bens serão entregues no exercício de 2022.
Ainda em relação a aquisições, foram disponibilizados emendas parlamentares destinando recursos para o CBMGO. Porem elas não
foram alocadas diretamente nas Unidades Orçamentárias desta pasta. Os repasses foram feitos para a Secretaria de Estado da Saúde e
Secretaria de Estado da Segurança Pública, sendo posteriormente descentralizado para o CBMGO.
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AÇÃO: 3002 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS DO CBMGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

U.O.: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNEBOM

REALIZAÇÕES
Execução da obra de construção do Quartel do CBMGO no Município de Morrinhos, conforme Contrato n. 015/2018, celebrado em 26 de
março de 2018 no valor de R$ 887.877,82 (oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos).
Processo SEI 201700011000264.

OBSERVAÇÕES
O Contrato 015/2018 está em seu 3º Termo Aditivo de prorrogação no valor de R$ 797.619,90 (Setecentos e noventa e sete mil,
seiscentos e dezenove reais e noventa centavos). Devido a dificuldades provenientes da Pandemia do COVID-19, a obra segue atrasada
em seu cronograma de execução, com aproximadamente 60% da obra concluída.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2904 - POLÍCIA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

ALEXANDRE PINTO LOURENÇO

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Tendo como atribuição constitucional precípua apurar infrações penais, exceto as militares e as da competência da União, a Polícia Civil
exerce, com exclusividade, a função de Polícia Judiciária, visando garantir a ordem pública e a cidadania, nos termos do art. 144, § 4º, da
Constituição Federal e art. 123 da Constituição do Estado de Goiás.

2.2 Legislação
A Polícia Civil foi criada pela Lei n.º 11.438, de 03 de maio de 1991, com modificações dadas pela Lei n.º 13.456, de 16 de abril de 1999 e
pela Lei n.º 14.383, de 31 de dezembro de 2002 com alterações sofridas pela Lei Delegada n.º 08, de 15 de outubro de 2003, Lei n.º
14.857, de julho de 2004, Lei n.º 16.272, de 30 de maio de 2008, e pela Lei n.º 16.901, de 26 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a Lei
Orgânica da Polícia Civil do Estado de Goiás.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No exercício das elevadas atribuições da Polícia Civil, a gestão de 2021 primou pela excelência na produção dos elementos
investigativos que instruíram os processos penais e permitiram a punição dos infratores, pelo pronto atendimento das requisições judiciais
e ministeriais e cumprimento de mandados judiciais e humanização do atendimento a ser prestado ao cidadão.
A realização de ações planejadas e direcionadas resultou em um processo, de redução de criminalidade. Em especial, ao que se refere
aos homicídios e aos crimes violentos patrimoniais.
Quanto a quantidade de homicídios, houve uma queda de 42,32%, em relação aos latrocínios a redução foi de 72,50%, isso em
comparação ao ano de 2018. Com tais índices, Goiás figurou como o Estado brasileiro que apresentou a maior redução dos índices de
homicídios no Brasil, no período depreendido entre 2015 e 2020.
Na avaliação do Monitor da Violência, editado pelo site G1, referente aos meses de janeiro a setembro de 2021, a polícia civil goiana
ocupa a 8ª posição dentre as unidades federativas com menor taxa de homicídios no país em 2021, ultrapassando a média nacional.
A redução significativa de 87,91% na quantidade de roubos de veículos e 79,83% em relação a roubos em geral, comparado ao ano de
2018, também são destaque.
A diminuição dos índices de criminalidade no Estado de Goiás é o destaque da gestão da Polícia Civil no ano de 2021 que atuou,
juntamente com as demais forças da segurança pública do Estado, de forma diligente e consagrada.
A intensificação da atuação da Polícia Civil é demonstrada no aumento de 13,74% na quantidade de operações policiais deflagradas, de
37,34% no cumprimento de mandados de busca e apreensão e de 28,62%, na remessa de Inquéritos Policiais ao Poder Judiciário com
autoria definida (referente a homicídios e feminicídios consumados).
A instituição realizou um trabalho árduo e não mediu esforços para cumprir com sua Missão: a busca da verdade pela investigação
criminal, planejando e executando ações que possibilitaram a elucidação de crimes e a integração social.
As experiências vivenciadas pela Polícia Civil do Estado de Goiás revelaram que, para o alcance mais rápido dos resultados visados,
necessário se faz especializar, integrar, coordenar, regionalizar e qualificar os serviços e os servidores públicos policiais civis, de modo a
torná-los mais eficientes e produtivos.
Nessa esteira, foram criados grupos especializados tais como, Grupo Especializado no Atendimento à Vítima de Crimes Raciais e Delitos
de Intolerância-GEACRI, Grupo de Investigação de Desaparecidos-GID, Grupo de Proteção Animal-GPA e a Central de Inquéritos de
Goiânia. No interior do Estado criou-se a Central Geral de Flagrantes e Pronto Atendimento ao Cidadão de Caldas Novas, Formosa,
Planaltina e Rio Verde, além do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais e Repressão a Narcóticos - GEPATRI/GENARC na
Comarca de
Cristalina e Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais - GEPATRI na Comarca de Valparaíso.
Para incremento do recurso destinado à Polícia Civil, foram firmados convênios federais e parcerias, que possibilitaram adquirir
armamentos, produtos controlados, itens de informática, sistemas de inteligência, mobiliários e equipamentos eletroeletrônicos
melhorando assim as condições físicas, estruturais e de equipamentos investigativos da polícia judiciária goiana.
Investiu-se também na formação intelectual do policial através da Escola Superior da Polícia Civil que teve uma reformulação da estrutura
administrativa e a elaboração da Matriz Curricular da Polícia Civil – MACPC, além da inclusão da ESPC no rol das escolas dos governos
estaduais, responsáveis por desenvolver competências específicas aos servidores policiais civis.
Sendo assim, é possível confirmar o momento de destaque da Polícia Civil que visa contribuir de forma ainda mais positiva para a
segurança pública goiana como uma instituição integrada, coerente, coordenada e planejada.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Anualmente elabora-se um plano tático onde são mencionadas as principais operações a serem desenvolvidas, com previsão de custos,
locais e prazos de execução, emprego de efetivo, meios logísticos necessários, incluindo os eventos tradicionais e ações emergenciais.
Elabora-se, ainda, um Plano de Ação da Polícia Civil, que alinhado ao Planejamento Estratégico da instituição, visa destacar as ações
que trarão claras respostas aos objetivos do Plano Estratégico. Outro instrumento utilizado é plano da ação da Secretaria de Segurança
Pública, para alinhamento das ações conjuntas das forças de segurança.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Índice de Resolutividade de Inquéritos de Homicídios Dolosos

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1021 - INTELIGÊNCIA, INTEGRAÇÃO E INTEGRIDADE NA SEGURANÇA PÚBLICA
AÇÃO: 2080 - INVESTIGAÇÃO, INTELIGÊNCIA E ELUCIDAÇÃO DE CRIMES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL
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U.O.: 2955 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO COMBATE À LAVAGEM DE CAPITAIS E ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS
2904 - POLÍCIA CIVIL

REALIZAÇÕES
A Polícia Civil de Goiás apresenta resultados extremamente relevantes quanto a execução da ação 2080 - INVESTIGAÇÃO,
INTELIGÊNCIA E ELUCIDAÇÃO DE CRIMES, durante o ano de 2021. A instituição não mediu esforços para vencer os obstáculos e
melhorar a segurança pública do Estado de Goiás, aumentando a sensação de segurança e oferecendo uma maior proteção à população
goiana.
Durante o ano de 2021 foram realizadas pela Polícia Civil 3.096 (três mil e noventa e seis) operações que resultaram em 3.685 (três mil,
seiscentos e oitenta e cinco) prisões de criminosos e lavratura de 1.874 (mil oitocentos e setenta e quatro) procedimentos como busca e
apreensão, busca e apreensão de adolescentes infratores, termos circunstanciados de ocorrências - TCOs e boletins de ocorrências
circunstanciados - BOCs.
Mesmo com as limitações orçamentárias, foi possível reaparelhar diversas unidades da Polícia Civil com mobiliários, equipamentos
eletroeletrônicos e sistemas de inteligência.
Foram adquiridos armamentos, munições e itens de proteção para melhor equipar os policiais, além da disponibilização de viaturas para
atuação no combate à criminalidade. Também foram realizados atendimentos multidisciplinares e capacitações voltados para servidores.
Destacamos o fato de Goiás ter figurado em 01º Lugar dentre os Estados que mais reduziram índices de homicídios no Brasil entre 2015
e 2021. A média do triênio 2019/2021 tem redução de 40,82% em função da média do quadriênio 2015/2018.
Diante do exposto, conclui-se a ação 2080 - INVESTIGAÇÃO, INTELIGÊNCIA E ELUCIDAÇÃO DE CRIMES, no ano de 2021, com
resultados positivos que provocaram a redução da criminalidade no Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
1 – Quanto ao Produto, 2825 - MOBILIÁRIO PARA POLÍCIA CIVIL ADQUIRIDO foram entregues 1.371 itens totalizando o valor de R$
606.442,20 adquiridos por meio dos convênios federais 892365/2019, 893870/2019 e 893272/2019, celebrados por intermédio da
Secretaria de Segurança Pública de Goiás e Ministério da Justiça.
2 - O Produto 7741 - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA ADQUIRIDO foi substituído pelo produto 14240 - EQUIPAMENTO DE
INFORMÁTICA PARA POLICIA CIVIL ADQUIRIDO, quanto a este último informa-se que foram entregues à Polícia Civil 697 itens de
informática, totalizando o valor de R$ 928.784,00, adquiridos por meio dos convênios federais 892365/2019, 893870/2019, 893871/2019
e 893272/2019, celebrados por intermédio da Secretaria de Segurança Pública de Goiás e Ministério da Justiça.
3 - No produto 8177 - SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ADQUIRIDO/MANTIDO, foram recebidos 7 itens, totalizando R$1.211.014,76
adquiridos por meio do Convênio nº 891271/2019, celebrado por intermédio Secretaria de Segurança Pública de Goiás e Ministério da
Justiça.
4 - Quanto ao produto 10277 - EQUIPAMENTO ELETRÔNICO ADQUIRIDO, foram recebidos pela Polícia Civil 249 itens totalizando o
valor de R$308.373,00, adquiridospor meio dos convênios federais nº 892365/2019, 893272/2019 e 893870/201, celebrados por
intermédio Secretaria de Segurança Pública de Goiás e Ministério da Justiça.
5 - Referente a 7694 - DELEGACIA DA MULHER APARELHADA, importante destacar que os itens mencionados nos demais produtos
referentes ao Convênio 892365/2019, foram os utilizados para aparelhamento das DEAMs. Foram reaparelhadas a 1ª DEAM de Goiânia;
2ª DEAM de Goiânia; DEAM de Aparecida de Goiânia e DEAM de Anápolis.
6 - Quanto a VIATURA DISPONIBILIZADA PELA POLÍCIA CIVIL (12919,) refere-se à manutenção de viaturas locadas e próprias
disponibilizadas mensalmente pela PC para o combate ao crime. Vale informar que ocorreram trocas de viaturas locadas nos meses de
abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro e dezembro.
7 - O produto 7975 - OPERAÇÃO DE REPRESSÃO E INVESTIGAÇÃO AO CRIME E AOS CRIMINOSOS REALIZADA, foram realizadas
3.096 operações em todo Estado que resultaram na apreensão de armas, munições, drogas e cumprimento de mandados de prisão.
8 - Em relação aos produtos 8229 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL REFORMADA, 8227 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL CONSERVADA e
8228 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL CONSTRUÍDA, ficaram prejudicados pela pandemia do COVID-19, conforme informado pela Divisão
de Arquitetura e Engenharia da Polícia Civil no Despacho nº 168/2021- DAEM/GGF/DGPC, presente no processo SEI 202100007047175.
Ainda quanto ao produto 8229 - UNIDADE DA POLÍCIA CIVIL REFORMADA, em julho, procedeu-se a entrega da reforma realizada na
Escola Superior da Polícia Civil para instalação do elevador (Através de repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ao
Fundo Estadual de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (Portaria nº 790, de 24 de outubro de 2019),
Contrato 073/2020, no valor de R$40.000,00. A reforma realizada na ESPC para instalação do elevador foi inserida neste produto ao ser
alinhada no Plano Estratégico da Polícia Civil no Eixo: Valorização do Ambiente de Trabalho, Objetivo: Modernizar as unidades da Polícia
Civil, Estratégia: Reestruturar as unidades da Polícia Civil, Iniciativa: Adequação das unidades policiais. Realizou-se, ainda, a entrega da
Reforma da 06ª Delegacia Regional de Polícia - Itumbiara realizada com recurso de parcerias, portanto não houve repasse de recurso.
Totalizando 2 unidades.
9 - No produto 10298 - MUNIÇÃO ADQUIRIDA foram adquiridas munições no valor de R$ 999.225,00 através do repasse de recursos do
Fundo Nacional de Segurança Pública ao Fundo Estadual de Segurança Pública da Secretaria deSegurança Pública de Goiás, EIXO I -
Enfrentamento à Criminalidade Violenta (Portaria nº 607, de 27 de novembro de 2020).
10 - Quanto ao 7745 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO ADQUIRIDO, foram adquiridos 265 itens no valor de
R$ 149.299,00 através do repasse de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública ao Fundo Estadual de Segurança Pública da
Secretaria deSegurança Pública de Goiás, EIXO I- Enfrentamento à Criminalidade Violenta (Portaria nº 793, de 24 de outubro de 2019) e
através do Convênio nº 892367/2019, celebrado por intermédio Secretaria de Segurança Pública de Goiás e Ministério da Justiça.
11 - No produto 8156 - SERVIDOR DA PCGO CAPACITADO, 2.364 (dois mil trezentos e sessenta e quatro) policiais civis foram
capacitados pela Escola Superior da Polícia Civil. O número foi reduzido devido a pandemia do COVID-19.
12 - Relacionado ao 8155 - SERVIDOR DA PCGO ASSISTIDO POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR, 7.743 atendimentos foram
realizados, dentre eles sessões de fisioterapia, psicologia, vacinação, assistência social e enfermagem. Nos meses de junho e julho, foi
realizada a vacinação contra Gripe/Influenza e Dose 2 contra COVID-19. Muitos projetos de prevenção em saúde física e mental
desenvolvidos pela DPSS, que são realizados de maneira presencial nas Unidades operacionais e administrativas da Polícia Civil por
todo Estado, estão temporariamente suspensos em função da pandemia do COVID-19, conforme mencionado no Despacho nº 305/2021
- DPSS/SPJ/DGPC, presente no processo SEI 202100007047175. Os atendimentos foram realizados exclusivamente em Goiânia, de
maneira presencial, ou via teleconsultas, ou ainda na modalidade videoconferência.
13 - Quanto ao produto 7497 - ALUNO DO PROGRAMA INVESTIGADOR MIRIM FORMADO, conforme informado, pela Escola Superior
da Polícia Civil, no Despacho nº 22/2021 - PC/ESPC/DIR, presente no processo SEI 202100004048539, "...em virtude da pandemia, e a
readequação física do prédio da ESPC, o Programa Investigador Mirim encontra-se suspenso sem data estipulada para retorno. Sendo
assim a execução orçamentária das verbas de custeio do mesmo está inviabilizada."
14 - Relativo ao7987 - PALESTRA DO PROGRAMA ESCOLA SEM DROGAS REALIZADA, conforme informações da Escola Superior da
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Polícia Civil, contidas nos processos SEI 202100007068246 e 202100007092272, o programa foi suspenso temporariamente.
15 - Sobre o produto 12840 - NEONATAL IMPLANTADA, houve uma alteração no escopo, ficando sob responsabilidade da Gerência de
Identificação (POLÍCIA CIVIL) somente a pré-qualificação de tecnologia. A expansão do projeto e a implantação nas maternidades ficou
sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde. Conforme informado no Despacho nº 258/2021 - GI/DGPC (Sei
202100007068246), a fase de testes dos kits já foi concluída, juntamente com a fase de testes na maternidade.
16 - Para o produto 12841 - DELEGACIA COM ESTAÇÃO DE PESQUISA POR IMPRESSÃO DIGITAL IMPLANTADA, encontra-se
aguardando empenho financeiro para aquisição dos kits e posteriormente a integração de softwares.
17 - Para o produto 12839 - SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS DESAPARECIDA IMPLANTADO, o processo licitatório para
aquisição dos equipamentos encontra-se em andamento. Recurso proveniente da SEGEN/MJ.
18 - Para o produto 13 - ARMAMENTO ADQUIRIDO. Foi recebido armamento oriundo de Termo de Transação do Processo Judicial n°
5244700.12.2020.8.09.0051 da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual em Goiânia, homologado pela Juíza de Direito Zilmene Gomide da
Silva Manzolli. Por se tratar de substituição de armas adquiridas com recurso de convênio federal, conforme nota fiscal n.170787 Taurus
emitida em 31/07/2015, não se mencionou essa entrega nas metas realizadas deste produto.
19 -- Foi solicitado o cancelamento do produto 8352 - CAMPANHA E PESQUISAS DE OPINIÃO ACERCA DAS ATIVIDADES
DESENVOLVIDAS PELAS UNIDADES DA PCGO REALIZADA / NUMERO.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

JOSIMAR PIRES NICOLAU DO NASCIMENTO

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Atuar em sintonia com as diretrizes do governo estadual, garantindo o cumprimento dos direitos e deveres na execução penal. Ser uma
organização de referência nacional na segurança, ressocialização e reintegração do apenado.

2.2 Legislação
A Diretoria Geral de Administração Penitenciária-DGAP, foi criada através da Lei n° 19.962/2018 em 03 de janeiro de 2018, iniciando um
marco no Sistema Penitenciário do Estado de Goiás pela inovação em ser uma Diretoria autônoma no âmbito administrativo e financeiro
dentro da estruturação do Estado de Goiás.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No início do ano de 2021 ocorreu a troca da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Assumiu o cargo de Diretor-Geral de
Administração Penitenciária o Ten. Coronel Franz Augusto Marlus Rasmussen Rodrigues. Dentre as mudanças trazidas pela nova
gestão, podemos destacar a implantação da Governança Institucional no âmbito da DGAP. As reuniões de Governança acontecem
semanalmente, com o objetivo principal de alinhamento dos níveis de informação da instituição.
Destacamos, ainda, a criação da Força-Tarefa , por meio da portaria n° 84/2021, que visa a realização de coleta e tratamento de dados
que orientem a alocação e execução de recursos e investimentos recebidos pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária- DGAP.
São atribuições da Força-Tarefa: realizar o Levantamento de necessidades e carências nas respectivas áreas de designação, a fim de
orientar a alocação e execução de recursos e investimentos; Produzir notas técnicas, relatórios, pareceres, elaboração de termo de
referência, orçamentos instrução processual e outros documentos relativos às atividades exigidas para o desenvolvimento dos trabalhos
da Força-Tarefa; promover o processo de tratamento de dados e informações coletadas junto às Gerências, Superintendências e
unidades prisionais; apresentar relatório de produtividade e avanço das missões conferidas quinzenalmente, informando evolução,
entraves e dificuldades enfrentadas aos gestores da DGAP, proporcionando transparência às atividades da Força-Tarefa. Ressaltamos
que as ações relacionadas aos projetos da Força-Tarefa estão sendo tratadas como prioritárias, tendo preferência em relação a outros
expedientes das áreas responsáveis. Dentre os processos prioritários podemos destacar os relacionados a compras de EPI e
aparelhamento de Segurança, como: armamento; munição; vídeo monitoramento de Unidades Prisionais; aparelhamento da SEACOP
(Seção de Acompanhamento e Controle Operacional). Salientamos, ainda, que a Diretoria-Geral está em processo de mudança de Sede,
situação ímpar para instituição, vez que passará a ter sede própria, sem a necessidade de desembolso com aluguel, situação que gera
economia para os cofres públicos. Atualmente a Diretoria está ocupando, temporariamente, o prédio da Escola Superior de Polícia Penal.
Foram providenciadas adaptações de infraestrutura de unidades prisionais com a construção de muros em unidades como a UP
SEMIABERTO que está abrigando atualmente presos provisórios, a UP PLANALTINA, o Presídio Estadual de Planaltina e o Presídio
Estadual de Águas Lindas, o que se fez extremamente necessário para aumentar a segurança dos presídios. Alem disso, várias
Unidades Prisionais do Estado foram contempladas com manutenção predial corretiva e preventiva, por meio de contrato vigente com
empresa especializada.
No ano de 2021, 10 (dez) pequenas Unidades Prisionais foram fechadas com o objetivo de otimização logística, de pessoal, custeio e
segurança.
No que diz respeito a ampliação de vagas, foram instruídos processos licitatórios para construção de 6 (seis) unidades prisionais, por
meio de Regime Diferenciado de Contratação, para criação de 3.200 (três mil e duzentas) vagas, diminuindo o déficit atual, sendo este
um projeto prioritário do Governo, com previsão de entrega em meados de 2022.
No mês de Novembro, foi aprovada e regulamentada, em âmbito estadual a Polícia Penal do Estado de Goiás através da (PEC) nº
3647/2020 e aprovada a Lei nº 21.157/2021, que já havia sido regulamentada em âmbito federal através da EC nº 104/2019.
Em 2021, foram formalizados 5 (cinco) contratos com empresas prestadoras de serviço de fornecimento de alimentação nutrição e
alimentação (desjejum, almoço, jantar e ceia), mediante a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o
fornecimento, preparo, distribuição e transporte das refeições destinadas aos custodiados e servidores da diretoria-geral de administração
penitenciária (DGAP), distribuídos por 5 regiões distribuídas por todo o Estado.
No ano de 2021, foram criadas varias vagas para mão de obra carcerária, o que contribuiu para que o Estado ocupasse a 5ª posição no
ranking das unidades federativas com maior número de presos trabalhando. Os números também são significativos na educação, cerca
de 1200 custodiados têm acesso à educação nas unidades prisionais.
A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) registrou, nos últimos dois anos, um aumento de quase 80% nas atividades de
ressocialização, por meio do trabalho, disponibilizadas à população privada de liberdade dos presídios do Estado. Em 2021 o número de
presos trabalhando chega a aproximadamente cinco mil. No total, 4.862 custodiados desempenham atividades laborais, um aumento de
79,43% em relação à 2019, quando foi iniciada a contagem.
Em decorrência da pandemia do covid-19 várias ações desenvolvidas no âmbito do sistema prisional em 2021. O êxito dass ações
adotadas se destacam em dois aspectos principais: baixo índice de contaminação e óbito e baixíssimo impacto financeiro ao Tesouro
Estadual. Além disso, em que pese todo o impacto organizacional trazido pela pandemia, o órgão alcançou avanços na gestão,
ressocialização e a segurança prisional foi garantida.
O Estado de Goiás está entre os Estados que mais vacinaram pessoas privadas de liberdade e servidores do sistema penitenciário
brasileiro. Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 14.933 presos goianos foram vacinados com a primeira dose da
vacina contra a Covid-19, o que equivale a quase 65% da população carcerária do Estado. Além disso, 2.706 já tomaram a segunda dose
e 928 foram imunizados com a dose única, o que significa que 16% dos custodiados já completaram o ciclo vacinal.
De acordo com levantamento dos Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário e do Sistema de Medidas
Socioeducativas dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais Regionais Federais (GMFs), Goiás ocupa a 7ª posição no ranking dos estados
que mais vacinaram a população carcerária com a primeira dose. O relatório mostra que o estado está à frente de Minas Gerais, Paraíba,
Bahia, Distrito Federal, Sergipe, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Piauí, Acre, Maranhão, Amapá e Rio Grande do Norte.
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As estatísticas de vacinação dos servidores também são positivas. Ao todo, 4.018 servidores foram vacinados com a primeira dose e
2.410 tomaram a segunda dose, segundo o Depen. O levantamento dos GMFs aponta que Goiás é o terceiro estado que mais vacinou
servidores com a primeira dose e o quarto que mais vacinou com a segunda dose.
O sistema penitenciário goiano foi um dos primeiros do país a vacinar os seus servidores. A inclusão das forças de segurança no grupo
prioritário para vacinação contra a Covid-19 foi aprovada pelo Centro de Operações de Emergência de Goiás (COE-GO) e determinada
pelo Governo de Goiás por meio da Resolução n° 030/2021, publicada no Diário Oficial no dia 24 de março. Os primeiros agentes
prisionais foram imunizados em 29 de março.
No mês de Dezembro, o Governador Ronaldo Caiado nomeou o Policial Penal Josimar Pires Nicolau do Nascimento para função de
Diretor-Geral de Administração Penitenciária. Ele deixou a coordenação da 1ª Regional Prisional para assumir a nova função. Esta é a
primeira vez que um policial penal assume a posição e é um marco importante para a instituição.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Plano Diretor
Cadeia de Valor
Plano de custeio
Planejamento Estratégico- 2021-2023

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Índice de Execução Orçamentária;
Executar o plano de ampliação de vagas;
Fortalecer as políticas de infraestrutura da Polícia
Penal do Estado de Goiás;
Promover uma reestruturação das vagas.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1030 - GESTÃO PENITENCIÁRIA MODERNA
AÇÃO: 2112 - GESTÃO DA CUSTÓDIA PRISIONAL E PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

U.O.: 2906 - DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

REALIZAÇÕES
Seguem apontamentos separados por área temática dos produtos:
-Empregabilidade e Ressocialização (Produtos-9278)- No ano de 2021 a Diretoria- Geral de Administração Penitenciária instituiu uma
Força-Tarefa para a realização de coleta e tratamento de dados que orientem a alocação e execução de recursos e investimentos
recebidos pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária, com objetivo de promover a diminuição de riscos da não execução. Dentre
as atribuições da força-tarefa relacionadas a área de empregabilidade podemos citar o Programa PROCAP, que visa a realização de
cursos profissionalizantes e implantação de oficinas permanentes. Ainda relacionado a ressocialização dos presos a Dgap emitiu oficio
Circular n° 61/2021- DGAP, relativo a implantação do Projeto de Educação Básica dos Reeducando/ REANP, adesão ao projeto de
Educação Básica para Reeducandos/ Regime Especial de Atividades não presenciais (REANP), em todas as Unidades Prisionais.
Destacamos que possuímos o total de 5034 presos trabalhando, sendo que 413 trabalham remunerados pelo Estado, 511 trabalham para
a iniciativa privada (seguintes empresas: Hering S/A, Sallo Confecções, Focato Confecções, Telemont S/A e INOVAR), 3.859 trabalham
no sistema somente para a remição da pena. O resultado apresentado no relatório de metas físicas realizadas aponta apenas 413 presos
trabalhando na administração, tal situação deve-se ao fato de os dados de vinculação financeira serem extraídos da folha de pagamento
de presos. Portanto, foram considerados somente os que são remunerados pela Administração, e os demais não foram contabilizados
por não possuírem vinculação financeira com o Estado. Salientamos que a DGAP buscou junto à Secretaria de Economia o aumento
orçamentário e financeiro para ampliar as vagas de trabalho remuneradas através do FUNDO PROTEGE. Os postos de trabalho
disponibilizados atualmente no Sistema Prisional Goiano são: Confecção, horta, cozinha, serviços gerais, Indústria (marcenaria,
serralheria e outros), costura de bolas, reciclagem, obras/construção, artesanato, etc.
-Segurança (Produtos: 7521, 7746 e 8057)- No ano de 2021 a Diretoria- Geral de Administração Penitenciária instituiu uma Força-Tarefa
para a realização de coleta e tratamento de dados que orientem a alocação e execução de recursos e investimentos recebidos pela
Diretoria Geral de Administração Penitenciária, com objetivo de promover a diminuição de riscos da não execução. Dentre as atribuições
da força-tarefa relacionadas à área de segurança podemos destacar a aquisição de: 114 Carabinas 556; 1009 pistolas 9 mm; 10 mil
munições 556; 53 mil munições de .40 entregue dia 14/12; 281 espargidores recebidos dia 22/12; 183 Espingardas Gauge 12; 116 mil
munições 9 mm; 1.882 coletes balísticos; 03 esteiras de RX ; 26 detectores de metal pórticos; 26 detectores de metal tipo raquete; 87
extintores; munição elastômero 1008 OC, 331 CS, 5000 PSR; 170 cadeados para atender a unidade POG. Os armamentos que não
foram entregues em 2021, têm previsão de entrega para o início de 2022. Destacamos ainda, o projeto Banco de DNA de Condenados
(Portaria 129/2021-DGAP), que está em fase de estruturação e será realizado em parceria com a Polícia Técnico-Científica. Tal projeto
possui o objetivo de realizar o levantamento de dados em todo o âmbito prisional visando a identificação do preso condenado para coleta
do perfil genético, mediante extração de DNA.
Com relação a presos monitorados por tornozeleiras eletrônicas, citamos que atualmente possuímos uma média de 6.355 presos
monitorados em todo Estado de Goiás nas 8 Regionais Prisionais, atendendo a diversas Comarcas, perfazendo um aumento de
aproximadamente 17% com relação ao ano de 2020. Ressaltamos que o uso de tornozeleira eletrônica é economicamente viável para os
cofres públicos, tendo em vista que custodiar um preso possui custos mais elevados. Além disso, nos serviços contratados de
monitoração eletrônica
estão previstos o atendimento às mulheres submetidas à medida protetiva de urgência, com a utilização de dispositivo "botão de pânico",
que garante eficiência no atendimento a essas vítimas. Destacamos o advento da Lei nº 21.116 que institui a cobrança, a título de
compensação financeira, pelo uso de tornozeleira eletrônica por investigado, acusado, preso ou condenado no Estado de Goiás, que
acarretará em mais economia aos cofres públicos.

OBSERVAÇÕES
(...) CONTINUAÇÃO DO RESULTADO DA AÇÃO
-Presos capacitados em cursos profissionalizantes e matriculados em rede de ensino (Produtos 8055 e 8054) A diretoria-Geral de
Administração Penitenciária por meio da Gerência de Educação, Módulo de Respeito e Patronato desenvolve diversos trabalhos visando
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a ressocialização do apenado. Para tanto, a Gerência de Educação oferta aos presos cursos profissionalizantes como: auxiliar de
pedreiro; almoxarife e estoquista; vendedor; jardineiro; auxiliar de oficina mecânica; atendimento ao público; construções e reforma de
instalações elétricas, hidráulicas e alvenaria; torneiro mecânico; mestre de obras e edificações; informática; assistente administativo-EAD;
auxiliar de contabilidade-EAD; higiene, manipulação e preparo de alimentos; garçom; curso de empreendedorismo; agricultura família;
segurança do trabalho, higiene e ergonomia; etc. Atualmente possuímos, aproximadamente, 3.000 presos matriculados em rede de
ensino convencional, ensino médio e fundamental.
Uma vez inserido no ensino formal, o preso tem maior capacidade de compreensão e interação, agregando o senso comum de que é
possível a continuidade dos estudos após a saída do cárcere. O estudo é uma forma comprovada de ressocialização, além de possibilitar
a remição da pena pelo estudo. A Dgap também oferece aos apenados o projeto da remição pela leitura, que passou a ser implantado em
todas as Unidades Prisionais do Estado de Goiás, por meio de parceria com a Secretaria de Educação, Ministério Público e Poder
Judiciário de Goiás, que elaboraram uma Portaria conjunta delineando as regras do programa. Ressaltamos que o projeto teve excelente
aceitação. Destacamos que a GEMRP dispunha de uma variada gama de projetos voltados para a educação e estudo do preso, cursos
profissionalizantes, PRONATEC prisional, Projeto Goás Resultados e tantos outros com o apoio do poder Público direcionados à
população carcerária, todavia, muitos projetos tiveram que ser paralisados em razão da Pandemia do Covid-19.
-Atenção às mulheres encarceradas e ao Público LGBT (Produtos: 8053 e 8052) No que diz respeito à criação de Presídios Regionais
Femininos destacamos que no ano de 2020 foi criada a Portaria n. 168-2020/2020-DGAP, que visa instituir Políticas Públicas no âmbito
Estadual para o recebimento de mulheres presas, provisórias e condenadas, recepcionadas nas Unidades Prisionais Regionais
Femininas administradas pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária. Ressaltamos que esse ano de 2021 foi criada a Unidade
Prisional Feminina de Hidrolândia, além dos 9 Presídios Regionais Femininos existentes, são eles: Penitenciária Feminina Consuelo
Nasser, URPFEM de Araçu, URPFEM de Luziânia, URPFEM de Corumbaíba, URPFEM de Orizona, URPFEM de Israelândia, URPFEM
de Paranaiguara, URPFEM de Barro Alto, URPFEM de Formosa, além de outras unidades mistas com alas exclusivas de reeducandas
femininas, vez que mulheres possuem necessidades distintas dos apenados masculinos. Neste contexto, destacamos que as Unidades
de Aparecida de Goiânia, Araçu e Barro Alto possuem salas berçário e outros três estão sendo construídos nas Unidades Prisionais de
Serranópolis, Orizona e Corumbaíba. No mesmo sentido destacamos a Unidade de Acreúna, primeira no Estado destinada ao Público
LGBT. Que, assim como as mulheres, necessitam de tratamento diferenciado. A regionalização dos presídios é uma medida que tem o
objetivo de contribuir com a garantia e a defesa dos direitos individuais e coletivos das mulheres privadas de liberdade, cumprindo com as
políticas públicas de humanização do encarceramento feminino. Em relação a atenção ao Público LGBT, no momento não foram
implementadas políticas e nem projetos sobre o assunto, porém esta em análise para normatização, apesar de algumas políticas pontuais
de algumas gestões em algumas unidades.
- Capacitação profissional dos servidores (Produtos: 7862, 8159, 8163, 9277) . Em relação a capacitação profissional dos servidores
destacamos que as aulas presenciais e práticas foram consideravelmente contingenciadas grande parte do ano devido à Covid- 19,
mantendo-se apenas as capacitações essenciais para o exercício das atividades operacionais. Neste contexto a ESAP promoveu
capacitação de, aproximadamente, 545 servidores na elaboração dos Cursos de Formação da Polícia Penal, com a convocação dos
servidores aprovados no concurso chamado à época AGENTE DE SEGURANÇA PRISIONAL 2019, isso contando com um corpo
docente de aproximadamente 87 servidores efetivos com conhecimento prático e teórico para multiplicar seus conhecimentos aos recém
chegados ao órgão.
-Combate ao Covid-19 (Produto: 14260) No que diz respeito ao atendimento de servidores e recuperandos com ações de prevenção à
saúde, destacamos que 100% foram atendidos. A diferença do previsto com o que foi realizado no relatório deve-se ao fato da diminuição
da população carcerária. Ainda em relação ao combate à Covid-19, informamos que foi instituído o Comitê de Gerenciamento de crise
para enfrentamento da doença. No 2 âmbito da Superintendência de Gestão integrada do órgão as iniciativas visaram: a saúde do
servidor; monitoramento de casos suspeitos e confirmados; compra e distribuição de insumos, EPI, itens de higiene e limpeza e
desinfecção e adaptações e obras de infraestrutura. Houve a compra e distribuição de insumos para o enfrentamento da COVID-19, após
o levantamento de necessidade de aquisição de 14 itens: água sanitária, detergente, sabonete líquido, sacos de lixo, papel toalha, álcool
gel, avental de descartável, luvas descartáveis, máscaras modelos N-95, óculos de proteção, touca descartável, lençol com elástico e
capa impermeável de colchão. Salientamos que diariamente é informado, por meio do site: dgap.go.gov.br, o boletim de casos de Covid-
19 no sistema prisional Goiano, proporcionando maior transparência na divulgação dos dados relacionados à doença. Foi feito gestão no
primeiro semestre de 2021 para que servidores da DGAP entrassem em fila de prioridade para receberem as doses das vacinas
disponibilizadas pelo Ministério da Saúde.
-Soluções de tecnologia (Produto: 7749) Destacamos que o produto de soluções de tecnologia foi criado no final do ano por imposições
circunstanciais trazidas pela Pandemia, bem como para o avanço de inteligência organizacional. Intensificou-se investimento na área de
tecnologia uma vez que todas unidades receberam investimentos na área, tanto com investimentos em hardware como aumento na
conectividade, além de assistência técnica da nossa Gerência de TI. Atualmente todas as Unidades Prisionais possuem condições de
realizar vídeo conferência. Espera-se avanços no ano de 2022 no que diz respeito a aquisição e desenvolvimento de software.
Assistência Material (Produto: 14261 e 8126) Em relação aos presos assistidos no Sistema Prisional destacamos que 100% foram
atendidos. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária disponibiliza aos reeducandos: colchões, toalha de banho, lençóis,
sabonetes, papel higiênico, aparelho de barbear, esponja para banho, sabão em barra, absorvente íntimo, creme dental, etc. Em relação
as refeições fornecidas o número previsto é incompatível com a realidade fática, devido a inserção de parte da meta ter sido realizada no
campo extra cota no momento da elaboração do PPA.
- Viatura Disponibilizada (Produto: 8290) O quantitativo ficou um pouco abaixo da meta, pois foi descontingenciado em razão das
medidas de contenção de gastos.
- Unidade Básica de Saúde do Preso (Produto: 8226) - As Unidades Básicas de Saúde do Preso em todo o Estado de Goiás foram
contempladas com aparelhamento para estruturação. A meta física foi realizada em sua totalidade.
- Refeição Fornecida (Produto: 8126) - Os altos valores apresentados dizem respeito à oscilação dos valores dos insumos necessários
para a demanda, assim como a flutuação natural do numero de detentos sob custódia da DGAP.

AÇÃO: 3040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS E DE ALTERNATIVAS À
PRISÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

U.O.: 2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES
2906 - DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
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No primeiro quadrimestre do ano de 2021 a Diretoria- Geral de Administração Penitenciária instituiu uma Força-Tarefa para a realização
de coleta e tratamento de dados que orientem a alocação e execução de recursos e investimentos recebidos pela Diretoria Geral de
Administração Penitenciária, com objetivo de promover a diminuição de riscos da não execução do orçamento. Dentre os processos
prioritários da Força-Tarefa, podemos destacar a reforma da nova Sede da DGAP, que está em fase de elaboração de orçamento. A
DGAP está articulando parceria com a GOINFRA para viabilizar a finalização do projeto em 2022.
No que diz respeito a criação de vagas destacamos que a DGAP atua em diversas frentes, como construção, ampliação, reformas
pontuais, etc. Muitas intervenções são realizadas com a mão de obra carcerária e custeadas por doações de moradores, conselho da
comunidade, sociedade civil, poder Judiciário, Ministério Público e outros. Destacamos ainda que existe o projeto prioritário do Governo
para criação de vagas. Serão criadas ao todo 3.200 (três mil e duzentas) vagas através do Programa de Ampliação de Vagas Modulares,
sendo 800 vagas previstas na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, 800 vagas na Penitenciária Odenir Guimarães, 400
vagas na Penitenciária masculina de Luziânia, 400 vagas na unidade de Rio Verde, 400 vagas na unidade de Caldas Novas e 400 vagas
na unidade de Formosa, visando diminuição do déficit e da superlotação.
No que diz respeito à Unidade Prisional Construída, destacamos que esse ano de 2021 efetuamos o pagamento do saldo remanescente
das obras já entregues em anos anteriores, como o Presídios Estaduais de Águas Lindas e o Presídio Estadual de Formosa, nos meses
de abril e outubro de 2021 respectivamente.
No que diz respeito à manutenção predial pontuamos que a DGAP possui contrato vigente relacionado à manutenção preventiva e
corretiva. O contrato prevê diversas frentes de intervenção, como: pinturas prediais, manutenções elétricas, manutenções hidráulicas,
manutenções corretivas do sistema de esgotamento de água, etc. Informamos ainda que os presídios CPP/Aparecida de Goiânia e
Estadual de Anápolis receberam intervenções no mês de março do corrente ano.
No que diz respeito à Pequenos reparos e reforma, destacamos que a Penitenciária Odenir Guimarães desenvolveu grande reforma para
melhorar a estrutura de segurança que há alguns anos já haviam diagnósticos de necessidade da intervenção, destacamos também a
reforma da UP de Hidrolândia, para abrigar reeducadas Femininas e a reforma da UP de Valparaiso de Goiás, além de pequenos reparos
nas unidades de Catalão, Rio Verde e Trindade.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Marcos Roberto Silva

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover um trânsito seguro e humanizado por meio da gestão transparente, efetiva e profissional com foco na excelência do
atendimento, educação e preservação da vida. Buscar a redução contínua e gradual das fatalidades no trânsito, através de ações
preventivas, repressivas e corretivas, envolvendo, engenharia e fiscalização no trânsito, garantindo assim a satisfação dos usuários,
oferecendo serviços fundamentados na ética, respeito, compromisso em servir e em resultados p ser o melhor do Brasil

2.2 Legislação
Lei Ordinária Nº 21.201 / 2021, Decreto Numerado Nº 9.976 / 2021, Decreto Numerado Nº 9.911 / 2021, Portaria Orçamentária Nº 264 /
202,Decreto Numerado Nº 9.904 / 2021, Decreto Numerado Nº 9.846 / 2021, Decreto Numerado Nº 9.806 / 2021, Decreto Numerado Nº
9.799 / 2021, Decreto Numerado Nº 9.790 / 2021, Decreto Numerado Nº 9.780 / 2021.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (DETRAN/GO) se empenhou na prestação de serviços de excelência no
atendimento ao cidadão, implementando políticas públicas para um trânsito seguro e humanizado. Investindo em tecnologia para
trabalhar da melhor forma neste período crítico de Pandemia
A substituição dos documentos físicos pelos eletrônicos, busca facilitar e desburocratizar serviços do Detran/GO. O Certificado de
Registro de Veículo eletrônico (CRV-e), que é o documento de compra e venda do veículo, passou a ser digital e integrado ao documento
de licenciamento anual.
Com a virtualização das atividades e atendimentos, serviços como solicitação de segunda via de habilitação, licenciamento de veículo,
impressão de CRLV-e e diversos outros podem ser acessados pelo site ou pelo aplicativo GO ON.
As palestras educativas realizadas pela Gerência de Educação de Trânsito do Detran-GO através do programa Detranzinho, tem como
objetivo informar e conscientizar as crianças e adolescentes a respeito do trânsito, abordando temas como o uso do cinto de segurança,
uso correto da faixa de pedestre, sinais de trânsito e noções de primeiros socorros, além de preparar as crianças e adolescentes para se
protegerem e exercerem sua cidadania no trânsito como ciclista, pedestres e passageiros.
Implantado 2019, o programa CNH Social oferece a população de baixa renda a oportunidade de obter a Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), mudar ou adicionar a categoria da habilitação gratuitamente. Os contemplados recebem isenção de taxas como inclusão no
Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, agendamento de prova teórica, agendamento de exame prático, exame médico e
psicológico, assim como as aulas teóricas e práticas e o exame toxicológico. No ano de 2021, foram abertas 11.010 vagas, tendo 3.443
CNH's emitidas e outros com processo em andamento.
O Detran-go foi o 4° do País a aderir ao Registro Nacional de Veículos em Estoque (RENAVE), que busca simplificar, reduzir custos e
desburocratizar o serviço de transferência de propriedade. Ele permite transferência eletrônica de propriedade e controle entre lojistas e
ajuda, por exemplo, o estabelecimento a comunicar a compra e a venda de veículos e a checá-los em todos os sistemas para saber se há
débitos.
O programa Sinaliza Goiás foi desenvolvido, para ajudar os municípios goianos a cumprirem o que estabelece a legislação federal
referente à sinalização. As sinalizações horizontais e verticais são implantadas com o objetivo de organizar o fluxo de circulação,
proporcionando maior segurança aos moradores dos municípios goianos. O trabalho de sinalização implantado pelo Detran-GO busca
diminuir os pontos de conflitos, adequar a velocidade dos condutores à segurança da via e aumentar a visibilidade e fluidez nos
cruzamentos.
O Detran-GO integra o Expresso (plataforma virtual de serviços da gestão pública) disponibilizando aos usuários consultas do Registro
Nacional de Habilitação (Renach), Processos, CNH e Veículos. Também é possível obter primeira ou segunda via de CNH, emitir a
Certidão de Acidente de Trânsito, alteração de endereço do veículo e a obtenção da 2ª via de Certificado de Registro e Licenciamento de
Veículo Eletrônico (CRLV-E) eletrônico. Isso tudo pelo aplicativo ou totens de autoatendimento.
A intenção de venda, por sua vez, já pode ser emitida pela internet. O serviço está disponível no aplicativo Detran GO ON e é gratuito. A
intenção de venda deve ser solicitada pelo atual proprietário do veículo, que deve fornecer seus dados como vendedor, os dados veículo
e do comprador. Após formalizar a venda, é gerado automaticamente o ATPV-e (Autorização para Transferência de Propriedade de
Veículo).
O Detran-GO ofereceu 11 serviços gratuitos durante o Mutirão Iris Rezende, realizado pelo Governo de Goiás. No local, os participantes
tiveram acesso a serviços como alteração de endereço, comunicado de venda, embargo de licenciamento, intenção de venda, impressão
de CRLV-E, consultas de veículo e habilitação, cadastro na CNH Digital, transferência pontuação e instrução para recurso de multas.
Além de serviços, o Detran-GO promoveu ações educativas com atividades de conscientização para motoristas, motociclistas, ciclistas e
pedestres, distribuindo material com orientações sobre segurança no trânsito e sanando dúvidas dos visitantes.
Em dezembro, foi publicado edital de convocação para o credenciamento de novos Centros de Formação de Condutores do Detran de
Goiás. Como parte integrante do projeto de descentralização dos atendimentos para o interior do Estado, a necessidade é de aperfeiçoar
os processos de formação, qualificação, reciclagem e avaliação de candidatos e condutores, priorizando a defesa da vida e da segurança
de todos os usuários do trânsito. O objetivo da publicação é atender as necessidades dos candidatos e dos condutores de veículos
automotores domiciliados em 105 municípios nos quais não há ainda CFCs credenciados.
Entre as realizações deste ano, está a Operação Limpeza de Pátios que já removeu mais 15 mil veículos que estavam esquecidos pelos
proprietários em pátios do Estado. A ação busca reduzir os focos de proliferação de vetores de doenças, diminuir os impactos ambientais
e zerar o estoque de automóveis e motocicletas aptos para leilões.
O Detran-GO e a Polícia Civil, apreenderam 176 motocicletas que estavam sendo comercializadas irregularmente. Durante a Operação
Moto Legal, foram fiscalizadas oito lojas em Goiânia e Aparecida de Goiânia com o intuito de combater o comércio ilegal de veículos. Das
176 motocicletas apreendidas, 13 apresentaram indícios de adulteração. A suspeita é que elas eram produto de crimes. As demais eram
provenientes de leilões e teriam sido adquiridas como sucatas e não poderiam ser comercializadas e nem voltar a circular. O Detran-GO
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e a Polícia Civil tomaram todas as medidas administrativas para responsabilizar os proprietários dos estabelecimentos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Sistema Elaboração Orçamentária -SIOF NET;
Sistema de Administração Financeira- AFT;
Sistema de Eletrônico de informações SEI;
Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual -SIPLAM
Sistema de BI- QlikView;
Previsão de Desembolso Financeiro - PDF
Bizage;
Reuniões de Governança.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
EXAME DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADO/ NUMERO;
AUTOATENDIMENTO REALIZADO/ NUMERO;
VEÍCULO LICENCIADO/ NUMERO;
VEÍCULO REGISTRADO/ NUMERO;
ATENDIMENTO PRESENCIAL REALIZADO/ NUMERO;
SISTEMA VEICULAR DIGITAL- SVD REALIZADO/ NUMERO;
VEÍCULO VISTORIADO/ NUMERO;
ENTIDADE CREDENCIADA PARA HABILITAÇÃO DE CONDUTOR/ NUMERO;
SERVIDOR CAPACITADO NA ÁREA EDUCATIVA E PREVENTIVA DE TRÂNSITO/ NUMERO;
UNIDADE DO DETRAN REFORMADA/ PADRONIZADA/ NUMERO;
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL HORIZONTAL IMPLANTADA/ METRO QUADRADO;
SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL IMPLANTADA/ NUMERO;
NOVA ESTRUTURA DE TI IMPLANTADA/ PERCENTUAL;
SISTEMA RENAEST IMPLANTADO/ NUMERO;
UNIDADE DO DETRAN CONSTRUÍDA/ NUMERO;
DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO IMPLANTADA/ NUMERO;
CAMPANHA EDUCATIVA/ INFORMATIVA REALIZADA/ NUMERO.
CNH EMITIDA/ NUMERO;
EXAME DE PRÁTICA DE DIREÇÃO REALIZADO/ NUMERO;
PALESTRA EDUCATIVA REALIZADA/ NUMERO;
SERVIDOR CAPACITADO/ NUMERO;
TELEATENDIMENTO REALIZADO/ NUMERO;
CNH SOCIAL EMITIDA/ NUMERO;
CURSO DE RECICLAGEM OBRIGATÓRIO REALIZADO/ NUMERO;
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO REALIZADA/ NUMERO;
BALADA EDUCATIVA REALIZADA/ NUMERO;

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1036 - TRÂNSITO SEGURO
AÇÃO: 2126 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, ESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO
DETRAN E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
A nova estrutura de TI implantada, realizou diversas modernizações dos sistemas e processos do Detran/Go. A substituição dos
documentos físicos pelos eletrônicos, que busca facilitar e desburocratizar serviços do Detran/GO. O Certificado de Registro de Veículo
Eletrônico (CRV-E), passou a ser digital e integrado ao documento de licenciamento anual. A virtualização das atividades e atendimentos,
serviços como solicitação de segunda via de habilitação, licenciamento de veículo, impressão de CRLV-E e diversos outros podem ser
acessados pelo site ou pelo aplicativo GO ON.
O Sistema RENAEST (Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito) foi desenvolvido pelo Serpro para o Ministério da
Infraestrutura, o sistema traz informações consolidadas que ajudam na criação de políticas públicas redução dos acidentes nas ruas e
estradas de todo o país e foi implantado no Detran-GO conforme previsto no PPA 2020-2023.
O Detran/Go realizou reformas nas Ciretrans de 20 municípios do Estado, incluindo as reformas realizadas na sede do Detran em
Goiânia, para melhora na infraestrutura, buscando conforto para o usuário e para os servidores.
O Programa Sinaliza Goiás contemplou 62 municípios goianos com 138.343 m² de sinalização horizontal, como: faixas contínuas,
intermitentes, entre outros, bem como, 11.237 placas de sinalização vertical, como as placas de: parada obrigatória, proibido estacionar,
siga em frente, entre outras. O trabalho de sinalização implantado pelo Detran/Go busca diminuir os pontos de conflitos, adequar a
velocidade dos condutores à segurança da via e aumentar a visibilidade e fluidez nos cruzamentos. Os dispositivos auxiliares de
sinalização não foram entregues, sendo justificado pela empresa a falta de matéria prima destes materiais, impossibilitando a implantação
no decorrer do ano de 2021.
O produto Unidade Detran Construída, não teve sua efetivação neste ano, estando ainda em fase de projeto para construção da Escola
Pública de Trânsito.
AÇÃO: 2127 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO E TRÂNSITO SEGURO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Mesmo com cenário pandêmico e distanciamento social, conseguimos ultrapassar a meta de Exames de Legislação e Exame de Prática
de Direção Realizado, seguindo os protocolos estipulados por esta Autarquia e juntamente com a Secretária de Saúde, realizamos as
bancas examinadoras e atendemos aos candidatos. Salientamos ainda, que referente às CNH's emitidas, houve prorrogações nos
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processos, bem como dilação nos prazos para renovação de exames estipulados pelo SENATRAN (DENATRAN).
O Autoatendimento Realizado teve grande importância no cenário atual, tendo em vista que o Detran-GO aumentou a quantidade de
serviços ofertados no site e aplicativo, para que o cidadão consiga realizar de forma remota sua demanda, podendo ainda, sanar dúvidas
e receber orientações sobre os serviços através do Tele atendimento (Disque Detran).
No que se refere aos produtos Veículo Licenciado, Veículo Registrado e Veículo Vistoriado, os resultados apresentados no corrente ano
justificam-se, considerando o momento atual que vivemos, o mercado financeiro ainda prejudicado pela pandemia, o aumento do valor do
veículo 0 km, bem como o aumento do veículo usado e, consequentemente a falta de veículos no mercado.
O atendimento presencial cumpriu seu propósito, não deixando de atender o usuário, adotando para isso os protocolos de segurança
contra a Covid-19, e em relação ao agendamento, realizou os atendimentos conseguindo assim atingir sua meta.
Entidade Credenciada não teve realização, considerando que a Portaria que abre o credenciamento de Empresas Privadas para atuarem
no processo de habilitação, foi publicada em dezembro de 2021, para efetivação estimada para o início de 2022.
O Detran/Go realizou três grandes Campanhas educativas, realizadas via SECOM, sendo elas: Maio Amarelo, Semana Nacional de
Trânsito e Sinaliza Goiás, visando a conscientização da população, bem como a mudança de hábito das pessoas envolvidas no trânsito.
O Lockdown e a suspensão das aulas, fizeram com que o Detran/Go diminuísse a quantidade de Palestras Educativas, Baladas
Educativas e Fiscalizações, que deixaram de vistoriar mais de 4500 veículos de transporte público escolar, entre outras fiscalizações que
deixaram de ocorrer. Os Cursos de reciclagem por sua vez, foram feitos através do ensino à distância (EAD), realizado por empresas
credenciadas, sendo que 1 turma presencial contava com cerca de 6 alunos, no EAD cada aluno é contabilizado como 1 turma, por isso
este produto ultrapassou a meta significativamente.
O produto Servidor Capacitado não teve demanda.
O Programa CNH Social ofertou no ano de 2021, 11.010 vagas e devido a evasão de candidatos contemplados e o tempo que se leva
para realizar todas as etapas do processo de habilitação, finalizamos o ano com 3.443 CNH's emitidas.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

WELLINGTON MATOS DE LIMA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover e coordenar as Políticas Públicas de assistência social, de garantia de direitos e de igualdade e inclusão de mulheres, negros
índios, ciganos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, pessoas idosas e população LGBT, por meio de ações integradas e
descentralizadas de proteção e inclusão social.

2.2 Legislação
Lei Nº 20.417, de 06 de fevereiro de 2019
Lei Nº 20.491, de 25 de junho de 2019

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social traz como missão institucional “Promover e coordenar as Políticas Públicas de
Assistência Social, de garantia de direitos e de igualdade e inclusão de mulheres, negros, índios, ciganos, pessoas com deficiência,
crianças e adolescentes, pessoas idosas e população LGBT, por meio de ações integradas e descentralizadas de proteção e inclusão
social”.
Partindo desta premissa, a Secretaria tem desenvolvido várias ações no corrente ano, que contribuem de fato para a promoção da
igualdade e garantia de direitos. Como destaque das ações da Assistência Social, as ações de capacitação continuada, o apoio técnico e
o assessoramento aos municípios quanto às ações de Proteção Social Básica, Especial, destinadas aos diversos segmentos da
sociedade, público alvo da Secretaria (idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes, mulheres, população LGBT, negros,
comunidades tradicionais, além da população em situação de vulnerabilidade e risco social) foram executadas apesar da pandemia de
Covid 19, iniciada em março de 2020 e que persiste até o momento, que exigiu um apoio maior à população mais vulnerável e,
paradoxalmente, impôs mais dificuldade a esse atendimento.
No campo da Integração Social e Defesa e Promoção dos Direitos Humanos foram desenvolvidas ações de promoção e garantia dos
direitos humanos na busca da inclusão e igualdade de direitos à pessoa com deficiência, altista e à pessoa idosa, sobretudo, por meio de
ações voltadas para a acessibilidade. Em uma das ações, foram emitidos milhares de passes livres do deficiente e do altista e de
passaporte do idoso.
Em parceria com órgãos e instituições, como o Ministério Público do Trabalho (MPT-GO), Defensoria Pública (DPE-GO), OVG, Pastoral
do Migrante, Polícia Rodoviária Federal, ABIN, OAB-GO, Ministério Público Estadual desenvolvemos campanhas e políticas públicas para
assegurar o pleno exercício dos direitos das pessoas e populações com algum tipo vulnerabilidade social, como população LGBTI+,
população em situação de rua, migrantes, refugiados, apátridas, vítimas do tráfico de pessoas, do trabalho escravo e de violências de
toda ordem.
Assim, em parceria com outros órgãos como Secretaria da Retomada e Agência Goiás Fomento de Goiás, foi criado o Programa de
Crédito Social com vistas a gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e econômicas, com ações de inclusão social das
famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e empreendedorismo, onde a SEDS promoverá a Gestão
Orçamentária e Financeira do Programa com Transferência de recursos aos beneficiários via GOIASFOMENTO.
A SEDS coordenou e deu suporte administrativo e técnico ao Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de Política para
a População em Situação de Rua no Estado de Goiás (Ciamp-Rua/GO), ao Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e
Apátrida, Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Erradicação do Trabalho Escravo no Estado de Goiás e ao Comitê Estadual de
Combate à Tortura.
Em razão da pandemia, os atendimentos no então Centro Estadual de Atendimento do Deficiente - CEAD, foram suspensos desde de
março de 2020. Além disso, a referida unidade foi repassada à Secretaria de Estado de Saúde, para dar continuidade aos trabalhos do
CEAD.
Em razão das obras de reforma, a Casa do Idoso da Vila Mutirão não teve acolhimento no exercício de 2021, devido a processo de
reforma em andamento. A obra já foi licitada e deve ser concluída em 2022, ao custo de R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil
reais).
Os gestores e trabalhadores das Instituições de Longa Permanência da Pessoa Idosa (ILPIs) continuaram sendo capacitados por meio
virtual em sessões realizadas todas as quartas-feiras no período vespertino.
A população jovem, principalmente dos Programas Passe Livre Estudantil e Jovem Aprendiz, participou de cursos de capacitação, como
o Programa Jovens de Futuro.
Com o Programa Passe Livre Estudantil obtivemos como resultado o favorecimento de estudantes sem recursos financeiros próprios ou
de familiares para o acesso à educação, auxílio na formação de profissionais que possam vir a colaborar com o desenvolvimento do
Estado e incentivo de jovens e adultos a continuarem ou retornarem aos estudos.
Quanto ao programa Jovem Aprendiz foi possível a colocação de adolescente no mercado de trabalho, o que possibilitou a inclusão
social e produtiva do adolescente, a diminuição da evasão escolar, o aumento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida.
Nesse sentido, em 2021, a SEDS fortaleceu o Programa Aprendiz do Futuro com a criação do auxílio alimentação destinados aos jovens
beneficiados pelo programa, contribuindo ainda mais com a melhoria da qualidade de vida dos mesmos, possibilitando aos jovens
ajudarem suas famílias com a aquisição de alimentos, fortalecendo o combate à fome entre essas pessoas.
Durante o ano de 2021, centenas de entidades e hospitais filantrópicos continuaram recebendo Auxílio Financeiro, recursos destinados
para complementação nutricional de seus usuários e para pagamento de contas de água e energia elétrica, alcançando crianças,
adolescentes, idosos, pessoas enfermas, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, pessoas com
dependência em substâncias psicoativas, dentre outros, atendidas nas entidades filantrópicas.
Através da SEDS, o governo de Goiás realizou a distribuição de 312.500 (trezentos e doze mil e quinhentas) l unidades de cestas de
alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, sendo um dos meios de amenizar os efeitos econômicos negativos causados pelo
isolamento social necessário ao combate da disseminação do novo coronavírus em Goiás, sofridos principalmente pelas famílias de baixa
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renda, pois estão privadas de uma renda mínima para sua sobrevivência e necessitam de políticas públicas para o enfrentamento dessa
situação.
Ainda em 2021, o governo de Goiás via Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, visando reforçar as ações sociais no combate
ao aumento da fome, da desigualdade social-econômica provocadas pela grave crise da pandemia da Covid-19, das famílias goianas em
situação de vulnerabilidade, providenciou a criação de programas como o “Mães de Goiás” que tem o objetivo de garantir atenção social
e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza.
Mesmo na pandemia, os trabalhadores municipais do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) puderam contar com orientação e
apoio técnicos da SEDS em relação aos temas de responsabilidade da equipe estadual do SUAS, que inovou e ampliou suas ações
remotamente, atingindo a todos os municípios do Estado. Os webnários abordaram os temas: Violência contra a criança e adolescente;
erradicação do trabalho infantil, fortalecimento da garantia de direitos da pessoa idosa, com participação de profissionais de outras
unidades federativas.
Foram realizados assessoramento técnico e capacitações virtuais de modo a efetivar a rede socioassistencial para o enfrentamento ao
Covid-19. A equipe técnica estadual produziu material informativo (folders, boletins) para disseminação de informações e orientações.
O combate à violência doméstica também foi feito por meio de encontros virtuais, com implementação de plataforma virtual de
capacitação online de curso para profissionais que atuam no enfrentamento à violência doméstica, na Rede de Assistência Social e de
Educação. Também foram realizadas campanhas permanentes de canais de denúncias de violências contra as mulheres, população
negra e povos de comunidades tradicionais, bem como o monitoramento dos casos de violência doméstica no Estado.
Nas comunidades tradicionais foi realizado o mapeamento e diagnóstico, atividades de segurança alimentar e prevenção da Covid 19,
com ações de apoio e de distribuição de cestas básicas, máscaras e álcool em gel.
De forma integrada o atendimento socioeducativo é importante para redesignação do adolescente na sociedade, resgatando valores e
implementado políticas educacionais efetivas. As ações vinculadas ao Programa Nova Chance aos Jovens permeiam a missão
institucional de socioeducação atrelada a esta pasta. As intervenções realizadas pelo Plantão Interinstitucional propiciaram, em sua fase
investigatória, a triagem dos adolescentes que cometeram ato infracional, que cumprem medida socioeducativa de privação de liberdade
em uma unidade CASE
Em continuidade às medidas socioeducativas e visando a proteção do adolescente, a Casa Semiliberdade permitiu a reinserção gradativa
dos adolescentes na comunidade. A oferta da educação formal, de cursos de capacitação e o acesso aos serviços de saúde na região
onde está situada permitiu ao adolescente vislumbrar outras possibilidades no convívio social.
Com o intuito de dar prosseguimento as medidas socioeducativas, o assessoramento quanto ao cumprimento das medidas em meio
aberto representou a possibilidade de favorecer a convivência social norteada pela verificação do efetivo benefício trazido à comunidade
e a formação do adolescente. Logo, resultou-se em eficiência no trabalho e melhor atendimento aos objetivos da socioeducação a
realização da capacitação dos servidores.
Com a criação do “Programa Goiano de Dignidade Menstrual” que visa garantir o acesso a absorventes descartáveis para estudantes da
rede pública, adolescentes em medida de privação de liberdade, mulheres em privação de liberdade, em situação de rua e mulheres em
situação de extrema pobreza e de pobreza, a SEDS assume mais uma importante função social em todo o Estado de Goiás, melhorando
a dignidade social das mulheres beneficiadas com tal programa, que antes não tinham como adquirir esse produto por razões de
insuficiência de renda.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Plano Decenal da Assistência Social
- Pacto de Aprimoramento da Gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social)
- Plano de Assistência Social (PAS)
- Plano Anual de Ação e Aplicação do SUAS
- Plano Anual de Ação e Aplicação do FEDPI (Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa)

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Percentual de políticas públicas implementadas, que se obtém através do número de políticas públicas implementadas em relação à
quantidade de políticas públicas sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1017 - INTEGRAÇÃO SOCIAL E DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
AÇÃO: 2067 - AÇÃO DE PROMOÇÃO E GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3055 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3052 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
A criação do Comitê Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia no Estado de Goiás (COMEELG-GO) em fevereiro de 2021 têm contribuído
positivamente com a formulação, execução, avaliação e monitoramento de políticas e planos estaduais em atenção à população
LGBTQIA+.
Assim como o Curso Goiás pela Diversidade: Formação Permanente em Direitos Humanos na Intersetorialidade, têm sido ministrado com
participação de servidores de CRAS e CREAS de diversos municípios do estado, abordando temas como direitos humanos e a questão
da mulher, da pessoa idosa e a questão da pessoa com deficiência, contribuindo para a formação de inúmeros profissionais.
Diversos autistas têm se beneficiado das carteiras de identificação, além da emissão de 461 passe livre emitidos ,bem como a de
deficientes com a entrega de passe-livres inter-municipais, especialmente com o afrouxamento das restrições da pandemia, voltamos a
atender um grande número de pessoas que necessitam desses serviços para uma melhor qualidade de vida no dia-a-dia.
Quase quatro mil passaportes do idoso foram gerados neste período por nossa Secretaria, atendendo cidadãos em diversos municípios
através dos programas estaduais como Goiás Social, Alego Ativa e Mutirão Íris Rezende. Onde nossa equipe se desloca até os que mais
necessitam e não possuem condições de irem até um local que possa atendê-los.
Os seguintes Comitês e Conselhos têm sido utilizados para mobilização, conscientização e ações sociais por esta Secretaria: Conselho
Estadual da Criança e do Adolescente (CEDCA); Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de Goiás; Comitê
Gestor do Programa Criança Feliz; Comitê Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Apátrida, Enfrentamento ao tráfico de Pessoas
e Erradicação do Trabalho Escravo no Estado de Goiás (COMITRATE); Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de
Política para a População em Situação de Rua no Estado de Goiás (CIAMP Rua- GO); e Conselho da Pessoa Idosa.
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A referida ação contemplou a criação do “Programa Goiano de Dignidade Menstrual” que visa garantir o acesso a absorventes
descartáveis para estudantes da rede pública, adolescentes em medida de privação de liberdade, mulheres em privação de liberdade, em
situação de rua e mulheres em situação de extrema pobreza e de pobreza, a SEDS assume mais uma importante função social em todo
o Estado de Goiás, melhorando a dignidade social das mulheres beneficiadas com tal programa, que antes não tinham como adquirir
esse produto por razões de insuficiência de renda.
Portanto, o resultado da ação 2067, apesar das severas restrições impostas pela pandemia provocada pela Covid-19, sobretudo, no
limiar do exercício de 2021, foi de certa forma positiva para o conjunto da população demandante dos serviços proporcionados pelo
Programa Integração Social e Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, sem o qual, a qualidade de vida desse público alvo teria sido
comprometida por cauda da pandemia.

OBSERVAÇÕES
Por conta das restrições remanescentes da pandemia, muitos eventos e campanhas tiveram de ser adiados ou cancelados, não havendo
a execução dos produtos previstos no planejamento plurianual.
Gostaríamos de salientar que apesar da excelência dos serviços disponibilizados às pessoas com deficiência, há um déficit na qualidade
do auxílio prestado a esta população, desde a extinção dos atendimentos presenciais no Centro Estadual de Apoio ao Deficiente - CEAD
- , que previam integração de serviços psicológicos, de assistência social, preparo familiar e reabilitação dos indivíduos, sendo substituído
pelos atendimentos fragmentados prestados pelo município que focam muito mais na questão da saúde, deixando de lado a reinserção
da pessoa na sociedade.

AÇÃO: 2068 - CONVÍVIO COMUNITÁRIO, ACOLHIMENTO E INTEGRAÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REALIZAÇÕES
O resultado da ação foi importante ao passo de proporcionar aos trabalhos de reforma das instalações físicas em andamento na unidade
Casa do Idoso da Vila Mutirão, na cidade Goiânia-GO, durante o exercício de 2021, visando acolher pessoas idosas demandantes dos
serviços prestados pela referida unidade, com bem estar social e segurança aos idosos acolhido pela Casa do Idoso, proporcionada
pelas reformas em andamento.

OBSERVAÇÕES
Em razão das reformas a Casa do Idoso não teve como acolhimento, além das medidas de isolamento social aplicadas na maior parte do
Brasil durante o ano de 2021, principalmente referente à população mais frágil que é composta pelos idosos.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1023 - JOVENS DE FUTURO
AÇÃO: 2085 - AÇÃO DE PROMOÇÃO DA JUVENTUDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

REALIZAÇÕES
O resultado da ação foi bastante positivo mesmo num momento marcado por incertezas e uma série de restrições impostas pela grave
crise da Covid-19, a medida que a ação permitiu beneficiar seus clientes, promovendo acessibilidade urbana aos estudantes de baixa
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renda beneficiados pelo programa mediante a implementação continuada do passe livre escolar, bem como a garantia de continuidade ao
pagamento dos salários dos Jovem Aprendizes do Futuro vinculados ao Programa, mantidos em casa por causa das medidas de
segurança de isolamento. Pois tal situação foi de suma importância tendo em vista que a referida ação garantiu renda e bem estar social
aos mais de dois mil jovens beneficiados, reduzindo, assim, as maléficas consequências provocadas pela pandemia como, por exemplo,
o aumento do desemprego e da miséria que vem assolando milhares de famílias goianas.

OBSERVAÇÕES
O valor global do PRODUTO 15340 - foi repassado à Organização contratada para realizar a gestão do programa de Auxílio Alimentação
e neste ano foram beneficiados 2.606 adolescentes.
Produto: 7444 - O valor R$ 3.795.982,35 - foi somado ao valor real do mês 12/2021 - no Município de Goiânia - Pagamento real será feito
no mês 01/2022.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1034 - NOVA CHANCE AOS JOVENS
AÇÃO: 2119 - AÇÃO DE INTEGRAÇÃO DO ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3052 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
O resultado da ação é positivo tendo em vista que o atendimento socioeducativo é importante para redesignação do adolescente na
sociedade, resgatando valores e implementado políticas educacionais efetivas, uma vez que as ações vinculadas ao Programa Nova
Chance aos Jovens permeiam a missão institucional de socioeducação de responsabilidade do governo de Goiás via Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social. Pois tal ação vem, portanto, garantido o bom funcionamento de aproximadamente 9 (nove) unidades
instaladas nas cidades de Goiânia, Anápolis, Formosa, Luziânia, Porangatu e Itumbiara, que compõem o sistema socioeducativo de
Goiás durante o exercício de 2021, evitando problemas de ordem técnicas e institucionais.

OBSERVAÇÕES
A discrepância entre o valores físicos realizados comparados com o previsto no Plano Plurianual para o presente exercício é explicada
pelas implicações de restrições sociais impostas pela grava crise provocada pela pandemia da Covid-19, que vem assolando o mundo e,
em especial, o Brasil e o Estado de Goiás.

AÇÃO: 3041 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3001 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3052 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
O resultado desta ação não é possível medir uma vez que não houve realizações concluídas ainda em 2021, apesar de estar em
andamento obras e reformas nas unidades Case de Itaberaí e de Itumbiara.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1040 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
AÇÃO: 2137 - AÇÕES INTEGRADAS DE PROMOÇÃO À CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
O resultado da ação 2137 foi muito bom para o Estado de Goiás, uma vez que garantiu o funcionamento e a continuidade da prestação
de serviços sociais e essenciais às pessoas de baixo poder aquisitivo e até mesmo em situação de vulnerabilidade social, nas 435
(quatrocentos e trinta e cinco) entidades e hospitais filantrópicos contemplados pelo programas, espalhados nos 246 municípios de
Goiás, mediante o pagamento de tarifas de energia elétrica e de água e esgoto disponibilizados pelas empresas Enel Goiás, Chesp e
Saneago, além do repasse direto de recursos financeiros referente ao auxilio nutricional, usados pelas entidades para aquisição de pão e
leite, contemplando crianças, adolescentes, idosos, pessoas enfermas, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, pessoas com dependência em substâncias psicoativas, dentre outros, atendidas nas entidades filantrópicas.
Ainda em 2021, o governo de Goiás via Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, visando reforçar as ações sociais no combate
ao aumento da fome, da desigualdade social-econômica provocadas pela grave crise da pandemia da Covid-19, das famílias goianas em
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situação de vulnerabilidade, providenciou a criação de programas como o “Mães de Goiás” que tem o objetivo de garantir atenção social
e monetária às mães com filhos de 0 (zero) a 6 (seis) anos que vivem em situação de extrema pobreza, cujo valor é tão necessários e
importante para as milhares de famílias de baixa renda de Goiás, proporcionando dignidade e cidadania aos milhares de goianos através
do repasse mensal de R$ 250,00, num dos momentos mais difíceis do momento causado pela pandemia do corona vírus.
Somado a isso, a ação foi crucial para o enfrentamento da fome no Estado de Goiás a partir da continuidade da distribuição de mais
312.500 (trezentos e doze mil e quinhentas) cestas básicas cestas de alimentos às famílias em situação de vulnerabilidade, sendo um
dos meios de amenizar os efeitos econômicos negativos causados pelo isolamento social necessário ao combate da disseminação do
novo coronavírus em Goiás, sofridos principalmente pelas famílias de baixa renda, pois estão privadas de uma renda mínima para sua
sobrevivência e necessitam de políticas públicas para o enfrentamento dessa situação.
Ainda foi criado no seio dessa ação, o Programa Crédito Social com vistas a gerar oportunidades e reduzir desigualdades sociais e
econômicas, com ações de inclusão social das famílias, por meio de mecanismos de suporte financeiro, profissionalizante e
empreendedorismo, onde a SEDS promoverá a Gestão Orçamentária e Financeira do Programa com Transferência de recursos aos
beneficiários via GOIASFOMENTO, o que não serial possível a essas pessoas conseguirem acessar linhas de crédito no sistema
bancário convencional. Neste exercício foi repassado o valor financeiro global à GOIASFOMENTO, sendo que já foram atendidas 383
famílias.
Também permitiu a SEDS realizar a capacitação e assessoramento dos 246 municípios goanos quanto à gestão e operacionalização do
CadÚnico e Programa Bolsa Família , além de atender 40 (quarenta) municípios quanto a questão do Programa Criança Feliz.
Portanto, a ação 2137 - "Ações Integradas de Promoção à Cidadania" - teve um resultado excelente para o Estado de Goiás, uma vez
que possibilitou ao Governo de Goiás enfrentar e combater a fome e a perda de renda causada pelo aumento do desemprego, agravados
pela crise da pandemia do corona vírus.

OBSERVAÇÕES
Produto: 7811 - O valor R$ 25.749.360,00 - foi somado ao valor real do mês 12/2021 - no Município de Goiânia - Pagamento real será
feito no mês 01/2022.

AÇÃO: 2138 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Apesar das restrições impostas pela pandemia, principalmente no início do ano de 2021, o resultado da ação foi bom tendo em vista que
permitiu aos municípios goianos serem apoiados tecnicamente pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, nas demandas da
Gestão do Sistema Único da Assistência Social - SUAS. Ressalta-se que as atividades de articulação para a Gestão do SUAS foram
priorizadas para que os municípios conseguissem em tempo hábil encaminhar os planos de ação referente aos recursos estaduais
repassados via Sistema Estadual de Gestão Social - SIGSGO, mais conhecido como cofinanciamento, e, para isso, foi necessário maior
contato entre os técnicos e gestores municipais realizados. Portanto, é importante registrar que a continuidade da ação 2138 é
fundamental para a implementação da Gestão da Assistência Social no Estado de Goiás.
AÇÃO: 2167 - ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENT. AO ENFRENTAMENTO DO NOVO
CORONAVÍRUS - APLICAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
O resultado da ação é importante para dar condições de funcionamento da Casa do Idoso da Vila Mutirão, que se encontra-se em obras
de reforma e readequação do seu espaço em conformidade com as normas atuais de acessibilidade, voltada para os idosos e idosas
acolhidas na referida unidade.

OBSERVAÇÕES
Ainda estão em processo de aquisição equipamentos de proteção pessoal para instituições de longa permanência da pessoa idosa, bem
como gêneros alimentícios para a Casa do Idoso.
O valor liquidado de R$ 29.103,44 refere-se à aquisição de equipamento de proteção de individual, realizada ainda em 2020, e somente
foi possível liquidar a despesa no presente exercício de 2021.

AÇÃO: 2174 - PROTEÇÃO SOCIAL DE EMERGÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Ação não realizada.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Marcio Cesar Pereira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
- Formular e executar Ciência, tecnologia e inovação;
- Promover Comércio exterior e atração de investimentos nacionais e internacionais de base tecnológica;
- Promover a Tecnologia da informação;
- Promover educação profissional, tecnológica e superior;
- Políticas estaduais de cidades: habitação, desenvolvimento urbano, região metropolitana, obras públicas e cidades inteligentes;
- Fomentar Políticas Públicas em infraestrutura, transporte, habitação, telecomunicação e energia.

2.2 Legislação
- Lei Estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019;
- Decreto Estadual nº 9.581, de 12 de dezembro de 2019;
- Decreto Estadual nº 9.506, de 04 de setembro de 2019;
- Decreto Estadual nº 9.461, de 09 de julho de 2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI) tem a missão de informar a sociedade e os públicos de interesse
(stakeholders) de forma eficiente, ética e transparente, sobre os programas e projetos realizados pela pasta.
Como órgão de Estado, a SEDI é indutora do desenvolvimento da tecnologia em inovação em Goiás. Para tanto, investe recursos
públicos e de parceiros da iniciativa privada no fomento à criação de um ambiente favorável aos negócios inovadores e competitivos. Por
outro lado, também promove o ensino profissional tecnológico.
O relatório é uma síntese sobre os avanços que a pasta realizou ao longo de 2021, a partir de uma estratégia definida em acordo com o
governador Ronaldo Caiado.
Ecossistema de Inovação
Por meio da colaboração com um conjunto de atores, como instituições de ciência e tecnologia, parques tecnológicos, associações e
ambientes de inovação, além do estímulo à cooperação, a Sedi é uma das grandes impulsionadoras do ecossistema de inovação em
Goiás.
Por meio das Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs), Universidade Estadual de Goiás (UEG) e Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Goiás (Fapeg), a pasta investe em capital humano para construir e manter uma força de trabalho não apenas com as
habilidades que as startups buscam, mas também para desenvolver negócios e inovar para o futuro.
Por outro lado, apoia eventos de inovação como a Campus Party, Hackathons e Startup Weekends, para destacar os empreendedores
como modelos de habilidades empreendedoras e a promover postos de trabalho para startups e a comunicação público-privada.
Sem falar na modernização do ambiente regulatório. Goiás avança ao regulamentar o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação,
por meio do Decreto 9.506/2019. O Estado também já tem instituído o Programa Goiano de Parques Tecnológicos (PGTec) e está
promovendo a revisão do arcabouço legal de inovação a fim de criar um ambiente regulatório favorável em todo Estado.
Mapeamento do ecossistema
Em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) está atuando junto à Sedi no mapeamento do ecossistema goiano de inovação tecnológica.
Está sendo realizada uma análise, identificação, correlações entre seus agentes e atores a fim de identificar oportunidades e produzir
para uma proposta de objetivos e resultados-chave a serem alcançados por cada segmento identificado.
Os principais objetivos do projeto são:
Capacitar e apoiar líderes de comunidade para promover ações e eventos de inovação tecnológica em sua cidade e região;
Fortalecer a comunicação entre o ecossistema e Estado;
Criar uma rede de suporte para os projetos inovadores em atividade;
Mapear organizações, pessoas, empresas que queiram fomentar o empreendedorismo e as startups locais.
Embaixadores e Mentores da Inovação
O Embaixadores da Inovação formou uma rede de líderes de comunidade para difundir as políticas públicas e outras iniciativas do
ecossistema goiano de inovação tecnológica em todas as regiões do Estado. A ideia é gerar novas oportunidades de mercado.
Atualmente, o programa conta com 20 líderes regionais, que trabalham de forma voluntária. A Sedi oferece capacitação para essa rede
de apoio, alinhada com os projetos de desenvolvimento de Goiás.
Ciclo 2021
Encontro realizados: 11
Workshops realizados: 2
www.embaixadoresdainovacao.go.gov.br.
O Mentores da Inovação é uma rede de empreendedores experientes, executivos de médias e grandes empresas, investidores-anjo,
cientistas e pesquisadores para apoiar empreendimentos inovadores em Goiás. Estes profissionais compartilham suas experiências com
quem está começando ou quer melhorar o seu negócio. Os empreendedores que desejarem receber apoio dos mentores também
deverão se inscrever no programa, que é de fluxo contínuo.
Ciclo 2021
Mentores inscritos: 48
Estados: 5
Startups apoiadas/Receberam mentoria: 20
www.mentoresdainovacao.go.gov.br.
Parques Tecnológicos
Por intermédio do Programa Goiano de Parques Tecnológicos (PGTec), o Governo de Goiás apoia a implementação e desenvolvimento
dos Parques Tecnológicos, com incentivos fiscais, celebração de convênios e outros instrumentos jurídicos, visando consolidar núcleos
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administrativos, incubadoras e aceleradoras de empresas ou outro mecanismo de promoção e apoio à geração de novos
empreendimentos inovadores.
Credenciados no PGTec
Parque Científico-Tecnológico Samambaia – PTS
Universidade Federal de Goiás - UFG – Goiânia
Situação: Credenciado
Parque Científico-Tecnológico JataíTech
Universidade Federal de Jataí – UFJ – Jataí
Situação: Credenciado provisoriamente
Parque Científico-Tecnológico TECNOIF
Instituto Federal Goiano – IFGoiano – Rio Verde
Situação: Credenciado provisoriamente
Campus Party
Festival mundial de Tecnologia e Inovação que tem como objetivo promover o conhecimento e inclusão digital, Goiás recebeu, em 2021,
a terceira edição da Campus Party. O evento foi realizado no formato híbrido, com transmissão 100% on-line de cinco palcos e um palco
montado diretamente do Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.
Foram três dias de um evento imersivo, criativo, disruptivo e digital e com mais de 30 atividades (workshops, palestras e painéis)
programadas no Palco Goiás, promovidas por 13 parceiros e três secretarias de Estado.
Os especialistas discutiram diversos temas, como economia circular, biotecnologia, inteligência artificial, resíduos sólidos,
empreendedorismo, energia hidrelétrica, ecossistema de inovação e vendas no delivery, dentre outros assuntos.
Trecho destaque
Apenas na edição Goiás foram mais de 590 mil pessoas alcançadas.
Laboratórios Include
Laboratórios de tecnologias avançadas com ferramentas básicas da eletrônica, mecânica e da robótica, ofertando cursos de tecnologias
de transformação digital para jovens de baixa renda. São 6 laboratórios instalados nas cidades de Goiânia (2), Luziânia, Valparaíso, Alto
Paraíso de Goiás e Cavalcante. Este ano, aproximadamente 600 jovens passaram pelos laboratórios Include.
Até 2024, a meta é atender 7,8 mil jovens (de 12 a 20 anos). Para tanto, pelo menos 15 laboratórios serão instalados em Goiás em 2022.
Programa Sukatech
O programa visa a estruturação e a operacionalização de um Centro de Recondicionamento de Computadores (CRC) capaz de reciclar e
recondicionar resíduos eletroeletrônicos, capacitar jovens e adolescentes na área de tecnologia e promover a educação ambiental.
O CRC funciona na Escola do Futuro do Estado de Goiás José Luiz Bittencourt (rua BF-25, esquina com a av. JC-15, APM-10, Bairro
Floresta), em Goiânia, e tem como metas, até 2023:
Recondicionar e doar 1.5 mil computadores;
Promover a reciclagem de 500 toneladas de lixo eletrônico;
Capacitar 1 mil alunos, sendo 450 no curso de informática básica, 450 no curso manutenção de computadores e 100 em robótica;
Promover quatro campanhas de educação ambiental, em forma de gincana, em até 30 escolas estaduais.
Centro de Convenções de Anápolis
O Governo de Goiás e o Ministério da Infraestrutura assinaram, em julho de 2021, o Memorando de Entendimento (MoU) para a
instalação do Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária (CETF), no município de Anápolis. A iniciativa visa ampliar a eficiência do
sistema ferroviário nacional e consolida o município como um dos principais polos logísticos de todo o País.
O espaço dentro do Centro de Convenções de Anápolis será uma unidade de testes acelerados e de padronização de tecnologia
ferroviária, com o desenvolvimento de pesquisas e a realização de treinamentos. No local, projetos de inovação no sistema de
transportes ferroviários serão concebidos, prototipados e testados.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
A Sedi é responsável pelas ações de tecnologia da informação (TI) no âmbito da administração pública direta, de acordo com as
diretrizes definidas pelo Plano Plurianual do Governo do Estado.
Dentro da pasta, a TI é liderada pela Subsecretaria de Tecnologia da Informação (STI). O principal objetivo é criar governança de TI para
todos os órgãos do Estado, sempre norteando o interesse público e a melhor prestação de serviço ao cidadão goiano.
A STI trabalha de forma colaborativa com os demais órgãos do Estado, de forma transparente, realizando investimentos na aquisição de
estrutura adequada de hardware e software para o desempenho das atividades, economicidade de recursos público e capacitação do
pessoal.
A meta é realizar uma grande transformação digital no Estado, mas com resultados conquistados já a curto prazo.
Em 2021, o Governo de Goiás registrou grandes avanços neste processo de digitalização. Goiás saltou do 10º para o 7º lugar no Ranking
de Digitalização de Serviços Públicos no País; e de 15º para 10º lugar no Ranking de Competitividade dos Estados CLP (Centro de
Liderança Pública).
Projetos de forma colaborativa
Foram 250 projetos de TI finalizados em 2021. São projetos que atendem praticamente todos os órgãos da administração pública
estadual, como a Plataforma Expresso, o ProBem (Programa Universitário do Bem), e eSocial, dentre outros. Outros 330 projetos estão
em desenvolvimento, em conjunto com outras secretarias.
A Sedi também realiza investimentos em infraestrutura, como aumento da capacidade de armazenamento de dados – passou de 400 TB
(terabyte) para 1.4 TB no datacenter da pasta; implantação de um segundo site de backup de 900 TB para 1.8 PB (petabyte) no
datacenter do Detran Goiás e Data Center Sedi.
Também foi adquirido dois supercomputadores para processamento de projetos em inovação focados em IA e Deep Learning.
Esses investimentos em projetos e infraestrutura garantem que o cidadão tenha acesso mais fácil, rápido e com segurança aos serviços
oferecidos pelo Governo de Goiás.
Plano Diretor de Tecnologia da Informação
A Sedi elaborou o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), do Governo do Estado, para o biênio 2022-2023. O PDTI é um
importante instrumento de governança de TI e, também, uma exigência do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Por meio dele é que se
realiza o planejamento e a gestão dos recursos e serviços de TI, servindo como direcionador das ações e investimentos em TI no Estado
de Goiás para os próximos dois anos.
Expresso
A plataforma Expresso, desenvolvido por meio de parceria entre as secretarias estaduais da Administração (Sead), de Desenvolvimento e
Inovação (Sedi), e da Governadoria (SGG), facilita e democratiza o acesso aos serviços estaduais por meio de ferramentas digitais.
O Expresso pode ser acessado pela web (www.expresso.go.gov.br), pelos celulares (aplicativos disponíveis gratuitamente nas lojas IOS
e Play Store) e totens de autoatendimento espalhados por Goiás – já são 46 unidades em Vapt-Vupts, Detran e prefeituras.
Até o momento, a plataforma registrou 976 mil acessos em 2021.
Serviços mais acessados:
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Pré-cadastro e agendamento da vacina contra a Covid-19;
Consulta ao Renach;
Obtenção de notas fiscais eletrônicas;
Emissão de certidão positiva/negativa.
Premiação nacional
O Expresso obteve reconhecimento nacional em outubro. A plataforma saiu vencedora do Prêmio CIO Destaque Setor Público 2021, na
categoria Administração Direta, iniciativa da 4Network | IT4CIO. A premiação foi entregue ao subsecretário de Tecnologia da Informação
da Sedi, Rodrigo Michel de Moraes, em Foz do Iguaçu (PR).
O Prêmio CIO Destaque é realizado desde 2007 pela 4Network, empresa de Curitiba (PR), especializada no relacionamento entre
pessoas, especialmente da área de tecnologia da informação. É considerada uma das mais importantes empresas de network da
América Latina.
Governança de TI
A Sedi remodelou a estrutura funcional de gestão de TI das secretarias de Estado do Governo de Goiás. A aplicação de uma metodologia
mais ágil de trabalho melhorou o fluxo de processos, governança e entregas dentro das pastas junto à Subsecretaria de Tecnologia da
Informação (STI). Essa remodelagem organizou as demandas e o fluxo de processos com ganho de produtividade real e gera ganhos no
atendimento de TI junto às secretarias.
Um dos reflexos da mudança na governança foi a aquisição de novos computadores para o Estado. A publicação do Guia para Aquisição
de Computadores disciplina a aquisição e contratação de bens e serviços para o setor de tecnologia da informação e comunicação (TIC).
Estima-se de 20% a 30% de redução de custos com este novo modelo de gestão de ativos.
As aquisições de TIC passam a ser realizadas, a partir de agora, de acordo com o perfil do servidor público (básico ou avançado) e
programas/aplicativos que serão instalados na máquina. O posicionamento apropriado dos equipamentos de TI oferece um custo
adequado de aquisição e suporte correto para as atividades a que eles se propõem.
Padronização é destaque no país
A padronização realizada pelo Governo de Goiás para modernização de seu parque de computadores pode fazer de Goiás modelo no
Brasil. O processo de compras é prática do Guia para Aquisição de Computadores e teve sua primeira ata de registro de preços
publicada no Diário Oficial em 2021, ou seja, já tem fornecedor e preços definidos em âmbito nacional.
Desde então, outros órgãos de Goiás e de outros Estados puderam aderir à ata, que originalmente previa a aquisição de 20 mil
computadores (desktop, notebook e monitores adicionais) para o Governo de Goiás, num investimento total de R$ 93 milhões. Foram 65
solicitações de “caronas” (nome que é dado a quem faz a adesão) aprovadas, de 18 Estados, totalizando mais de 39 mil equipamentos e
mais R$ 168 milhões em investimento.
A quantidade de carona se dá pelo fato de que a Sedi já realizou todos os trâmites legais para a aquisição, com fornecedor e valor
escolhido. Com o processo simplificado, fica fácil para outros Estados pegarem carona. Sem falar que, em âmbito estadual, esse tipo de
aquisição é praticamente inédito. Só o Governo Federal utiliza política semelhante.
Negócios Internacionais
A Superintendência de Negócios Internacionais da Sedi é responsável pelas atividades de comércio exterior, buscando parcerias e
cooperações técnicas com órgãos públicos e entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, que permitam o fomento ao comércio exterior
e a abertura de novos mercados aos produtos goianos.
Ela também faz a divulgação mensal da balança comercial de Goiás, além de coordenar e executar programas de capacitação e
profissionalização empresarial, formulando e ministrando treinamentos, oficinas, workshops, cursos, fóruns, seminários e outras
atividades que tenham por finalidade otimizar o desempenho dos empresários no mercado internacional.
Outra atribuição dessa superintendência é a formulação e execução da política estadual de atração de investimentos nacionais e
internacionais de base tecnológica e/ou de inovação. A Superintendência de Negócios Internacionais também é responsável pela
organização de feiras e eventos, organização de missões comerciais, além de oferecer suporte técnico ao Governo do Estado na
prospecção e na identificação de feiras, missões, seminários e encontros de negócios voltados a atração de investimentos.
Análises Comex
Iniciada este ano, a Análise Comex (Comércio Exterior) subsidia as relações comerciais entre empresas goianas e do exterior. As
publicações, colocadas no site da Sedi, também servem como referência para pesquisas acadêmicas e para investidores.
Em 2021, foram analisados os seguintes produtos: complexo milho, fármacos e cosméticos, bens de consumo e frutas, além dos temas
déficit na balança comercial e comércio entre Goiás e os seguintes países: Espanha, Egito, Índia e Países Árabes.
Programa de Qualificação para Exportação - Peiex
O Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) é uma iniciativa da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos
(Apex-Brasil). O objetivo do Programa é capacitar empresas para que elas iniciem o processo de internacionalização de forma segura e
planejada.
Em Goiás, o Programa é implementado em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e a Secretaria
de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi).
O programa é gratuito e voltado, exclusivamente, para desenvolver os setores de exportação e de negócios internacionais dos
empreendimentos goianos. Em 2021, o Peiex atendeu, em Goiás, um grupo de 126 empresas interessadas nas técnicas de comércio
exterior e operações de negócios para ampliar seu leque comercial.
Entre os municípios que tiveram empresas atendidas com qualificação para exportação, destacam-se Abadia de Goiás, Aparecida de
Goiânia, Bela Vista de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Firminópolis, Goiânia, Goianira, Inhumas, Morrinhos, Paraúna, Pontalina,
Pirenópolis, Rio Verde, Sanclerlândia, Senador Canedo, São Luís de Montes Belos e Trindade.
Políticas para Cidades e Infraestrutura
A Superintendência de Políticas para Cidades e Infraestrutura tem como competências acompanhar, elaborar e propor a execução das
políticas públicas estaduais de energia, telecomunicação, infraestrutura, transporte, habitação e assuntos metropolitanos, em
consonância com o cenário nacional.
Energia, Telecomunicações e Cidades Inteligentes
Em relação aos programas de energia, a superintendência iniciou estudos e processos para a ampliação das energias renováveis no
Estado, que resultaram na definição das seguintes ações estratégias:
1. Alavancagem do mercado tendo o Governo Estadual como forte consumidor de novas tecnologias (solar fotovoltaica, veículos
elétricos, acumuladores de energia) para gerar escala de consumo e, consequentemente, redução de preços pelos fornecedores.
2. Oferta de benefícios fiscais pelo Governo Estadual para componentes da cadeia das novas tecnologias, com o objetivo de redução dos
preços aos consumidores, criando assim demanda crescente. À medida que a demanda cresce, os preços caem, gerando uma curva
positiva de demanda e preço.
3. Oferta de linhas de financiamento (para pessoas físicas e jurídicas) adequadas e desburocratizadas, com juros mais baixos e prazos
mais longos.
4. Eliminação das dificuldades no licenciamento ambiental em Goiás, de modo a promover o desenvolvimento econômico por meio da
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implantação de usinas renováveis (fontes hídricas, solar, biomassa) e a oferta crescente de energia elétrica para abastecimento do
mercado de veículos elétricos.
Em especial, o Governo de Goiás realiza a prospecção junto à iniciativa privada para a implantação de grandes usinas fotovoltaicas na
geração centralizada; e tem, em andamento, o Programa de Eficiência Energética dos Prédios Públicos Estaduais, com a finalidade de
otimizar o consumo energético dos prédios públicos estaduais e gerar parte da energia elétrica consumida neles.
Por meio de parcerias com a iniciativa privada, em 2021, teve início o processo de licitação de duas usinas fotovoltaicas na modalidade
geração centralizada (usina de grande porte) no Nordeste Goiano. Serão duas unidades na cidade de São João d’Aliança e outra em
Nova Roma.
Em São João d’Aliança, a capacidade total de geração será de 1.450 MW – uma unidade vai gerar 800 MW (o processo está na fase de
chamamento público, com previsão de licitação para o segundo semestre de 2022) e a outra 650 MW (em fase de publicação do
chamamento).
Em Nova Roma, a usina está prevista para gerar 700 MW. O processo está em fase de estudos.
Programas Metropolitanos e Habitacionais
No intuito de fornecer uma administração transparente, presente e apta a resolver as demandas locais, a Superintendência trabalha com
todas as ferramentas e, concomitantemente, com diversas secretarias e autarquias do Estado a fim de desenvolver uma política pública
eficiente na região metropolitana e de habitacional em todo o Estado de Goiás.
Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Goiânia
Trata-se de assunto estratégico e de relevância para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia – RMG. Sua conclusão
atenderá à legislação federal, tornando-se um importante instrumento voltado ao desenvolvimento urbano da RMG, facilitando o acesso
aos recursos financeiros federais como os do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR.
O Estado de Goiás será um dos pioneiros neste assunto, rendendo o status de vanguarda da adoção de legislação urbanística, com a
adoção do instrumento necessário para efetivação da governança Interfederativa na RMG, assegurando o desenvolvimento urbano
integrado e a gestão compartilhada dos problemas urbanos, que se acumulam na mesma medida do crescimento e concentração da
população metropolitana.
O serviço foi contratado pelo Estado de Goiás junto a Funape/UFG, com o objetivo de elaboração do Plano de Desenvolvimento
Integrado da Região Metropolitana de Goiânia – PDI-RMG. O objeto contratual alcançou um índice aproximado de 60% de execução
financeira e gasto de mais de R$ 1 milhão, necessitando, agora, da elaboração final do produto e de minuta de lei para o legislativo
estadual.
Por meio do PDI é possível racionalizar as políticas públicas com o uso eficiente dos recursos públicos, identificando prioridades para
investimentos, sempre com o objetivo de atender ao cidadão com eficiência, transparência e qualidade.
Terminais Rodoviários de Passageiros (TRPs)
No intuito de fornecer uma administração transparente, presente e apta a resolver as demandas locais, a Superintendência trabalha com
todas as ferramentas e, concomitantemente, com diversas secretarias e autarquias do Estado a fim de suprir as demandas e garantir a
melhoria da infraestrutura e dos serviços disponibilizados nas dependências dos Terminais Rodoviários de Passageiros (TRPs)
localizados em diferentes municípios.
Neste sentido, estão sendo desenvolvidos:
Concessão de Uso: Regulamentada pela Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, Cap. VII, Art.37, que garante que a
concessão de uso de bens públicos imóveis será outorgada em caráter gratuito ou mediante remuneração, sempre com imposição de
encargos, com prazo determinado, e precedida de licitação na modalidade adequada, conforme os limites de valores estabelecidos em
Lei.
1 contrato vigente – terminal e subterminal rodoviário de Goiânia;
47 terminais rodoviários – projeto para concessão de uso em andamento.
Cessão de Uso: Regulamentada pela Lei Estadual n° 17.353, de 20 de junho de 2011, que autoriza a cessão de uso de terminais
rodoviários de passageiros de propriedade do Estado de Goiás aos municípios.
30 contratos vigentes;
41 ofícios encaminhados aos municípios para regularização do contrato;
Permissão de Uso: Regulamentada pela Lei Estadual nº 17.928, de 27 de dezembro de 2012, Cap. VII, Art. 39, que garante que a
permissão de uso de bens públicos estaduais será efetuada a título precário, por ato administrativo, em caráter gratuito ou mediante
remuneração, sempre com imposição de encargos e após chamamento público dos interessados para seleção, dispensado este quando
o permissionário for entidade filantrópica ou assistencial de reconhecida idoneidade.
3 contratos vigentes com entidades filantrópicas – Niquelândia, Pirenópolis e Leopoldo de Bulhões;
1 processo de permissão de uso em andamento.
Gestão pela Sedi: Regulamentada pela Lei Estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019, que transfere a competência da administração
dos terminais rodoviários da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) para a Secretaria de
Desenvolvimento e Inovação (Sedi).
8 terminais rodoviários que estão em funcionamento;
Contratações em andamento – vigilância e segurança e projetos de engenharia para os TRPs;
Contratações concluídas – limpeza e jardinagem e manutenção dos TRPs.
Doação: Regulamentada pela Lei Estadual n° 19.847, de 28 de setembro de 2017, que autoriza a alienação, mediante doação, dos
terminais rodoviários de passageiros de propriedade do Estado de Goiás a municípios goianos.
Terminais rodoviários doados durante a gestão da Sedi: Damolândia e Jussara;
57 ofícios encaminhados aos municípios questionando sobre o interesse no recebimento dos imóveis dos TRPs;
Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFG)
Projeto iniciado no segundo semestre de 2021, as Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs) trazem uma nova proposta pedagógica
para formação profissional em Goiás. Elas atendem as demandas inerentes à formação de profissionais técnicos com perfil voltado ao
domínio de tecnologias inovadoras (base tecnológica). As principais formações técnicas na área de tecnologia são em inteligência
artificial, robótica, big data, data science e internet das coisas (IoT).
A EFG atua nas modalidades presencial e à distância (EaD), nos eixos tecnológicos de “Gestão e Negócios” e “Informação e
Comunicação”. As unidades são administradas pela Sedi em convênio com a Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da
Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) e Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT) da UFG.
As ações realizadas nas Escolas do Futuro subsidiam a elaboração, desenvolvimento e disseminação de propostas pedagógicas
inovadoras (metodologias ágeis e ativas). Também produzem materiais e soluções para combinar a relação entre a teoria e a prática em
ambientes educativos, qualificação de futuros formadores e o atendimento às demandas dos processos de inovação tecnológica do setor
produtivo.
Por outro lado, as EFGs são pré-incubadoras de empresas e/ou startups, por meio das STAIS - Serviços Tecnológicos e Ambientes de
Inovação. O foco é nas atividades relacionadas às demandas da região (porém, sem restringir as ações à sua localidade), e
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desenvolvidas numa infraestrutura alinhada às necessidades de seus usuários, disponibilizando espaços para instalação de pré-
incubadoras de empresas, startups e coworking.
No final de 2021, as EFGs atendiam aproximadamente 1,6 mil alunos em Goiás. No entanto, as escolas podem atender até 10 mil alunos.
Novos Caminhos
Programa da Bolsa Formação, o Novos Caminhos é um programa do Governo Federal realizado em parceria com o Governo Goiás por
meio da Sedi. O objetivo é contribuir para a inserção socioprodutiva de milhões de jovens e trabalhadores para alavancar a produtividade
e competitividade de diversos setores da economia. Em 2021, aproximadamente 1,3 mil estudantes passaram pelos cursos do Novos
Caminhos em Goiás.
O Novos Caminhos oferece cursos de qualificação e capacitação, como Assistente de Recursos Humanos, Assistente de Logística,
Assistente Administrativo e Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção.
ARTE E CULTURA
Escola do Futuro em Artes Basileu França
A Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França iniciou suas atividades em 23 de outubro de 1967, na Escola de Artes
Veiga Valle, pioneira no segmento da arte em território goiano. O fato deu-se como proposta goiana ao Movimento Nacional liderado pelo
artista plástico Augusto Rodrigues, que pleiteava integrar a arte no processo educativo.
A escola atua nas seguintes áreas: teatro, artes visuais, circo, arte educação, teatro escola, produção cênica, música e dança.
Em 2021, a EFG atendeu aproximadamente três mil alunos, em formações artísticas desde os cinco anos de idade até projetos como o
“Vai Idade”, da área de Teatro que atende mulheres acima de 45 anos. Desde a sua criação, já passaram pela instituição mais de 35 mil
alunos.
Hoje, a EFG é gerida pela Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) e o Centro de Educação
Técnico e Tecnológico (CETT) da UFG, em convênio com a Sedi.
Reforma do teatro escola
No segundo semestre de 2021, o Teatro Escola Basileu França foi completamente reformado. Inaugurado em 2010, o teatro recebeu
investimentos de R$ 6,3 milhões. A primeira etapa da reforma incluiu adequação do piso para espetáculos de balé, novo palco,
iluminação cênica, melhoria acústica, mudanças na fachada, aquisição de equipamentos e projeto de arborização na entrada do espaço.
Em 2022, ainda no primeiro semestre, terá início a segunda etapa da reforma. A escola passará pelo mesmo processo de retrofit
(melhoria de instalações antigas que busca atualizar o espaço, corrigir problemas e torná-lo mais seguro e confortável). No entanto,
algumas partes serão demolidas e outras construídas a partir do zero. Ao todo, a obra vai custar aproximadamente R$ 10 milhões.
Espetáculos
A pandemia evitou que o Teatro Escola Basileu França recebesse, presencialmente, espetáculo em parte de 2021. No entanto, com a
reforma do espaço e a volta das atividades presenciais, a unidade voltou com força total. A inauguração, no dia 9 de dezembro, trouxe a
Goiás um espetáculo da Broadway.
O musical “7 x Pecado - Broadway in Concert” lotou o Basileu França durante os quatro dias de apresentação (9, 10, 11 e 12). A peça,
escrita por André Dias sob o roteiro musical de Anna Toledo, foi baseada nos Sete Pecados Capitais e em como eles se manifestam na
vida contemporânea.
Soberba, vaidade, ira, gula, luxúria, inveja e preguiça pontuam a cena por meio de grandes sucessos da Broadway, como Chicago,
Cabaret, Mamma Mia! Grease, Moulin Rouge, Frozen, Dreamgirls, A Bela e a Fera, West Side Story, Les Miserables, O Fantasma da
Ópera, dentre outros.
O espetáculo contou com a participação da Orquestra Filarmônica de Goiás, a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, Corpo de Baile do
Teatro Basileu França, artistas da região e o coro infantil da cidade de Goiânia.
Lago dos cisnes
Outra apresentação marcante em 2021 foi o Lago dos Cisnes, nos dias 2, 3, 4 e 5 de dezembro no Palácio da Música do Centro Cultural
Oscar Niemeyer. O espetáculo foi interpretado pelo Balé do Teatro Escola Basileu França e a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, com
a participação especial de dois bailarinos renomados: Rodrigo Hermesmeyer, o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
e Márcia Jaqueline, a primeira bailarina também do Municipal do Rio de Janeiro,
Filarmônica de Goiás
Além da reforma no Teatro Basileu França, apresentação de espetáculos grandiosos e abertura de novos cursos de arte e música, a
comunidade goiana também foi presenteada com a volta da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG), completamente reestruturada. O
retorno das atividades presenciais, após um ano e sete meses, foi marcado pelas obras de Wagner, Enescu, Debussy e Nepomuceno no
Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer.
A OFG integra a Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França. Os músicos trabalham lado a lado com os alunos da Orquestra
Jovem. O objetivo é ajudar a construir uma conexão duradoura entre os dois grupos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PPA
Projetos
Orçamento
SIPLAM
BO - Business Object
Planilha Acompanhamento SEDI
Report SEDI
Painel Financeiro - SEDI

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Participação de Atendimento Digitais em Plataforma Centralizada no total de atendimentos
Índice de Satisfação do Usuário do Serviço Digital

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1003 - CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
AÇÃO: 3006 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE, TELECOMUNICAÇÕES E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
3101 - GABINETE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
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Programa 1003 Cidade Inteligente e Mobilidade Urbana Eficiente
Produto 14940 Subsídio Financeiro aos Usuários do Transporte Semiurbano da RMG
O Estado de Goiás, através da SEDI e da Metrobus, concedeu subsídios em 2021 de R$ 7.009.247,25 (sete milhões de reais), que
beneficiaram pouco mais de 2,5 milhões de usuários de transporte coletivo (2.551.339).
Produto 11863 Terminal Rodoviário Gerido
Produto 14480 Terminal Rodoviário Doado
Em 2021, dos 169 TRPs existentes, 135 deles estão em operação, e destes 3 foram doados para prefeituras, outros 57 estão em
processo de doação, 2 em concessão, 66 em cessão de uso (sendo 33 com cessão de uso vigente e 33 em renovação), e 7 estão sob a
gestão da SEDI.
Foram vinculadas despesas de água e energia de TRPs específicos, bem como feito o monitoramento desses gastos em 2021.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1018 - GOIÁS INTERNACIONAL
AÇÃO: 2070 - INTERNACIONALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3101 - GABINETE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
O PEIEX - Programa de Qualificação para Exportação está em execução, algumas entregas foram impactadas pela pandemia do
Covid19 e houve necessidade de adaptação da metodologia, principalmente o desenvolvimento de ações on line entretanto o programa
conta com 135 empresas em atendimento e 12 já exportando.
Foi implantado uma Metodologia de Estudos das Cadeias Produtivas na Superintendência de Negócios Internacionais e a publicação de
Análises de Comércio Exterior disponível no site de SEDI como serviço público à sociedade.
Mesmo não realizando Missões Internacionais ao Exterior, as ações de promoção do Estado de Goiás no mercado internacional
aconteceram por meio de Fóruns On Line e Presença Virtual em Feiras, destaque para os seguintes eventos: Fóruns com Espanha, EU e
Países Árabes além da participação no BIF - Brasil Investiment Fórum com estande do Estado. Esses eventos não tiveram custos, pois
aproveitamos a estrutura de estúdio da SEDI na Escola do Futuro e a transmissão se deu via YOUTUBE e ZOOM.
Goiás recebeu Missões Diplomáticas e Representações Internacionais do seguintes países e regiões: Taiwan, Egito, Coréia do Sul,
Israel, Alemanha. Os custos incidentes ocorreram por conta das missões visitantes.
Para o Estudo de Estratégia Proativa de Exportações Elaborado, A SEDI firmou Convênio em Setembro com a FACE/UFG denominado
INOVA EXPORT - Programa de Internacionalização de Empreendimentos Inovadores e realizou o primeiro repasse no final do mês de
Novembro. O Programa será lançado em Janeiro de 2022 para o início dos Estudos e Aplicação dos conhecimentos no setor produtivo
goiano.
O Projeto FrutaExport , que objetiva exportar frutas com valor agregado, realizou ações de identificação de oportunidades, sensibilização,
organização da produção e adequação do produto nos municípios de Cristalina e Morrinhos. As etapas de promoção comercial e
comercialização serão concluídas em 2022, quando serão identificados os novos mercados. Foto anexa de uma das reuniões em
Cristalina.

OBSERVAÇÕES
Não foram realizadas missões nacionais ou internacionais, bem como feira nacionais e internacionais devido a pandemia do Covid19.
Em relação a atração de investimentos foram realizadas atividades em conjunto com outros atores do ecossistema de Comércio Exterior
do Estado e a realização dos eventos on-line mais ainda devido à pandemia não foi possível atrair empresas.
PRODUTO 7781 – ESTUDOS DE ESTRATÉGIA PROATIVA DE EXPORTAÇÕES ELABORADO, a realização física, como já
mencionado ficou para o ano de 2022.
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PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1019 - GOVERNO DIGITAL
AÇÃO: 2074 - IMPLANTAÇÃO DO GOVERNO DIGITAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3101 - GABINETE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
O plano Estratégico de TI (produto 11457) foi concluído em dezembro com cinco eixos de atuação: Infraestrutura, Contratos, Recursos
Humanos, Transformação digital / inovação e Governança e Segurança.
Os sistemas de gestão corporativos (produto 8176) estão sendo entregues conforme as priorizações dos demandantes. Como grandes
destaques tivemos a entrega do E-social e novo estatuto do servidor.
Tota infraestrutura (servidores, licenças de power BI e dataware house) necessária para suportar o novo portal da transparência (produto
9754) foi entregue e implantada pela STI, sendo que a execução e implantação do novo portal foram assumidos pela CGE.
Os Apps Android e IOS do portal de serviços (produtos 11361 e 11362) foram publicados em maio de 2021. Atualmente estão
disponibilizados 06 serviços publicados, 03 em homologação e 10 em desenvolvimento. O app pode ser baixado e encontrado pelo nome
de "Expresso Goiás". Todas vinculações financeiras foram lançadas no produto 11361 (app android).
O escritório de dados (produto 7763) teve sua equipe estruturada e está sendo elaborado o TR para a contratação das soluções de apoio
ao escritório.
A Nova plataforma de gerenciamento de projetos (produto 7949), conhecida como GOMapp, foi entregue e disponibilizada para todas as
Tis setoriais. O percentual de entrega maior que o previsto foi em razão da repriorização estratégica de projetos de TIC do Estado.
Atualmente estão disponibilizados 85 serviços digitais. No rank da ABEPTIC o Estado de Goiás saltou da 10 posição para a 7 colocação.
Previsão de disponibilizar 120 serviços até o junho/2022. Os serviços podem ser consultados em www.expresso.go.gov.br ou go.gov.br.
A solução de Big Data (produto 8195) foram disponibilizados os sistemas de informações cidadãs e HORUS (sistema de análise de dados
das câmeras de tráfego (resigtro de passagem de veículo pelo estado – Rodovias). Está sendo finalizada a contratação de licenças da
plataforma de big data pela Sec da saúde. Através da adesão da ata de registro de preço.
A solução push whatsapp e telegram (produto 11363) teve um redirecionamento estratégico e foi entregue uma solução por SMS. Esta
solução já está em operação e é utilizada para informar a disponibilização de resultados de exames de Covid-19.
A infraestrutura de TI (produto11438) finalizou a contratação de empresa de manutenção do datacenter e tem a previsão de entrega da
aquisição de servidores para o datacenter, storage, expansão do firewall, licenças de virtualização, atualização tecnológica da parte de
conectividade do datacenter, licenças Microsoft, licenças oracle, expanção da solução de backup, modernização de infra de conectividade
do PPLT, aquisição de solução de análises de vulnerabilidades de infraestrutura e aquisição de solução de email. Os servidores de IA
adquiridos já foram entregues e estão em processo de instalação/configuração.
O barramento de serviços (produto 1477) foi implantada, mas para plena operação a STI requer especialistas em seu quadro que
atualmente ainda não possui.
O portal de serviços (produto 8037) foi concluído e nele (portal Expresso) encontra-se toda carta de serviços disponibilizada e o acesso
para os serviços digitais. A sua conclusão realizada antes do previsto foi em razão da repriorização estratégica de projetos de TIC do
Estado.
A solução hiperconvergente (produto 11458) foi todo concluído e entregue em 2020. Todas vinculações financeiras já foram lançadas nos

221



anos anteriores.

OBSERVAÇÕES
O produto 11438 não se refere a elaboração de um projeto, mas sim a todos investimentos estruturantes de infraesturutra de TI de uso
corportativo.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1020 - INOVAR MAIS
AÇÃO: 3028 - DESENVOLVIMENTO DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3101 - GABINETE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
1 - PRODUTO 7716 (ESCOLA DE TALENTO IMPLANTADA – 26 LABORATÓRIOS INCLUDE): (1° fase) Os 06 primeiros laboratórios
Include foram devidamente estruturados. As inaugurações destes laboratórios foram finalizadas em 28/05/2021. Este projeto permitirá a
capacitação de 1800 jovens, entre 10 e 18 anos de idade, de baixa renda, nos conteúdos do curso Tecnologias da Transformação Digital
e Cidadania e cultura empreendedora, implantando laboratórios com ferramentas básicas da eletrônica, mecânica, robótica e internet das
coisas. A 2° fase do programa consistirá na implantação de 20 novos laboratórios Include que estão em fase de estruturação em Goiás,
esta fase do projeto permitirá a capacitação de até 6000 jovens.
2 - PRODUTO 5378 (CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - CRC – SUKATECH GOIÂNIA): Foi assinado o
Termo de Colaboração n. 1/2021, referente ao Chamamento Público para contratação de OSC para a implementação do Projeto. A
estruturação e a operacionalização de um Centro de Recondicionamento de Computadores – CRC capaz de reciclar e recondicionar
resíduos eletroeletrônicos, animar a cadeia produtiva do segmento, capacitar jovens e adolescente na área e promover a educação
ambiental. Estão sendo recicladas 500 toneladas de lixo eletrônico, recondicionados 1.500 computadores.
3 - PRODUTO 5378 (CENTRO DE RECONDICIONAMENTO DE COMPUTADORES - SUKATECH MINEIROS): Processo referente ao
Projeto Sukatech Mineiros autuado no SEI n. 202114304001101 e em tramitação para execução de um Chamamento Público. O objetivo
é a estruturação e a operacionalização de um Centro de Recondicionamento de Computadores – CRC capaz de reciclar e recondicionar
resíduos eletroeletrônicos e os derivados de polímeros oriundos desta cadeia produtiva, alavancar a economia do segmento, capacitar
jovens e adolescentes na área e promover a educação ambiental. Estão sendo recicladas 500 toneladas de lixo eletrônico E 100
toneladas de polímeros plásticos, recondicionados 2.000 computadores.
4 - Produto 14920 (Centro de Excelência em Convenções e Inovação de Anápolis): Projeto está em fase de estruturação e regularização
do imóvel. O Centro possui prestação de serviços de vigilância humana, eletrônica e segurança armada; Manutenção predial preventiva e
corretiva: Abastecimento de água e energia ao Centro de Convenções de Anápolis onde será implantado o Centro de Excelência em
Convenções e Inovação de Goiás.
5 – Produto 11221 (Arcabouço Legal Revisado): Processo referente a Consultoria especializada para analisar o arcabouço legal de
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) de Goiás. Foi publicado Edital em modalidade “Carta Convite”, e valor das propostas
ultrapassaram o teto para esta modalidade. Foi cancelado o edital para republicação em modalidade “Licitação Nacional” pela Unesco. O
edital foi republicado e a empresa vencedora foi a Agência de Inovação e Negócios - AIN.
6 – Produto 7991 (Parque Tecnológico Apoiado): Processo referente ao Relatório Anual de Desempenho - RAD dos Parques
Tecnológicos Credenciados no PGTec, recebemos e analisamos os RADs dos Parques.
7 - Produto 7795 - EVENTO DE CTI REALIZADO: Contratação do Instituto Campus Party (ICP) para a realização da Edição da Campus
Party Híbrida Goiás, palco presencial, palcos online e on demand, que foi realizada nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2021 no Shopping
Passeio das Águas e via plataformas digitais.

OBSERVAÇÕES
8 - Produto 7620 - CENTRO DE INOVAÇÃO IMPLEMENTADO: HUB Goiás - Reforma em andamento. Executando adequações para
implementação do Centro de Excelência e Inovação de Goiás. Aquisição de equipamentos: em andamento./ Chefatura: Elaboração
completa de projeto de Requalificação de Arquitetura de Interiores do prédio Chefatura, visando à adequação física da edificação situada
à Praça cívica nº 26, Setor Central, em Goiânia-GO, visando à implantação de um Centro de Inovação para apoio ao empreendedorismo
com foco em GovTech, além da instalação do Instituto Mauro Borges (IMB) e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás
(FAPEG).
9 - PRODUTO 7946 (MUSEU DE CTI INSTALADO): Não foi iniciado este projeto.
10 - PRODUTO 14500 (OBSERVATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO IMPLANTADO): Projeto paralisado.
A – CONSULTORIA DO GÁS:
- Produto 1 Consultoria do Gás – Prodoc – Analise do Novo Marco Legal do Gás Natural, PL 6407/13, do Arcabouço Legal do Gás
Natural de Goiás e expectativas do setor produtivo em relação ao gás, e elaboração de relatório circunstanciado com a proposta de
avaliação do Novo Marco Legal do Gás Natural concluído pelo consultor independente Cícero Jaime Bley Jr.
- Produto 2 Consultoria do Gás – Prodoc – Documento sintético sobre o estado da arte da ciência, tecnologia e inovação aplicadas ao gás
natural e ao biogás, com mapeamento e análise das boas práticas, nacionais e internacionais, suscetíveis de replicação em Goiás
concluído pelo consultor independente Cícero Jaime Bley Jr.
- Produto 3 Consultoria do Gás – Prodoc – Avaliação do arcabouço legal do gás natural com mapeamento e analise das boas práticas
sobre gás natural, nacionais e internacionais, e apresentação de proposta de modernização do arcabouço legal de gás de Goiás
concluída pelo consultor independente Cícero Jaime Bley Jr.
- Produto 4 Consultoria do Gás – Prodoc – Em decorrência de mudanças organizacionais que impactam diretamente na tomada de
decisão frente as Políticas Públicas de Energias Renováveis, optamos pelo cancelamento da entrega do produto 4 da Consultoria do gás.
Foi efetuado o Distrato com o consultor independente Cícero Jaime Bley Jr.
B – CONSULTORIA DO CECIG
- Produto 1 Consultoria do CECIG – Prodoc – Documento técnico com termo de referência para gerir o CECIG entregue pelo consultor

222



independente Elso Alberti Junior.
- Produto 2 Consultoria do CECIG – Prodoc – Termo de Referência para o Chamamento Público para seleção e contratação de
Organização da Sociedade Civil – OSC visando a gestão do Centro de Excelência em Convenções e Inovação de Goiás em Anápolis –
CECIG a ser implantado na infraestrutura do Centro de Convenções de Anápolis – CCA, por um período de 5 anos entregue pelo
consultor independente Elso Alberti Junior.
C – CONSULTORIA DO AVT PARA ADEQUAÇÃO ENERGÉTICA DO CCA:
- Produto 1 Consultoria do AVT adequação energética do CCA – Prodoc – Relatório de vistoria técnica das instalações elétricas e do
projeto elétrico atual do CCA, e elaboração de novo projeto com substação interna e substação externa atualizados concluído pela Araújo
e Costa Engenharia e Arquitetura Ltda Me via carta convite.
- Produto 2 Consultoria do AVT para adequação energética do CCA – Prodoc – Relatório de obras/serviços para aumentar a
infraestrutura elétrica existente para incremento da demanda contratada, adequação às normas técnicas previstas, aprovação do projeto
junto à Enel, e levantamento de custos com orçamentos em elaboração pela Araújo e Costa Engenharia e Arquitetura Ltda Me via carta
convite.
D – CONSULTORIA DO ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO
- Produto 1 Consultoria do Ecossistema de Inovação – Prodoc – Documento técnico contendo a identificação e validação dos agentes
inseridos no ecossistema goiano de inovação tecnológica, mapeando seus tipos e os relacionamentos entre eles, considerando as
regiões de planejamento de Goiás, identificadas pelo Instituto Mauro Borges (IMB) concluído pelo Sebrae-Go via carta convite.
- Produto 2 Consultoria do Ecossistema de Inovação – Prodoc – Documento técnico contendo a construção dos insights reveladores,
identificação das principais dores, incertezas, ganhos e priorização dos agentes mais relevantes para ecossistema em elaboração pelo
Sebrae-Go via carta convite.
E – CONSULTORIA DE PROGRAMA DE APOIO AOS AMBIENTES PROMOTORES DA INOVAÇÃO DE GOIÁS:
- Para assessorar e qualificar gestores do sistema local de inovação (incubadoras, aceleradoras e parques tecnológicos) do estado. Edital
publicado.
F – PRÉ/CREDENCIAMENTO DOS PARQUES TECNOLÓGICOS:
- Em setembro foi concedido o credenciamento definitivo ao Parque Tecnológico Samambaia. Em novembro o Parque Científico de Jataí
encaminhou documentação de solicitação de mudança de Parque Científico para Parque Tecnológico e também de credenciamento
definitivo do Parque. A documentação se encontra em análise.
4 - Produto 14920 (Centro de Excelência em Convenções e Inovação de Anápolis): Centro de Convenções de Anápolis: será usado os
espaços de auditórios e teatros para locação de eventos, desta forma está sendo providenciado a regularização do imóvel e mantendo
manutenção predial, limpeza, vigilância, energia, água...; Dentro do Centro de Convenções de Anápolis será instalado o Centro de
Inovação, com objetivo de promover eventos de tecnologia e inovação e ações que atraiam parceiros para ocupar o espaço, com
capacitações e atração de empresas com foco em inovação, tecnologia e integração da quíntupla hélice, cujo projeto está em fase de
elaboração; Também será instalado o Centro de Excelência em Tecnologia Ferroviária em parceria com o Ministério de Infraestrutura,
com o objetivo de ser uma unidade de testes acelerados e de padronização de tecnologia ferroviária, cujo projeto está em fase de
elaboração do Termo de Referência e assinatura do Termo de Cooperação Técnica.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1032 - MORADIA COMO BASE DA CIDADANIA
AÇÃO: 2117 - MORAR BEM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3101 - GABINETE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ainda em 2020 nos reunimos com a equipe de pesquisadores do IMB para tratarmos sobre o levantamento do déficit habitacional e na
oportunidade, debatemos sobre a importância de trabalharmos os dados de regularização fundiária, uma vez que esse tema é
extremamente importante para a sociedade e muito pouco estudado.
No ano de 2021 colaboramos para a melhoria dos dois relatórios que foram apresentados pelo IMB, sendo um sobre o déficit habitacional
e ou outro como início do que faremos sobre regularização fundiária.
Segue abaixo os links dos levantamentos
Maio de 2021:
Link para baixar o Estudo: Déficit Habitacional com base nos dados do CadÚnico 2020
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/estudos/2021/estudo_deficit_habitacional.pdf
Dashboard do Estudo: Déficit Habitacional com base nos dados do CadÚnico 2020
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmQ0NWFkYWItOTJjYi00OTIxLTk0NWItYzZkNWIyODZkOTAwIiwidCI6IjY3ZmQ0MzFjLWIyYWQt
NDg2Ny04MWJjLWQ3NTYyMjBiNTZkNCJ9
Setembro de 2021
Perfil dos Domicílios sem documento que prove sua propriedade: Resultados a partir da PNAD-Contínua
https://www.imb.go.gov.br/files/docs/publicacoes/informes-tecnicos/2021/Perfil_moradias_PNAD.pdf
Continuamos enfrentando a pandemia Covid-19, onde grande parte dos recursos financeiros e humanos estão voltados para salvar vidas
e também a manutenção da economia, visando mitigar as perdas de vidas e de empregos. Portanto neste momento estamos trabalhando
o monitoramento dos programas com os relatórios do IMB e posteriormente serão direcionados esforços para que a AGEHAB possa
realizar o monitoramento das obras.
Viabilizamos em conjunto SEDI, SGG, AGEHAB, CAIXA e MDR uma emenda parlamentar de mais de R$ 33.000.000,00 para construção
e reforma de casas em diversos municípios do Estado de Goiás.
Reativamos o Conselho Gestor do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social - CGFEHIS, visando reativar o debate sobre as
políticas públicas de habitação e também sanar a pendência que o Estado de Goiás tinha junto ao Sistema Nacional de Habitação de
Interesse Social – SNHIS. Fora aprovado o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social (elaborado em 2014) e também os relatórios
de gestão do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS dos anos de 2008 a 2020.
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PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1038 - PROFISSIONAIS TRANSFORMANDO GOIÁS
AÇÃO: 2132 - ESCOLA DO FUTURO ARTICULADA E INTEGRADA COM OS ECOSSISTEMAS DE EDUCAÇÃO E
INOVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3101 - GABINETE SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
1) JANEIRO A JUNHO/2021 – CONTRATOS DE GESTÃO COM OSs
1.1) MATRÍCULAS NOVAS NO PERÍODO
1.1.1) Cursos na modalidade Presencial/2021
Modalidade Presencial (incluindo REANP) - Ano 2021
Em 2021 não houve oferta de novas vagas em curso Superior de Tecnologia, assim não houve atendimento ao produto “Alunos atendidos
em curso Superior”, no entanto temos 1 curso superior de tecnologia aprovado junto ao CEE/GO e turmas em andamento com 120
alunos.
59 Alunos atendidos em curso Técnico
3.897 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional
1.583 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização
1.1.2) Cursos na modalidade EaD/2021
No 1º semestre de 2021 não houve oferta de novas vagas em curso Técnico de Nível Médio, assim não houve atendimento ao produto
“Alunos atendidos em curso Técnico”
818 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional
1.758 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização
Despesa para custeio com Contratos de Gestão para oferta de cursos nas modalidades presencial e EaD: R$ 13.286.795,39.
1.1.3) Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT)
Não houve execução de meta física de DIT no período de janeiro a julho/2021, não havendo execução de meta financeira, uma vez que
os recursos repassados às OSs são vinculados no produto "11277 - parceria com o setor privado para administração dos EFGs firmada -
CG"
2) AGOSTO A DEZEMBRO/2021 – CONVÊNIO ENTRE SEDI/UFG/FUNAPE
2.1) MATRÍCULAS NOVAS NO PERÍODO
2.1.1) Cursos na modalidade Presencial/2021
Modalidade Presencial (incluindo REANP) - Ano 2021
Em 2021 não houve oferta de novas vagas em curso Superior de Tecnologia, assim não houve atendimento ao produto “Alunos atendidos
em curso Superior”, no entanto temos 1 curso superior de tecnologia aprovado junto ao CEE/GO e turmas em andamento com 120
alunos.
Não foram ofertadas novas turmas de cursos Técnicos, apenas andamento de 59 matrículas em curso.
760 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional
367 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização
Despesa para custeio: R$ 11.545.023,46
Destaca-se que foi vinculado o montante de R$ 8.666,67 em julho/2021 relativo a diárias.
2.1.2) Cursos na modalidade EaD/2021
366 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional - EaD
264 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização - EaD
2.1.3) Prestação de Serviços Tecnológicos e Ambientes de Inovação (STAI)
Não houve cumprimento da meta física estabelecida no Plano de Trabalho anexo do Convênio nº 1/2021 – SEDI, no entanto foram
repassados R$ 1.062.500,00, objeto da análise da prestação de contas do 2º semestre de 2021.
2.1.4) Núcleo de Altas Habilidades
O Núcleo de Altas Habilidades possui 640 vagas em cursos de Qualificação Profissional e no ano de 2021 foram atendidos 2.955 alunos
no ano e atualmente com 481 matriculados, sendo realizados 34 eventos, com R$ 767.082,08 de despesa de custeio.
2.1.5) Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG)
Foram realizados 8 eventos e gravação de um CD em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, com R$ 767.082,08 de despesa
de custeio.
4) PROGRAMA NOVOS CAMINHOS 2021
1.288 Alunos atendidos no Programa Novos Caminhos em cursos de Qualificação Profissional – EaD. Despesa de custeio para
operacionalização do programa R$ 590.163,32.
5) BOLSA ARTISTA 2021
No ano de 2021 foram concedidas 2.694 bolsas, recurso financeiro para custeio do programa no montante de R$ 1.923.200,00, com
recursos provenientes do Fundo Protege (fonte 155), execução do produto “11279 - ALUNO ATENDIDO COM BOLSA ARTISTA”.
6) LABORATÓRIO REAL LAB
Em andamento a implantação de 20 laboratórios Includes, na fase de vistorias para adequações das salas que irão abrigar os
laboratórios, nos municípios: Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, São Luís dos Montes Belos, Goiânia (2 unidades),
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Pirenópolis, Cristalina, Aruanã, Uruana, Mozarlândia, São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Mambai e Monte Alegre.
7) EQUIPAGEM DE LABORATÓRIOS DAS EFGs
Foram transferidos no âmbito do convênio R$ 46.741.676,25 para equipagem dos laboratórios das EFGs.
Atualmente estão sendo realizadas as adequações dos layouts das EFGs, bem como como aquisição de equipamentos para
implementação dos seguintes laboratórios e ambientes de inovação:
7.1) Laboratórios: Robótica, STEAM, Eletrônica, Automação, Laboratórios I-sports, Economia Criativa, Alta Performance (IA) e
Informática.
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OBSERVAÇÕES
ESCOLA DO FUTURO EM NÚMEROS
1) JANEIRO A JUNHO/2021 – CONTRATOS DE GESTÃO COM OSs
1.1) MATRÍCULAS NOVAS NO PERÍODO
1.1.1) Cursos na modalidade Presencial/2021
Modalidade Presencial (incluindo REANP) - Ano 2021
Em 2021 não houve oferta de novas vagas em curso Superior de Tecnologia, assim não houve atendimento ao produto “Alunos atendidos
em curso Superior”, no entanto temos 1 curso superior de tecnologia aprovado junto ao CEE/GO e turmas em andamento com 120
alunos.
59 Alunos atendidos em curso Técnico
3.897 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional
1.583 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização
1.1.2) Cursos na modalidade EaD/2021
No 1º semestre de 2021 não houve oferta de novas vagas em curso Técnico de Nível Médio, assim não houve atendimento ao produto
“Alunos atendidos em curso Técnico”
818 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional
1.758 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização
Despesa para custeio com Contratos de Gestão para oferta de cursos nas modalidades presencial e EaD: R$ 13.286.795,39.
1.1.3) Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT)
Não houve execução de meta física de DIT no período de janeiro a julho/2021, não havendo execução de meta financeira, uma vez que
os recursos repassados às OSs são vinculados no produto "11277 - parceria com o setor privado para administração dos EFGs firmada -
CG"
2) AGOSTO A DEZEMBRO/2021 – CONVÊNIO ENTRE SEDI/UFG/FUNAPE
2.1) MATRÍCULAS NOVAS NO PERÍODO
2.1.1) Cursos na modalidade Presencial/2021
Modalidade Presencial (incluindo REANP) - Ano 2021
Em 2021 não houve oferta de novas vagas em curso Superior de Tecnologia, assim não houve atendimento ao produto “Alunos atendidos
em curso Superior”, no entanto temos 1 curso superior de tecnologia aprovado junto ao CEE/GO e turmas em andamento com 120
alunos.
Não foram ofertadas novas turmas de cursos Técnicos, apenas andamento de 59 matrículas em curso.
760 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional
367 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização
Despesa para custeio: R$ 11.545.023,46
Destaca-se que foi vinculado o montante de R$ 8.666,67 em julho/2021 relativo a diárias.
2.1.2) Cursos na modalidade EaD/2021
366 Alunos atendidos em curso de Qualificação Profissional - EaD
264 Alunos atendidos em curso de Capacitação/Atualização - EaD
2.1.3) Prestação de Serviços Tecnológicos e Ambientes de Inovação (STAI)
Não houve cumprimento da meta física estabelecida no Plano de Trabalho anexo do Convênio nº 1/2021 – SEDI, no entanto foram
repassados R$ 1.062.500,00, objeto da análise da prestação de contas do 2º semestre de 2021.
2.1.4) Núcleo de Altas Habilidades
O Núcleo de Altas Habilidades é resultante da seleção de alunos com aptidões diferenciadas (altas habilidades) objetivando potencializar
as habilidades artísticas latentes nas Modalidades Artísticas de Música, Dança, Circo, Teatro e Artes Visuais e prepará-los por meio de
palestras, workshops, oficinas e masterclass, cuja Teoria e Prática ocorrem em mostras, festivais, concursos e espetáculos nacionais e
internacionais.
O Núcleo de Altas Habilidades possui 640 vagas em cursos de Qualificação Profissional e no ano de 2021 foram atendidos 2.955 alunos
no ano e atualmente com 481 matriculados, sendo realizados 34 eventos, com R$ 767.082,08 de despesa de custeio.
2.1.5) Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG)
A arte e a cultura estão intrinsecamente ligadas à educação e, de forma geral, ambas são fundamentais para o equilíbrio e
desenvolvimento da sociedade, neste sentido a integração entre a Educação Profissional e Tecnológica e as ações de cultura dar-se-ão
com a incorporação da Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás pela EFG em Artes Basileu França.
A OFG incorporada pela EFG em Artes Basileu França passa a se constituir como Núcleo de Difusão e Formação Musical integrada à
Proposta Pedagógica da instituição, desenvolvendo atividades de difusão artística, com autonomia na gestão artística, possibilitando aos
novos músicos, por meio da atuação na formação avançada e, profissionalizando novos músicos e atuando na educação musical do
público em geral.
A Orquestra Filarmônica de Goiás, além da realização de temporadas regulares de concertos, incluindo turnês estaduais e nacionais,
atua firmemente na formação e capacitação dos alunos de música da EFG em Artes Basileu França, bem como na educação musical de
todo o público interno da escola, por meio da realização de concertos didáticos regulares, realizando também um trabalho de formação de
plateia voltado para o público externo, com iniciativas regulares no Teatro Basileu França e em escolas públicas e privadas da capital e
do interior, e ainda, atua em cidades do interior do Estado com iniciativas de difusão artística (concertos) e de formação de plateia por
meio da realização de concertos didáticos, além de workshops e masterclasses para alunos de música e comunidade em geral.
Foram realizados 8 eventos e gravação de um CD em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, com R$ 767.082,08 de despesa
de custeio.
4) PROGRAMA NOVOS CAMINHOS 2021
1.288 Alunos atendidos no Programa Novos Caminhos em cursos de Qualificação Profissional – EaD. Despesa de custeio para
operacionalização do programa R$ 590.163,32.
5) BOLSA ARTISTA 2021
A educação profissional em artes oferecida pela EFG em Artes Basileu França objetiva oferecer ao aluno uma formação cultural e
profissional voltada para o mercado de trabalho local, regional, nacional e internacional, conferindo-lhes competências profissionais,
preparando-os para utilizarem as artes para atuação no mercado de trabalho.
A educação profissional em artes trabalha, prioritariamente, com o eixo tecnológico “Produção Cultural e Design”, que é composto pelas
categorias de cursos de Iniciação Artística, Qualificação Profissional, Capacitação/ Atualização, Técnico de Nível Médio e Superior de
Tecnologia.
Neste contexto, o Programa Bolsa-Artista tem por objetivo a concessão de bolsa, com vistas a beneficiar a formação de novos
profissionais nas variadas áreas oferecidas pela EFG em Artes Basileu França, colaborando com a difusão da arte por meio do fomento a
grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.
O Programa Bolsa-Artista concede 230 bolsas por meio de processo seletivo aos bolsistas dos Núcleos Artísticos: Orquestra Sinfônica
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Jovem de Goiás, Orquestra Sinfônica Pedro Ludovico Teixeira, Banda Sinfônica Jovem de Goiás, Coro Sinfônico Jovem de Goiás, Big
Band Basileu França, Balé do Teatro Escola Basileu França, Cia de dança Basileu França, Corpo Cênico Basileu França, Corpo Circense
Basileu França e Coletivo de Artes Basileu França, sendo que até 20 bolsas são destinadas a monitores.
No ano de 2021 foram concedidas 2.694 bolsas, recurso financeiro para custeio do programa no montante de R$ 1.923.200,00, com
recursos provenientes do Fundo Protege (fonte 155), execução do produto “11279 - ALUNO ATENDIDO COM BOLSA ARTISTA”.
6) LABORATÓRIO REAL LAB
Os Laboratórios Real Lab estão em fase de implementação. Estão sendo realizadas as adequações dos layouts das EFGs, bem como na
fase de aquisição dos últimos equipamentos. Foram investidos no ano de 2021 em aquisição de equipamentos R$ 1.904.177,80,
advindos de convênio federal com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).
Observação: neste produto também foram incluídos os investimentos e atendimentos dos Laboratórios Includes.
Em andamento a implantação de 20 laboratórios Includes, na fase de vistorias para adequações das salas que irão abrigar os
laboratórios, nos municípios: Jataí, Rio Verde, Itumbiara, Catalão, Caldas Novas, São Luís dos Montes Belos, Goiânia (2 unidades),
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Trindade, Pirenópolis, Cristalina, Aruanã, Uruana, Mozarlândia, São Miguel do Araguaia, Porangatu,
Mambai e Monte Alegre.
7) EQUIPAGEM DE LABORATÓRIOS DAS EFGs
Foram transferidos no âmbito do convênio R$ 46.741.676,25 para equipagem dos laboratórios das EFGs.
Atualmente estão sendo realizadas as adequações dos layouts das EFGs, bem como como aquisição de equipamentos para
implementação dos seguintes laboratórios e ambientes de inovação:
7.1) Laboratórios: Robótica, STEAM, Eletrônica, Automação, Laboratórios I-sports, Economia Criativa, Alta Performance (IA) e
Informática.
7.2) Ambientes de Inovação: espaços de Coworking e Pré-incubação.
Ademais, foi vinculado a esse produto o montante de R$ 42.060,00, no mês de julho/2021, referente a aquisição de instrumentos
musicais para formação de rede de orquestras e coros juvenis no Estado de Goiás. Destaca-se tratar-se de Despesa de Exercício
Anterior.
REFORMA ADMINISTRATIVA
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), em conformidade com a Lei Estadual nº 15.503, de 28/12/2005, e suas
alterações posteriores, celebrou cinco contratos de gestão com Organizações Sociais qualificadas em Educação Profissional e
Tecnológica (EPT) e Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT).
O objeto da parceria foi a transferência da administração dos equipamentos públicos consubstanciadas em atividades de ensino,
pesquisa e extensão, ofertadas por meio de cursos e programas de formação inicial continuada ou qualificação profissional, educação
profissional técnica de nível médio e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, nas modalidades presencial e a
distância, das ações de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT), por meio de atividades de transferência de tecnologia, prestação
de serviços tecnológicos, promoção e fortalecimento de ambientes de inovação, bem como as atividades de apoio ao setor produtivo.
A Reforma Administrativa promovida pela Lei Estadual nº 20.820, de 04 de agosto de 2020, se limitou a transferir 17 cargos de Diretorias
de Institutos Tecnológicos do Estado de Goiás que passaram a denominar-se Diretorias de Colégios Tecnológicos, vinculadas à
Secretaria de Estado da Retomada (SER)/ Superintendência de Profissionalização e permaneceram 6 cargos de Diretorias de Institutos
Tecnológicos do Estado de Goiás que passaram a denominar-se Diretorias de Escolas do Futuro, vinculadas a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Inovação (SEDI)/Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica.
Ainda, em relação a lei in verbis, no que tange às competências e estrutura administrativa de algumas Pastas, não houve a
caracterização da "cisão" e tampouco mudança da denominação dos mesmos, sendo publicadas em 30 de março de 2021 a Lei
Complementar nº 162 que altera a Lei Complementar nº 26, de 28 de dezembro de 1998, que estabelece as diretrizes e as bases do
Sistema Educativo do Estado de Goiás e a Lei nº 20.976 que cria e denomina as Escolas do Futuro do Estado de Goiás - EFGs e os
Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás - COTECs e dá outras providências.
Assim, a SEDI passou a manter 6 (seis) Escolas do Futuro do Estado de Goiás (EFGs), contemplando os municípios de Aparecida de
Goiânia, Mineiros, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás e Goiânia (com duas escolas).
Neste contexto, com o encerramento dos Contratos de Gestão foi formalizado o Convênio nº 1/2021 – SEDI, no formato tripartite,
celebrado entre SEDI, Universidade Federal de Goiás (UFG) e Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE), cujo objeto é:
A concessão de apoio para a execução de projeto, em regime de mútua colaboração entre SEDI e UFG/ FUNAPE, em estreita articulação
e interlocução com o setor produtivo, objetivando:
- Transferência da administração dos equipamentos públicos (EFGs e UDEPIs vinculadas) integrantes da Rede Pública Estadual de
Educação Profissional;
- Operacionalização da oferta de vagas de educação profissional e tecnológica, definidas pela SEDI, consubstanciadas em: atividades de
ensino ofertadas por meio de cursos e programas, nas modalidades presencial, on-line e à distância (EaD), conforme elencados a seguir:
a) Formação Inicial e Continuada (Qualificação Profissional e Capacitação/Atualização);
b) Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
c) Educação Profissional Tecnológica de Graduação e Pós-graduação.
- Prestação de Serviços Tecnológicos e Ambientes de Inovação (STAI) que compreende quatro linhas de ação que devem atuar de forma
complementar às atividades de ensino, são elas:
a) Linha de Atuação 1: Ambientes de Inovação;
b) Linha de atuação 2: as atividades de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Experimental;
c) Linha de Atuação 3: Prestação de Serviços Tecnológicos, que inclui as atividades de extensão acadêmica.
As EFGs foram divididas por eixo tecnológico, sendo:
EFGs do Projeto 1 – Tecnologia e Inovação, que têm como proposta de trabalho atender as demandas inerentes à formação de
profissionais técnicos com perfil voltado para o domínio de tecnologias inovadoras (de base tecnológica), sendo as principais formações
técnicas na área de Tecnologia como: Inteligência Artificial, Robótica, Big Data, Data Science e Internet das Coisas (IoT).
EFG do Projeto 2 – Artes, EFG em Artes Basileu França, continuará atuando na formação profissional e tecnológica na área de Artes
(música, dança, teatro, artes visuais e circo).
Em função da pandemia do COVID-19 os alunos continuam participando dos cursos via plataforma Moodle (www.ead.go.gov.br),
conforme orientações exaradas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES/GO) e Conselho Estadual de Educação (CEE/GO).
OUTRAS DESPESAS
As despesas relativas à TDO referentes aos repasses financeiros às Organizações Sociais pela Secretaria de Estado da Retomada
(SER), considerando os efeitos da Lei nº 20.820, não foram vinculadas a nenhum produto, pois a sua execução é responsabilidade da
SER. A referida despesa soma o montante de R$ 7.318.966,74, conforme processos SEI:
a) TDO CEGECON - 01/01 a 09/04 - 202119222000451
b) TDO CEGECON - 10/04 a 31/07 - 202119220000707
c) TDO CENTEDUC - 01/01 A 12/06 - 202119222000452
d) TDO CENTEDUC - 13/06 A 31/07 - 202119222000711
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e) TDO IBRACEDS - 01/01 a 09/04 - 202114304000632
f) TDO IBRACEDS - 10/04 a 31/07 - 202114304001205
A EFG Paulo Renato de Souza, em Valparaíso de Goiás, apesar de estar “não operacional” em função de obra paralisada, foi realizada
uma despesa de R$ 313.893,77, referente a vigilância, limpeza e roçagem.
A reforma do Teatro Escola Basileu França foi concluída no mês de dezembro/2021, sendo realizado o espetáculo “7 x Pecado –
Broadway in Concert” com aproximadamente 2.500 espectadores em 4 dias de apresentações. O investimento com a reforma foi no
montante de R$ 6.620.648,10.
Manutenção predial da EFG José Luiz Bittencourt para abrigar o Projeto Sukatech (centro de recondicionamento de computadores) no
montante de R$ 114.291,34.
Realizado aditivo ao Convênio nº 1/2021 – SEDI no valor de R$ 2.200.000,00 para realização de Congresso/Evento em Educação
Profissional, Tecnológica e Superior.
INCONSISTÊNCIAS:
Foram identificadas algumas despesas sem a criação do respectivo produto no Siplam, conforme solicitado por meio do processo
202114304000499, Despacho nº 400/2021 - SCFT e anexo (000018947431 e 000018972044), a saber:
NOME PRODUTO
7501 - ALUNO EM CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATENDIDO (PRESENCIAL) - CG
JUSTIFICATIVA:
Preliminarmente informa-se que houve a atualização nos dados de alguns produtos, considerando que a verificação do cumprimento da
meta se dá no 10 dia do mês subsequente, sendo Siplam preenchido até o dia 23/12/2021.
Seguem os produtos que sofreram atualização: 14546-ALUNO ATENDIDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EAD-
TC/NUMERO, 14562-ALUNO ATENDIDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EAD-TC/NUMERO, 14565-ALUNO
ATENDIDO EM CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA PRESENCIAL-TC/NUMERO, 14541-CONCERTO REALIZADO NOS BAIRROS
DA CAPITAL-TC/NUMERO, 11257-DIRETRIZ PARA COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DA EFG ELABORADA/ATUALIZADA/NUMERO,
14580-ALUNO ATIVO EM NÚCLEO DE ALTAS HABILIDADES (NAH)-TC/NUMERO, 14546-ALUNO ATENDIDO EM CURSO DE
CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO EAD-TC/NUMERO, 14562-ALUNO ATENDIDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EAD-
TC/NUMERO, 14545-ALUNO ATENDIDO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO/ATUALIZAÇÃO PRESENCIAL-TC/NUMERO, 14547-ALUNO
ATENDIDO EM CURSO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PRESENCIAL-TC/NUMERO e 14581-EVENTO DO NÚCLEO DE ALTAS
HABILIDADES (NAH) REALIZADO-TC/NUMERO
Quanto aos produtos sem cumprimento de meta, cumpre-nos informar que a prestação de contas referente ao Convênio nº 1/2021-SEDI,
celebrado entre SEDI, UFG e FUNAPE encontra-se em análise objeto do Processo SEI nº 202114304002617.
Do relatório de prestação de contas apresentado observa-se que algumas metas não foram cumpridas e nesse caso estão em análise as
seguintes tratativas:
a) Repactuação das metas não cumpridas distribuídas nos próximos anos de execução do convênio;
b) Dedução do montante financeiro relativo as metas não executadas nos repasses futuros.
Neste contexto segue a análise por produto:
14565-ALUNO ATENDIDO EM CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA PRESENCIAL-TC/NUMERO: não foram submetidos à SEDI para
envio ao Conselho Estadual de Educação (CEE/GO) proposta de cursos novos para oferta nas EFGs de Tecnologia. Na EFG em Artes
foram executadas apenas as turmas já em andamento de anos anteriores.
11259-ALUNO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL ATENDIDO COM AUXÍLIO ESTUDANTIL/NUMERO: projeto de captação de
recursos financeiros aprovado junto ao Fundo Protege. O processo do anteprojeto de lei foi elaborado e aguarda aprovação da Pasta
para envio à Casa Civil.
7879-LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA-EPT ADEQUADO-CG/NUMERO, 7460-ALUNO ATENDIDO EM
PROJETO DE EMPREENDEDORISMO E DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA-LABORATÓRIOS CRIATIVOS-HACK
STEM/PROTOTIPAGEM)/NUMERO e 11917-BIBLIOTECA FÍSICA E DIGITAL REESTRUTURADA/NUMERO: projeto de captação de
recursos financeiros aprovado junto ao Fundo Protege para equipagem dos laboratório das escolas, sendo formalizado o 2º Termo Aditivo
ao Convênio nº 1/2021-SEDI, assinado em 17/12/2021 e repasse financeiro em 22/12/2021. Processo de aquisição de equipamentos em
andamento pela FUNAPE, conforme Editais nº 58/2021, 59/2021 e 61/2021, link: https://funape.org.br/novo/transparencia/licitacoes.php
11223- PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E SUPERIOR–PEEPTS IMPLANTADO/NUMERO e
11258- CONGRESSO/EVENTO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, TECNOLÓGICA E SUPERIOR REALIZADO-CG/NUMERO:
formalizado o 2º Termo Aditivo ao Convênio nº 1/2021-SEDI, assinado em 17/12/2021 e repasse financeiro em 22/12/2021 para execução
em 2022.
7867- EFG REFORMADA / NUMERO: reformas em andamento com adequação dos layouts dos laboratórios das EFGs e manutenção
das instalações prediais.
7500-ALUNO EM CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA ATENDIDO (PRESENCIAL)-CG/NUMERO e 11898- ALUNO EM CURSO
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO ATENDIDO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA-CG/NUMERO: em função da finalização dos contratos de
gestão com às organizações sociais em 31/07/2021, não foi autorizado pela SEDI a oferta de cursos de longa duração.
15700-ALUNO MATRICULADO EM CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO PRESENCIAL-TC/NUMERO e 14563-ALUNO ATENDIDO EM
CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO EAD-TC/NUMERO: a UFG submeteu à SEDI solicitação de oferta de novos cursos técnicos que
foram encaminhados ao CEE/GO, no entanto o mesmo só aprovou a oferta dos cursos por meio da excepcionalização de matrículas em
08/02/2022, conforme Resolução CEE/CEP nº 5/2022. Neste contexto, as ofertas ficaram sobrestadas em 2021.
7866- OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EFG FINALIZADA/NUMERO: firmado contrato com a Caixa Econômica Federal, Processo SEI nº
202014304001382, para emissão de pareceres técnicos referentes a obras dos convênios federais junto ao Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) avaliando a conformidade das obras, processos licitatórios, aditivos contratuais, solicitações de
indenizações por partes das empreiteiras e posterior conclusão das obras. Serão 5 relatórios por obras, estão na fase de emissão do
relatório 4.
14584-ALUNO ATIVO EM TÉCNICO EAD-NOVOS CAMINHOS/NUMERO: iniciada a execução da meta em fevereiro/2022.
14543-CONCERTO REALIZADO EM OUTROS ESTADOS (ANUAL)-TC/NUMERO e 14561-CONCERTO DIDÁTICO REALIZADO NO
TEATRO BASILEU FRANÇA-TC/NUMERO: durante o processo de monitoramento e fiscalização desse produto no Sistema Informatizado
de Gestão Acadêmica (SIGA), observa-se que houve o desembolso de R$ 207.594,88 para execução de 8 concertos, entretanto, não foi
possível aferir qual a tipificação do concerto executado, tais como "na capital", "no Teatro Basileu França", "em outros Estados", dentre
outros litados no Processo SEI nº 202114304002617, Relatório nº 10/2021 (000025164130), subitem 8.2.4. A referida execução aguarda
apresentação de contraditório.
14569-ATENDIMENTO LABORATÓRIO CRIATIVO (REAL LAB) STAI REALIZADO-TC/NUMERO, 14566-SERVIÇO TÉCNICO
ESPECIALIZADO PRESTADO E/OU CONSULTORIA STAI REALIZADA-TC/NUMERO, 14548-ESPAÇO DE PRÉ-INCUBADORA DE
EMPRESAS E STARTUPS STAI INVESTIMENTO DISPONIBILIZADO-TC/NUMERO, 14550-ATENDIMENTO EM COWORKING STAI
REALIZADO-TC/NUMERO, 14567-ESPAÇO DE COWORKING STAI INVESTIMENTO DISPONIBILIZADO-TC/NUMERO, 14549-
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ESPAÇO DE LABORATÓRIO CRIATIVO (REAL LAB) STAI INVESTIMENTO DISPONIBILIZADO-TC/NUMERO, 14568-ATENDIMENTO
PRÉ-INCUBADORA DE EMPRESAS E STARTUPS STAI REALIZADO-TC/NUMERO, 14582-PESQUISA APLICADA E/OU
DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL (STAI) REALIZADO-TC/NUMERO: em função da não execução dos produtos 7879 e 7460
referentes a implantação dos laboratórios das EFGs não foi possível a execução das metas de STAI em função da falta de infraestrutura.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Robson Domingos Vieira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Fomentar as atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, visando contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e
cultural do estado de Goiás.

2.2 Legislação
Lei de criação da FAPEG nº 15.472, de 12/12/05
Lei nº 16.690, de 04/09/09 (concessão de bolsas e outros)
Lei nº 16.922, de 08/02/10 (incentivo à inovação tecnológica)
Lei nº 20.491, de 25/06/2019 (reforma administrativa)
Decreto nº 9.597, de 21/01/2020 (Estatuto da Fapeg)

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) é um órgão jurisdicionado à Secretaria de Desenvolvimento e Inovação,
conforme Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, que trata da organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências.
Em 2021, A Fapeg deu continuidade à execução do Programa Compliance Público (PCP), implantado em 2019, sob a coordenação da
Controladoria Geral do Estado (CGE), para prevenir falhas nos processos e assegurar a eficiência e a ética no serviço público, cumprindo
as agendas previstas para o período em destaque, com elaborações, entregas e acompanhamentos dos planos de ação pelas áreas
selecionadas pela Controladoria e validados pelo Comitê Setorial do Compliance Público Fapeg/CGE.
Com o objetivo de proporcionar maior transparência, agilidade na execução de suas atividades e eficácia na entrega dos serviços
prestados à sociedade, com escopos voltados à Ciência, Tecnologia e Inovação, houve grandes avanços no desenvolvimento da
plataforma denominada Charles, que permitirá a mensuração dos produtos nas diversas fases de seu fluxo, transformando todos os
insumos originados de lançamentos de editais em dados e informações, resultantes da conclusão do benefício com a entrega e
aprovação da Prestação de Contas do fomento concedido.
Adaptada ao sistema de teletrabalho, em decorrência da pandemia causada pelo Coronavírus desde o mês de março de 2020, esta
Fundação cumpriu as orientações editadas por meio de decretos governamentais sem comprometer a continuidade dos serviços
prestados à sociedade, e retomou as atividades presenciais no mês de setembro de 2021.
A Fapeg possui em seu portfólio de projetos parcerias com os órgãos estaduais para fomento e desenvolvimento da pesquisa científica e
desenvolvimento de uma governança mais ágil. Projetos com o Instituto Mauro Borges (IMB), avaliados em R$ 896 mil são aplicados em
diversos subprojetos, desde avaliação do programa Bolsa Universitária e Restaurante do Bem à Avaliação da Gestão da Dívida Pública
do Estado de Goiás.
Neste mesmo escopo, a Fapeg aplica a Inteligência Artificial em projetos na Procuradoria Geral do Estado (PGE) para reconhecer grupos
econômicos devedores do crédito público tributário e não tributário, além da análise das notificações que chegam ao Núcleo Central de
Distribuição da Procuradoria-Geral do Estado. Para esse fomento, a Fapeg investiu R$ 1,8 milhão distribuídos nos próximos anos de
pesquisa.
Na vertente de cidadania, foi estruturado o projeto Estudantes de Atitude e Avaliação da Gestão de Riscos do Estado de Goiás em
acordo com a Controladoria Geral do Estado de Goiás (CGE), que preza pela consciência cidadã sobre direitos e deveres e para
melhorar a confiança da sociedade na Administração Pública. O investimento de aproximadamente R$ 406 mil também será distribuído
nos próximos anos de pesquisa.
Para investir na pesquisa científica diretamente na vocação do Estado, a Fapeg possui parceria com a Agência Goiana de Assistência
Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER) de R$ 1,6 milhão para o fortalecimento de pesquisas, validação e
transferência de tecnologias, além de investir em Tecnologias de produção de sementes de arroz, milho, feijão-caupi, soja, sorgo, milheto,
cana-de-açúcar e mandioca para pequenos empreendedores rurais.
Em 2021, esta Fundação lançou os seguintes editais:
- Edital Fapeg n° 01/2021 - Programa de Concessão de Bolsas de Formação de Mestrado e Doutorado/2021
O objetivo desse Programa é fortalecer a pós-graduação no estado de Goiás, visando prover recursos humanos qualificados para
atuação em pesquisa científica, tecnológica e inovação, de modo a contribuir para o desenvolvimento social e econômico de Goiás.
O edital prevê oferta de 319 bolsas, sendo 218 de mestrado e 101 de doutorado, com valores de R$1.500,00/mês em até 24 meses e
R$2.200,00/mês, em até 48 meses, respectivamente, a partir de maio de 2021, exclusivamente para estudantes ingressantes no 1º
semestre letivo de 2021, com recursos da Fapeg, provenientes do Tesouro Estadual.
- Chamada Pública nº 02/2021 - Seleção de Bolsista para Atuação no Apoio e Desenvolvimento do Programa Centelha II em Goiás
O Programa Centelha tem como objetivo estimular o empreendedorismo inovador por meio de capacitações para o desenvolvimento de
produtos ou de processos inovadores e apoiar, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica (recursos não
reembolsáveis) a geração de empresas de base tecnológica a partir da transformação de ideias inovadoras em empreendimentos que
incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado de Goiás.
Os recursos para concessão de bolsa dessa chamada serão aportados pela FAPEG, em conformidade com o convênio para pesquisa,
desenvolvimento e inovação firmado com a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no valor de R$2.500,00/mês até 36 meses.
- Chamada Pública nº 03/2021 - Programa de Concessão de Bolsas de Estágio Pós-Doutoral para Atuação nos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCTs) do Estado de Goiás.
A Chamada Pública tem como objetivo estimular a integração de doutores que atualmente estejam fora do mercado de trabalho com
grupos de pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação para a participação em projetos de pesquisas de vanguarda e com
padrão competitivo nacional e internacional que estejam em desenvolvimento nos INCTs.
O investimento total do Programa é de R$ 787 mil destinados ao pagamento de 8 bolsas no valor mensal de R$4.100,00 durante 12
meses, podendo ser prorrogáveis por igual período.
Chamada Pública 04/2021 - Conservação da Natureza no Nordeste Goiano
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Parceria da FAPEG com a Fundação Grupo Boticário visa apoiar projetos inovadores que contribuam efetivamente para a conservação
da natureza na região do Nordeste de Goiás, priorizando a produção de conhecimentos e soluções práticas e inovadoras nas temáticas
de prevenção e controle a incêndios e seus impactos sobre a fauna, bem como das que agreguem valor às cadeias dos produtos nativos
do Cerrado no Nordeste goiano.
O valor total do investimento é de R$1 milhão, providos pela Fapeg e Fundação Grupo Boticário, em valores iguais de R$500 mil reais,
com previsão de mais R$1 milhão em recursos até 2022 para custeio e bolsas.
- Chamada Pública nº 05/2021 - Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores Programa Centelha II GO
Esta Chamada visa apoiar ideias inovadoras em fase inicial, quer seja em estágio de ideação ou prototipação, e transformá-las em
empreendimentos de sucesso, oferecendo benefícios como subvenção econômica, bolsas de apoio e capacitações para desenvolvimento
de produtos ou processos inovadores.
Receberão aporte financeiro projetos voltados às áreas temáticas de automação; big data; biotecnologia e genética; blockchain; design;
eletroeletrônica; geoengenharia; inteligência artificial e machine learning; internet das coisas (IoT); manufatura avançada e robótica;
mecânica e mecatrônica; nanotecnologia; química e novos materiais; realidade aumentada; realidade virtual; segurança, privacidade e
dados; tecnologia social; tecnologia da informação (TI) e telecom.
O valor global dos recursos destinados a esta chamada é de R$4,65 milhões, sendo R$2 milhões provenientes do MCTI/Finep e R$1
milhão da Fapeg. Para ações transversais, são destinados R$300 mil, além de R$1,35 milhão para bolsas, oriundos do Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) a até 50 projetos de inovação, que poderão receber até R$60 mil cada.
Duzentas ideias inovadoras serão selecionadas na primeira fase da edição, que teve submissão de 451 propostas com participantes de
47 municípios e 1.213 pessoas cadastradas no sistema.
- Chamada Pública n° 06/2021 - Fortalecimento das competências das unidades EMBRAPII do Estado de Goiás e execução de projetos
cooperativos com empresas
A Chamada Pública dará oportunidade às unidades Embrapii credenciadas e sediadas no estado de Goiás de apresentarem propostas
para o fortalecimento das competências de suas áreas de atuação, bem como para a execução de projetos cooperativos entre a unidade
Embrapii e empresas parceiras localizadas no Estado para o desenvolvimento de inovações com alto potencial de aplicação no setor
industrial, considerando projetos em áreas como geração e armazenamento de energia, mobilidade elétrica e agricultura 4.0, incluindo
temáticas como fontes de energia renovável, produção e armazenamento de hidrogênio, armazenamento de energia elétrica (baterias
lítio), de veículos elétricos autônomos (minifrota) e distribuição de energia (ponta a ponta).
A Embrapii é uma organização social privada sem fins lucrativos, qualificada pelo Poder Público Federal que apoia instituições de
pesquisa tecnológica fomentando a inovação na indústria brasileira. Atua por meio da cooperação com instituições de pesquisa científica
e tecnológica, públicas ou privadas, tendo como foco as demandas empresariais e como alvo o compartilhamento de riscos na fase pré-
competitiva da inovação. Esse compartilhamento de riscos com as empresas tem objetivo de estimular o setor industrial a inovar mais e
com maior intensidade tecnológica para, assim, potencializar a força competitiva das empresas, tanto no mercado interno quanto no
internacional. Os ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações e da Educação são responsáveis, predominantemente, pelos recursos
da Embrapii, provenientes de contratos de gestão.
Os recursos destinados a esta Chamada são de R$4,75 milhões para custeio e bolsas, sendo R$2,5 milhões provenientes da Fapeg e
R$2,25 milhões da Embrapii.
- Chamada CONFAP – CNPq 2020 - ERC - Oportunidades de pesquisa na Europa para pesquisadores com doutorado em atividade no
Brasil
A chamada é destinada a pesquisadores doutores vinculados a instituições de pesquisas brasileiras para integrarem equipes de
pesquisadores principais (ERC Grantees) com projetos financiados pelo Conselho Europeu de Pesquisa (European Research Council –
ERC).
- Acordo de cooperação técnica firmado pela Fapeg com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi)
O objetivo é promover atividades conjuntas para a disseminação da cultura e uso qualificado do sistema de propriedade industrial, com
vistas à geração, proteção e comercialização das tecnologias e outros ativos intangíveis inovadores gerados no estado de Goiás,
especialmente no âmbito dos projetos e programas apoiados pela Fapeg.
A ideia é fortalecer o ecossistema de inovação e a economia goiana incrementando o grau de inovação no estado de Goiás, por meio do
aumento do uso da propriedade industrial, principalmente o registro de patentes.
Termo de Cooperação Fapeg/IFG de Uruaçu
O projeto Empodera - Meninas Cientistas tem o objetivo de promover a popularização da ciência por intermédio de ações de extensão
que possibilitem o empoderamento e o reconhecimento de potenciais individuais e coletivos, em diferentes áreas do conhecimento, por
parte de meninas e mulheres, que são beneficiadas com bolsas de iniciação científica.
Respeitando os protocolos devido à pandemia de Covid-19, a Fapeg realizou diversos eventos de forma remota e obteve uma grande
participação de público. Um desses eventos foi em comemoração ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador, realizado em julho. Na
ocasião, 13 pesquisadores contemplados em uma convocação emergencial feita pela Fapeg apresentaram para a sociedade os objetivos
e os resultados alcançados pelas pesquisas em resposta aos desafios que surgiram no dia a dia da pandemia. As pesquisas receberam
investimento total de cerca de R$ 1,2 milhão.
Outro evento foi o Fapeg Summit II, que teve como objetivo apresentar e discutir os editais de inovação, empreendedorismo e
sustentabilidade lançados em setembro. O Summit teve como proposta colocar em conexão estudantes, pesquisadores, cientistas,
professores, empreendedores, empresários e diversos profissionais que estejam em busca de oportunidades de negócio e de troca de
conhecimentos que apostem em um empreendedorismo inovador e em soluções que fortaleçam o ecossistema de inovação e o
desenvolvimento do estado de Goiás. Representantes dos parceiros dos editais e do ecossistema de inovação no estado de Goiás, em
uma ação articulada e sinérgica, participaram do evento.
E ainda, em meio à pandemia, lançou em janeiro a Campanha #VacinaSim com o uso da hastag #acreditenaciência. Inspirada e em
parceria a Fapesp, a Fapeg convidou os pesquisadores a gravarem vídeos mostrando a importância da vacinação contra o coronavírus, e
contou com a participação de cientistas renomados de Goiás.
Neste exercício, a Fapeg criou o podcast Ciência, Tecnologia e Inovação, como meio de divulgar, semanalmente, as novidades sobre o
universo da pesquisa científica e da inovação no estado de Goiás, por meio da plataforma Spotify, totalizando 25 episódios da temporada.
Outros meios de compartilhamento de informações foram utilizados, como publicações de mais de 40 reportagens especiais com foco no
jornalismo científico ao longo de 2021, utilização das redes sociais da Fapeg, em especial, do Instagram, para difusão da ciência com o
objetivo de aproximar a comunidade científica e de inovação com as novas editorias como o Pesquisa na Fapeg e Inovação na Fapeg,
bem como a divulgação científica para o público em geral.
A Fapeg participou ativamente de conteúdos promocionais voltados para as inscrições no programa Centelha II. A assessoria de
Comunicação apresentou novas formas de divulgação como vídeos no TikTok, vídeos promocionais para as inscrições no projeto,
alcançando um número superior a 20 mil novas contas apenas para esta ação.
Durante o período de inscrições do Centelha foram realizados, ainda, workshops e mentorias pela Gerência de Inovação da Fapeg e os
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parceiros do Programa.
Como instrumento de suporte para os coordenadores de projetos de pesquisa e de subvenção, a Gerência de Operações de Fomento
elaborou cartilha contendo determinações legais e demais procedimentos formais para aplicação dos recursos financeiros fomentados e
de toda a documentação exigida de acordo com a modalidade do fomento e obrigações.
Como meio de promover a popularização da Ciência, a Fapeg convidou para participar do Mutirão promovido pelo Governo do Estado a
equipe do Projeto Empodera - Meninas Cientistas, do Instituto Federal de Goiás (IFG Uruaçu), que apresentou ao público as ações do
projeto, distribuindo materiais confeccionados para fazer esta divulgação, e convidando as mulheres para responderem a duas pesquisas
científicas, sendo uma com o objetivo de identificar quais são os caminhos para autonomia, protagonismo e empoderamento na visão das
mulheres; a outra, fez um levantamento da situação da saúde menstrual das entrevistadas que, para os integrantes do trabalho, envolve
o acesso a direitos coletivos e políticas públicas, a exemplo do saneamento básico e da educação.
Ao todo, foram 64 entrevistas sobre saúde menstrual e autonomia feminina; 1.500 perguntas respondidas; 256 contatos diretos e 150
estudantes representadas na ação.
Ainda em 2021, o presidente da Fapeg, Robson Vieira, recebeu a Medalha do Mérito Científico para Instituição Apoiadora da Pesquisa e
Inovação em Goiás. A premiação aconteceu no mês de julho, durante solenidade realizada na Universidade Evangélica de Goiás
(UniEvangélica), em Anápolis, em comemoração ao Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Representando o governador
de Goiás, Ronaldo Caiado, o secretário de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), Márcio César Pereira, também recebeu
homenagem. O Prêmio do Mérito Científico teve como objetivo reconhecer a importância da ciência para o desenvolvimento da
humanidade e homenagear pesquisadores goianos que se destacaram em projetos para que a área continue avançando.
Já no mês de dezembro, esta Fundação foi vencedora em duas categorias do Prêmio Confap de Boas Práticas em Fomento à Ciência,
Tecnologia e Inovação, conquistando o primeiro lugar na categoria Gestão e Desenvolvimento Organizacional - com a proposta Programa
de Compliance Público do Poder Executivo do Estado de Goiás -, e o terceiro lugar na categoria Modernização Administrativa, com a
proposta Criação da Diretoria de Programas e Monitoramento.
A premiação é concedida às Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) que tenham desenvolvido ações e procedimentos criativos,
diferenciados, inovadores, eficientes e eficazes no fomento ao desenvolvimento e execução da Política Nacional de CT&I e que, por
consequência, tenham potencializado a interação entre academia, setor produtivo, governo e sociedade e elevado a qualidade e/ou a
quantidade de pesquisas científicas apoiadas em seus respectivos estados.
Em nível estadual, pelo segundo ano consecutivo, a Fundação ficou em primeiro lugar no Programa de Compliance Público do Governo
de Goiás (PCP) e, ainda, contemplada com o prêmio Goiás Mais Transparente.
Além dessas premiações, a secretária executiva do Comitê Setorial de Compliance da Fapeg foi contemplada com certificação de
capacitação em Compliance Público atribuída a servidores que tiveram desempenho acima da média na execução da gestão de riscos.
A cerimônia de premiação fez parte do encerramento da Semana Internacional de Combate à Corrupção 2021, coordenada pelo Governo
de Goiás, por meio da Controladoria-Geral do Estado (CGE).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
•Plano de Aplicação Orçamentária: planejamento orçamentário dos projetos previstos para 2021, aprovados pelo Conselho Superior da
FAPEG (Consup);
•Planejamento Estratégico 2020-2023;
•Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2020-2023.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
• Bolsa de Doutorado concedida: Consiste no número de bolsas de Doutorado em Instituições de Ensino Superior (IES) ou Instituições de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) concedidas por meio da Fapeg para viabilizar a formação de recursos humanos em Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado de Goiás.
• Bolsa de Mestrado concedida: Consiste no número de bolsas de Mestrado em Instituições de Ensino Superior (IES) ou Instituições de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) concedidas por meio da Fapeg para viabilizar a formação de recursos humanos em Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado de Goiás.
• Bolsa de Iniciação Científica concedida: Consiste no número de bolsas de Iniciação Científica em Instituições de Ensino Superior (IES)
ou Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) concedidas por meio da Fapeg para incentivar a formação de recursos
humanos em Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado de Goiás.
• Bolsa de Pós-Doutorado concedida: Consiste no número de bolsas de Pós-Doutorado em Instituições de Ensino Superior (IES) ou
Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) concedidas por meio da Fapeg para viabilizar a formação de recursos humanos em
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) no estado de Goiás.
• Bolsa de Pesquisa em Área Estratégica concedida: Consiste no número de bolsas de pesquisa concedidas por meio da Fapeg para
viabilizar a implementação de projetos em áreas estratégicas para o desenvolvimento do estado de Goiás.
• Projeto de Pesquisa em Área Estratégica implementado: Consiste no número de projetos de pesquisa em áreas estratégicas
implementados por meio de fomentos concedidos pela Fapeg.
• Projeto de Pesquisa em CT&I implementado: Consiste no número de projetos de pesquisa em CT&I nas diversas áreas do
conhecimento, implementados por meio de fomentos concedidos pela Fapeg.
• Auxílio à Pesquisa Aplicada concedido: Consiste no número de auxílios à pesquisa aplicada concedidos pela Fapeg para o
desenvolvimento de projetos em áreas estratégicas do estado de Goiás.
• Bolsa de Pesquisa Aplicada concedida: Consiste no número de bolsas de pesquisa aplicada, concedidas por meio da Fapeg, para
viabilizar a implementação de projetos em áreas estratégicas do estado de Goiás.
• Evento de CT&I realizado: Consiste no número de eventos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) realizados por meio de fomentos
concedidos pela Fapeg.
• Fomento à Implantação do Centro de Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais (CEMPA) da UFG: Consiste no fomento à
estruturação de um centro de Excelência para implantação de programa transversal envolvendo atividades de pesquisa, monitoramento e
previsão, com foco no desenvolvimento socioeconômico sustentável da região Centro-Oeste do Brasil e do bioma Cerrado, em especial
para o Estado de Goiás.
• Fomento à Implantação do Centro de Excelência em Bioinsumos do Estado de Goiás (CEBIO) do IF Goiano: Consiste no fomento à
estruturação de um Centro de Excelência para a execução de projetos de pesquisa e inovação para o setor do agronegócio, projetos
estratégicos no setor público e massificação do conhecimento e uso nessa temática, ampliando a sustentabilidade social, econômica e
ambiental do agronegócio goiano.
• Fomento à Implantação do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) da UFG: Consiste no fomento à estruturação de um
Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA) para a execução de projetos de inovação empresarial e projetos estratégicos no
setor público.
• Fomento à Implantação do Centro de Excelência de Agricultura Exponencial (CEAGRE) do IF Goiano: Consiste no fomento à
implantação de um centro de excelência para desenvolvimento de produtos inovadores para agricultura, pecuária e silvicultura
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envolvendo empresas do ecossistema agritech, produtores rurais e instituições de ensino e pesquisa por meio da conectividade da
internet das coisas, veículos autônomos, software e aplicativos, sensores remotos e técnicas de agricultura de precisão.
• Laboratório de CT&I equipado: Consiste no número de laboratórios de CT&I equipados, visando maior integração entre instituições de
ensino, pesquisa e empresas para melhoria do processo produtivo.
• Livros, Periódicos e Outros Conteúdos de CT&I publicados: Consiste no número de publicações de material para divulgação da Ciência,
Tecnologia e Inovação (CT&I) apoiadas pela Fapeg.
• Participação em Eventos de CT&I realizada: Consiste no número de pesquisadores participantes em eventos de Ciência, Tecnologia e
Inovação (CT&I) apoiados pela Fapeg
• Projeto Incubadoras de Empresas implementado: Consiste no número de projetos para estruturação e/ou certificação de incubadoras de
empresas de base tecnológica implementados por meio de fomentos concedidos pela Fapeg.
• Projeto de Pesquisa Aplicada implementado: Consiste no número de projetos de pesquisa aplicada, implementados por meio de
fomentos concedidos pela Fapeg.
• Projeto de Subvenção Econômica à Inovação implementado: Consiste no número de projetos de subvenção econômica à inovação
tecnológica implementados com fomentos concedidos por meio da Fapeg.
• Sede Fapeg equipada: Consiste no percentual de reestruturação da Fapeg, por meio da aquisição de equipamentos de Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), bem como de mobiliário.
• Sede Fapeg reformada: Consiste na execução e conclusão da obra de reforma/construção da sede da Fapeg.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1004 - CIENTISTAS TRANSFORMANDO GOIÁS
AÇÃO: 2005 - PESQUISA EM CTI

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2021, a Fapeg investiu, nesta ação, o valor de R$8.446.259,01 em projetos de pesquisa, bolsas de formação e bolsas de pesquisa
em área estratégica.
Municípios goianos beneficiados com projeto de pesquisa:
- Projeto de Pesquisa em CT&I: Goiânia (25), Jataí (2) e Urutaí (1).
- Projeto de Pesquisa em Área Estratégica: Goiânia (4).
Dos fomentos concedidos, destaca-se o Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS), que integra a
ciência e a pesquisa como formas de promover a melhoria da qualidade de atenção à saúde no estado de Goiás, oferecendo respostas
aos principais problemas e carências da população, com previsão de investimentos na ordem de R$ 2 milhões. Neste exercício, foi
concedido valor superior a R$ 1 milhão, com recursos do Tesouro e do Ministério da Saúde, repassados pelo CNPq, referentes a 20
projetos selecionados, correspondente a 40% do valor alocado no produto Projeto de Pesquisa em CT&I Implementado; 7 bolsas de
Mestrado, totalizando R$63.450,00, que representam 4% do valor total alocado no produto Bolsa de Mestrado Concedida, e 17 bolsas de
Iniciação Científica no valor total de R$38.800,00, correspondente a 54% do produto Bolsa de Iniciação Científica Concedida.
Outro destaque dos projetos de pesquisa em CT&I é a Chamada colaborativa Fapeg-Fapesp, com fomento a 5 projetos e 10 bolsas de
Mestrado para incentivar o intercâmbio de pesquisadores que estejam vinculados a Instituições de Ensino Superior de ambos os Estados
em diversas áreas do conhecimento, totalizando R$420.017,00.
Para bolsas de formação destinadas a pesquisa e formação de mão de obra de excelência de mestres e doutores no estado de Goiás, foi
lançado o Edital 01/2021 com previsão de investimento de R$ 18 milhões, distribuídos pelos próximos 4 anos, além da continuidade das
chamadas de exercícios anteriores.
Neste ano, foram fomentadas 564 bolsas de formação, sendo 28% do valor alocado nesta ação para custear 201 bolsas de Doutorado;
19% para 240 bolsas de Mestrado; 1% para custear 97 bolsas de Iniciação Científica e 6% para 16 bolsas de Pós-Doutorado concedidas
por meio de chamadas públicas e acordos com instituições públicas e privadas localizadas nos seguintes municípios goianos:
Doutorado: Anápolis (16), Catalão (9), Goiânia (166), Jataí (6) e Rio Verde (4).
Mestrado: Anápolis (40), Catalão (14), Ceres (1), Goiânia (144), Goiás (1), Inhumas (3), Ipameri (2), Jataí (16), Morrinhos (1), Rio Verde
(14), São Luiz de Montes Belos (1) e Urutaí (3).
Iniciação Científica: Cavalcante (46), Goiânia (13), Jataí (4) e Uruaçu (34).
Pós-Doutorado: Anápolis (3), Catalão (1) e Goiânia (12). Desse total, 8 bolsas foram concedidas por meio da Chamada Pública 03/2021,
para os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), com o objetivo de alcançar doutores que estejam fora do mercado de
trabalho para participar de projetos de excelência em redes de pesquisas nacionais e internacionais.
Foram concedidas, também, 10 bolsas de Pesquisa em Área Estratégica para o município de Goiânia.
Ainda em 2021, foram informadas 55 defesas de Doutorado e 22 de Mestrado com apoio da Fapeg.

OBSERVAÇÕES
Os produtos Bolsa de Doutorado, Bolsa de Mestrado, Bolsa de Iniciação Científica e Bolsa de Pós-Doutorado foram concedidos por meio
dos seguintes instrumentos legais:
• Chamadas públicas 03/2017; 03/2018, 05/2018; 07/2020, 01/2021 e 03/2021 (203 bolsas de Mestrado; 194 de Doutorado; 8 bolsas de
Pós-Doutorado).
• Suporte emergencial de Atividades da UFG ao Diagnóstico e Estudo do Novo Coronavírus SarsCov-2 causador da Covid-19 no estado
de Goiás (3 bolsas de Mestrado e 1 Pós-Doutorado)
• Chamada Pública Mobility Confap Italy Call - MCI 2019 (1 bolsa de Pós-Doutorado)
• Parceria Confap/Delegação da União Europeia no Brasil Programa Horizon 2020 (1 bolsa de Doutorado).
• Convênio PD&I Fapeg/UniEvangélica 07/2020 (8 bolsas de Mestrado; 2 Doutorado e 2 Pós-Doutorado).
• Acordo Fapeg/CGE (4 Mestrado e 1 de Doutorado).
• Acordo Fapeg/Secretaria da Economia/IMB (3 bolsas de Mestrado).
• Chamada Colaborativa nº 04/2019 Fapeg-Fapesp (10 bolsas de Mestrado).
• Convênio Fapeg/UFG/EVZ (2 bolsas de Mestrado; 3 de Doutorado e 4 bolsas de Pós-Doutorado).
• Chamada Pública nº 05/2020 – Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde - PPSUS (7 bolsas de Mestrado e
17 de Iniciação Científica).
• Projeto Empodera: Enfrentamento à violência de gênero e feminicídio (80 bolsas de Iniciação Científica e tecnológica).
• BOLSA DE PESQUISA EM ÁREA ESTRATÉGICA (R$442.200,00)
Chamada 02/2020 - Fapeg/Apex Brasil: Especialistas do Programa de Qualificação para Exportação (Peiex) apoiam empresas goianas
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por meio de consultorias, cursos e apoio técnico.
O objetivo do Programa é prepará-las para o início do processo de exportação de seus produtos e serviços de forma planejada e segura.
De maio de 2020 a novembro de 2021, foram realizadas 152 aprovações de empresas para receber atendimento do PEIEX em sua
primeira etapa; 127 assinaturas do Termo de Adesão na segunda etapa; 66 implementações de Plano de Trabalho na terceira e 66
avaliações das empresas concluídas na quarta e última etapa.
• PROJETO DE PESQUISA EM CT&I (R$ 2.353.299,66)
- Chamada Colaborativa nº 04/2019 Fapeg-Fapesp (R$302.567,00 – 5 projetos)
Chamada destinada ao desenvolvimento de parcerias científicas que contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico nos
respectivos estados e o fortalecimento de redes de pesquisa colaborativa envolvendo Goiás e São Paulo.
- Convênio Fapeg/UFG/EVZ (R$790.680,00)
O projeto prevê a expansão da pesquisa e a transferência de tecnologia na Escola de Veterinária e Zootecnia (EVZ) da Universidade
Federal de Goiás (UFG), por meio de apoio aos Laboratórios Multiusuários, aos Programas de Pós-Graduação da unidade 2 (Ciência
Animal – PPGCA e Zootecnia – PPGZ) e ao Laboratório de Qualidade do Leite (LQL).
O desenvolvimento do projeto refletirá em benefício direto para o estado de Goiás, por meio da estruturação emergencial do Laboratório
de Qualidade do Leite, para garantir a realização contínua das análises para a cadeia produtiva do leite em Goiás.
- Chamada Pública nº 05/2020 – Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde (PPSUS) - 20 projetos
selecionados - R$947.433,99
Programa que une ciência e pesquisa como formas de colaborar com a melhoria da qualidade de atenção à saúde no estado de Goiás,
oferecendo respostas aos principais problemas e carências da população elencados em discussões de oficinas oferecidas previamente, é
uma iniciativa de descentralização do fomento à pesquisa que prioriza a gestão compartilhada de ações.
Em Goiás, o Programa é gerido pela Fapeg em parceria com a Secretaria Estadual da Saúde (SES), o Departamento de Ciência e
Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (Decit/SCTIE/MS) e o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
- Acordo de Cooperação/Chamada nº 21/2020 - CNPq/MCTI/Confap/Faps/Peld (R$236.458,67 - 3 projetos selecionados).
O Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (Peld) financia uma rede de sítios de pesquisa distribuídos nos diferentes biomas
brasileiros, no desenvolvimento de projetos que abrangem estudos relacionados à biodiversidade, ecologia e relações com populações
locais, coletando informações especialmente de longas séries temporais de dados sobre os ecossistemas e suas biotas associadas.
- Chamada Pública 03/2020 – Programa Governo com Ciência (R$76.160,00)
O objetivo do Programa é estimular a parceria entre universidades e institutos de ciência, tecnologia e inovação do estado de Goiás com
o setor público estadual para auxiliar na implementação de políticas públicas inovadoras, ágeis, transparentes e eficientes.
Foi fomentado o projeto Repelente de Insetos para Uso em Grávidas e Crianças com Segurança, Eficácia e Baixo Custo para o SUS.
PROJETO DE PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS (R$745.948,90)
- Parceria entre FAPEG e CAPES -Edital nº 18/2020 (R$727.776,00)
Apoio aos Programas de Pós-Graduação emergentes e em consolidação em áreas prioritárias do Estado.
Parceria Confap/Delegação da União Europeia no Brasil: Programa - Horizon 2020 (R$14.850,00)
Fomento ao Projeto ContaminatEd land Remediation through Energy crops for Soil improvement to liquid biofuel Strategies – CERESiS
(Remediação de terras contaminadas por meio de culturas energéticas para melhoria do solo para estratégias de biocombustíveis
líquidos).
- Programa Peiex (Apex Brasil) - R$3.322,90
Nota:
9118 - AUXÍLIO PESQUISA EM ÁREA ESTRATÉGICA CONCEDIDO
Produto integrado a projetos de pesquisa em área estratégica, conforme revisão com a Secretaria da Economia em março/2021.
7562 - BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR CONCEDIDA
Impossibilidade de implementação integral durante a vigência do PPA-2020-2023, devido ao atual cenário decorrente da pandemia.
9102 - BOLSA DE PESQUISA EM ÁREA ESTRATÉGICA CONCEDIDA
Produto será excluído em 2022 e migrado para o Programa Inovar Mais – Ação Inovação e Popularização da Ciência, como produto que
será denominado Bolsa Peiex.
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PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1020 - INOVAR MAIS
AÇÃO: 2075 - INOVAÇÃO E POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
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Esta Fundação possui, entre suas principais realizações na atual gestão, a criação da marca de centros de excelência, capitaneado pelo
CEIA - Centro de Excelência em Inteligência Artificial (IA). A ação tem parceria com o Instituto de Informática da Universidade Federal de
Goiás (INF-UFG). Os resultados já aparecem ao longo desses 2 primeiros anos do Centro, que realizou 33 negócios com diferentes
empresas captando em torno de R$45 milhões de reais e adquiriu um supercomputador com processador equivalente a 100 mil
computadores comuns. É o primeiro dispositivo da América Latina com essa capacidade de processamento. Essa aquisição, no valor de
R$1,4 milhão, foi custeada pela Fapeg e pela Procuradoria Geral do Estado (PGE). Em 2021, foram investidos R$3.061.000,00 pela
Fapeg.
Na frente do agronegócio, a Fapeg fomenta o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial - CEAGRE, localizado no Parque
Tecnológico do Instituto Federal Goiano (IF Goiano), em Rio Verde. O investimento está em torno de R$ 15 milhões ao longo de cinco
anos. Sua principal entrega é a primeira rede móvel de tecnologia 5G para o agro, em caráter experimental, do Brasil. Em 2021, recebeu
aporte no valor de R$2.035.612,00.
O Centro de Estudos, Monitoramento e Previsões Ambientais - Cempa Cerrado - tem a missão de atuar na temática de previsões
ambientais, por meio de medições climáticas e desenvolver novos modelos preditivos. O Centro foi inaugurado com potencial para ser
referência mundial na área de mudanças climáticas e seus impactos no agronegócio. O objetivo é implantar um programa transversal
envolvendo atividades de pesquisa, monitoramento e previsão, embasando ações de planejamento e de mitigação de efeitos adversos
associados aos fenômenos da biosfera e atmosfera terrestres. Seu foco está no desenvolvimento socioeconômico sustentável da região
Centro-Oeste do Brasil e do bioma Cerrado, em especial para o estado de Goiás. O investimento é de aproximadamente R$ 5,5 milhões
ao longo de cinco anos, sendo concedido o valor de R$1.068.622,36 em dezembro de 2021.
O Centro de Excelência em Bioinsumos do Estado de Goiás - Cebio será estruturado para execução de projetos de pesquisa e inovação
para o setor do agronegócio, projetos estratégicos no setor público e massificação do conhecimento e uso nessa temática, visando o
desenvolvimento de novas tecnologias, a consolidação e a segurança do uso de bioinsumos para o controle de doenças, pragas e na
indução do crescimento e da produtividade de cultivos agrícolas no estado de Goiás, ampliando a sustentabilidade social, econômica e
ambiental do agronegócio goiano. O valor investido em dezembro de 2021 foi de R$8.028.675,86.
No segmento da pesquisa científica, a Fapeg apoia o Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional (PDCTR), que
tem objetivo de reduzir as desigualdades regionais e estimular a mobilidade e a fixação de doutores com experiência em ciência,
tecnologia e inovação e/ou reconhecida competência profissional em instituições ou empresas, públicas ou privadas, de ensino superior
(IES) e/ou de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTI) para atuarem no estado de Goiás. Foram fomentados 18 projetos em 2021 no valor
total de R$650.000,00.
Na vertente de laboratórios de pesquisa científica que geram inovação, a Fapeg investiu R$1.297.963,39 em estruturação de 2
laboratórios: O Laboratório de Melhoramento Genético, em parceria com a UEG, recebeu fomento no valor de R$493.835,00 com o
objetivo de realizar o melhoramento genético de bovinos leiteiros em propriedades rurais do Arranjo Produtivo Lácteo de São Luís de
Montes Belos; o Centro Regional de Tecnologia e Inovação (CRTI), da Universidade Federal de Goiás, por meio de convênio
Fapeg/UFG/CRTI), teve aporte no valor de R$804.128,39.
Para desenvolvimento de 8 projetos de Pesquisa Aplicada, foram aportados R$6.660.375,26 sendo 61% referente ao Centro de Pesquisa
de Alimentos (CPA), cujo objetivo é realizar a expansão da Pesquisa e da transferência de tecnologia e do fortalecimento do laboratório
que avalia a qualidade e atende as principais indústrias de leite do Estado.
Foram concedidas, ainda, 235 Bolsas de Pesquisa Aplicada (R$3.972.726,75) por meio de chamadas públicas e acordos para atuação de
pesquisadores em instituições públicas e privadas nos seguintes municípios goianos: Anápolis (7), Aparecida de Goiânia (2), Caldas
Novas (2), Goiânia (187), Itumbiara (2), Jataí (2), Porangatu (1), Rio Verde (31) e Senador Canedo (1).

OBSERVAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2021, os produtos implementados pela Fapeg, nesta ação, foram realizados por meio de chamadas públicas e
acordos com instituições públicas e privadas.
BOLSA DE PESQUISA APLICADA (235 bolsas - R$3.972.726,75)
As Bolsas de Pesquisa Aplicada, alocadas nesta ação, foram concedidas pela Fapeg por meio de chamadas públicas, convênios e
acordos com instituições públicas e privadas, como descritos a seguir:
- Chamada Pública nº 06/2019 (22 bolsas)
Esta chamada tem como objetivo apoiar a estruturação, fortalecimento e consolidação das incubadoras de empresas do estado de Goiás,
como instrumentos de auxílio a empresas e empreendimentos nascentes e, consequentemente, como agentes de desenvolvimento
socioeconômico sustentável de Goiás.
- Chamada Pública Mapeamento de Propostas para Enfrentamento ao Covid-19 (2 bolsas).
Este produto será transferido para a ação Pesquisa em CTI do Programa Cientistas Transformando Goiás, com a revisão do PPA prevista
para 2022.
Foram concedidas, ainda, Bolsas de Pesquisa Aplicada para pesquisadores atuarem em instituições públicas e privadas, por meio dos
seguintes acordos ou convênios: Fapeg/UFG/CADCMAMA (1); Fapeg/UFG/Cana-de-açúcar (6); Fapeg/UFG/Funape/Ceia (124);
Fapeg/UFG/IPE (8); Fapeg/UFG/FIC (2); Fapeg/UFG/Scival (2); Fapeg/CGE (4); Fapeg/Covid-19 (2); Fapeg/Emater (13); Fapeg/IMB (7);
Fapeg/Faeg/Manejo (1); Fapeg/Senai (2); Fapeg/Apoio Técnica - AT (1); Fapeg/IF Goiano/Funape/Ceagre (25); Fapeg/CNPQ/Centelha
(11) e Fapeg/UEG/PD&I (2).
EVENTO DE CTI REALIZADO (1 evento - R$21.850,00).
Concessão da terceira parcela de auxílio para realização de evento em Ciência, Tecnologia e Inovação, por meio do acordo de
cooperação técnica e acadêmica entre a Fapeg e a UFG.
PROJETO INCUBADORAS DE EMPRESAS (10 projetos - R$498.960,00)
- Chamada Pública nº 06/2019 - Apoio à Estruturação e Consolidação das Incubadoras de Empresas e das Redes Cooperativas para
Inovação Tecnológica do estado de Goiás.
PROJETO DE SUBVENÇÃO ECONÔMICA (20 projetos – 485.717,50)
Chamada 03/2019 – Apoio a subvenção econômica para geração de empresas de bases tecnológicas a partir da transformação de ideias
inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado de Goiás.
Nota:
8145 - SEDE FAPEG REFORMADA
Produto não implementado neste exercício.
8144 - SEDE FAPEG EQUIPADA
Produto não implementado neste exercício.
9727 - AUXÍLIO À PESQUISA APLICADA CONCEDIDO
Produto será excluído em 2022 e integrado ao produto Projetos de Pesquisa Aplicada. Foi mantido neste ano apenas para concluir
pagamentos empenhados anterior à revisão do PPA.
7568 - BOLSA INCUBADORA CONCEDIDA
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Bolsas contempladas no produto "Bolsa de Pesquisa Aplicada Concedida", conforme revisão com a Secretaria da Economia em
março/2021.
7619 - CENTRO DE EXCELÊNCIA IMPLANTADO
Foram criados produtos específicos para cada Centro de Excelência (15640-CEMPA; 15660-CEBIO; 15641-CEIA e 15661-CEAGRE) a
partir deste ano. O produto 7619-CENTRO DE EXCELÊNCIA IMPLANTADO foi desativado a partir de 2021, conforme entendimento com
a Secretaria da Economia.
9731 - LIVRO, PERIÓDICO E OUTROS CONTEÚDOS DE CT&I PUBLICADO
Produto não implementado neste exercício.
7995 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE CTI REALIZADA
Produto não implementado neste exercício.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

PROF. MS. Antônio Cruvinel Borges Neto

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Contribuir para o desenvolvimento regional, ofertando o ensino superior, a pesquisa cientifica e as ações extensionistas com qualidade a
partir de uma gestão de resultados baseada em dados e indicadores.

2.2 Legislação
LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019.
LEI Nº 20.748, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.
DECRETO Nº 9.593, DE 17 DE JANEIRO DE 2020.
LEI Nº 20.755, DE 28 DE JANEIRO DE 2020.
LEI Nº 20.821, DE 04 DE AGOSTO DE 2020
LEI Nº 20.968, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2021
DECRETO Nº 9.836, DE 22 DE MARÇO DE 2021
RESOLUÇÃO CsU N. 997, DE 28 DE JUNHO DE 2021
DECRETO Nº 9.943, DE 8 DE SETEMBRO DE 2021
RESOLUÇÃO CEC N. 13, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Universidade Estadual de Goiás - UEG está em pleno processo de restruturação, iniciado desde o exercício de 2019. Tal restruturação
está alicerçada sob uma nova hierarquia de atuação, moldada a partir da Lei Nº 20.748, de 17 de Janeiro de 2020 e edição do Decreto Nº
9.593 de 17 de Janeiro de 2020, que aprovou o novo Estatuto da Universidade.
Cabe destacar, que consolidada a mudança institucional do ponto de vista da estrutura, passando sua atuação a adotar um modelo no
qual a UEG está representada em todas as regiões do Estado de Goiás por meio de seus 08 Campus Regionais e suas 31 Unidades
Universitárias, era preciso então iniciar o processo de escolha de seus novos gestores. Tal processo teve sua primeira etapa concluída
com a eleição para novo Reitor da Instituição, ocorrida em 24 de junho de 2021. Eleição essa que resgatou o modelo democrático com
respeito a lista tríplice apresentada ao chefe do Poder Executivo Estadual para nomeação. Lista essa que conforme a Resolução CsU N.
997, de 28 de Junho de 2021, apresentava o PROF. MS. Antônio Cruvinel Borges Neto, como sendo o mais votado pela comunidade
acadêmica, sendo então nomeado pelo Excelentíssimo Governador Ronaldo Caiado. Uma segunda etapa do processo de escolha de
seus novos gestores se deu em 02 de dezembro de 2021 com a eleição para escolha dos Coordenadores de Campus Regionais e de
Unidades Universitárias, tendo na RESOLUÇÃO CEC N. 13, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2021 a divulgação de seu resultado.
Outro aspecto relevante da restruturação, está envolto à construção das novas matrizes curriculares dos cursos ofertados. Trabalho esse
que transcorreu pelo ano de 2020 e 2021, já tendo sido homologadas uma série de novas matrizes nesse período e já em dezembro de
2021 aquelas homologações ainda restantes foram concluídas pela Câmara de Graduação.
Desse modo, apesar das limitações e dificuldades impostas pela atual pandemia do COVID-19, a UEG tem conseguido continuar com
seu processo de restruturação institucional e ainda manter o atendimento à sociedade goiana, perseguindo a qualidade, seja na
graduação superior, na pesquisa cientifica, como também nas atividades e ações extensionistas, o que contribui para a manutenção do
desenvolvimento socioeconômico do Estado de Goiás.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além dos instrumentos de monitoramento da execução orçamentária e financeira própria do Plano Plurianual vigente, a Universidade
Estadual de Goiás - UEG, possui o Sistema de Avaliação Institucional próprio, cuja periodicidade de avaliação é anual. O último relatório
publicado é referente ao exercício de 2020 e está disponível no link http://www.avaliacaoinstitucional.ueg.br/conteudo/7172_relatorios
Quanto ao relatório do exercício de 2021, está sendo devidamente finalizado, e após os trâmites de aprovação será publicado.
Dois outros instrumentos que contribuíram para o planejamento da UEG no ano de 2021 foi a adesão/implantação ao Modelo de
Excelência em Gestão das Transferências da União - MEG-Tr, gerido pelo Governo Federal, como também a continuidade na
participação no programa de Compilance Púbico (Eixo 4 - Gestão de Riscos) do Poder Executivo do Estado de Goiás. A participação da
Universidade nesses dois programas trouxe a oportunidade para aprimorar seus processos de planejamento interno, especialmente por
possibilitar identificar pontos de melhoria a serem alcançadas, como também identificar os riscos que podem envolver as ações a serem
desempenhadas para o alcance dessas melhorias.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Enade, IGC e Geocapes –
ENADE: como parte do SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), tem por objetivo aferir o desempenho dos
estudantes, em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de graduação, as suas
habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e as suas competências para compreender temas
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados às realidades brasileira e mundial e às outras áreas do conhecimento. A
avaliação do ENADE incluiu um grupo de estudantes selecionados: os concluintes. O Conceito ENADE tem como base um procedimento
bastante estabelecido na estatística chamado afastamento padronizado. A nota final do curso depende de duas variáveis, a saber: o
desempenho dos estudantes concluintes na Formação Geral e o desempenho dos estudantes concluintes no Componente Específico. A
nota final da IES, em um determinado curso, é a média ponderada da nota padronizada dos concluintes no Componente Específico e da
nota padronizada dos concluintes na Formação Geral. A partir da edição de 2015, o cálculo do Conceito Enade passou a ser realizado
por curso de graduação, o que ocorre a cada três anos, sendo cada curso identificado pelo código constante no Sistema e-MEC,
conforme enquadramento realizado pela IES no Sistema Enade.
Dessa forma, considerando que não houve o ENADE para o ano base de 2020 e o relatório do ano base de 2021 somente deve ser
publicado no segundo semestre de 2022, mencionamos o último boletim de desempenho do ENADE divulgado (do ano base de 2019):
Faixa 2: quatro cursos em quatro Campus/Unidades Universitárias
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Faixa 3: quatro cursos em cinco Campus/Unidades Universitárias
Faixa 4: cinco cursos em três Campus/Unidades Universitárias
- IGC: o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de qualidade que avalia as Instituições de Educação
Superior. Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos: 1. média dos CPCs do último triênio, relativos aos
cursos avaliados da instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados; 2. média dos conceitos de
avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para
escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação correspondentes; 3.
distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do
item II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto sensu. Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano
do cálculo e nos dois anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo todas as áreas avaliadas previstas
no Ciclo Avaliativo do Enade.
Nota UEG no último boletim de desempenho do IGC divulgado (2019): IGC (contínuo): 2,5479, IGC (Faixa): 3.
- GeoCapes: não é somente um indicador, mas sim uma ferramenta de dados georreferencial que disponibilizada um conjunto de
indicadores a partir das informações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério
1 da Educação (MEC) . De forma simplificada, pode ser definida como uma base de dados que consiste em referenciar informações de
acordo com sua localização geográfica. É uma maneira de disponibilizar informações acerca dos mais diversos cenários em que a Capes
participa ou está relacionada. De acordo com o tipo de informação que se deseja obter, os mapas interativos exibem, em escala de cores,
a variação numérica do indicador que foi selecionado para cada município, Unidade da Federação ou país. Além disso, o aplicativo
oferece opções de visualização de gráficos e de tabelas com dados referentes ao indicador em questão.
Ademais, a UEG possui 17 (dezessete) Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, sendo na última avaliação quadrienal da CAPES
com ano base de 2020, seis programas apresentaram conceito CAPES 3, seis programas apresentaram conceito CAPES 4 e cinco
programas estão aprovados, porém ainda não realizaram a avaliação.
Finalmente é importante ressaltar que cada um desses indicadores possui um cronograma de avaliação próprio, ao qual as Instituições
de Ensino Superior não possuem poder de influência. Cabe ainda informar que o acompanhamento de tais indicadores pode ser obtido a
partir dos seguintes acessos:
https://geocapes.capes.gov.br/geocapes/
http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-superior/indicadores-de-qualidade/resultados

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1038 - PROFISSIONAIS TRANSFORMANDO GOIÁS
AÇÃO: 2133 - ACESSO, PERMANÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E ÊXITO NA EDUCAÇÃO SUPERIOR DE
QUALIDADE, EMPREENDEDORA E INOVADORA.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
Em 2021, apesar das limitações impostas pela pandemia da COVID-19, a UEG conseguiu realizar várias ações positivas. Como por
exemplo na área da graduação, o lançamento do edital com 3865 vagas, no programa MINHA VAGA, Processo Seletivo para Reingresso,
Transferência Interna, Transferência Externa e Portadores de Diploma de Curso de Graduação. Outra ação realizada foi com relação ao
auxílio universitário. Sendo: 1 - Bolsas de auxilio conectividade: que tem como objetivo conceder auxilio para acesso à internet em caráter
emergencial, para garantir a inclusão digital dos estudantes que comprovem vulnerabilidade socioeconômica; 2 - Bolsas permanência
para alunos UEG: tem como objetivo propiciar a permanência de discentes da UEG nos cursos de graduação presencial, classificados em
condição de vulnerabilidade socioeconômica; 3 - Bolsas permanência para alunos estrangeiros da UEG: que tem como objetivo propiciar
a permanência de acadêmicos que estejam regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial e que sejam estrangeiros em
situação de vulnerabilidade socioeconômica; 4 - Bolsas permanência quilombola: para alunos descendentes de quilombos, matriculados
na UEG, que tem como objetivo propiciar sua permanência; 5 - Bolsas de ações extensionistas: que tem por objetivo o desenvolvimento
de ações extensionistas destinadas a ampliar a interação entre o discente e a sociedade.
A UEG também, por meio de parceria com a Escola de Governo, promoveu projetos de qualificação dos seus servidores. Tendo tido mais
de 650 participações em cursos de diversas modalidades de capacitação.
Com relação a Pesquisa e Pós-Graduação, especialmente de agosto a dezembro, foi priorizado ações alinhadas às prioridades do PPA
do Estado. Entre as ações de destaque no ano está a seleção de projetos de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu propostos por
docentes da UEG. Foram selecionados 24 projetos, cujos os cursos estão atualmente em desenvolvimento. Ademais, a UEG possui 17
(dezessete) Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, sendo na última avaliação quadrienal da CAPES com ano base de 2020. Seis
programas com conceito CAPES 3, seis programas com conceito CAPES 4 e cinco programas aprovados, porém, ainda não realizaram
avaliação. Outra iniciativa foi um convênio firmado com a SEDUC, que irá ofertar mestrados para os docentes em Ensino de Ciências
(PPEC). Serão ofertadas 18 vagas para o Mestrado para atender professores da Educação Básica da rede pública estadual de ensino,
promovendo a formação continuada desses profissionais.
Outra ação relevante foi a realização do VIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), congregando a comunidade acadêmica
e a sociedade em torno do tema "Desafios e Perspectivas da Universidade Pública para o Pós-Pandemia". Foram três dias de evento, de
forma remota, contando com a participação de 2743 inscritos, com 26 atividades. Tais como, comunicações de trabalhos científicos,
seminários temáticos, rodas de conversa e atividades culturais. Ainda foram submetidos 373 trabalhos acadêmicos e científicos que
foram avaliados pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Do ponto de vista de fomento à pesquisa, foram lançados editais de
apoio aos Pesquisadores e aos Programas de Pós-Graduação, objetivando a ampliação da infraestrutura de pesquisa, por meio da
aquisição de equipamentos multiusuários para pesquisa. O primeiro edital (Edital UEG n° 04/2021) apoiou a ampliação da infraestrutura
dos programas de pós-graduação, destinando R$ 4.029.163,27 (quatro milhões vinte e nove mil cento e sessenta e três reais e vinte e
sete centavos) para os 17 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu vigentes. Já um segundo edital (Edital UEG n° 05/2021)
selecionou 27 projetos de pesquisas nas diferentes áreas de conhecimento para promover o desenvolvimento científico, tecnológico e
social, destinando R$ 808.174,45 (oitocentos e oito mil cento e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).
Quanto à área de infraestrutura tecnológica, neste ano de 2021, foi lançado a UEG no PORTAL EXPRESSO. A plataforma de acesso aos
serviços públicos do Estado, que oferece acesso a serviços prestados pela UEG por meio virtual. Ainda com relação a tecnologia dos
serviços ofertados, houve investimento na compra de mais de 100 equipamentos novos de informática afim de abastecer
campus/unidades nas áreas administrativas da universidade.
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OBSERVAÇÕES
Especialmente cabe fazer os seguintes esclarecimentos:
- 10857 ALUNO DE GRADUAÇÃO DIPLOMADO - a disparidade entre o Previsto e Realizado se deve ao acúmulo de processos de
diplomação que havia e que somente foi dada a vazão após a chegada de novo servidor ao setor responsável por esta atividade. Vazão
essa que não dependia de novos recursos financeiros, mas somente mão-de-obra;
- 7481 ALUNO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO MATRICULADO - a disparidade entre o Previsto e Realizado se deve ao fato de que
havia sido tomada a decisão de não abrir as inscrições para os cursos em questão, decisão essa que foi revista no decorre do ano mas
que não veio a gerar execução financeira;
- 7796 EVENTO DE EMPREENDEDORISMO OU INOVAÇÃO REALIZADO - a disparidade entre o Previsto e Realizado com a
consequente execução financeira associada, se justifica em razão de que os recursos executados dizem respeito a repasse a parceiro
que ainda terá a contrapartida da entrega do objeto pactuado a ser realizado.

AÇÃO: 3062 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO (UEG), DECORRENTES DE EMENDAS
PARLAMENTARES IMPOSITIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
Não houve execução financeira dentro da ação 16260 - PROJETOS E ATIVIDADES NA ÁREA DA EDUCAÇÃO (UEG), DECORRENTES
DE EMENDAS PARLAMENTARES / NUMERO
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Pedro Henrique Ramos Sales

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Identificar a necessidade da Sociedade e promover a melhoria da infraestrutura de nosso Estado é o papel da GOINFRA. Assim, com
esse compromisso de atender melhor aos anseios da sociedade goiana, obstina-se pela execução da política estadual de transporte e
obras públicas, compreendendo a realização de obras civis, de infraestrutura e administração de aeródromos, primando pela qualidade,
legalidade e pela conformidade dos nossos processos.

2.2 Legislação
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes-GOINFRA é jurisdicionada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação,
conforme a Lei Estadual nº 20.491, de 25 de junho de 2019. Anteriormente denominada AGETOP, foi criada por meio da Lei Estadual nº
13.550, de 11 de novembro de 1999, com a absorção das atividades do Departamento de Estradas de Rodagem de Goiás – DERGO, do
Consórcio Rodoviário Intermunicipal S/A – CRISA e do setor de obras da GOIASINDUSTRIAL.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Baseado na missão e nos valores da agência, primou-se pela transparência, moralidade, comprometimento, sustentabilidade e valoração
do trabalho em equipe. O que permitiu aperfeiçoar a aproximação da GOINFRA com o cidadão, aperfeiçoar parcerias com órgãos da
administração pública e privada por um trânsito seguro, promover investimento na infraestrutura através do programa Goiás em
Movimento(pavimentação, reconstrução, manutenção, pontes, sinalização, aeródromos, obras civis e qualidade) e garantir a parceria com
o Comando do Policiamento Rodoviário do Estado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Plano Goinfra 2020-2022, Programa Goiás em Movimento 2021-2022, Programa de Compliance Público, . Decreto nº 9.434, de 25 de
abril de 2019, Decreto nº 9.660, de 06 de maio de 2020, Plano Plurianual 2020-2023.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Controlamos cada diretriz do PPA sob responsabilidade da GOINFRA, através
do Sistema de Gestão NOVO SIPLAM - Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual, com a vinculação de um ou
vários produtos a cada liquidação de despesa específica realizada por esta autarquia. Relatórios podem ser disponibilizados, conforme
necessidade, pelo sistema em questão e, desta forma, os programas e ações da Agência e de qualquer outra entidade do Estado,
apresentam transparência e eficiência mas sobretudo, resultados, que auxiliam e direcionam a gestão.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1003 - CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
AÇÃO: 2004 - INFRAESTRUTURA CIVIL SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
A ação de Infraestrutura Civil Sustentável visa atender ao Programa Cidades Inteligentes e Mobilidade Urbana Eficientes, com a
ampliação, construção e adequação de próprios públicos. Os serviços serão executados em várias cidades pela Diretoria de Obras Civis -
DOC e englobam obras em praças, hospitais, presídios, ginásio de esportes, passarelas, unidades de saúdes, dentre outras.
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) finalizou as obras do presídio de Águas Lindas, as obras dos serviços
emergenciais de manutenção do Palácio Conde dos Arcos, na Cidade de Goiás. Realizou a pintura do estádio Olímpico em Goiânia,
parte da reforma do Laboratório Central da GOINFRA, a obra do Ginásio de Esportes – Vila
Propício e a obra do Hospital de Enfrentamento à COVID-19 do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.
Além de manter as obras da adequação da Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico em Goiânia, e as obras dos Centros de
Atendimentos Socioeducativos - CASE's de Luziânia e São Luis de Montes Belos, e iniciar projeto executivo do Hospital de urgências de
Águas Lindas.

OBSERVAÇÕES
O Centro de Excelência do Esporte, hoje pertencente à Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, teve despesa liquidada referente a
exercício anterior. Obras de que tem despesa realizada mas não têm físico, se refere a despesa liquidada de exercício anterior.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1041 - ROTAS DA PRODUÇÃO E DO TURISMO
AÇÃO: 2140 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA, SUAS OBRAS DE ARTES, E AERÓDROMOS ESTADUAIS.
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3180 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTE - FCT
3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
A ação de Manutenção da Malha Viária visa atuar nos 21.867,70 km da malha rodoviária goiana. São executados, pela Diretoria de
Manutenção – DMA, serviços de manutenção, sinalização e restauração de rodovias, buscando melhoria na segurança e qualidade no
escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Também estão contemplados os serviços das Supervisoras que se justificam
por aprimorar o suporte técnico e o controle tecnológico das obras previstas. Dessa maneira, essa ação se faz fundamental no
desenvolvimento econômico de Goiás, ofertando um sistema logístico de transporte eficaz, sobretudo para produtos advindos da indústria
e agropecuária.
Por ser uma atividade contínua a para as Rodovias Não Pavimentadas foram realizados os serviços reconformação da plataforma,
revestimento primário descontínuo e manutenção, além dos serviços de revestimento primário contínuo, terraplenagem, restaurações de
bueiros, recuperações de erosões e aterros, reparo de balsas, manutenção do sistema de drenagem. Nas rodovias Pavimentadas foram
realizados os serviços de manutenção da faixa de domínio, intervenções em segmentos no leito estradal, tais como reparos localizados,
roçagem, limpeza de elementos de drenagem, revitalizações pontuais e intervenções em bueiros. Foram realizados um total de 1.860 KM
EM 10 MESES, sendo os principais trechos: GO-213, de Morrinhos ao trevo da GO-507 (Rio Quente); GO-213, de Caldas Novas ao trevo
de Rio Quente; GO-507, no perímetro urbano de Rio Quente; GO-510, do entroncamento GO-507 a Cabanas; GO-139, no perímetro
urbano de Corumbaíba; GO-507, do entroncamento com a GO-213 a Rio Quente; Diagri (Distrito Agroindustrial de Itumbiara); GO-210, do
distrito de Venda Seca, em Goiatuba, a Porteirão; GO-320, de Edéia a Indiara; GO-147, de Bela Vista de Goiás a Piracanjuba; GO-213,
no perímetro urbano de Morrinhos; GO-219, de Bela Vista a São Miguel do Passa Quatro; GO-515, de Panamá a Goiatuba; GO-210, de
Panamá ao entroncamento com a BR-153; GO-320, no perímetro urbano de Indiara; GO-206, no perímetro urbano de Cachoeira
Dourada; GO-320, no perímetro urbano de Edéia.
Manteve-se o Gerenciamento de Tráfego Rodoviário de Cargas e Passageiros e as equipes de plantão em todas as regiões goianas para
atender as emergências. E os Aeródromos, atualmente, estão em operação com homologação junto à Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) 16 aeródromos no Estado.

OBSERVAÇÕES
Obras de iluminação conservada que tem despesa realizada mas não têm físico, se refere a despesa liquidada de exercício anterior, e o
produto de Rodovia duplicada foi Liquidado nesta ação mas o seu físico foi concentrado na ação de pavimentação.

AÇÃO: 2141 - PAVIMENTAÇÃO DA MALHA VIÁRIA E CONSTRUÇÃO DE SUAS OBRAS DE ARTES, E
AERÓDROMOS ESTADUAIS.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3180 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTE - FCT
3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
A ação Pavimentação da Malha Viária visa atuar em trechos prioritários da malha rodoviária goiana, através da Diretoria de Obras
Rodoviárias - DOR, executando serviços de implantação, pavimentação e sinalização rodoviária, buscando melhorias na segurança e
qualidade no escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Também estão contemplados os serviços das Supervisoras que
se justificam por aprimorar o suporte técnico e o controle tecnológico das obras previstas . Dessa forma, essa ação se faz fundamental no
desenvolvimento econômico de Goiás, garantindo um sistema logístico de transporte eficiente para a indústria e agropecuária.
Foram entregues as pontes sobre os rios Parana, GO-116 / GO-458, no municipio de formosa; rio Santa Maria, rodovia GO-236, trecho:
Alvorada do Norte / Flores de Goias, rio Mangabeira na GO-230, trecho: entr. GO-157 Água Fria de Goias/ Mimoso; rio do Peixe, trecho:
Matrincha - GO - 164 (povoado de Tiririca); 147 km de novas rodovias pavimentadas; e a contratação de empresas especializadas em
serviços de conservação preventiva de pavimentos asfálticos a serem prestados nos municipios do Estado de Goiás que aderiram ao
Programa Goiás em Movimento Municipios.

OBSERVAÇÕES
Os produtos com liquidação realizada mas sem realização física, indica despesa de exercício anterior.

AÇÃO: 2142 - RECONSTRUÇÃO DA MALHA VIÁRIA, SUAS OBRAS DE ARTES, E AERÓDROMOS ESTADUAIS.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
3180 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTE - FCT

REALIZAÇÕES
A ação Reconstrução da Malha Viária visa atuar em trechos prioritários da malha rodoviária goiana, através da Diretoria de Obras
Rodoviárias - DOR, realizando serviços restauração de rodovia e semi-implantação de rodovias não pavimentadas, buscando melhorias
na segurança e qualidade no escoamento da produção e no fluxo de turistas no Estado. Também estão contemplados os serviços das
Supervisoras que se justificam por aprimorar o suporte técnico e o controle tecnológico das obras previstas.
A ação de Reconstrução da Malha Viária beneficiou trechos da GO-436, GO-060, GO-326, GO-010, GO-414, GO-568, GO-132, GO-080,
GO-112, GO-116, GO-538, restauração do trevo do DAIA e a restauração e alargamento da Avenida Modesto de Carvalho (GO-206) em
Itumbiara.

OBSERVAÇÕES
O produto de Rodovia duplicada foi Liquidado nesta ação mas o seu físico foi concentrado na ação de pavimentação.

AÇÃO: 2143 - SEGURANÇA RODOVIÁRIA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
3180 - FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTE - FCT

REALIZAÇÕES
Para garantir segurança e proteção ao usuário da malha rodoviária goiana, a Goinfra investiu na disponibilidade de 361 equipamentos de
fiscalização eletrônica de velocidade, que monitora 476 faixas, assim como na manutenção das bases de fiscalização da Policia
Rodoviária de Goiás.

OBSERVAÇÕES
A ação de Segurança Rodoviária visa garantir aos melhoria na fiscalização rodoviária para garantir segurança e proteção ao usuário da
malha rodoviária goiana; a implementação melhora diretamente as condições de segurança e de transporte da região contemplada,
incrementando os indicadores relacionados da gestão estadual.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3190 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

MARCELO ALVES DE SOUSA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Exploração de serviços de distribuição e exploração de gás natural, de produção própria ou de terceiros, podendo inclusive importar, para
fins comerciais, industriais, residenciais, automotivos, de geração termelétrica ou quaisquer outras finalidades e usos possibilitados pelos
avanços tecnológicos, podendo participar de outros empreendimentos cuja finalidade esteja relacionada com seu objetivo social, para o
que poderá constituir ou participar de outras sociedades.

2.2 Legislação
Lei n° 13.641, de 09 de junho de 2000 (Lei de Criação da Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. – Goiasgás), alterada pela Lei n°
14.908, de 09 de Agosto de 2004

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O Governo do Estado de Goiás sancionou, em 09/06/2000, a Lei n° 13.641, que autorizou o Poder Executivo a constituir a Agência
Goiana de Gás Canalizado S.A., uma empresa de economia mista. A constituição da Companhia se deu por intermédio das ações do
ESTADO DE GOIÁS que, entendendo a importância que o gás natural vinha demonstrando em todo o mundo, como variável chave na
busca do desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a indústria desse energético na região. Esse
modelo, consolidado na Goiasgás, buscou conciliar o preceito constitucional – que estabelece como de competência dos Estados
membros da Federação a distribuição de gás canalizado – com a necessidade de se promover uma gerencia empresarial para a
distribuição de gás natural e com uma solução que contempla as limitações dos recursos do tesouro nos Estados.
Ações empresariais e principais desafios: as questões afeitas à logística de transporte do gás natural vêm sendo avaliados em
profundidade com os agentes do setor no país, com uma mobilização de esforços, como é sabido, que conta, com a ação de todos os
sócios da Goiasgás, incluindo o Governo do Estado de Goiás, que tem feito gestões junto ao Ministério de Minas e Energia, Ministério do
Meio Ambiente, IBAMA e ANP, no sentido de buscar apoio para iniciativa de se construir um gasoduto de transporte a partir do Gasoduto
Bolívia Brasil – GASBOL, até o Estado de Goiás. Pelo fato de não existir a distribuição de gás natural canalizado no Estado de Goiás, a
Companhia buscou no ano de 2006 uma alternativa para viabilizar a distribuição do gás natural em Goiás, através do gás natural
liquefeito – GNL. Por intermédio da GNL GEMINI Logística e Comercialização de Gás LTDA - GÁSLOCAL, em Novembro de 2006 o
Estado de Goiás, passou a contar com uma nova matriz energética, iniciando a distribuição de gás natural no Estado, no entanto, o
contrato de compra e venda de gás natural entre as partes se encerrou em novembro de 2018 e o mesmo não foi renovado. Com vistas à
utilização de combustíveis alternativos ao gás natural liquefeito a GOIASGÁS, avançou significativamente no processo de
desenvolvimento de Projetos de Gás Natural de Origem Renovável – Biometano, a partir da vinhaça da cana de açúcar, resíduos
orgânicos industriais e de resíduos de animais.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Acordo de confidencialidade mútua assinado com uma empresa da cidade de Curitiba para a produção de Biometano através de
resíduos orgânicos em Goiás;
- Acordo de confidencialidade mútua assinado com o Centro Internacional De Energias Renováveis - CIBiogás para a produção de
Biometano em Goiás;
- Termo de Confidencialidade assinado com uma grande indústria na cidade de Rio Verde para um futuro contrato de compra e venda de
gás natural;
- Acordo de confidencialidade mútua assinado com uma empresa do Estado do Mato Grosso para analisar a viabilidade de transportar
gás natural liquefeito – GNL;
- Acordo de confidencialidade mútua assinado com uma empresa do Estado do Paraná para a produção de Biometano em Goiás.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
-Expansão da rede de distribuição de gás natural canalizado para o segmento veicular;
-Retomar a comercialização do gás natural canalizado para o segmento veicular;
-Implantação da rede de distribuição de gás natural canalizado para o segmento industrial;
-Implantação das plantas de produção e distribuição de Biometano.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1029 - MATRIZ ENERGETICA DE GOIÁS
AÇÃO: 3035 - GÁS NATURAL EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3190 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

U.O.: 3190 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

REALIZAÇÕES
O projeto para a comercialização de gás natural industrial continua em andamento, ainda não foi concluído.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3191 - GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM

INSTITUCIONAL

1. Gestor

HIPOLITO PRADO DOS SANTOS

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formado em Análise de Sistema com vasta experiência em TI e desenvolvimento.

2.2 Legislação
Lei Estadual nº 19.064, de 14 de outubro de 2015;
Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016;
Estatuto Social – GOIÁS TELECOM; e
Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No período de janeiro à maio tivemos algumas parcerias fechadas que aumentou a capilaridade para fornecimento de nosso portfólio.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Implantação do Compliance, Ouvidoria, Regimento Interno dos Conselhos Administrativo e Fiscal, Código de Conduta, Definição dos
fluxos das principais atividades, Confecção do novo site para dar total transparências a gestão da empresa e estabelecimento do
processo de Gestão de Contratos e Convênios.
Reestruturação do Organograma com a criação das áreas de Contabilidade, Jurídico, Compliance e Financeiro.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Controle das vigências dos Contratos e Convênios;
Nº de Órgãos Atendidos x Solicitados;
Controle de SLA dos links atendidos (NOC - Network Operations Center);
Controle das Atividades de Campo (Área Técnica - 5W 2H).

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1003 - CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
AÇÃO: 3007 - INCLUSÃO DIGITAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3191 - GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM

U.O.: 3191 - GOIAS TELECOMUNICACOES S.A. - GOIASTELECOM

REALIZAÇÕES
Municípios atendidos:
Formoso e Campinas Sul

OBSERVAÇÕES
Convênio – VENON Connect - que aumenta a capilaridade nos municípios acima.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

INSTITUCIONAL

1. Gestor

FRANCISCO ANTÔNIO CALDAS DE ANDRADE PINTO

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Explorar a operação de serviços de transporte coletivo de passageiros, de característicos urbanos, em municípios, aglomerados urbanos
e áreas metropolitanas.

2.2 Legislação
2.2 - Legislação
Lei estadual nº 13.049/1997 de 16/04/1997
Lei estadual nº 13.086/1997 de 19/06/1997
Lei estadual nº 15.047/2004 de 29/12/2004
Lei estadual n.º 15.516 de 05/01/2006
Lei estadual n.º 16.118 de 04/09/2007
Lei estadual n.º 15.346/2005 de 14/09/2005
Lei 15.047 de 29/12/2004
Deliberação CDTC n.º 058/2007 de 24/07/2007
Deliberação CDTC n.º 065/2010 de 15/12/2010
Lei Estadual n.º19.217 de 11/01/2016
Lei Estadual n.º 19.283 de 04/05/2016

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
3. Auto-Avaliação da Gestão
3.1 - Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
3.1. - Ações impactantes
3.1.1. – Ação de Melhoria da Infraestrutura de transporte do Eixo Anhanguera
3.1.1.1 Manutenção / Conservação dos Terminais de Integração de Passageiros e Estações do Eixo Anhanguera, foi realizada nas 19
(dezenove) estações e nos 07 (sete) terminais do Eixo Anhanguera e extensões pelo Consórcio RedeMob. As ações executadas estão
descriminadas abaixo:
• Terminal Padre. Pelágio
a) Irrigação das plantas e áreas ajardinadas
b) Serviço de limpeza do terminal, manutenção das instalações físicas; manutenção e conservação dos gramados
c) Substituição de torneiras, registros, canos e hidrossanitárias
d) Limpeza e recuperação das valas de esgoto;
e) Revisão nas instalações e troca de lâmpadas elétricas do terminal;
f) Limpeza da caixa d’água e da fossa séptica;
g) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
• Terminal Dergo
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
b) Revitalização da sinalização horizontal no acesso ao terminal
c) Reparos nos banheiros e revisão nas instalações hidrossanitárias
d) Reparos das instalações elétricas;
e) Manutenção de bebedouros;
f) Manutenção de bebedouros;
g) Troca de calhas danificadas
• Terminal da Praça A
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura de grades metálicas;
d) Reparo e pintura em banheiros;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
g) Irrigação das plantas e jardins;
• Terminal Praça da Bíblia
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura da grade metálica e paredes;
d) Pintura de sinalização horizontal;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Construção de banheiros para os funcionários;
• Terminal Novo Mundo
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
b) Reparos em banheiros;
c) Revisão nas instalações elétrica e hidrossanitárias;
d) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
e) Irrigação das plantas e jardins;
f) Instalação de equipamentos de segurança
g) Reforma / Recuperação dos Pilares de sustentação da cobertura
A Metrobus concluiu a obra de recuperação e reforço em 42 pilares e vigas de sustentação da cobertura do Terminal Novo Mundo, com
investimento total de R$ 329 mil. O que motivou o serviço de manutenção preventiva da estrutura foram os danos causados em razão do
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tempo por conta da corrosão da armadura e perda de resistência do concreto que fica exposto ao contato com gases nocivos e à
umidade.
O trabalho teve início em 19 de setembro de 2021 e foi concluído em menos de dois meses de obras, cerca de dez dias antes do
planejado pelo Departamento de Engenharia da Metrobus. Durante a execução da obra não foram necessárias mudanças das linhas de
ônibus em Goiânia e suas extensões, assim como também não houve atrasos na programação dos veículos das empresas e no Eixo
Anhanguera.
  
A obra foi uma necessidade para garantir a solidez, segurança e durabilidade da estrutura do terminal onde circula diariamente em torno
de 30.000 usuários do serviço de transporte coletivo.
• Terminal Trindade
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Reparos em sanitários;
c) Revisão nas instalações elétrica e hidrossanitárias;
d) Instalação de equipamentos de segurança
• Terminal Goianira
e) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
f) Reparos em banheiros;
g) Revisão nas instalações elétrica e hidrossanitárias;
h) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
i) Irrigação das plantas e jardins;
j) Instalação de equipamentos de segurança
• Estações de Embarque / Desembarque
a) Serviço de limpeza e conservação das estações
b) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
3.1.1.2 Reparo do Gradil de Segregação da Via exclusiva dos ônibus
A Metrobus executou em torno de 65% dos reparos e pinturas do gradil que faz a demarcação do trajeto dos ônibus do Eixo Anhanguera
nos dois sentidos, do terminal Padre Pelágio ao Novo Mundo. Ao todo são quase 14 quilômetros de extensão da via.
O que motivou a recuperação foram os danos provocados no equipamento de segurança em razão de colisões e também de atos de
vandalismo. 
A recuperação do gradil de todo o trajeto contribui para uma rota de viagem mais segura, já que traz uma sinalização melhor para os
motoristas, além de garantir o fluxo dos veículos e a prevenção de incidentes para os usuários do transporte coletivo. Os reparos são
fundamentais para impedir o trânsito de outros veículos no trajeto, assim como o de pedestres.
3.1.2. Rede de Conectividade para os usuários do Eixo Anhanguera
A Rede de Conectividade para os usuários do Eixo Anhanguera tem o objetivo de tornar os serviços da Metrobus mais atrativos para os
usuários do sistema de transporte da RMG.
Esta Rede será implantada após a implantação do novo sistema de bilhetagem através do Consórcio RedeMob por meio Consórcio
Operacional integrado por todas concessionárias da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos, Consórcio RedeMob, que tem por
objeto a consecução das obrigações acessórias previstas nos contratos de concessão firmado pelas concessionários com o órgão Gestor
da Rede de Transporte Coletivo

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA/LOA a entidade utiliza ainda os seguintes instrumentos de Planejamento:
• Contrato de Concessão de Serviços de Transporte firmado entre a Metrobus e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, onde
constam ações a serem desenvolvidas pela entidade com os respectivos prazos de realização;
• Plano de Ação com metas definidas pela Diretoria Executiva
• Programa de Compliance Público
• Programa Goiás de Resultados

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
I. Número/mês de manutenção de terminais e estações do Eixo Anhanguera realizada
II. Metros /mês de manutenção da estrutura de segregação realizada
III. Passageiros Transportados/Mês:
IV. Índice de Passageiros por Quilômetro – IPK:
V. Índice de Passageiros Equivalente por Quilômetro – IPK_
VI. Percurso Médio Mensal – PMM
VII. Tarifa Média:
VIII. Fator de Cumprimento de Viagens

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1003 - CIDADES INTELIGENTES E MOBILIDADE URBANA EFICIENTE
AÇÃO: 3003 - AÇÃO DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE DO EIXO ANHANGUERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

U.O.: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

REALIZAÇÕES
INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO NAS RAMPAS DE ACESSO ÀS ESTAÇÕES DE EMBARQUE DO EIXO ANHANGUERA
Os acessórios foram instalados para dar mais conforto aos passageiros no momento do embarque e desembarque nas linhas do Eixo,
garantindo assim maior orientação e sensação de segurança. Os guarda-corpos começaram a ser instalados nas plataformas do Eixo no
final de 2019, no entanto, por conta da pandemia do novo coronavírus, houve um período de recesso e os serviços foram retomados no
final de 2020. A previsão de conclusão inicialmente era para agosto de 2021, mas foi antecipada em dois meses. A instalação dos
Guardas Corpos propiciou maior bem estar aos passageiros em face do aumento da sensação de segurança durante o acesso às
estações
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DOS TERMINAIS E PLATAFORMA
Os serviços de manutenção e conservação dos Terminais de Integração e estações de embarque do Eixo Anhanguera foram executados
nos sete dias da semana e propiciou conforto e segurança durante durante o período de permanência dos usuários do serviço de
transporte nestes equipamentos público
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Todos os pilares de sustentação da cobertura do Terminal Novo Mundo estavam corroídos/danificados pela ação do tempo , colocando
em risco a integridade dos passageiros que por ali circulam diariamente. A obra foi uma necessidade para garantir a solidez, segurança e
durabilidade da estrutura do terminal onde circula diariamente em torno de 30.000 usuários do serviço de transporte coletivo.

OBSERVAÇÕES
Os guarda-corpos são caracterizados como importantes materiais de restrição ao acesso a áreas perigosas e, principalmente, de
conscientização dos usuários do transporte coletivo para o correto uso das passarelas para embarcar nos ônibus.
Os Pilares de sustentação da cobertura do terminal Novo Mundo foram construídos há quase 34 anos e durante este período não foi
realizada nenhuma ação de manutenção de sua estrutura.
A recuperação do gradil contribuirá para realização de viagens com mais seguraça, já que traz uma sinalização melhor para os
motoristas, além de garantir o fluxo dos veículos e a prevenção de incidentes para os usuários do transporte coletivo.
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AÇÃO: 3004 - REDE DE CONECTIVIDADE PARA OS USUÁRIOS DO EIXO ANHANGUERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

U.O.: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

REALIZAÇÕES
Não foram concluído os estudos para implantação de conectividade sem fio para os usuários dos serviços prestados pela Metrobus no
Eixo Anhanguera., com a implantação da Nova Anhanguera com ônibus eletrificados, prevista para o segundo semestre do ano de 2022,
este projeto será implantado.
AÇÃO: 3005 - RENOVAÇÃO DE FROTA PARA O EIXO ANHANGUERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

U.O.: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A

REALIZAÇÕES
Não há previsão de aquisição de frota para o Eixo Anhanguera no exercício 2021
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Pedro Henrique Ramos Sales

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A AGEHAB tem como atividade finalística a execução das políticas públicas, programas e ações voltadas ao direito de habitação, bem
como a regularização fundiária, especialmente da população que não dispõe de meios para prover as suas necessidades habitacionais.

2.2 Legislação
Lei nº 14.542/03, concessão de crédito outorgado do ICMS nas operações internas, com mercadorias destinadas a construções
vinculadas ao Programa Habitar Melhor;
Lei nº 16.559/09, autoriza subsídio complementar "Cheque Moradia" para o Programa Habitar Melhor;
Decreto nº 7.419/11, que regulamenta a Lei nº 14.542/03;
Lei nº 20.954/20, sobre a Regularização Fundiária;
Lei nº 21.219/2021, regras e critérios para a reforma e a construção de UHs.
Lei nº 21.186/2021, cria o auxílio moradia.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A gestão está marcada pela busca incessante da redução do déficit habitacional do Estado e da retomada de obras paralisadas com o
objetivo precípuo de levar moradia digna e de qualidade para as famílias vulneráveis do Estado. Ademais, visa promover a construção e a
reforma de equipamentos comunitários, que são espaços de integração e convivência social, com foco na prevenção e minimização dos
efeitos da vulnerabilidade social.
No que tange aos projetos de construção e reforma pelo Programa Goiás Social, coordenado pelo Gabinete de Políticas Sociais (GPS),
com execução da AGEHAB, utilizando recursos do Fundo Protege, está em execução a relevante missão de entregar Unidades
Habitacionais Construídas, a custo zero para o beneficiário, e após a devida reformulação, implementar o novo programa de Reforma de
Unidades Habitacionais, com a devida assistência técnica.
Na esfera da Regularização Fundiária foram entregues 1357 escrituras em 2021, marcando um considerável avanço em relação aos anos
anteriores.
Por fim, no mês de dezembro de 2021 foi implementado o auxílio moradia (aluguel social), que já possui mais de 3000 beneficiários
cadastrados, os quais receberão mensalmente R$ 350,00, por até 18 meses, com o intuito de amparar as pessoas e famílias com maior
vulnerabilidade e reduzir o déficit habitacional no Estado.
Registre-se que em virtude da mudança na gestão da AGEHAB, efetivada em 20/09/2021, muitas estratégias acerca dos projetos, das
obras em andamento ou daquelas a serem retomadas, foram replanejadas, visando a eficiência, a eficácia e o melhor uso dos recursos
públicos.
O programa “Moradia como base da cidadania” da AGEHAB reduziu, no exercício de 2021, o Déficit habitacional total no Estado de Goiás
de 155.769 famílias (dados do CadÚnico 2020*) para 149.872 famílias, sendo a redução direta e definitiva (entrega de unidade
habitacional) para 1.505 famílias, indireta e temporária (auxílio moradia – “aluguel social”) para 3.035 famílias, e indireta e definitiva
(escrituras de regularização fundiária) para 1.357 famílias.
*Obs 1: Em virtude do fechamento dos dados do exercício de 2021 do CadÚnico estar previsto para março de 2022, foram utilizados os
dados oficiais relativos ao Déficit Habitacional total do Estado de Goiás no exercício de 2020.
**Obs 2: A redução do déficit habitacional apresentada considerou a hipótese de que cada unidade habitacional entregue, cada cartão do
auxílio moradia entregue e cada escritura de regularização fundiária entregue, supriu o déficit de uma família.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Para nortear as políticas públicas habitacionais no Estado, a AGEHAB se baseia nos Programas do Governo Estadual, os quais
estabelecem metas e ações a serem realizadas para a conquista dos objetivos planejados, conforme Plano Estratégico AGEHAB 2021 -
2023. O planejamento também é efetivado segundo os dados provenientes do Estudo de Déficit Habitacional e do Índice Multidimensional
da Carência das Famílias do Instituto Mauro Borges - IMB.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Para mensurar o desempenho, além das metas e indicadores previstos no Plano Estratégico AGEHAB 2021 - 2023, são utilizados o
Déficit Habitacional do Instituto Mauro Borges (IMB), bem como o número de famílias beneficiadas, para os projetos de construção e
reforma de unidades habitacionais.
Já para a construção e reforma de equipamentos comunitários, são utilizados os seguintes indicadores: a demanda local, a necessidade
do equipamento solicitado e a efetividade no atendimento de toda a comunidade.
Na Regularização Fundiária, são utilizados como indicadores: o quantitativo de escrituras entregues e a quantidade de imóveis
regularizados.
No aluguel social é utilizado como indicador o número de famílias cadastradas no
CadÚnico beneficiadas com o aluguel social a cada ano.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1032 - MORADIA COMO BASE DA CIDADANIA
AÇÃO: 2114 - EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

REALIZAÇÕES
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A entrega dos 02 equipamentos comunitários construídos, bem como as reformas em andamento, proporcionam a melhoria do lazer, da
cultura, da educação, do esporte e da diversão nas comunidades onde as obras são entregues, em todas as regiões do Estado, e
resultam na mitigação da vulnerabilidade social local.
As obras são executadas em parceria com os municípios e Organizações da Sociedade Civil.

OBSERVAÇÕES
1) Quase todos os produtos existentes nesta ação são executados com recursos do crédito outorgado (ICMS), razão pela qual não
apresentam valores liquidados.
2) O produto 15820 - Infraestrutura para implantação de conjunto residencial apresentou valores liquidados em 2021 nesta ação,
entretanto, como visa a estruturação de conjunto residencial, terá a continuidade e valores físicos realizados na ação 2116 - Habitação de
Interesse Social, no exercício 2022.

AÇÃO: 2115 - GOIÁS ESCRITURAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

REALIZAÇÕES
O principal resultado da ação consistiu na entrega de 1.357 escrituras de regularização fundiária, além disso, efetivou-se o destravamento
e a retomada da tramitação de processos sobrestados há vários anos, visando a subsequente entrega aos cidadãos goianos das
escrituras de regularização fundiária.
Ressalta-se a parceria com o Fundo Protege, com aporte de 7 milhões de reais para os levantamentos planialtimétricos,
georreferenciamentos, projetos urbanísticos e cadastro dos beneficiários, que permitirão novas entregas em 2022.
AÇÃO: 2116 - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

REALIZAÇÕES
A AGEHAB entregou aos cidadãos goianos 1.505 Unidades Habitacionais Construídas, e tem fortalecido sua rede de parcerias com os
Municípios, Governo Federal, Construtoras e Organizações da Sociedade Civil, bem como buscado executar as políticas públicas,
programas e ações habitacionais, com transparência e celeridade, com foco no atendimento à população vulnerável.
Nesse sentido, esta Agência atuou firmemente para a publicação das Leis Estaduais nº 21.219/2021 e nº 21.217/2021, que atualizou
valores, regras e critérios para a reforma e a construção de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar, ampliando ou
incluindo recursos do Crédito Parceria (outorgado ICMS) ou do Fundo Protege, bem como estabeleceu mudanças importantes, como a
atualização de valores do crédito outorgado de até R$ 20 mil para até R$ 42 mil por unidade habitacional, respectivamente.
Assim, foi possível avançar na contratação de empresas construtoras de Unidades Habitacionais, com a celebração de 31 contratos no
mês de dezembro de 2021.

OBSERVAÇÕES
1) No residencial Nelson Mandela - Conjunto Vera Cruz - Goiânia, apesar de existirem valores liquidados, a obra foi entregue em
exercícios anteriores;
2) No loteamento Setor Aeroporto - Damianópolis, apesar de existirem valores liquidados, a obra ainda não foi concluída;
3) Algumas obras não apresentam valores liquidados, em virtude da execução se dar com recursos do crédito outorgado (ICMS);
4) Algumas obras, como as constantes no produto 15780 - Construção - Protege, apresentam pequenos valores liquidados, todavia, sem
percentual executado ou valor físico realizado, por se tratarem de valores liquidados relativos às etapas preliminares da construção
(ensaios geotécnicos, topografia e patamarização).

AÇÃO: 2248 - PRA TER ONDE MORAR - AUXÍLIO-MORADIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 3194 - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S/A

REALIZAÇÕES
Foram atendidas 3.035 famílias com o auxílio moradia ("aluguel social") criado em novembro de 2021.
A nova linha de atendimento da Agehab contra o déficit habitacional tem o objetivo de ajudar famílias e pessoas com vulnerabilidade
socioeconômica, e com a renda comprometida com o aluguel, a arcar provisoriamente com custos de moradia. São R$ 350 mensais por
18 meses, prorrogáveis por mais 18 meses.
A ação cria mecanismo de alcance imediato das famílias em condições de pobreza, vulnerabilidade e endividamento familiar para garantir
o direito à segurança habitacional, com a transferência de recursos financeiros que assegurem o direito social à moradia digna, por
intermédio da transferência direta de renda para custear a locação de imóveis ou o pagamento da prestação da casa própria, por tempo
determinado.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Tiago Freitas de Mendonça

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formular e executar políticas públicas voltadas à agricultura, pecuária e abastecimento: políticas de assistência técnica, extensão rural,
pesquisa agropecuária, sanidade animal e vegetal, promover a regularização fundiária, otimizar o abastecimento de alimentos, planejar e
supervisionar os projetos de irrigação de interesse do Estado de Goiás. Enfim, promover a competitividade do agronegócio goiano em
sinergia com as demandas do setor, desde a produção até a comercialização.

2.2 Legislação
LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019;
LEI Nº 20.417, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019;
DECRETO Nº 9.569, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) foi recriada, em Goiás, após a sanção pelo governador
Ronaldo Caiado, da Lei nº 20.417 (de 6 de fevereiro de 2019), e a publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás no dia 8 de fevereiro.
É responsável, juntamente com Agrodefesa, Ceasa e Emater, pela condução da política agrícola do Estado.
Conforme as diretrizes do Governo, as ações são desenvolvidas em consonância com as demandas da sociedade organizada e
participação das principais entidades públicas e privadas ligadas direta ou indiretamente ao setor rural para uma atuação sistêmica,
participativa, descentralizada, ágil e eficiente.
O secretário Tiago Freitas de Mendonça assumiu a Pasta em 28/04/2021 antes cargo ocupado por Antônio Carlos de Souza Lima Neto.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Cadeia de Valor, Plano Estratégico, Câmara Temática para levantamento de demandas e Banco de Projetos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Percentual de Recursos Deliberados - FCO;
Quantidade de Cartas Consulta para Financiamento Deliberada e Aprovada - FCO;
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED);
Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP).

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1035 - O AGRO É DE TODOS
AÇÃO: 3042 - GOIÁS RURAL SUSTENTÁVEL E EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 3201 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

REALIZAÇÕES
 Investimentos: Os investimentos empenhados do Governo de Goiás para fortalecer o setor agropecuário já somam mais de R$ 139,79
milhões de 2019 a dezembro de 2021, uma forte atuação e empenho do governador Ronaldo Caiado para proporcionar desenvolvimento
a todos que integram o segmento agro no Estado, especialmente para o agricultor familiar. Além desses investimentos, o Estado atuou,
em parceria com instituições financeiras, para o aporte de mais de R$ 2,27 bilhões ao segmento rural, por meio do FCO, de 2019 a 2021.
 Mecaniza Campo: Até dezembro de 2021, o Governo de Goiás entregou 625 máquinas e implementos aos municípios goianos por meio
do programa Mecaniza Campo. Mais de 97% das prefeituras receberam ao menos um item entre retroescavadeiras, caminhões
basculantes, caminhões-pipa, tratores agrícolas e motoniveladoras. O valor total do investimento foi de R$ 128 milhões.
 Regulariza Campo: Projeto de regularização fundiária que legaliza terras devolutas do Estado de Goiás. De janeiro de 2019 até
dezembro deste ano, foram entregues, aproximadamente, 200 títulos de domínio, que representam 47,9 mil hectares em 12 municípios,
com mais de R$ 2,79 milhões de arrecadação.
 O Agro é Social – gerando renda e transformando vidas: Em 2021, com a adesão ao Programa de Fomento às Atividades Produtivas
Rurais, em parceria com o Governo Federal, é iniciado o repasse de um total de R$ R$ 3.734.400,00 milhões que beneficiará diretamente
1.556 famílias rurais de 50 municípios com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) para que possam investir em suas atividades
produtivas com assistência técnica da Emater para gerar excedente e renda e melhorar a qualidade de vida no campo.
 Câmara Técnica da Cadeia Láctea: Foi criada, por intermédio do Governo de Goiás, através da Seapa, para atender aos anseios de
produtores de leite e de indústrias de laticínios em busca de solucionar conflitos do setor. É um trabalho que mostra a importância de
políticas públicas para integrar e fortalecer a cadeia produtiva do leite no Estado, presente nos 246 municípios goianos. Todo mês,
representantes de produtores e indústrias participam de reuniões para discutir preços do mercado, publicados no Boletim de Mercado do
Setor Lácteo Goiano.
 FCO Rural: A Seapa realiza análise técnica de cartas-consulta de valor igual ou superior a R$ 500 mil para financiamentos rurais com
recursos do FCO, que são direcionadas à apreciação do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás (CDE). Em 2021, o número
de cartas-consulta deferidas para o FCO Rural chegou a 1.012, totalizando R$ 993,8 milhões para atividades agropecuárias no Estado.
Em relação a 2020, o crescimento foi de 119,5% no número de cartas-consulta aprovadas e de 112,5% do valor total destinado à
contratação pelos produtores goianos. Em 2020, a Seapa foi responsável pela análise técnica de 461 cartas-consultas, que resultaram na
aprovação de R$ 467,7 milhões em recursos. Já em 2019, foram aprovados R$ 811,87 milhões na modalidade rural, com análise técnica
de 362 cartas-consulta.
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 Bioinsumos: O Governo de Goiás publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) de 17 de maio de 2021, a Lei nº 21.005, que institui o
Programa Estadual de Bioinsumos. O objetivo do Programa, proposto pela Seapa, é ampliar e fortalecer a adoção de práticas para a
evolução do setor agropecuário, com a expansão da produção, do desenvolvimento e da utilização de bioinsumos e sistemas de
produção sustentáveis. Goiás é pioneiro, no País, na criação da lei estadual.

OBSERVAÇÕES
*Produto 10959 - NÚCLEO ESTADUAL DE AGRICULTURA IRRIGADA ESTRUTURADO / NUMERO - Está em fase de desenvolvimento
Projeto de Parceria entre a SEAPA, Prefeitura Municipal de Flores de Goiás e empresa privada, para desenvolvimento da Fruticultura
Irrigada envolvendo 30 pequenos produtores;
*Produto 14343 - CARTA CONSULTA DO FCO ANALISADA / NUMERO - Serviço de análise de cartas propostas de financiamento do
FCO - Não demanda custos financeiros;
*Produto 14344 - INFORMATIVO DO AGRO PUBLICADO / NUMERO - Publicação de revista digital - Não gerou custos financeiros;
*Produto 7734 - ENCONTRO NO SETOR DO AGRONEGÓCIO REALIZADO / NUMERO - Foram realizados 6 encontros virtuais com
lideranças dos 246 municípios goianos com intuito de incentivar o Serviço de Inspeção Municipal, condição essencial para
comercialização de produtos cárneos nos municípios. Além de demonstrar outras ações da secretaria em prol do desenvolvimento
regional. Não gerou custos financeiros, devido a pandemia do Covid-19 os encontros foram virtuais;
*Produto 8089 - PROJETO DE IRRIGAÇÃO INSTALADO / NUMERO - Não há nenhum Projeto de Irrigação a instalar, previsto para 2021;
*Produto 8103 - REDE DE COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL POR MEIO DE MARKETING E PARCERIA PROMOVIDA / NUMERO -
Não foi apresentado pelo setor responsável nenhum evento realizado e materiais gráficos para ações educativas de Produção Rural
Sustentável voltadas à população e ao Produtor rural distribuídos;
* Produto 8165 - SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES AGROPECUÁRIAS E DE ABASTECIMENTO IMPLANTADO. / NUMERO -
Foram desenvolvido 13 painéis a fim de contribuir com as áreas finalísticas e projetos sociais e Também foi construído painel com dados
do FCO empresarial para subsidiar as reuniões do CDE- GO, através da TI da SEAPA.
* Produto 8718 - PLANO DE FOMENTO AO CRÉDITO RURAL ELABORADO / UNIDADE - Elaboração de Plano de Fomento ao Crédito
Rural - Atividade Administrativa - Não gerou custo financeiros;

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1040 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
AÇÃO: 3045 - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 3201 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

REALIZAÇÕES
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA) promoveu ações de ordem da segurança alimentar e nutricional
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em diversas regiões do Estado de Goiás, fator muito importante para diminuir a vulnerabilidade alimentar, principalmente diante das
restrições causadas no período da pandemia, que afetaram as condições sociais em todo o Estado.
Fora efetuado um Termo de Cooperação com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) para gestão do Banco de Alimentos da
CEASA, bem como a finalização da aquisição dos equipamentos necessários ao funcionamento do Banco de Alimentos, viabilizando o
funcionamento de uma importante ferramenta para diminuição da vulnerabilidade social.
 Cerveja de Mandioca: Projeto voltado exclusivamente à agricultura familiar, para gerar renda e movimentar a economia dos municípios
por meio da venda de mandioca para a fabricação de cerveja pela iniciativa privada. Desde 2020 já contribuiu para que 95 pequenos
produtores rurais, em 23 municípios de todas as regiões do Estado, pudessem comercializar mais de 1,94 mil toneladas da raiz. Ao todo,
cerca de 800 famílias foram beneficiadas indiretamente com a ação. É parceria entre Seapa, Emater, Retomada e GPS.
 Programa de Aquisição de Alimentos (PAA Estadual): Contribui com a promoção da segurança alimentar de pessoas em situação de
vulnerabilidade social com a compra direta da agricultura familiar. De 2020 até agora, 823 produtores de 92 municípios foram
beneficiados. Ao todo, foram disponibilizados R$ 3,47 milhões.
Foram entregues quatro tratores para fomento da Cadeia Produtiva da Mandioca, visando o fomento à produção de mandioca para
agricultores familiares e aparelhamento técnico as entidades de pesquisa e acompanhamento visando a qualificação da comercialização
em circuitos curtos, apoio a promoção de produtos da agricultura familiar, além de agregar valor aos produtos, de forma a distribuir e
comercializar em mercados locais nos municípios do Estado de Goiás.
Foram equipamentos para fomento da piscicultura, visando o baixo impacto ambiental e, por meio do projeto em voga, estimular o
empreendedorismo e a geração de renda na região beneficiada.

OBSERVAÇÕES
* Produto 8774 - CONVÊNIO PARA GESTÃO DO BANCO DE ALIMENTOS FORMALIZADO / NUMERO - Convênio Renovado entre
CEASA e OVG, por mais um ano - Não gerou custo financeiro, pois trata-se de atividade administrativa.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

JOSÉ ESSADO NETO

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
PROMOVER A SANIDADE ANIMAL, VEGETAL E SAÚDE PÚBLICA.

2.2 Legislação
Lei de Criação de defesa nº 14.645, de 30 de dezembro de 2003, Decreto nº 5.911, de 10 de março de 2004, publicado no Diário Oficial
do estado de Goiás em 15 de maço de 2004, legislação estadual, Leis nºs 13.453/1999 - 13.998, 14.245/2002 e Decretos nºs 5.652/2002
e 6.795/2005, 7.887/2013 e 7.888/2013, Leis federal nºs 8.171/1991 e 9.712/1998.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Goiás como Estado com vocação agropecuário, contribuindo com a produção goiana e nacional de carnes bovinas, suína e avícolas para
exportação tem grande destaque, atendendo as exigências de países importadores, além da geração de emprego na área rural.
A Agrodefesa também busca a produtividade agrícola, desenvolvendo programas sanitários para que as diversas culturas, tais como a
soja, citrus, algodão, videira dentre outras, não sejam prejudicadas pelas pragas que tanto atrapalham a produtividade e a exportação.
Nesse contexto, a AGRODEFESA está sempre aprimorando e buscando novas tecnologias, desenvolvendo programas sanitários e
fiscalizando para que haja alta produtividade e recordes de produção agrícola, para que nossos produtos tenham condições de atender
os mercados mais exigentes.
Gerência de Sanidade Animal - GESAN
• 240 vigilâncias passivas (atendimentos à notificação de suspeita de doenças de notificação compulsória em saúde animal);
• 5.500 vigilâncias ativas em propriedades rurais (fiscalizações, inspeções e vistorias de rebanho);
• 1.062.591 Guias de Trânsito Animal-GTA emitidas;
• 907 granjas avícolas registradas/licenciadas;
• 1.072 estabelecimentos comerciais revendedores de insumos pecuários registrados/licenciados.
Gerência de Sanidade Vegetal - GESAV
No exercício 2021, a Gerência de Sanidade Vegetal, realizou 32 supervisões em áreas com cultivo de banana, citros, cucurbitáceas e uva
e demais ações conforme especificações a seguir:
Algodão
• Fiscalização de medidas fitossanitárias que visem a prevenção em controle da praga Bicudo do Algodoeira (Anthonomus grandis), no
estado de Goiás (Instrução Normativa Estadual n.º 04, de18/09/2019), com índice tolerável de ocorrência da praga em virtude do serviço
oficial.
Banana
• Manutenção do reconhecimento do estado de Goiá como “Área Livre de Sigatoka Negra” (Mycosphaerella fijiensis), exceto onde a praga
se encontra sob controle oficial nos municípios de: Amorinópolis, Aragarças, Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia,
Diorama, Doverlândia, Fazenda Nova, Iporá, Israelândia, Ivolândia, Jaupaci, Jussara, Mineiros, Moiporá, Montes Claros de Goiás,
Palestina de Goiás, Piranhas, Santa Fé de Goiás e Santa Rita do Araguaia (Instrução Normativa Federal n.º 44, de 22/10/2018);
• Levantamento fitossanitário da praga quarentenária Fusarium oxysporum, em cultivos de banana, onde até o presente momento não foi
detectada a presença da praga (Instrução Normativa Federal n.º 30, de 05/06/2020);
• Supervisões em propriedades e unidades de higienização de caixas plásticas de comercialização de frutos de banana.
Citros
• Manutenção do reconhecimento de “Área sob Erradicação do Cancro Cítrico” nos municípios de Itajá, Jataí e Lagoa Santa;
• “Área sob Sistema de Mitigação de Risco (SMR)” no município de Inaciolândia e "Área Sem Ocorrência para o Cancro Cítrico" para os
demais municípios do estado de Goiás (Portaria Federal n.º 414, de 04/10/2021);
• Levantamento fitossanitário da praga quarentenária Huaglongbing (HLB) em pontos de armadilhamento, onde até o presente momento
não foi detectada a presença da praga (Portaria Federal n.º 317, de 21/05/2021);
• Levantamento fitossanitário para a praga quarentenária presente, Pinta Preta (Guignardia citricarpa), presente apenas em 27 municípios
goianos sob controle oficial (Instrução Normativa Estadual n.º 01, de 22/01/2020);
• Levantamento fitossanitário da praga quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca-da-Carambola), em pontos de armadilhamento,
onde até o presente momento não foi detectada a presença da praga;
Cucurbitáceas
• Monitoramento fitossanitário da praga Mosca-das-Frutas (Anastrepha grandis) sob Sistema de Mitigação de Risco (SMR) em cultivos de
cucurbitáceas (abóbora, melancia, melão) em 14 municípios do Estado de Goiás reconhecidos pelo Ministério da Agricultura (MAPA) para
exportação, compossibilidade de expansão para mais 02 municípios ainda no ao de 2021.
Feijão
• Fiscalização de medidas fitossanitárias que visem a prevenção e controle da Mosca Branca (Bemisia tabaci biótipo B) e do Vírus do
Mosaico Dourado do Feijoeiro (VMDF) no estado de Goiás (Instrução Normativa Estadual n.º 05, de 26/04/2018), com índices toleráveis
de ocorrência da praga em virtude do serviço oficial.
Girassol
• Fiscalização de medidas fitossanitárias que visem a prevenção e controle da praga ferrugem asiática da soja que germinam nas
entrelinhas da cultura do girassol (Instrução Normativa Estadual n.º 08, de 22/12/2017).
Soja
• Fiscalização de medidas fitossanitárias que visem a prevenção e controle da praga Ferrugem Asiática da Soja (Phakopsora pachyrhizi)
no estado de Goiás (Instrução Normativa Estadual n.º 08, de 06/11/2014);
Levantamento fitossanitário da praga Ferrugem Asiática da Soja em cultivos da soja safra 2021/2022.
Tomate
• Fiscalização de medidas fitossanitárias que visem a prevenção e controle da Mosca Branca (Bemisia tabaci biótipo B) e do Geminivírus
no estado de Goiás (Instrução Normativa Estadual n.º 05, de 26/04/2018), com índices toleráveis de ocorrência da praga em virtude do
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serviço oficial.
Eventos e capacitações:
• Realização de 15 capacitações, sendo 04 ao público externo e 11 aos Fiscais Estaduais Agropecuários.
• Participação dos servidores lotados na Gerência em 11 reuniões técnicas, 19 cursos da Escola de Governo e outros órgãos da União e
mais 11 eventos diversos (seminários e congressos das áreas competentes).
Ações diversas:
Publicação de 04 (quatro) Instruções Normativas (IN´s);
Publicação de 20 matérias no site da Agrodefesa;
07 entrevistas concedidas a diversos veículos de imprensa;
Participação da iMPLANTAÇÃO DO pCP – PROGRAMA COMPLIANCE PÚBLICO NA DIRETORIA DE GESTÃO INTEGRADA.
Gerência de Tecnologia da Informação – GT
• Novo Contrato de Serviços de Tecnologia da Informação(09/21) com redução dos valores frente ao contrato anterior (33/2018);
• Novo aditivo ao convênio estabelecido com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) para investimentos no valor
de R$ 1.000.000,00 na evolução do Sistema SIDAGO;
• Sistema SIDAGO, mantido pela agrodefesa, torna-se referência nacional em sistemas de defesa agropecuária e é cedido para 14
unidades da federação em evento realizado no dia 01/09 com a participação do Governador;
• Aquisição de novos Computadores, Monitores, Estabilizadores, Impressoras, Equipamentos de Segurança, Roteadores, Celulares
Drones e outros dispositivos que permitiram modernizar a estrutura de atendimento dos escritórios da agrodefesa como também o serviço
fiscal;
• Implementação da integração do processo de emissão Nota Fiscal Eletrônica e Guia de Trânsito Animal, realizado em uma parceria
entre Secretetaria da Economia e AGRODEFESA, com lançamento celebrado no dia 06/07/21 em evento com a presença do
Governador. Essa funcionalidade facilitou os trâmites para o produtor rural e reduziu as multas relacionadas a não emissão dos
documentos de transito de animais;
• Disponibilização de diversos serviços da Agência na plataforma Expresso, como Guia de Trânsito Animal, PTV, ATV, Declaração de
Vacinação, Declaração de Dados Cadastrais e outros servios;
• Aproximadamente 18.800 atendimentos realizados;
• Desenvolvimento do Sistema de Notificação Eletrônica de Autuados, o que permitiu melhoria significativa na recuperação de crédito na
Agência;
• Módulo do Aviso Eletrônico de Férias;
• Webservice para devolução de embalagens de agrotóxico;
• Implantação do Sistema para controle de comercialização de insumos e atestados de exame de brucelose e tuberculose;
• Integração total do sistema de 6 Estados na Plataforma de Gestão Agropecuária (PGA);
• Melhorias no Sistema SIDAGO nos eixos de sanidade, fiscalização, inspeção e administrativo;
• Possibilidade de acesso ao SIDAGO como Procurador;
• Desenvolvimento do Sistema de Notificação Eletrônica de Autuados, o que permitiu melhoria significativa na recuperação de crédito na
Agência.
Gerência de Fiscalização Animal - GEFISA
• Atuação na auditoria QUALI-SV do MAPA;
• Colaboração na integração GTA e Nota Fiscal;
• Participação dos eventos SEMEAR e O Caminho de Cora Coralina, promovido pelo governo do Estado;
• Comparecimento à 43 capacitações realizadas pela Escola de Governo, EVG, MAPA, ENAP, IICA, Agrodefesa;
• Cooparticipação em 4 cursos para Segurança Pública (2 para o Batalhão da Polícia Militar Rural e 2 para a Polícia Civil);
• Presença na integração da PGA (Plataforma de Gestão Integrada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) com os
Estados do Mato Grosso, Tocantins, Minas Gerais e Goiás;
• Realização de visitas administrativas às Unidades Regionais Rio Caiapó, Rio Corumbá, Rio das Almas, Rio das Antas, Rio do Ouro, Rio
Itiquira, Rio Paranã, Rio Paranaíba e Rio Vermelho;
• Auditoria de 38 estabelecimentos realizadores de eventos pecuários;
• Auditoria de 12 unidades móveis de fiscalização;
• Monitoramento da execução do Plano de Ação 2021 e elaboração do Plano de Ação 2022;
• Reuniões na SEDI para disponibilidade de recursos humanos na área de tecnologia da informação para desenvolvimento de sistema na
Agrodefesa;
• Participação no desenvolvimento do Passaporte Equestre;
• Reuniões com o INCRA para o desenvolvimento de ação de educação sanitária no assentamento localizado no município de Amaralina-
Go;
• Envolvimento na discussão do Código de Defesa Agropecuária;
• Resposta a mais de 260 processos no SEI (com tempo médio de resposta de 2,1 dia) e mais de 330 processos gerados;
• Atuação em 228 escalas de trabalho das Unidades Móveis de Fiscalização.
Gerência de Fiscalização Vegetal - GEFISV
FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO DE VEGETAIS
• 27.924 fiscalizações de trânsito de vegetais (18.694 em Postos Fixos e 9.230 em Unidades Móveis).
FISCALIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS
• 319.997 receitas agronômicas recebidas de forma digital pelo Sistema de nteligência e Gestão Estadual de Agrotóxicos – SIGEA;
• 2.794 fiscalização de agrotóxicos em propriedades rurais;
• 1.059 check list realizados em propriedades rurais, dentro do Programa Agro Ativo, conforme Instrução Normativa nº 03, de 07/10/2019;
• 1.044 fiscalizações em estabelecimentos comerciais de agrotóxicos;
• 864 check list realizados em estabelecimentos comerciais, dentro do Programa Agro Ativo, conforme Instrução Normativa nº 03, de
07/10/2019;
• 30 fiscalizações em Unidades de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos - UREV;
• 36 fiscalizações em empresas prestadoras de produtos fitossanitários;
• Implementação de webservice com o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias – inpEV para o recebimento dos
comprovantes de devolução de embalagens de agrotóxicos.
FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE SEMENTES E MUDAS
• 1.298 fiscalizações em estabelecimentos comerciais de sementes e mudas;
• 264 amostras de sementes coletadas para análise fiscal.
EDUCAÇÃO SANITÁRIA, CURSOS E TREINAMENTOS
• 135 Fiscais Estaduais Agropecuários capacitados tecnicamente;
• 11 entrevistas em veículos de comunicação (rádio/TV) nos assuntos agrotóxico e sementes e mudas;
• 13 cursos realizados por servidores da Gerência de Fiscalização Vegetal na Escola de Governo.
LABORATÓRIO DE ANÁLISE E DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO – LABVET
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No ano de 2021 o laboratório manteve a acreditação junto à Coordenação Geral do INMETRO e o credenciamento junto ao Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), como laboratório que compõe a Rede Nacional de Laboratórios Agropecuários. Em junho
de 2021 foi autorizado que o LABVET realizasse os exames de mormo e peste suína clássica (PSC) pela técnica de ensaio
imunoenzimático (ELISA). Durante o ano foram aplicados recursos financeiros para aquisição de novos equipamentos, esse investimento
foi de aproximadamente 170 mil reais. Foram realizados ao longo de 2021 mais de 6548 exames de Anemia Infecciosa Equina (AIE),
Brucelose, Mormo, Raiva, parasitológicos, microbiológicos e produção de autovacinas, o que representou um acréscimo de 30% quando
comparado com o ano anterior. Colaborou com as ações de vigilância ativa e passiva realizadas pela Gerência de Sanidade Animal
(GESAN), produzindo meio de cultura/conservação para coleta de amostras e recebendo outras para encaminhamento a laboratórios de
referência para realização de diversos ensaios de importância para a sanidade da pecuária goiana como: saneamento de propriedade
para Mormo, vigilância em aves para doença de New Castle (NC) e Influenza Aviária(IA), monitoramento de PSC, vigilância de doenças
vesiculares, encefalopatia espongiforme bovina, entre outras. Durante o ano, 15 servidores do LABVET participaram de diversos eventos
e treinamentos nas mais diversas entidades: Escola de Governo, ENAP, Agrodefesa, M.A.P.A, Nacientro, Instituto Legislativo Brasileiro,
Controladoria Geral da União, Sebrae e Ministério da Saúde.
Laboratório de Controle de Qualidade de Alimentos – LABQUALI
• Implantação da gestão de riscos na unidade, com o levantamento dois riscos relacionados às atividades desenvolvidas, culminando na
elaboração de cinco planos de ações para tratativa dos mesmos.
• Recebimento de 3860 amostras de produtos de origem animal e água ao longo de 2021(dados coletados em 15/12/2021), colaborando
com as ações do serviço de Inspeção Sanitária Estadual realizada pela Gerência de Inspeção (GEINSP) ao executar ensaios
microbiológicos e físico-químicos em amostras oriundas das atividades de fiscalização da Agrodefesa e de empresas cadastradas no
Serviço de Inspeção Estadual para o controle da qualidade dos alimentos e água no Estado.
• Participação dos servidores lotados na Gerência em 5 cursos da área fim, e outros diversos eventos e treinamentos
Novas aquisições:
1. Aquisição de material laboratorial para os três laboratórios da Agência (R$ 116.000,00);
2. Aquisição de insumos e reagentes laboratoriais (R$ 96.300,00) para atender às demandas do Laboratório em 2021.
3. Aquisição do equipamento MiniVidas (R$ 159.900,00) para viabilizar a realização do ensaio biológico, compulsória pelo MAPA, de
identificação e isolamento de Listeria monocytogenes, bem como para contribuir com a redução dos custos com insumos básicos para o
ensaio de Salmonella spp. e aperfeiçoamento das atividades realizadas pelo LABQUALI, gerando melhoria na qualidade dos serviços
oferecidos aos nossos clientes e às ações de fiscalizações das análises laboratoriais previstas no Regulamento da Inspeção Industrial e
Sanitária de Produtos de Origem Animal (Decreto Federal n° 9013/2017); Lei Estadual n° 11.904 de 09/02/1993 e seu Decreto
Regulamentar n° 4.019/1993.
4. Aquisição de novos equipamentos para o LABVET e LABQUALI (R$ 294.985,12);
5. Outras aquisições de valores menos expressivos utilizando recursos próprios da agência (fundo rotativo) e recursos financeiros da
parceria com o FUNDEPEC, para promover a continuidade dos serviços ofertados pela unidade.
Laboratório de Análise de Sementes - LABSEM
A Gerência de Laboratório de Análise de Sementes – LABSEM no ano de 2021 se consolidou com um grande número de amostras
fiscais, proveniente de amostras da fiscalização do comércio de sementes coletadas pelos FEAs da agência. É importante destacar que
está em andamento a continuidade aos contratos de prestação de serviços firmados em anos anteriores com outras instituições de
fiscalização da produção e comercialização de sementes, destacando como um dos principais parceiros da Agrodefesa, a Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, e o MAPA
com a manutenção do Termo de Cooperação Técnica para análise de sementes oriundas da produção, coletadas pelos Auditores Fiscais
Federais - AFFA do estado de Goiás e ampliando essa parceria através da disponibilização de servidores da Agrodefesa para realização
de auditorias visando o credenciamento dos laboratórios privados. Estão em análise a realização de novo contrato com a Agência de
Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.
• O Laboratório passou por Auditoria Interna em fevereiro/2021;
• Renovação do credenciamento do LASO/LABSEM no RENASEM/MAPA até 12/04/2026;
• Realização de 02 (dois) Interlaboratoriais no ano de 2021 (MAPA e REDE METROLÓGICA);
• Realização de pregão eletrônico para aquisição de um equipamento câmara B.O.D com recurso do Convênio com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA;
• Realização de Pregão Eletrônico para aquisição de mais de 25 itens de equipamentos visando melhorias no Laboratório de Análise de
Sementes – LABSEM, com recursos da Agrodefesa dia 10/12/2021;
• Implantação do Programa do Compliance no LABSEM;
• Em andamento a informatização do sistema de emissão de resultados do LABSEM no SIDAGO (Meta estabelecida no compliance do
LABSEM);
Quantitativo de amostras recebidas pelo Laboratório até novembro/2021:
Agrodefesa: 203
Adapar: 85
Produtor de Sementes: 67
Produtor Rural: 43
Emater: 07
Total: 413 amostras
Gerência de Inspeção - GEINSP
• Atualização cadastral de 100% das demandas empresariais encaminhadas à gerência, com a geração e encaminhamentos dos
documentos de arrecadação e controle documental;
• Atendimento tempestivo de 100% das demandas oriundas da ouvidoria do Estado de Goiás e do Disk Denuncia da Agrodefesa;
• Realização das análises de projetos de registro e de reforma de estabelecimentos que processam produtos de origem animal junto ao
Serviço de Inspeção Estadual – SIE;
• Concessão de registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual - SIE para 19 novas empresas;
• Avaliação e aprovação de 23 processos de registro de queijarias artesanais com interesse em produzir no Estado de Goiás;
• Vistoria e concessão de registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual – SIE para 4 queijarias artesanais que já concluíram os
procedimentos para habilitação junto aos Selo Arte;
• Realização da inspeção de Produtos de Origem Animal junto às 348 empresas registradas junto ao Serviço de Inspeção Estadual – SIE
conforme plano de ação 2021;
• Estudo e desenvolvimento de metodologia de inspeção baseada em risco, com objetivo de garantir a segurança dos alimentos com
otimização de uso dos recursos públicos;
• Manutenção do status de equivalência do Serviço de Inspeção Estadual de Goiás junto ao SUASA – SISBI-POA do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
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• Participação da auditoria do QualiSv 2021, realizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com objetivo de avaliar a
capacidade operacional da Agrodefesa;
• Participação do grupo de trabalho criado pela SEAPA para discussão e desenvolvimento da Produção Artesanal no Estado de Goiás;
• Auditoria com recomendação de habilitação junto ao SISBI – POA do Serviço de Inspeção Municipal de Jataí, com objetivo de
reconhecer os serviços de inspeção municipais para incentivar o acesso à formalização de empresários no município;
• Auditoria de orientação para reconhecimento de equivalência junto ao SISBI – POA nos serviços de inspeção dos municípios de Silvânia
e Rio Verde;
• Participação junto à SEAPA do Projeto de Fomento e orientação para o desenvolvimento de consórcios e dos Serviços de Inspeção
Municipal do Estado de Goiás;
• Desenvolvimento de metodologia de auditoria remota por videoconferência, buscando eficiência e otimização de recursos públicos;
• Elaboração da minuta de Instrução Normativa para registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual de estabelecimentos que produzem
produtos cárneos artesanais, com o objetivo de fomentar a formalização dos empresários de pequeno porte e produtores rurais;
• Elaboração da minuta de Instrução Normativa para registro junto ao Serviço de Inspeção Estadual de estabelecimentos que produtos de
abelhas e seus derivados de forma artesanal, com o objetivo de fomentar a formalização dos empresários de pequeno porte e produtores
rurais;
• Revisão da minuta do Código de Defesa Agropecuário já elaborada em 2017, com o objetivo de atualizar e promover o marco
regulatório para o Serviço de Defesa do Estado de Goiás.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): Lei nº 20.821, de 04 de agosto de 2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
2021.
Lei Orçamentária Anual (LOA): Lei nº 20.968, de 18 de fevereiro de 2021, orça a receita e fixa a despesa do estado para o exercício
2021.
Decreto nº 9.836, de 22 de março de 2021, estabelece limite de empenhos trimestralmente.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Aumentar a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar;
Taxa do crescimento do PIB

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1035 - O AGRO É DE TODOS
AÇÃO: 2121 - PROMOVER A SANIDADE ANIMAL, VEGETAL E SAÚDE PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA  

REALIZAÇÕES
A ação de Promover a sanidade animal, vegetal e saúde pública obteve os seguintes resultados:
ANÁLISE LABORATORIAL REALIZADA / NUMERO: 20.769 análises realizadas entre Exames para diagnósticos de doenças
veterinárias. microbiologia, parasitologia e auto vacinas; análises de qualidade dos alimentos; análise de sementes e classificação de
Produtos de Origem Vegetal.
CAMPANHA EDUCATIVA/INFORMATIVA REALIZADA / NUMERO: 57 Publicações envolvendo Campanhas obrigatórias/informativas e
educativas realizadas: Campanha de vacinação contra febre aftosa, brucelose e raiva; Campanha para o vazio sanitário e agroativo.
SERVIDOR DA AGRODEFESA CAPACITADO / NUMERO : 3.935 Com Cursos e treinamentos através da Escola de Governo e
Treinamentos internos.
ÁREA LIVRE PARA FEBRE AFTOSA SEM VACINAÇÃO RECONHECIDA / NUMERO: Certificação com meta prevista para o final de
2023, sua execução esta prevista no Plano Estratégico 2017-2026 do Programa Nacional de Vigilância Febre Aftosa (PNEFA) tem como
objetivo principal “criar e manter condições sustentáveis para garantir o status de país livre da febre aftosa e ampliar as zonas livres de
febre aftosa sem vacinação, protegendo o patrimônio pecuário nacional e gerando o máximo de benefícios aos atores envolvidos e à
sociedade brasileira”. Foi delineado para ser executado em um período de 10 anos, iniciando em 2017 e encerrando em 2026. Está
alinhado com o Código Sanitário para os Animais Terrestres, da Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), e com as diretrizes do
Programa Hemisférico de Erradicação da Febre Aftosa (PHEFA), convergindo com os esforços para a erradicação da doença na América
do Sul. Um dos seus objetivos é a substituição gradual da vacinação contra a febre aftosa, em todo o território brasileiro, que implica na
adoção de diversas ações a serem desenvolvidas em âmbito municipal, estadual e nacional, com o envolvimento do Serviço Veterinário
Oficial (SVO), setor privado, produtores rurais e agentes políticos.
FISCALIZAÇÃO EM TRÂNSITO REALIZADA / NUMERO : 53.068 Termos de fiscalizações de animais, produtos e subprodutos de origem
animal; Produtos e subprodutos de origem vegetal, agrotóxicos e seus componentes e afins, com Barreiras fixas e com equipes volantes.
ESTABELECIMENTO RURAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL FISCALIZADO E INSPECIONADO: 42.540 termos de fiscalizações
expedidos em fiscalizações e inspeções em estabelecimentos comerciais, propriedades e indústrias.
CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA PRESTADORES DA AGRODEFESA REALIZADO: 182 Habilitação de
responsáveis técnicos para emissão de receitas agronômicas, emissão de Certificação fitossanitário de origem (CFO) e Certificação
fitossanitario de origem consolidado (CFOC).
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
EMATER

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Pedro Leonardo de Paula Rezende

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
À EMATER compete a execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária, bem como, as
atividades correlatas ao desenvolvimento rural sustentável, atendendo prioritariamente à agricultura familiar, em consonância com a Lei
federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

2.2 Legislação
Lei Estadual nº 20.491/2019;
Lei Federal nº 11.326/2006

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O foco principal da gestão da Emater é o Desenvolvimento Rural Sustentável , por meio da inovação no campo, contribuindo para a
geração de renda, inclusão social e a melhoria da qualidade de vida das famílias rurais, através do acesso a novas tecnologias, gestão da
propriedade e gestão social, que vem de encontro com a sua missão institucional.
Na parte administrativa tem se buscado melhorias nos seus processos internos de trabalho, mapeando processos para conclusão de sua
arquitetura de processos, fazendo gestão de riscos nos processos da folha de pagamento, contratos, licitação, nas ações do Programa
Produzir Brasil (parceria ANATER e EMATER), dentro do Programa de Compliance Público, bem como, dando continuidade na gestão de
resultados, transparência pública, dentre outros, fazendo acompanhamento de suas ações através de sistemas internos, tais como,
EMATER MOBI (aplicativo de atendimento à distância), SISTEC, SISCONTAR, SISCRED, dentre outros, bem como, sistemas estaduais
como SIOFNET, SIPLAM, RHNET/outros, como também, de sistemas federais controles ( SGE, SGA MOBAI, referente a parceira entre
ANATER e EMATER).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico, Plano Municipal de Desenvolvimento (convênios com Prefeituras), Balanço Social.
No que se refere ao plano estratégico temos planos operacionais dentro do:
- Programa de Compliance Público;
- Programa Mais Transparente;
- Programa Goiás de Resultados;
- Programa de Transformação Pública;
- Programa Produzir Brasil (Governo Federal, para desenvolvimento de 2.005 assentamentos no Estado de Goias);
- Projeto o Agro e Social;
- Outros.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PPA - quantitativos
Nº de atendimento ao produtor rural realizado, nº de produtor rural capacitado, nº de eventos técnicos/científico realizado, nº de unidade
de transferência de tecnologia implantada, nº de kg de sementes produzidas, nº de mudas produzidas, nº de famílias rurais assistidas, nº
de projetos de pesquisa implantados, nº de análise laboratorial realizada, nº de publicação técnico científica publicada, nº de tecnologia
agropecuária validada e implementada, nº de unidade da Emater reformada, nº de estações reformada, nº de complexo de inovação
concluído, nº de usina de beneficiamento de sementes adquiridas.
Estratégico - social
“Lucro Social é igual à somatória de três variáveis, em moeda corrente, são elas: indicadores laborais, indicadores sociais e impactos
econômicos, sociais e ambientais, dividida pela receita operacional líquida, e transformado em percentual, multiplicando-se por cem, que
nada mais é do que o percentual dos gastos com responsabilidade social da empresa em relação à receita”.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1035 - O AGRO É DE TODOS
AÇÃO: 2122 - ASSISTENCIA TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO PARA AUMENTO DO EMPREGO E RENDA NO
SETOR AGROPECUÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
A ação da EMATER no campo, tem promovido o Desenvolvimento Rural Sustentável, junto às comunidades rurais assistidas pela
EMATER, onde os agricultores familiares estão tendo oportunidade de aumentar e gerar novas rendas, através dos aprendizados sobre a
gestão de suas propriedades, da introdução de novas tecnologias, de novas fontes de crédito rural, de novos conhecimentos na área de
comercialização, agroindústria, agregando valor aos seus produtos, consequentemente melhorando a qualidade de vida de suas famílias.
A ação da EMATER também tem impactado no aumento do PIB municipal, uma vez que com acesso as políticas públicas (crédito rural),
há um aumento de produtividade e consequentemente do aumento da renda das famílias rurais, movimentam o comércio local,
contribuindo com o desenvolvimento econômico do município.
Resultados por produto:
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10020 - PRODUTOR RURAL CAPACITADO/NÚMERO - produtores rurais capacitados na área de manejo integrado do fogo
(conscientização sobre queimadas), coleta de resíduos sólidos (educação ambiental), prevenção de acidentes no campo , criação de
ovinos, produção de uva, panificação, fitossanidade do pequizeiro, crédito rural, meio ambiente, plantio de mudas, turismo rural, programa
de aquisição de alimentos PAA, produção de mandioca para fabricação de cerveja, dentre outros ;
8153 - SERVIDOR CAPACITADO E ATUALIZADO/NÚMERO - equipes técnicas atualizadas em novas tecnologias agropecuárias, em
gestão de propriedade, gestão social, Compliance, dentre outros;
8417 - EVENTO TÉCNICO/CIENTÍFICO AGROPECUÁRIO REALIZADOI/UNIDADE - transferência e disseminação de novos
conhecimentos. novas tecnologias aplicadas a produtores rurais e suas famílias, para aumento da produtividade e geração de renda (dias
de campo, reuniões técnicas, encontros com as comunidades rurais, criação de associações rurais, criação de CMDR-Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural sustentável, rodadas de conversas sobre broca de pequizeiros, reuniões mensais com comunidades
rurais da rede de inovação, para troca de experiências, reuniões sobre plantio de mandioca para produção de cerveja, programa de rádio,
semana da agricultura familiar, dentre outros;
8066 - PRODUTOR RURAL ASSISTIDO - resultado incluído no produto 9076, para não dar duplicidade de informações;
9806 - UNIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGOIA IMPLANTADA/NÚMERO - implant. 39;
8150 - SEMENTE PRODUZIDA/QUILOGRAMA - 113.280 kg prod.;
7576 - CADEIA PRODUTIVA REGIONAL IMPLANTADA/NÚMERO - Cadeias produtivas da mandioca implantadas para produção de
cerveja nas Regiões Centro Goiano, Entorno do Distrito Federal, Metropolitana, Noroeste Goiano, Norte Goiano e Sudeste Goiano
(Emater mobilizou agricultores familiares, que fizeram cadastro junto a Ambev, para produzir mandioca para produção de cerveja, os
quais estão tendo acesso a crédito e assistência técnica, sendo que alguns agricultores do norte goiano já fizeram as primeiras entregas
de toneladas de mandioca, o que gerou aumento da renda familiar, movimentando a economia dos municípios em que estão inseridos);
7930 - MUDA PRODUZIDA/NÚMERO - produção de mudas de elevado potencial genético, livre de pragas e doenças, ofertadas aos
agricultores familiares, objetivando o aumento da produtividade a um menor custo;
7810 - FAMÍLIA DO PRODUTOR RURAL ASSISTIDA/NÚMERO - desenvolvimento e crescimento social e econômico das famílias rurais
assistidas pela EMATER, dentro da metodologia de Rede de Inovação, através de uma assistência técnica e extensão rural programada
e continuada, de qualidade, com introdução de novas tecnologias, planejamento e gestão da propriedade, trabalhos de desenvolvimento
social, rural sustentável. Um dos resultados alcançados ainda foi o desenvolvimento das comunidades rurais, através do Pilar
Cooperação, dando acesso às políticas públicas direcionadas a essa categoria de agricultores, via associações e cooperativas rurais,
dentre outros;
9076 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL REALIZADO/NÚMERO - transferência de conhecimento aos produtores rurais, por meio
de assistência técnica, extensão rural, nas áreas de produção, comercialização de produtos, subprodutos e derivados, elaboração de
projetos, para acesso a créditos rurais, difusão de novas tecnologias, introdução de novas cadeias produtivas (produção da mandioca
para produção de cerveja), ações de preservação ambientais, criação de conselhos municipais rurais, associações e cooperativas rurais,
dentre outros.

OBSERVAÇÕES
Os resultados do produto 8066 - Produtor Rural Assistido estão diluídos nos produtos 9076 - Atendimento ao Produtor Rural Realizado e
Famílias do Produtor Rural Assistida, sendo que o mesmo não foi preenchido para não dar duplicidade de atendimento.
O produto 9076 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL REALIZADO/NÚMERO - atualmente está trabalhando 2.005 famílias rurais
de assentamentos em todo o Estado de Goiás, através do Programa Federal Produzir Brasil, onde estão realizando reuniões de DRP
(diagnóstico rápido participativo), junto as comunidades rurais, para elaboração de plano de desenvolvimento rural.

AÇÃO: 2123 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS, ANÁLISE E RECOMENDAÇÕES TECNOLÓGICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
Introdução de novas tecnologias no campo, gerando aumento de produtividade a um menor custo, para o agricultor familiar.
Desenvolvimento de novas pesquisas agropecuárias, para atender demandas regionais.
Resultados por produto:
8085 - PROJETO DE PESQUISA IMPLANTADO/NÚMERO - desenvolvimento de 45 projetos de pesquisa dentro de demandas regionais,
cujo resultado final vai gerar novas tecnologias no campo;
7508 - ANÁLISE LABORATORIAL REALIZADA/NÚMERO - produtores rurais com maior conhecimento técnico sobre suas terras,
oportunizando correções de solo para uma maior produtividade, validação de protocolos de análise de solo;
8107 - PUBLICAÇÃO TÉCNICO E CINETÍFICA REALIZADA/NÚMERO - divulgação e disseminação de novas tecnologias produzidas e
implementadas pela EMATER;
8404 - TECNOLOGIAS AGROPECUÁRIA VALIDADA E IMPLEMENTADA/UNIDADE - em fase de validação junto as comunidades rurais.
Estão sendo validadas novas tecnologias na produção de mandioca, para fabricação de cerveja. Validação de linhagens de arroz irrigado,
feijão em parceira com Embrapa Arroz e Feijão, encaminhamento de registros de cultivares de pequi com e sem espinho. projeto de
melhoramento da mandioca para fabricação de cerveja em andamento/ outros.

OBSERVAÇÕES
O produto 8404 - Tecnologia Agropecuária Validada e Implementada/Unidade, depende da execução dos projetos de pesquisa em
andamento, para apresentar resultados, uma vez que é através desse produto que são validadas as novas tecnologias desenvolvidas
através dos projetos de pesquisa agropecuária.
Existência de vários projetos de pesquisa em andamento, que ainda não podem ser divulgados, os quais devem apresentar seus
resultados no ano de 2022.

AÇÃO: 2124 - MODERNIZAÇÃO E INOVAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO FISICA E DE RECURSOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER
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REALIZAÇÕES
7515 - APLICATIVO PARA PRODUTOR RURAL E TÉCNICO DA EMATER IMPLANTADO/NÚMERO - já implantado e em uso por
agricultores familiares, que tem oportunidade de buscar atendimento à distância, podendo postar fotos, fazer vídeo chamadas, dentre
outros;
7646 - COMPLEXO DE INOVAÇÃO RURAL CONCLUÍDO/NÚMERO - Obra 100% concluída;

OBSERVAÇÕES
Obra 100% concluída.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Lineu Olimpio de Souza

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
As Centrais de Abastecimento de Goiás S.A (CEASA-GO) é uma empresa de economia mista criada em 1970 constituída nos termos da
lei nº 7.490, de 26/04/72 e regulamentada pelo Decreto nº 70.502 de 11/05/72, integrante do Sistema Nacional de Centrais
Abastecimento – SINAC.
A necessidade da criação do complexo em Goiás ocorreu em decorrência da precária comercialização dos hortifrutigranjeiros, sem
qualquer norma oficialmente instituída e condições adequadas de operacionalização da comercialização.

2.2 Legislação
Decreto Federal nº 70.502 ,de 11/05/72.
Decreto Federal nº 65.750, de 26/11/69.
Decreto Federal nº 66.332, de 17/03/70.
Lei Federal nº 8.987/95
Lei Estadual n° 7.490, de 26.04.1972
Lei nº 5.577, de 20/10/75
Estatuto Social aprovado pela Assembléia Geral Extraordinária de 23.05.2018.
Regulamento de Mercado da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A - 2010
Regulamento de compras da Centrais de Abastecimento de Goiás S/A , publicado no D.O.E. de 23.01.2018

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No exercício 2021, esta Central de Abastecimento manteve sua força e relevância enquanto equipamento público voltado para a
organização, incentivo e gerenciamento de atividades relacionadas ao abastecimento alimentar. O esforço da equipe de funcionários e
servidores da Ceasa-GO, somado ao trabalho dos atacadistas, produtores rurais e demais stakeholders fizeram com que, apesar da forte
crise econômica que assola o país, o valor comercializado alcançasse em 2020 montante de R$ 2,4 bilhões, mantendo o entreposto na
quarta colocação no país levando-se em consideração critério de volume comercializado, sendo notório e relevante pelos dados já
consolidados de 2021 a manutenção da tendência de crescimento.
As ações e iniciativas no decorrer do exercício 2021 marcaram tentativa de contribuição com o futuro, tendo que o modelo que nos trouxe
até aqui, pode e deve ser discutido e eventualmente aperfeiçoado, possibilitando de uma forma ou de outra, que este modelo brasileiro de
abastecimento continue competitivo e estratégico nos próximos anos, gerando renda e emprego, formando preços e criando espaço para
o pequeno produtor rural, oferecendo produtos saudáveis aos goianos, brasileiros e, em especial, para que o estado de Goiás consiga
firmar-se como o responsável pelo abastecimento no coração do Brasil.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Plano de negócios para o exercício anual 2021. Base legal: Art. 23º, § 1°, I, Lei Federal 13.303/2016. Disponível em:
https://www.ceasa.go.gov.br/files/acessor/Estrategia_de_longo_prazo_2021_2025_versao_final.pdf
Estratégia de longo prazo, próximos 5 anos (2021/2025). Base legal: Art. 23º, § 1°, I, Lei Federal 13.303/2016. Disponível em:
https://www.ceasa.go.gov.br/files/acessor/Estrategia_de_longo_prazo_2021_2025_versao_final.pdf

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Indicadores de desempenho estão publicado na Carta de Governanca Corporativa, item nº 9.6.
Indicador de desempenho: Aspectos da comercialização na CEASA-GO
No exercício 2020 o Estado de Goiás participou com 58,78% do volume comercializado, correspondendo a 532.925,24 toneladas. Por
outro lado, no exercício 2021 observou-se participação do Estado em volume superior, alcançando, pelos relatórios consolidados até o
momento, 60,40490% do volume comercializad correspondendo a 541.153,3580 toneladas.
Indicador de desempenho: Quadro Comprarativo do Valor e Quantidade Comercializado Na Ceasa/Go Atacado.
No exercício 2020 movimentou na CEASA/GO um volume total de 906.570,1221 toneladas, correspondente a R$ 2.416.788.749,34 e
preço médio observado de R$ 2.665,86.
No exercício 2021 por sua vez o volume total comercializado pelos dados até então consolidados foi 895.876,5528 toneladas,
correspondente a R$ 2.528.688.245,33 e preço médio observado de R$ 2.822,59.
Deste modo, comparando-se os dados dos exercícios 2020 e 2021, observa-se crescimento de 4,63% no volume financeiro total
comercializado e 5,8791% ,se observarmos o preço médio por tonelada comercializada.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1015 - GOIÁS EMPREENDEDOR
AÇÃO: 3047 - EXPANSÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEASA/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

U.O.: 3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

REALIZAÇÕES
Foi realizado revitalização e trabalho de tapa buracos asfalto dentro do projeto e concluída no prazo previsto atendendo reclamação de
produtores rurais e comerciantes que atuam no entreposto comercial da CEASA-GO, além de inibir futuros estragos da pavimentação.
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PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1040 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROMOÇÃO DA CIDADANIA
AÇÃO: 3046 - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

U.O.: 3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

REALIZAÇÕES
Apesar do impacto da pandemia Covid 19 resultados observados apresentaram-se acima do planejado.
Pelos relatórios de execução/planejamento no início do exercício, entretanto, ao final do exercício foi observado número de atendimentos
mensais superior a previsto.

OBSERVAÇÕES
Gasto financeiro do produto 12358 esta previsto no 12357.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Joel de Sant'Anna Braga Filho

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover o desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado de Goiás por meio de políticas, processos, parcerias com o setor
público e privado que estimulem um ambiente econômico atrativo para a indústria, comércio e serviços, reduzindo as desigualdades
regionais, gerando empregos, renda e melhor qualidade de vida aos goianos.

2.2 Legislação
- Lei nº 20.417 de 06/02/2019
- Lei nº 20.491 de 25/07/2019
- Lei nº 20.748 de 17/01/2020
- Decreto nº 9.554 de 14/11/2019
- Lei nº 4.320, de 17/03/1964
- Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000
- Lei nº 8.666, de 2/06/1993
- Lei nº 20.754, de 28/01/2020
- Lei nº 20.539, de 06/agosto/2019
- Decreto nº 9.657 de 28/abril/2020
- Decreto nº 9.561, de 21/novembro/2019
- Decreto 7.141 de 06/agosto/2010

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em 2021, no ensejo de alcançar os objetivos traçados com foco no atendimento às demandas da população e do setor produtivo, a
Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços promoveu ações certeiras que contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico do
Estado, reduzindo as desigualdades regionais, gerando empregos, renda e melhor qualidade de vidas aos goianos.
De acordo com o Boletim da Economia Goiana, produzido pelo Instituto Mauro Borges (IMB), o Produto Interno Bruto (PIB) goiano
cresceu 4,4% no segundo trimestre de 2021, em comparação com o mesmo período do ano anterior. O estudo demonstra sinais de
recuperação do processo produtivo no Estado, impulsionado pelo melhor desempenho de setores como pecuária, indústria, serviços e
comércio, em relação aos meses de abril, maio e junho de 2020, início da pandemia de Covid-19.
Neste cenário, a Indústria goiana mostrou um crescimento de 0,7%, em paralelo ao mesmo período do ano passado, proporcionado pelos
serviços industriais de utilidade pública, a indústria extrativa e, principalmente, a construção civil. De acordo com a Pesquisa Industrial
Mensal (PIM), do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), quatro atividades da indústria acumularam resultados positivos em
2021: fabricação de veículos automotores; de produtos minerais não metálicos; de produtos químicos e extrativa. O crescimento da
fabricação de produtos minerais não metálicos demonstra que o setor da construção civil começa a dar sinais de recuperação, já que a
atividade é a principal fornecedora de insumos para o setor.
Com relação ao comércio, houve o maior resultado positivo de uma série histórica, alcançando 4,4% no acumulado em 12 meses. O bom
desempenho do setor de comércio neste segundo trimestre de 2021 deve-se aos setores da indústria e de serviços, que também
apresentaram resultados positivos.
O setor de serviços apresentou um crescimento de 8% no segundo trimestre de 2021. Mesmo com a pandemia de Covid-19, a área tem
conseguido manter a trajetória de crescimento, principalmente por permitir que as vendas sejam realizadas mesmo sem a presença física
do consumidor nos estabelecimentos comerciais. Entre os principais índices de crescimento apresentados, 12,3% estão em atividades
profissionais, científicas, técnico-administrativas e serviços complementares; 14,7% no transporte e 26% no comércio. No acumulado do
ano, o setor já apresenta acréscimo de 13,9%. As atividades de serviços de informação e comunicação com 2,1%, serviços profissionais,
administrativos e complementares com 26,6% e transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio com 16,6%, continuam com
taxas de crescimento consistentes, pois são serviços que, em geral, podem ser prestados de maneira não presencial.
Outro índice de crescimento do Estado de Goiás diz respeito a geração de empregos. Conforme o Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), órgão ligado ao Ministério da Economia, o Estado de Goiás é líder na geração de empregos na Região Centro-
Oeste, com saldo de 113.111 vagas formais em onze meses. Este resultado é fruto de 692.332 admissões contra 579.221 desligamentos.
Os números colocam o Estado na primeira posição na Região Centro-Oeste e na oitava posição nacional, ficando atrás apenas de São
Paulo, Minas Gerais. Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Bahia. Só no mês de novembro, o Estado registrou um
saldo de 4.335 empregos com carteira de trabalho assinada. Neste cenário, o setor de serviços foi quem liderou a geração de empregos
no mês de novembro, com 4.236 vagas, seguido do setor de comércio, com 3.864 empregos formais.
Com relação a abertura de novas empresas, Goiás bateu outro recorde no 1º semestre, com melhor resultado dos últimos cinco anos.
Segundo levantamento da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg), nos oito primeiros meses deste ano, foram registradas 23.270
novas empresas no Estado, o que corresponde a 6.721 CNPJ’s a mais na comparação ao mesmo período de 2020, que somou, de
janeiro a agosto, 16.549 novas empresas. Desses novos CNPJs consolidados no Estado de janeiro a agosto, 766 têm capital social que
supera a marca de R$ 500 mil. Outro dado referente às empresas consolidadas nos oito meses é que 38,51% têm mulheres em seus
quadros societários, o que equivale a 9.008 empresas com chefia feminina. Os dados também revelam que os municípios que mais
atraíram empreendimentos foram Goiânia, com 281 mil empresas ativas no momento, Aparecida de Goiânia com 63 mil, Anápolis com 52
mil, Rio Verde com 27 mil e Valparaíso de Goiás com 20 mil. Neste contexto, Goiás lidera pela segunda vez consecutiva o ranking de
agilidade na abertura de empresas do País.
No que diz respeito às exportações, no primeiro semestre de 2021 as exportações goianas apresentaram seu nível mais elevado em toda
a série histórica, com registro de US$ 4,760 bilhões, conforme dados divulgados pelo Ministério da Economia. Isso representa um
crescimento de 14,35% na comparação com o mesmo período de 2020. Dentre os líderes de exportação no Estado estão os municípios
de Rio Verde, Jataí, Luziânia e Mozarlândia. Já China e Espanha foram os locais que mais receberam mercadorias produzidas em Goiás,
tendo como principais produtos as commodities, que confirmam a vocação goiana. Em junho, do total exportado por Goiás, 57,27% foi do
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complexo da soja; seguido das carnes com 18,57%; das ferroligas com 4,50%; do açúcar com 4,04% e do ouro com 3,81%, que juntos
totalizam cerca de 88% do volume exportado por Goiás no período. Apesar dos produtos serem os principais da cadeia de vendas
internacionais, os que apresentaram maiores variações no mês, comparado com junho do ano passado, foi o amianto, com aumento das
vendas em 246,01%, do grupo de commodities minerais; o café, com alta de 87,66%; e os couros e derivados com 84,76%.
Também em alta estão as importações goianas, com registro de US$ 2,372 bilhões, aumento de 47,92% quando comparado com o
primeiro semestre do ano passado. Apesar do forte desempenho das exportações nesse período, o saldo sofreu queda de 6,69%,
fechando com 2,387 bilhões.
Com relação a balança comercial, do mês de junho apresentou superávit de US$ 492,86 milhões, queda de 20,30% na comparação com
o mesmo mês de 2020. O valor é resultado de US$ 839,52 milhões em exportações contra US$ 346,67 milhões em importações.
Fonte: https://www.industriaecomercio.go.gov.br/noticias.html
https://www.imb.go.gov.br/index.php

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico
Decreto de Regulamento

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PROGRAMA GOIÁS EMPREENDEDOR:
• Pesquisa Mensal do Comércio – PMC (Variação Acumulada – ANO)
• Pesquisa Mensal de Serviços (PAS) – PMS (Variação Acumulada – ANO)
• Produção Física da Indústria Geral – PIM (Variação Acumulada – ANO)
• Taxa de Desocupação
• Volume de intenção de investimento anunciado em Goiás (US$ bilhões)
PROGRAMA GOIÁS INTERNACIONAL:
• Exportações Goianas (Valor FOB US$)
• Percentual das Exportações de Bens de Consumo
• Saldo - Balança Comercial - Valor FOB (US$)

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1015 - GOIÁS EMPREENDEDOR
AÇÃO: 2057 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301 - GAB. SEC. DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

REALIZAÇÕES
Goiás dispõe de relevante potencial mineral e precisa do desenvolvimento desse setor para o desenvolvimento sustentável do Estado,
transformando esse patrimônio em riquezas, impactando no crescimento econômico com incremento de receitas, emprego, renda,
redução de desigualdades regionais e maior participação no PIB do Estado.
Compete à Secretaria de Indústria e Comércio e Serviços - SIC, a formulação das diretrizes para o planejamento do setor mineral e,
consequentemente, a elaboração das políticas e estratégias a longo prazo. Por meio das ações desenvolvidas pela Superintendência de
Mineração, relativas ao “Desenvolvimento do Setor Mineral”, estimulou-se a implantação de empreendimentos minerários por meio do
seu plano de parcerias e da geração e difusão de dados sobre a mineração, aprimorando e compartilhando conhecimento, possibilitando
novas descobertas, abertura de minas e o aproveitamento sustentável dos recursos mineiros.
O novo Plano Estadual de Recursos Minerais - PERM (processo SEI 202117604005401), que está em desenvolvimento, vai estabelecer
políticas públicas e estratégias de médio e longo prazo para a mineração, destacando seu papel de agente de desenvolvimento
econômico, social e sustentável, condição de atividade fundamental para a vida humana.
Os projetos, atividades e etapas previstas para consolidação do PERM são assim descritas:
1) Diagnóstico do setor mineral de Goiás (SEI 202117604003211): Projeto aprovado, recurso da SUDECO disponível, cadastramento
efetuado na plataforma "Mais Brasil";
2) Termo de Cooperação com a Universidade Estadual de Goiás - UEG para diagnóstico da Economia Mineral em Goiás (SEI
202117604003211): Processo analisado pelo Instituto Acadêmico de Ciências Sociais Aplicadas para conhecimento, em que manifesta
ciência e parecer favorável a celebração de Termo de Cooperação entre a Secretaria de Estado de Indústria e a Universidade Estadual
de Goiás com vistas ao fornecimento de dados e informações acadêmicas para fundamentar os estudos na elaboração e execução das
políticas públicas e diretrizes para desenvolvimento do Estado de Goiás, com destaque para a o desenvolvimento de pesquisas e estudos
da economia mineral de Goiás;
3) Termo de Cooperação com o Serviço Geológico do Brasil - CPRM para estudos geológicos visando a elaboração do Diagnóstico
Mineral do Estado de Goiás (SEI 202117604004849): Minuta do termo de cooperação em análise pela procuradoria da SIC;
4) Termo de Cooperação Interinstitucional – com a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM, a Universidade Federal de
Goiás - UFG, Universidade Federal de Catalão – UFCat, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG e o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – IFGoiano, para o estudo tecnológico das rochas com potencial de uso
como agromineriais ou remineralizadores de solos em Goiás (SEI 202117604005899): Processo instruído aguardando autorização
manifestação da continuidade das tratativas.
5) No projeto Biblioteca Digital da Mineração (SEI 202117604005902) foi efetuada a catalogação de todos projetos e mapas elaborados
pela Metais de Goiás S/A – Metago em liquidação, em seus quarenta anos de atividade na mineração em Goiás, que serão digitalizados
pelos servidores da SIC/Superintendência de Mineração a partir de janeiro/2022, após treinamento com técnicos da CPRM, com
experiência na implantação de biblioteca digital cujo acervo é predominantemente técnico.
AÇÃO: 2058 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PRODUZIR/FOMENTAR/FCO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301 - GAB. SEC. DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
3350 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
3351 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
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No período de janeiro a dezembro de 2021, foram aprovados 32 (trinta e dois) projetos de viabilidade econômico e financeira, referentes
aos Programas e Subprogramas do PRODUZIR, sendo 01 (uma) Implantação; 01 (uma) implantação 98%; 03 (três) Reenquadramentos
da Implantação; 02 (duas) Reestruturações; 17 (dezessete) Implantações do Comexproduzir; 01 (uma) implatação do Microproduzir; 01
(uma) Implantação do Centroproduzir; 01 (uma) Expansão; 04 (quatro) Logproduzir Expansão e 01 (uma) Expansão do Microproduzir,
prevendo investimentos na ordem de R$ 99,2 milhões de reais, geração de 471 (quatrocentos e setenta e um) empregos diretos e 1.413
(mil quatrocentos e treze) indiretos, com uma projeção de concessão de incentivos na ordem de R$ 1,5 bilhões de reais, até o ano de
2.032.
Já o Programa Fomentar, foi aprovado 01 (um) projeto de viabilidade econômico e financeira em 2021, prevendo investimentos na ordem
de R$ 953,40 milhões de reais, geração de 79 (setenta e nove) empregos diretos e 237 (duzentos e trinta e sete) indiretos, com uma
projeção de concessão de incentivos na ordem de R$ 1,2 bilhões de reais. Neste mesmo período, 36 (trinta e seis) empresas
beneficiadas pelo Programa iniciaram a utilização do incentivo.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é uma linha de crédito com prazos, limites e encargos financeiros
diferenciados, destinada a empresas que se dedicam a atividade produtiva nos setores rurais, industriais, agroindustriais, minerais, de
turismo, de infraestrutura econômica e de comércio e serviços na região Centro-Oeste.
Foram aprovados para empresas do segmento rural R$ 853.681.963,01 milhões e para o segmento empresarial R$ 636.908.227,94
milhões em 2021, perfazendo um total de R$ 1,490 bilhões. Com isso foram gerados 5.018 (cinco mil e dezoito) empregos diretos com
1.133 (mil cento e trinta e três) cartas-consulta aprovadas.
AÇÃO: 2059 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301 - GAB. SEC. DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
3350 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
3351 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
As ações promovidas pelo Desenvolvimento Regional, contribuíram para o crescimento de aproximadamente 60 (sessenta) municípios,
por meio de suporte e análise técnico de engenharia e arquitetura para os projetos contemplados por emendas parlamentares, realização
de levantamento de potencialidades e vocações com vistas a garantir o crescimento sócio econômico e a melhoria da qualidade de vida
da população, principalmente as que se encontram em maior vulnerabilidade econômica.
As ações estão sendo traçadas e executadas em parceria com outros entes, promovendo a viabilidade de execução através do
levantamento de recursos e mão de obra especializada, favorecendo a implantação de projetos que estimulem o empreendedorismo, a
agricultura familiar, o turismo, a melhoria da infraestrutura local, o aumento da produção e comercialização de produtos e serviços, de
modo a promover a integração, a inclusão social e geração de emprego e renda.
Os projetos geridos por meio das ações de desenvolvimento regional, em destaque os Mercadões, Cinturão da Moda e Centro de
Tradições Nordestinas, abrangem um alcance de público aproximado de 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) pessoas, com prospecção
de gerar cerca de 6.500 (seis mil e quinhentos) empregos diretos e 26 .000 (vinte e seis mil) indiretos.
Por intermédio da assinatura do Termo de Cooperação Técnica, firmado entre a Secretária de Estado de Indústria e Comércio e
Secretária de Estado de Governo, o programa vem atendendo, até o momento, um público alvo de 771.183 (setecentos e setenta e um,
cento e oitenta e três) cidadãos em vários municípios goianos, auxiliando o Poder Legislativo na execução das Emendas Parlamentares,
que contribuem efetivamente com a política pública estadual.
AÇÃO: 2060 - GOIÁS EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
3301 - GAB. SEC. DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

REALIZAÇÕES
Mesmo com o avanço dos estudos para combater o Novo Coronavírus (COVID-19), a economia ainda passa por diversas dificuldades
para voltar ao eixo, constantemente nos deparamos, em todo Brasil, com empresas fechando as portas por falta de oportunidade,
acarretando aumento na taxa de desemprego.
Contudo, desde de 2020, a SIC vem trabalhando para minimizar os efeitos desta pandemia junto aos micro e pequenos empresários,
promovendo vídeo aulas que estão disponíveis no canal da SIC no Youtube. Por conseguinte, foi desenvolvido o programa “Mais Crédito”
, com o objetivo de fornecer ferramentas para que micro e pequenas empresas organizem e negociem suas dívidas de natureza
comercial.
No início de 2021, a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços recebeu da Agencia de Fomento de Goiás- GoiásFomento uma alta
demanda de Prefeituras que estavam em busca de parcerias com a referida Agência, objetivando a concessão de crédito aos
empresários da cidade, mediante formalização de Protocolo de Intenções.
Visando atender a demanda das Prefeituras, a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, juntamente com a Secretária de
Estado da Retomada e a Agência de Fomento de Goiás firmaram, no dia 26 de maio de 2021, o Termo de Cooperação Técnica, tendo
como objetivo a disponibilização das Linhas de Créditos da Goiás Fomento aos interessados regularmente estabelecidos nos Municípios
do Estado de Goiás.
O referido Termo de Cooperação Técnica possui como meta estimular ações empreendedoras, fortalecer e ampliar o microcrédito em
Goiás, proporcionar a geração de emprego e renda e possibilitar o aumento da renda familiar de trabalhadores goianos.
A SIC, juntamente com o Ministério da Economia, realizou o treinamento “seja um exportador”. A iniciativa visou ensinar de forma on-line
e 100% gratuita para os empresários goianos os passos para aderirem ao Plano Nacional da Cultura Exportadora, que possibilita a venda
de seus produtos para todo o mundo. O objetivo é justamente ampliar as oportunidades para os nossos empreendedores, por meio de
suas atuações em mercado nacional e internacional, o que possibilitará, também, a potencialização dos faturamentos ao receber em
dólar, acesso a novas tecnologias e sendo incentivo para modernização dos empreendimentos e suas expansões, abrindo novas vagas
de trabalho no Estado
Ainda neste ano de 2021 foi atualizado o parque tecnológico da Secretaria, que se encontrava defasado, com equipamentos com mais de
8 (oito) anos de uso. A SIC não possuía quantitativo suficiente de computadores para atender todos os servidores da Secretaria e
disponibilização aos usuários de equipamentos que possuíssem um desempenho satisfatório para realizarem com eficiência suas
atividades. A atualização visou atender as demandas das Unidades, com equipamentos necessários e com melhor processamento para
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atender as áreas como engenharia, arquitetura, comunicação e de desenvolvimento de sistemas, bem como manter os bens de TI atuais,
com ferramentas e recursos avançados, permitindo projetar uma redução do tempo de resposta às demandas operacionais internas,
economicidade dos recursos financeiros.
Num período em que todos os setores da sociedade, em âmbito mundial, enfrentam além da crise sanitária causada pela Pandemia -
vírus SARS-CoV-2 (COVID-19, uma grande crise econômica, a SIC realizou a celebração do Convênio nº 001/2021-SIC, por meio do
qual efetivou-se o aporte de recursos financeiros na Agência de Fomento de Goiás, com o objetivo de promover a equalização de juros
sob a forma de subsídios com recursos do FUNPRODUZIR, em apoio as microempresas, empresas de pequeno porte, empreendedores
individuais, profissionais autônomos e empreendimentos do agronegócio.
O Convênio nº 001/2021 prevê beneficiar 1.236 (mil duzentos e trinta e seis) contratos de concessão e renegociação de créditos, com
taxa de juros zero para os tomadores de empréstimos e manutenção/geração de 6.741 (seis mil setecentos e quarenta e um) empregos.
Vale ressaltar que, da meta projetada, já foram efetivados 1.655 (mil seiscentos e cinquenta e cinco) contratos e manutenção/geração de
2.870 (dois mil oitocentos e setenta) empregos.
AÇÃO: 2061 - GOIÁS EMPREENDEDOR - MICROCRÉDITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301 - GAB. SEC. DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

REALIZAÇÕES
Em 2021 as ações do programa foram voltadas para contato e atendimento aos clientes e avalistas dos contratos de créditos concedidos
pelos antigos sistemas de financiamentos – CREDPOVOGOIÁS e SIPWEB, resultando em renegociações de parcelas em atraso e
regularização de dívidas. Foram realizadas mais de 2.200 (duas mil e duzentas) ligações telefônicas para viabilizar contato com os
clientes.

OBSERVAÇÕES
A maior parte dos atendimentos foram remotos, feitos por ligações telefônicas e mensagens de whatsapp no celular corporativo.

AÇÃO: 7113 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO DE EQUALIZAÇÃO PARA O EMPREENDEDOR - FUNDEQ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301 - GAB. SEC. DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

REALIZAÇÕES
Aporte financeiro ao Fundo de Equalização para o Empreendedor - FUNDEQ, destinado à concessão de aval, oferta de garantias, aos
microempreendedores individuais, às microempresas, às empresas de pequeno porte, aos trabalhadores a autônomos e aos informais
dos setores agropecuário, mineral, industrial, comercial, de turismo e de prestação de serviços, beneficiários do Programa Estadual de
Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor PEAME, em conformidade com o estabelecido na Lei Complementar nº 163, de 13 de maio de
2021, o qual esta Agência de Fomento de Goiás S/A - GOIÁSFOMENTO é o Agente Financeiro.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1018 - GOIÁS INTERNACIONAL
AÇÃO: 2072 - PROMOVER GOIÁS NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
3301 - GAB. SEC. DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

REALIZAÇÕES
Nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021 foram feitas mais de 55 (cinquenta e cinco) reuniões para tratar sobre a atração
de investimentos, cujo objetivo era o de atrair novos investimentos para o Estado de Goiás. Essas reuniões foram feitas pelo Secretário
de Estado de Indústria e Comércio e contaram com a presença do Superintendes de Atração de Investimentos. bem como dos Gerentes.
No mês de janeiro de 2021 foram assinados cerca de 15 (quinze) protocolo de intenções, entre eles com a BRAINFARMA, empresa do
ramo farmacêutico da cidade de Anápolis, que resultará em R$2.000.000,00 (dois milhões) de investimentos e a geração de mais de
8.000 (oito mil) novos empregos diretos e indiretos. Outras 10 (dez) empresas também firmaram protocolos com o Governo do Estado de
Goiás.
Dentre os demais, destacamos: Lundin Mining – Mineração Maracá, Anglo American, Anglo Gold Ashanti – Serra Grande, Mozaic
Fertilizantes, Cmoc, Equinox Gold, Cba, Terra Goyana Mineradora, Arx Minerais e Metais, lGV Mineração, Mineração Santo, Serra Verde,
Amarillo Gold, Bautek Minerais, que tem por objetivo a expansão das unidades industriais, nos municípios de Alto Horizonte, Barro Alto,
Crixás, Catalão, Mara Rosa, Minaçu, Montes Claros de Goiás, Nova Roma e Pilar de Goiás, proporcionando a criação de 6.000 (seis mil)
novos empregos diretos e indiretos, com investimentos da ordem de r$ 8.835.000.000,00 (oito bilhões, oitocentos e trinta e cinco milhões
de reais).
Das reuniões realizadas, muitas foram para atendimento às demandas de prefeituras que solicitaram a destinação de novos
investimentos para o seu município. O diagnóstico das potencialidades das regiões do estado, que está sendo preparado pela SIC, visa
orientar a implantação desses investimentos.
No segundo quadrimestre de 2021, houveram a assinatura de mais 05 (cinco) protocolos de intenções, atingindo o montante de R$
236.000.000,00 (duzentos e trinta e seis milhões) de investimentos, chegando a gerar mais 3.000 (três mil) empregos, em pelo menos 05
(cinco) municípios diferentes.
No último quadrimestre de 2021, novos investimentos foram declarados para implantação no estado, sendo propostos R$780.000.000,00
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(setecentos e oitenta milhões), que serão implantados nos municípios de Jaraguá, Caldas Novas, Itumbiara, Aguas Lindas de Goiás,
Americano do Brasil, Hidrolândia, Nova Crixás, Abadiânia, Catalão, Anápolis e Porteirão. Esses investimentos, por ocasião de sua
implantação, tem a expectativa de gerar pelo menos 6.000 (seis mil) novos empregos diretos e indiretos e possibilitarão novas
oportunidades, gerando renda e melhores condições de vida para a população dos municípios.
Desta forma, em 2021, totalizaram-se mais R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), que possibilitarão a geração de 17.000
(dezessete mil) novos empregos diretos e indiretos, para mais de 36 municípios que levarão mais desenvolvimento, melhoria de renda e
da qualidade de vida, para toda a população goiana.
A SAII (Superintendência de Atração de Investimentos Internacionais) continua trabalhando em 2021, com foco na busca incansável pela
promoção do Estado de Goiás no exterior e na melhoria do ambiente de negócios internacionais, tendo como meta: identificar, prospectar
investidores, compradores e promover a indústria, o comércio e os serviços de Goiás.
Ainda está sendo necessária, assim como foi em 2020, muita criatividade para driblar a pandemia, mas por meio de reuniões virtuais e
ferramentas digitais foram realizados contatos com empresas estrangeiras, embaixadas e câmaras de comércio.
- Site “Investe Goiás” (www.investe.goias.gov.br): Houve evolução do projeto e agora ele é executado dentro da secretaria, garantindo
agilidade e atualização constante das informações.
- Revista “GO Comex Magazine”: Trabalho na continuidade da revista, com foco na produção de uma versão anual que será utilizada
como ferramenta para divulgação do Estado.
- Atendimento a prefeitura e câmaras de comércio internacionais, visando levar investimentos internacionais para essas cidades.
- Participação em diversos eventos online para divulgar o Estado de Goiás
- Retomada da participação em alguns eventos físicos selecionados para divulgar o Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
A pandemia por conta do COVID-19 continua criando oportunidades na Superintendência de Atração de Investimentos Internacionais –
SAII no sentido de ainda proporcionar um pouco mais de tempo e dedicação para o desenvolvimento de ferramentas fundamentais e
necessárias para a atividade de atração de investimentos internacionais e capacitação e preparação das empresas goianas para o
acesso ao mercado internacional.
Em 2021, repetindo-se o que houve em 2020, ainda que não realizando em sua totalidade as missões internacionais e visitas presenciais
a embaixadas estrangeiras no Brasil, tanto a SAII como o Estado como um todo saem fortalecidos e instrumentalizados para as ações
pós pandemia.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Fabrício Borges Amaral

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A identificação, o desenvolvimento e a exploração de potenciais turísticos do Estado;
A captação de recursos para o turismo e execução de ações a ele relacionadas;
A prestação de serviços técnicos, o monitoramento de impactos socioeconômicos, ambientais, culturais sobre a atividade turística e a
qualificação de profissionais do ramo do turismo;
O apoio na realização de eventos ou festas tradicionais do Calendário Turístico do Estado de Goiás.

2.2 Legislação
A Agência Estadual de Turismo - GOIÁS TURISMO, Entidade da administração indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, criada
pela Lei no 13.550, de 11 de novembro de 1999, é uma Entidade autárquica estadual, com autonomia administrativa, financeira e
patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços, nos termos da alínea “c” do inciso VIII do art. 44 da
Lei no 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
- O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos de Goiás tem batido recorde atrás de recorde e comemora marca histórica! O
Cadastur Regional, que foi destaque por apresentar crescimento de 71,8% em 2020, atingiu 5.045 Cadastros do Turismo! São mais de 5
mil empresas e prestadores de serviços turísticos regularizados no Estado. O departamento também capacitou secretários de Turismo e
servidores de 14 municípios para preencher o documento, imprescindível para que a cidade faça parte do Mapa do Turismo Brasileiro.
- A Goiás Turismo realizou, em parceria com o Sebrae, o "Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás - Novos Tempos, Novos
Desafios", reunindo especialistas, gestores e empresários do Turismo para discutir o futuro do setor em Goiás. O governador Ronaldo
Caiado destacou, na abertura do evento, a importância dessa ação para o Estado. A partir do Encontro, a Autarquia inicia um programa
que valoriza as especificidades de cada região, com objetivo de ativar e fortalecer a governança turística de Goiás. O programa prevê
oferta de capacitação nos 79 municípios que compõem o Mapa Turístico, desenvolvimento de líderes e outras ações que se estendem
até o final do ano, com foco na retomada do setor.
- Dentro dessa parceria, Goiás Turismo e Sebrae seguem juntos no "Programa Turismo Goiás 4.0 - Inovação e Fortalecimento das
Regiões Turísticas do Estado de Goiás", com a realização dos webinars "Adequação de Negócios para o Mercado Turístico", voltados
para gestores públicos, empresários e associações dos 79 municípios goianos que integram o Mapa do Turismo Brasileiro.
- O setor de Turismo comemora a aprovação do Projeto de Lei 5.638/2020 no Senado Federal, que institui o Programa Emergencial de
Retomada do Setor de Eventos, e contou com a articulação do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo
(Fornatur), do qual o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, é vice-presidente. Fabrício ficou responsável pela articulação política
em favor do Perse, que prevê renegociação e descontos sobre o valor das dívidas e amplia prazos para pagamentos, trazendo alívio
financeiro para profissionais de eventos de todo o país, minimizando os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus.
- Ações de combate aos efeitos da pandemia do Governo de Goiás contemplam o Turismo, com a liberação de crédito de R$ 15 milhões
para micro e pequenos empresários, micro empreendedores individuais e autônomos a juro zero, por meio das linhas de créditos
oferecidas pela Goiás Fomento. A Goiás Turismo, via parceria com Goiás Fomento, atua para fazer com que essa ajuda efetivamente
chegue a todas as empresas do Estado que precisarem, com o governo estadual estendendo a mão aos empreendedores do setor nesse
momento tão crítico.
- Goiás Turismo trabalha para que nosso Estado se torne referência nacional em voo livre! Para vencer o desafio, o governo estadual, por
meio da Goiás Turismo, fez uma visita técnica à rampa de Jandaia, que tem potencial para prática de voo livre o ano todo, uma
singularidade que precisa ser explorada, gerando novas oportunidades de negócios, emprego e renda para a população. A Agência de
Turismo vai trabalhar a governança e fixar uma agenda de voos para elevar a atração turística no Estado a outro patamar. Ações devem
beneficiar ainda os municípios de Formosa, Jaraguá e Iporá, que também possuem potencial para fazer de Goiás destaque no segmento
de voo livre - Equipe técnica formada por servidores da Goiás Turismo e da Codego começam a visitar os municípios que vão receber
obras de infraestrutura turística viabilizadas por emendas apresentadas pela bancada de Goiás na Câmara Federal. Os projetos
contemplam: a implantação de infraestrutura turística no Parque Estadual de Terra Ronca, no Nordeste goiano; a revitalização e reforma
de infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico no Bairro Esplanada, em Rio Quente; a implantação de
sinalização turística nas rodovias de acesso a Trindade; a construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia; e a
construção de mirante no município de Alto Paraíso de Goiás.
- Goiás Turismo articula, junto ao Ministério do Turismo, a integração de Caldas Novas e Rio Quente à “Rede Brasileira de Destinos
Turísticos Inteligentes”. Após reivindicação da Agência Estadual de Turismo junto ao MTur, a inclusão dessas cidades no projeto foi
discutida em videoconferência entre o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral; o Secretário Nacional de Desenvolvimento e
Competitividade do Turismo do Ministério do Turismo, William França Cordeiro, e sua equipe; e os prefeitos e secretários de Turismo de
Caldas Novas e Rio Quente. O próximo passo é a visita da equipe técnica do MTur aos dois municípios. De acordo com o Ministério, o
Destino Turístico Inteligente é caracterizado por ofertar a seus visitantes produtos e experiências inovadoras e de qualidade, tendo como
base a estruturação e a convergência de pilares, como governança; inovação, tecnologia, sustentabilidade, acessibilidade e segurança.
- Programa de Compliance Público avança na Goiás Turismo! A Agência de Turismo criou uma Comissão da Transparência composta
pelas pessoas responsáveis pelas diversas áreas do PCP na Autarquia. Os dez componentes do grupo se reúnem periodicamente, com o
objetivo de fortalecer cada vez mais a cultura de gestão de riscos, buscando obter o engajamento de todos os servidores, antecipando
desafios e atendendo às exigências éticas e legais.
- No mês de abril, os municípios que integram o Caminho de Cora Coralina iniciaram a manutenção do percurso, que abrange da
roçagem da trilha ao reforço da sinalização turística. A ação é a primeira a partir da elaboração do Plano de Trabalho do Comitê Gestor
do Caminho, formado por representantes dos oito municípios que fazem parte da trilha de longo curso, além da Goiás Turismo e da
Associação Caminho de Cora Coralina.
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- O Caminho de Cora Coralina passa a integrar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. O anúncio do Ministério do Meio Ambiente
coloca o percurso entre os principais atrativos do Brasil, abrindo portas para novos investimentos. Um dos motivos da rota goiana ser
contemplada é a acessibilidade garantida em vários trechos para ciclistas e caminhantes.
- A Goiás Turismo apresentou os projetos para investimento de R$ 2,117 milhões no Caminho de Cora Coralina a partir deste ano. Os
representantes dos municípios que integram o percurso conheceram detalhes e localização das placas de sinalização, pontes, passarelas
e pontos de apoio que serão implantados ao longo dos 300 quilômetros da trilha, que é a única de poesia no mundo.
- Dentro das ações de melhoria para o Caminho de Cora Coralina, foi criado, em março, o Comitê de Gestores dos municípios que
compõem o atrativo, para elaborar um Plano de Trabalho para os próximos anos.
- Goiás Turismo, Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás e Secretaria de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável dão início ao levantamento topográfico para as obras de melhoria no Caminho de Cora
Coralina e na Rampa de Voo Livre de Jaraguá, ao mesmo tempo em que elaboram os projetos para implantação de infraestrutura
turística no Parque Estadual da Serra de Jaraguá. O trabalho técnico tem o objetivo de adequar a rampa aos padrões exigidos para
realização de campeonatos mundiais, colocando Goiás no cenário internacional da modalidade. Os investimentos ultrapassam os R$ 700
mil.
- A Goiás Turismo estreia, em breve, um portal exclusivo para a promoção dos destinos turísticos. A nova ferramenta reúne no mesmo
sistema informações qualificadas para gestão turística, planejamento territorial e marketing de destinos. A Plataforma Integrada do
Turismo (PIT) foi cedida gratuitamente pela Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais.
- O programa Minuto Goiás Turismo, produzido pelas equipes de Comunicação e Marketing, que traz um balanço das atividades da pasta
e era esporádico, passou a ser semanal a partir de fevereiro. - Observatório de Turismo de Goiás, da Goiás Turismo, publica novo Painel
dos Indicadores das Regiões Turísticas, agora relativo à Região Lagos do Paranaíba. Este é o quarto dos dez painéis, elaborados em
português e inglês, que vão contemplar todas as regiões turísticas de Goiás, com o objetivo de nortear o plano de retomada do setor. Os
estudos divulgam indicadores e dados econômicos específicos do Turismo, como número de estabelecimentos, empregos, arrecadação e
perfil dos turistas. Foram publicados também os levantamentos das regiões dos Negócios e Tradições, Ouro e Cristais e Águas Quentes.
- A pandemia não parou os estudos do Observatório do Turismo. Os levantamentos feitos incluem pesquisas de imagem, de opinião e de
percepção do Turismo; inventários da oferta turística, estimativa de fluxo turístico e estimativa do impacto econômico; além dos Boletins
Panorama da Retomada do Turismo em Goiás.
- A Esplanada JK, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, sediou o já tradicional Sábado no Oscar, com distanciamento social e transmissão
pela internet, e até uma exposição de fotografias. Nos prédios, reuniões com prefeitos e secretários de Turismo de Goiânia e do interior,
com dirigentes de outras pastas, representantes de entidades do setor e vereadores; palestra para os servidores da Goiás Turismo,
solenidade de posse do Governo do Estado, e até como cenário para gravação de programas de televisão.
- Houve descentralização de orçamento para a Secretaria de Estado da Cultura, para contratação de músicos para a execução do Projeto
"Filarmônica de Goiás, A Orquestra do Coração do Brasil - 41 anos tocando o coração das pessoas" realizou duas lives com grande
alcance de público, além de masterclasses, cursos, atividades didáticas, apresentações individuais e ainda, a gravação profissional no
Centro Cultural Oscar Niemeyer de sete obras para orquestra completa, ação feita dentro do projeto Reconecte-se. Nesse projeto foi
produzido material audiovisual para exibição em canais do YouTube, Instagram e TV. Para a veiculação do conteúdo gravado foi firmada
uma parceria com a TV Anhanguera e o material ainda será exibido na TBC. Tal projeto gera o fortalecimento do Turismo Regional, que
consiste em dialogar com o público local sob a perspectiva turística, isto é, uma verdadeira imersão cultural através das apresentações e
demais ações do programa, como por exemplo a gravação do DVD, onde fortalece a música clássica Goiana, trazendo uma visibilidade
nova ao Estado fortalecendo o Turismo Cultural de nosso Estado.
- A Goiás Turismo, juntamente com a Secretaria de Estado de Agricultura e a Secretaria de Retomada, estão desenvolvendo um projeto
de turismo rural. A primeira etapa consiste no levantamento de produtores da agricultura familiar no Caminho de Cora Coralina, que
ofereçam serviços e produtos para o turista.
- O V Encontro da Rede Brasileira dos Observatórios de Turismo discutiu remotamente, em agosto, temas importantes para a RBOT.
Foram dois dias de apresentações de pesquisas, debates e muita troca de informação. O Observatório do Turismo da Goiás Turismo, que
atuou na organização do evento, mostrou dados levantados durante a pandemia, em 2020 e 2021, e a importância desses estudos para
embasar decisões. Pesquisadores, especialistas de mercado, representantes do Ministério do Turismo e da Organização Mundial do
Turismo refletiram a respeito da retomada do Turismo brasileiro a partir de temas como: inovação, educação e destinos turísticos
inteligentes e ainda apresentaram os boletins que foram produzido pelos Observatórios do Brasil.
- Promovendo debate sobre temas relevantes para o Turismo no Brasil entre especialistas e profissionais da área, o Observatório goiano
realiza o projeto "Dialogando com RBOT". Sete episódios da Rede Brasileira de Observatórios do Turismo foram ao ar este ano, fruto de
parceria entre o Observatório da Goiás Turismo e o Observatório de Viagens e Turismo do Sertão Mineiro.
- Equipe técnica formada por servidores da Goiás Turismo e da Codego começam a visitar os municípios que vão receber obras de
infraestrutura turística viabilizadas por emendas apresentadas pela bancada de Goiás na Câmara Federal. Os projetos contemplam: a
implantação de infraestrutura turística no Parque Estadual de Terra Ronca, no Nordeste goiano; a revitalização e reforma de
infraestrutura urbana para adequação de espaços de interesse turístico no Bairro Esplanada, em Rio Quente; a implantação de
sinalização turística nas rodovias de acesso a Trindade; a construção do Centro de Produção Associada ao Turismo em Caiapônia; e a
construção de mirante no município de Alto Paraíso de Goiás.
- A Goiás Turismo apresentou os projetos para investimento de R$ 2,117 milhões no Caminho de Cora Coralina a partir deste ano. Os
representantes dos municípios que integram o percurso conheceram detalhes e localização das placas de sinalização, pontes, passarelas
e pontos de apoio que serão implantados ao longo dos 300 quilômetros da trilha, que é a única de poesia no mundo.
- O Caminho de Cora Coralina passa a integrar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. O anúncio - feito pelo Ministério do Meio
Ambiente no mês de março - coloca o percurso entre os principais atrativos do Brasil, abrindo portas para novos investimentos. Um dos
motivos da rota goiana ser contemplada é a acessibilidade garantida em vários trechos para ciclistas e caminhantes.
- Goiás Turismo trabalha para que nosso Estado se torne referência nacional em voo livre! Para vencer o desafio, o governo estadual, por
meio da Goiás Turismo, fez uma visita técnica no mês de abril à rampa de Jandaia, que tem potencial para prática de voo livre o ano
todo, uma singularidade que precisa ser explorada, gerando novas oportunidades de negócios, emprego e renda para a população. A
Agência de Turismo vai trabalhar a governança e fixar uma agenda de voos para elevar a atração turística no Estado a outro patamar.
Ações devem beneficiar ainda os municípios de Formosa, Jaraguá e Iporá, que também possuem potencial para fazer de Goiás destaque
no segmento de voo livre no Brasil.
- Em outubro, a Goiás Turismo, em parceria com a SIC e a Semad, além da Prefeitura de Jaraguá, realizou uma visita técnica à rampa de
voo livre da Serra de Jaraguá. O atrativo vai receber investimentos para adequação da rampa e construção de um ponto de apoio ao
turista, como parte da segunda etapa do projeto de estruturação do Caminho de Cora Coralina.
- A Goiás Turismo realizou visitas técnicas a parques estaduais, junto com a Semad, em junho, visando a estruturação das unidades de
conservação com parceria do BNDES. Uma equipe da GT esteve também em Caiapônia, fazendo o levantamento de uma área para
elaborar o projeto de construção do Centro de Produção Associada ao Turismo na cidade.
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- O primeiro Encontro Regional do Programa Turismo 4.0, que tem o objetivo de fortalecer a governança nas 10 Regiões Turísticas do
Estado, foi realizado pela Goiás Turismo em setembro e prosseguiu em outubro, já tendo sido levado a quase todas as RTs. Em parceria
com o Sebrae, a autarquia discute com gestores públicos municipais e empresários do Turismo local a formatação de produtos, o acesso
a mercados e novas experiências turísticas. Esta etapa do programa, que envolve os 79 municípios turísticos de Goiás, está prevista para
terminar em novembro.
- Os cursos de formação de líderes para um Turismo responsável com as melhores práticas prepararam, até o mês de maio, cinco
dezenas de profissionais da área em Pirenópolis, cidade de Goiás e Chapada dos Veadeiros. As aulas são parte do programa Academia
do Turismo, do Governo de Goiás em parceria com as Universidades Federal de Goiás (UFG), de Brasília (UNB), e Estadual de Goiás
(UEG), o Instituto Federal de Goiás (IFG) e a Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do Turismo (ABBTUR), com o
objetivo de incentivar a oferta de cursos livres e técnicos nos 79 municípios goianos que compõem o Mapa do Turismo Brasileiro.
- Equipe da Goiás Turismo apresenta potencialidades goianas para investidores. O Lago Corumbá IV, em Abadiânia, pode se tornar
referência em esportes náuticos. O velejador Torben Grael esteve na cidade e fez visita técnica ao lago em julho, para lançar a próxima
marina guarda barcos da Intermarinas. O atleta bicampeão olímpico também pretende incentivar os esportes náuticos em Goiás. O
presidente da Agência Estadual de Turismo, Fabrício Amaral, liderou comitiva ao Lago Corumbá IV em maio, para mostrar o local a
interessados, como a presidente da BR Marinas, única rede de marinas do Brasil e a maior da América Latina, que inclusive assinou
protocolo de intenções com o Governo de Goiás. O potencial hídrico goiano e o fortalecimento do Turismo no Entorno do Distrito Federal
foram decisivos para a assinatura. A construção de uma marina amplia a oferta de emprego e garante renda para a região, além de
impulsionar o Turismo. Na solenidade, em Alexânia, o governador Ronaldo Caiado destacou a importância do Turismo. “É,
indiscutivelmente, o setor que mais trará retorno diante da demanda por emprego que temos hoje no Brasil”.
- Missão à Serra Gaúcha rende projeto para movimentar a retomada do Turismo na Região das Águas Quentes. Uma comitiva goiana,
liderada pelo presidente da Agência Estadual de Turismo, Fabrício Amaral, fez uma visita técnica no mês de junho a Gramado e Canela,
com o objetivo de conhecer as melhores práticas turísticas das duas cidades, para saber o que pode ser aplicado para aperfeiçoar o
Turismo na Região das Águas Quentes. A caravana ao Rio Grande do Sul, composta por representantes do Ministério do Turismo, do
Governo de Goiás e do poder público de Caldas Novas e Rio Quente e por empresários dos dois municípios, conheceu atrações locais,
foi recebida pelos prefeitos de Canela e Gramado que, junto com empresários gaúchos contaram como funciona o plano turístico regional
e os modelos de gestão dos municípios que são exemplos por terem criado eventos que atraem turistas o ano todo, sem baixa
temporada. De acordo com Fabrício Amaral, o objetivo da missão, além do Turismo Inteligente, é trazer novos investimentos para as
cidades goianas. O entusiasmo da comitiva com a troca de experiências já começa a render frutos, com o lançamento do projeto Natal
das Águas Quentes, que deve movimentar a retomada do Turismo na região no final deste ano.
- A 15ª edição do Festival Brasil Sabor, que teve a participação de 80 bares e restaurantes de Goiânia, Pirenópolis, Caldas Novas, Alto
Paraíso e São Jorge, foi realizada em junho, com patrocínio do Governo de Goiás, através da Goiás Turismo. O evento valoriza a
gastronomia regional, reconhecendo a importância da alimentação fora do lar para a economia goiana, e este ano ocorreu em formato
híbrido, com os clientes podendo escolher entre ir ao restaurante para experimentar um dos pratos especialmente criados para o festival
ou receber a comida em casa.
- A Expedição Sertões passou por Goiás para conhecer nossos atrativos turísticos. A convite da Goiás Turismo os participantes, que são
das regiões Sul, Sudeste e Nordeste brasileiro, estiveram em Mambaí, no Nordeste de Goiás. Os aventureiros buscam sentir na pele o
que é um rally e conhecer novos destinos brasileiros, divulgando os pontos turísticos por onde passam. Em Mambaí, visitaram atrativos
como tirolesa, cânions, cavernas, cachoeiras, veredas, fervedouro e lagos. A Expedição Sertões saiu de Brasília rumo a Natal (RN).
- O Governo de Goiás, através da Goiás Turismo, se fez presente na Campus Party Digital Edition Goiás 2021. O desafio do hackathon
da Campus Party Brasil em Goiás este ano foi o Turismo. O Estado foi uma das sedes do evento no país, e a Goiás Turismo organizou o
desafio. Painéis com participação dos dirigentes e técnicos da autarquia fomentaram o debate. A proposta para os participantes da
edição, realizada em julho, foi de encontrar soluções tecnológicas para melhorar o Turismo regional. Servidores da GT e pessoas ligadas
ao Trade Turístico goiano atuaram como mentores dos times inscritos. O projeto vencedor, "Strike!", é de um aplicativo que oferece um
passaporte digital para turistas e um sistema de controle para gestores de estabelecimentos turísticos. A equipe vitoriosa ganhou uma
assessoria da aceleradora carioca Sai do Papel, além do apoio da Goiás Turismo no desenvolvimento do projeto. O presidente da
autarquia, Fabrício Amaral, destaca a importância da maratona tecnológica: “essa é uma ótima oportunidade para fomentar o Turismo de
natureza em nosso Estado, aliando a tecnologia ao Turismo para atrair desenvolvimento para esse setor da economia”.
- Participação na WTM Latin América Virtual gera dezenas de parcerias promissoras em favor do Turismo goiano! Equipe da Goiás
Turismo que atuou na feira internacional, que buscou impulsionar e subsidiar a retomada do Turismo na América Latina, fechou o
encontro com otimismo. A WTM LA, prevista para acontecer de 10 a 12 de agosto, teve que ser estendida por causa da grande procura
por reuniões.
- Outubro marca o início do retorno das feiras internacionais de Turismo no Brasil, mesmo que em formato híbrido, mostrando otimismo
em momento de fortalecimento e preparação para a retomada do setor! Goiás participou da Abav Expo & Collab 2021, em Fortaleza (CE),
que reuniu toda a cadeia produtiva do Turismo, e o presidente da Goiás Turismo afirma que voltou com sentimento de esperança. “A
Abav foi um evento teste com toda a cadeia produtiva turística do Brasil e até internacional.
- Mais recursos vão fortalecer a cadeia produtiva do Turismo no Estado. Os ministros Gilson Machado Neto, do Turismo, e João Roma,
da Cidadania, anunciaram o montante de R$ 84 milhões em linhas de crédito para o setor, um dos mais impactados pela pandemia da
Covid-19. A ação tem como objetivo ampliar investimentos e assegurar a manutenção de empregos e empresas turísticas. Os ministros
fizeram o repasse dos recursos, que vêm do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), e são oferecidos via GoiásFomento, em solenidade em
Goiânia, no dia 20 de agosto, com a presença do governador Ronaldo Caiado, que agradeceu a parceria com o governo federal.
- O humorista Jacques Vanier firmou parceria com a Goiás Turismo para promover os destinos turísticos goianos. O artista, que tem, em
uma única rede social, mais de 3,6 milhões de seguidores, vai visitar atrativos do nosso Estado e mostrar a aventura ao seu público nas
redes, divulgando as belezas de Goiás.
- De Goiás para o mundo! Expedição do ultramaratonista Márcio Villar divulga o Caminho de Cora Coralina nacional e internacionalmente.
O recordista mundial começou os 300km do percurso da Expedição Desafiando Limites por Corumbá de Goiás, no dia 14 de agosto, até
chegar à cidade de Goiás no dia 21, data do aniversário da poeta. Ao longo da trilha, o Governo de Goiás implementou ações sociais e o
esportista fez palestras nos oito municípios do percurso, em que contou sua estória de superação. No último trecho da caminhada,
somando mais de 9 quilômetros de trajeto, o governador Ronaldo Caiado, o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, e outras
autoridades se uniram à expedição, que saiu do antigo arraial do Ferreiro até chegar à casa de Cora Coralina, na antiga capital do
Estado.
- Apoio à retomada do Turismo! O Governo de Goiás, através da Goiás Turismo, lançou, em outubro, edital de chamamento público no
valor total de R$ 3,5 milhões, voltado para a retomada de eventos nos municípios. Três eixos temáticos podem ser contemplados:
eventos gastronômicos, Turismo de esporte e aventura e Turismo de negócios e eventos, com teto de R$ 200 mil por projeto.
- A Goiás Turismo estruturou um espaço exclusivo para oferecer experiências únicas ao público das duas edições do Mutirão Iris
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Rezende, promovido pelo Governo de Goiás . O estande da autarquia teve um túnel formado por painéis de LED, com imagens e sons de
cachoeiras, trilhas de bike em meio ao Cerrado, pesca esportiva no Araguaia, rafting no Parque Nacional das Emas e voos de parapente,
que proporcionam experiências imersivas ao visitante. Além disso, vídeos de atrativos de Goiás foram transmitidos em óculos virtuais
(3D). Também foi ofertado aos visitantes do estande, fotos impressas em fundos com paisagens dos principais destinos goianos. Dois
televisores de 50 polegadas apresentavam imagens de todas as regiões turísticas do Estado. O objetivo da ação foi de estimular o
turismo local e o pertencimento da comunidade.
- O Governo de Goiás, por meio da Goiás Turismo, participou, de 4 a 7 de novembro, da 33ª edição do Festuris – Festival Internacional
de Turismo de Gramado (RS), um dos maiores eventos de negócios turísticos da América Latina. Com um estande de 90 metros
quadrados, no Serra Park, Goiás apresentou seus principais destinos para um público estimado em 10 mil pessoas de várias partes do
País e do mundo. Em local privilegiado, o espaço da Goiás Turismo ofereceu uma sala de imersão, com imagens e sons de experiências
em cachoeiras, trilhas e voos de parapente; painel de led “instagramável”; sala de reuniões; espaço voltado para a música sertaneja;
além de oito balcões onde foram apresentados produtos formatados das principais regiões turísticas do Estado em parceria com
representantes dos principais segmentos turísticos do estado.
Durante o Festuris, Goiás foi apresentado a sua nova marca do turismo: “Bora pra Goiás”. Este é o convite para que o turista conheça os
atrativos goianos e tenha experiências únicas no Estado. A proposta da campanha é vender a imagem do turismo de Goiás para o Brasil,
por meio de uma marca conceitual, e posicionar o Estado como um dos principais destinos do Brasil, ancorando as atrações turísticas
nas quatro forças da natureza: água, terra, ar e fogo. O objetivo foi mostrar potencialidades que só Goiás oferece, como a maior estância
hidrotermal do mundo, em Caldas Novas e Rio Quente; a Chapada dos Veadeiros, Patrimônio Natural da Humanidade; o Parque
Estadual de Terra Ronca, maior complexo de cavernas da América Latina; a pesca esportiva no Rio Araguaia; a experiência do voo livre
no Cerrado brasileiro; o Caminho de Cora Coralina, a única trilha de poesia do mundo; a moda em expansão em Goiânia e a famosa
música sertaneja.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Houve a elaboração do Planejamento Estratégico da Goiás Turismo em 2019, e o mesmo foi revisto com orientação da Escola de
Governo e da Secretaria de Estado da Economia.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Incremento de captação de recursos - o indicador mede o aumento de ajustes formalizados em execução com recursos captados
durante o exercício em comparação com o ano anterior.
- Taxa de Projetos Turísticos Regionais - o indicador mede o aumento das ações desenvolvidas pelas Instâncias de Governança
Regionais, durante o exercício em comparação com o ano anterior.
- Índices Econômicos do Turismo
- Fluxo Turístico em Goiás - o indicador mede o aumento do fluxo turístico em Goiás no exercício em comparação com o ano anterior.
- Taxa de uso dos espaços do Centro Cultural Oscar Niemeyer - O indicador mede a taxa de uso dos espaços do Centro Cultural Oscar
Niemeyer ao longo do mês.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1026 - MAIS CULTURA E ARTE
AÇÃO: 2101 - PROMOÇÃO E APOIO A FESTAS E EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 2550 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
2501 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA

REALIZAÇÕES
Conforme solicitado por e-mail à Gerência de Planejamento da Secretaria de Estado da Economia, a ação não pertence a esta Autarquia.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1028 - MAIS TURISMO
AÇÃO: 2108 - ESTUDO E QUALIFICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
A Goiás Turismo realizou, em parceria com o Sebrae, o "Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás - Novos Tempos, Novos
Desafios", reunindo especialistas, gestores e empresários do Turismo para discutir o futuro do setor em Goiás. O governador Ronaldo
Caiado destacou, na abertura do evento, a importância dessa ação para o Estado. A partir do Encontro, a Autarquia inicia um programa
que valoriza as especificidades de cada região, com objetivo de ativar e fortalecer a governança turística de Goiás. O programa prevê
oferta de capacitação nos 79 municípios que compõem o Mapa Turístico, desenvolvimento de líderes e outras ações que se estendem
até o final do ano, com foco na retomada do setor.
Dentro dessa parceria, Goiás Turismo e Sebrae seguem juntos no "Programa Turismo Goiás 4.0 - Inovação e Fortalecimento das
Regiões Turísticas do Estado de Goiás", com a realização dos webinars "Adequação de Negócios para o Mercado Turístico", voltados
para gestores públicos, empresários e associações dos 79 municípios goianos que integram o Mapa do Turismo Brasileiro.
A pandemia não parou os estudos do Observatório do Turismo. Os levantamentos feitos incluem pesquisas de imagem, de opinião e de
percepção do Turismo; inventários da oferta turística, estimativa de fluxo turístico e estimativa do impacto econômico; além dos Boletins
Panorama da Retomada do Turismo em Goiás.
AÇÃO: 2111 - SUSTENTABILIDADE, ACESSIBILIDADE, INFRAESTRUTURA E TURISMO RESPONSÁVEL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
O Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos de Goiás tem batido recorde atrás de recorde e comemora marca histórica! O Cadastur
Regional, que foi destaque por apresentar crescimento de 71,8% em 2020, atingiu 5.045 Cadastros do Turismo! São mais de 5 mil
empresas e prestadores de serviços turísticos regularizados no Estado. O departamento também capacitou secretários de Turismo e
servidores de 14 municípios para preencher o documento, imprescindível para que a cidade faça parte do Mapa do Turismo Brasileiro.
O setor de Turismo comemora a aprovação do Projeto de Lei 5.638/2020 no Senado Federal, que institui o Programa Emergencial de
Retomada do Setor de Eventos, e contou com a articulação do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo
(Fornatur), do qual o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, é vice-presidente. Fabrício ficou responsável pela articulação política
em favor do Perse, que prevê renegociação e descontos sobre o valor das dívidas e amplia prazos para pagamentos, trazendo alívio
financeiro para profissionais de eventos de todo o país, minimizando os prejuízos causados pela pandemia do novo coronavírus.
No mês de abril, os municípios que integram o Caminho de Cora Coralina iniciaram a manutenção do percurso, que abrange da roçagem
da trilha ao reforço da sinalização turística. A ação é a primeira a partir da elaboração do Plano de Trabalho do Comitê Gestor do
Caminho, formado por representantes dos oito municípios que fazem parte da trilha de longo curso, além da Goiás Turismo e da
Associação Caminho de Cora Coralina.
O Caminho de Cora Coralina passa a integrar a Rede Nacional de Trilhas de Longo Curso. O anúncio do Ministério do Meio Ambiente
coloca o percurso entre os principais atrativos do Brasil, abrindo portas para novos investimentos. Um dos motivos da rota goiana ser
contemplada é a acessibilidade garantida em vários trechos para ciclistas e caminhantes.
A Goiás Turismo apresentou os projetos para investimento de R$ 2,117 milhões no Caminho de Cora Coralina a partir deste ano. Os
representantes dos municípios que integram o percurso conheceram detalhes e localização das placas de sinalização, pontes, passarelas
e pontos de apoio que serão implantados ao longo dos 300 quilômetros da trilha, que é a única de poesia no mundo.
Dentro das ações de melhoria para o Caminho de Cora Coralina, foi criado, em março, o Comitê de Gestores dos municípios que
compõem o atrativo, para elaborar um Plano de Trabalho para os próximos anos.
A Goiás Turismo estreia, em breve, um portal exclusivo para a promoção dos destinos turísticos. A nova ferramenta reúne no mesmo
sistema informações qualificadas para gestão turística, planejamento territorial e marketing de destinos. A Plataforma Integrada do
Turismo (PIT) foi cedida gratuitamente pela Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais.
A Esplanada JK, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, sediou o já tradicional Sábado no Oscar, com distanciamento social e transmissão
pela internet, e até uma exposição de fotografias. Foi feita descentralização orçamentária para a Secretaria de Estado da Cultura visando
a execução do projeto "Filarmônica de Goiás, A Orquestra do Coração do Brasil - 41 anos tocando o coração das pessoas" realizou duas
lives com grande alcance de público, além de masterclasses, cursos, atividades didáticas, apresentações individuais e ainda, a gravação
profissional no Centro Cultural Oscar Niemeyer de sete obras para orquestra completa, ação feita dentro do projeto Reconecte-se. Tal
projeto gera o fortalecimento do Turismo Regional, que consiste em dialogar com o público local sob a perspectiva turística, isto é, uma
verdadeira imersão cultural através das apresentações e demais ações do programa, como por exemplo a gravação do DVD, onde
fortalece a música clássica Goiana, trazendo uma visibilidade nova ao Estado fortalecendo o Turismo Cultural de nosso Estado.
A Goiás Turismo participou da Festuris - Festival de Turismo de Gramado, com stand que proporcionava ao participante de experimentar
através de óculos 3D, túnel de painéis de LED e distribuição de brindes, experiências dos destinos turísticos do Estado de Goiás, no
evento foi lançado o slogan Bora para Goiás. Além da Festuris a Goiás Turismo participou da WTM e ABAV.
Por meio da expedição do maratonista Márcio Villar, que percorreu o Caminho de Cora Coralina, os municípios participantes receberam
palestras do ultramaratonista e divulgação do município.

OBSERVAÇÕES
Considerando o Decreto nº 9.737/2020, que proibiu a realização de eventos, os produtos relativos a eventos apoiados e realizados não
puderam ser realizados, como ação de prevenção à propagação da pandemia do Coronavírus.
O produto Biblioteca infantil implantada será revisto, uma vez que a mesma já foi implantada.
Considerando o Decreto Estadual nº 9.862/2021, não foi possível realizar o Projeto Praia Acessível, pois foi proibida a temporada do
Araguaia, para prevenção da propagação da pandemia do coronavírus.
A Goiás Turismo realizou o encontro de prefeitos dos municípios turísticos com a finalidade de apresentar os números alcançados com a
consultoria realizada em parceria com o SEBRAE visando o fortalecimento das instâncias de governança de cada município.
Foram realizados três eventos turísticos, não houveram vinculações financeiras, uma vez que a despesa nasceu em outra ação e produto
ao qual foi vinculado.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Euclides Barbo Siqueira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Legitimar as atividades empreendedoras com segurança e agilidade crescentes, de forma a contribuir cada vez mais com o
desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás.

2.2 Legislação
Decreto Federal nº 916, de 24 de outubro de 1890 - Cria o registro de firmas ou razões comerciais
Lei nº 213, de 12 de julho de 1900 - Lei de criação;
Lei nº 7.351, de 30 de junho de 1971 - Transforma a JUCEG em entidade autárquica;
Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994 - Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras
providências;
Decreto nº 1800, de 30 de janeiro de 1996 - Regulamenta a Lei nº 8.934.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No final de 2020, a alta direção da Junta Comercial do Estado de Goiás iniciou o processo de elaboração do seu planejamento
estratégico anual, determinando que cada unidade da Autarquia apresentasse no mínimo uma ação para garantir a continuidade do
avanço nas melhorias de nossos processos e a efetividade de entregas esperadas pelos cidadãos que utilizam nossos serviços. Da
mesma forma que no ano anterior, almejamos metas de curto, médio e longo prazo, mas principalmente, sermos referência em gestão de
registros públicos através do permanente engajamento e motivação dos nossos colaboradores, que são os multiplicadores naturais da
nova cultura organizacional focada em resultados que buscamos.
Nesse planejamento, todas as Unidades definiram prazos mais justos para a realização de suas tarefas e apresentaram propostas de
ações assertivas, dentre as quais vale destacar:
- implantar procedimento totalmente digital de encaminhamento de documentos para pagamento, incluindo ateste das notas. A Junta
deve ser 100% Digital também internamente;
- promover capacitação de todos os servidores para elaboração de Termos de Referência;
- buscar parcerias com as entidades de classe com assento no Colégio de Vogais para promover adequações na sede da Juceg;
- integrar mais Prefeituras e órgãos à RedeSim, de forma a integrar Goiás 100% a essa rede até o final desta gestão;
- criar um procedimento de treinamento e avaliação continuada dos analistas de Registro Mercantil, de forma a mantê-los atualizados e
preparados, conforme as constantes mudanças na legislação;
- criar e disponibilizar aplicativo de Smartphone para acesso à Legislação do Registro Mercantil e Modelos de atos, de forma integrada;
- manter a Junta Comercial do Estado de Goiás entre os três primeiros lugares no ranking nacional concernente ao tempo de abertura de
empresas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA/LOA, a Junta Comercial do Estado de Goiás utiliza os planejamentos estratégicos elaborados a cada ano, os quais
estabelecem objetivos, metas e indicadores. Os indicadores são avaliados pela alta direção e firmados planos de ação para o alcance
das metas e/ou correção de atividades que apresentarem baixo desempenho. Outro método de organização e controle de todos os
passos-chave do funcionamento JUCEG é a implantação do Compliance e o mapeamento dos processos, bem como a capacitação
interna dos servidores, que promoveram maior agilidade e segurança na prestação de serviços do registro mercantil. Em 2021, estamos
dando continuidade ao "Projeto Capacita JUCEG" que oferece aos servidores treinamento online sobre os procedimentos do registro
mercantil que, além da capacitação, tem como objetivo a padronização dos procedimentos e a qualificação continuada de todos os
colaboradores da Junta Comercial do Estado de Goiás. Este projeto também apoia os servidores ingressantes na JUCEG para
apresentação da autarquia e no conhecimento específico sobre o registro mercantil.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 (Apuração até 15/12/2021)
* Percentual de processos entregues em relação ao tempo:
- 91,98% entrega em até 24 horas
- 2,89% entre 24 a 48 horas
- 5,14% acima de 48 horas
* Quantidade de empresas constituídas: 32.185
* Quantidade de empresas extintas: 14.118
* Quantidade de servidores capacitados: 322
* Quantidade de prefeituras integradas à REDESIM: 208 totalmente integradas
* Receita total: R$ 38.548.471,04
* Despesa total: R$ 15.344.434,40

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1014 - GOIÁS ÁGIL
AÇÃO: 2053 - JUCEG ÁGIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
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ESCOLA PERMANENTE DA JUCEG IMPLANTADA – Projeto encontra-se paralisado. Foi realizada uma reunião entre o Presidente e
Diretorias no dia de 03/03/2021, onde ficou firmado que neste momento de pandemia, ele não seria prioridade e ficará suspenso até que
consigamos eleger o coordenador pedagógico, que ficará responsável pela implantação da Escola de Registro Mercantil da Juceg.
PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE REGISTRO MERCANTIL – A JUCEG participou de 97 eventos de Registro Mercantil, sendo: 11(onze)
no mês de Janeiro, 6(seis) no mês de Fevereiro, 14 (quatorze) no mês Março e 15 (quinze) no mês de Abril, 10(dez) no mês de Maio,
07(sete) no mês de Junho, 07(sete) no mês de Julho, 08 (oito) no mês de Agosto, 08 (oito) no mês de Setembro, 02 (dois) no mês de
Outubro, 06 (seis) no mês de Novembro e 03 (três) no mês de Dezembro. Em sua grande maioria de forma 'on line' devido à pandemia.
MONITORAMENTO DO CPF REALIZADO – Serviço em execução, disponível para os usuários. Serviço relançado com Sucesso em
Janeiro de 2021 pela Coordenação de Comunicação. Agora será constantemente feita publicações acerca deste serviço para a
população. Foram feitos 37 monitoramentos de CPF, Sendo 03 (três) no mês de Abril, 03 (três) no mês de Maio, 06 (seis) no mês de
Junho, 03 (três) no mês de Julho, 04 (quatro) no mês de Agosto, 05 ( cinco) no mês de Setembro, 04 (quatro) no mês de Outubro, 08
(oito) no mês de Novembro e 01(hum) no mês de Dezembro (Apurado até o dia 15/12/2021). O Serviço teve um número significativo de
solicitações, porém efetivamente monitorados (pagos) foram os 37 listados. Serviço está disponibilizado, porém necessita de constante
divulgação.
CURSO PRESENCIAL REALIZADO A SER OFERECIDO PELA ESCOLA PERMANENTE DE REGISTRO MERCANTIL - JUCEG –
Conforme informado acima, devido à situação epidêmica, até o momento não foi implantada a Escola Permanente de Registro Mercantil,
impossibilitando a oferta dos cursos.
CERTIFICADO DIGITAL EMITIDO – A Procuradoria Setorial da JUCEG emitiu o parecer PROCSET- 10969 Nº 216/2020
(000014617453,) enumerando os motivos pelos quais a JUCEG está impedida de prestar serviço de certificação digital. Dessa forma o
projeto foi cancelado e não tivemos nenhuma emissão de certificado digital.
CURSO À DISTÂNCIA REALIZADO A SER OFERECIDO PELA ESCOLA PERMANENTE DE REGISTRO MERCANTIL - JUCEG –
Conforme informado acima, devido à situação epidêmica, até o momento não foi implantada a Escola Permanente de Registro Mercantil,
impossibilitando a oferta dos cursos.
INTERLIGAÇÃO DE SISTEMAS DE DADOS DE CPF DA JUCEG E SSP-GO IMPLANTADO- Projeto em andamento, no mês de
Novembro, a Diretoria de Gestão Integrada da Juceg se manifestou nos autos, reiterando que a Autarquia mantém vivo o interesse em
celebrar o convênio com a SSP-GO, e solicitou o contato do ponto focal indicado outrora, para andamento. O processo foi encaminhado à
Superintendência de Inteligência Integrada/SSP, que o encaminhou de pronto para a Gerência de Contrainteligência Estratégica, para
conhecimento e indicação de novo ponto focal para tratar do assunto junto a Juceg.

OBSERVAÇÕES
CONSTRUÇÃO DE NOVA SEDE - Não foi aprovado para inclusão no PPA.
CONCURSO PÚBLICO PARA JUCEG REALIZADO – Não foi aprovado para inclusão no PPA.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Rivael Aguiar Pereira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Contribuir para a execução de políticas públicas de desenvolvimento do Estado de Goiás por meio de crédito para empreendimentos
produtivos, com estímulo ao crescimento sustentável visando a geração e manutenção de emprego e renda, modernização das estruturas
produtivas e o aumento da competitividade estadual com redução das desigualdades sociais e regionais.

2.2 Legislação
Criada por autorização da Lei 13.533 de 15/10/1999, é uma sociedade de economia mista de capital fechado, é regida principalmente
pelas Leis nº 6.404/1976 e nº 13.303/2016. Constituída em 08/05/2000 e iniciou suas atividades em outubro do mesmo ano. É uma
instituição financeira de fomento fiscalizada por órgãos de controle externo e pelo CMN/BACEN. É gestora de um dos principais fundos
de incentivos fiscais e pelo FUNDEQ - Fundo de Equalização para o Empreendedor.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No exercício de 2021, os agentes econômicos enfrentaram restrições por causa da pandemia ocasionada pela COVID-19. Diversas
políticas públicas foram criadas com o objetivo de atenuar os impactos negativos sobre a atividade produtiva, em especial, do micro e
pequeno empreendedor. No exercício, teve início o funcionamento do FUNDEQ - Fundo de Equalização para o Empreendedor, que
oferece subsídios nos juros, como também, concede aval nas operações de crédito. Esse mecanismo tem sido um facilitador na tomada
de crédito por micro e pequenos empreendedores que, além de enfrentar as anomalias no mercado, possuem dificuldades cadastrais
para acessar financiamentos. Somente no PEAME – Programa Emergencial de Apoio ao Microempreendedor, criado pelo Governo de
Goiás, operacionalizado pela GoiásFomento, foram desembolsados mais de R$ 49,4 milhões em 2.658 contratos.
Diversos convênios com prefeituras municipais estão sendo formalizados visando a captação de recursos para o FUNDEQ, com objetivo
de financiamento aos empreendimentos nos municípios.
Através do FAMPE – Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, oferecido pelo SEBRAE como instrumento de concessão de aval nas
operações de micro e pequenas empresas a GoiásFomento contratou mais de R$ 54,4 milhões em 2.179 e, somente em 2021, foram
contratados desse montante R$ 38,1 milhões. Destaca-se que, ocupou o terceiro lugar no ranking nacional e o primeiro entre as agências
de fomento como a instituição que mais contratou operações de crédito com o aval do fundo.
Atuando na operacionalização de programas de transferência de rendas como o Mães de Goiás e Aprendiz do Futuro, na fase de
desembolsos de recursos aos beneficiários, a GoiásFomento emitiu mais de 51.727 cartões com um volume financeiro de mais de R$
32,7 milhões em programas geridos pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado.
No exercício, os desembolsos nas operações de crédito somaram R$ 64,7 milhões em 2.853 contratos.
Projeto do Governo de Goiás reúne órgãos estaduais no mapeamento das necessidades dos municípios e atendimento das demandas.
Agência de Fomento disponibiliza linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores locais e participa da Caravana da Retomada,
em diversos municípios do Estado. Na ação, foram visitados 85 municípios com 664 atendimentos, que tem como objetivo principal,
promover a reinserção econômica de empresas que foram atingidas pela pandemia e também manter ativas as empresas que
sobreviveram à crise.
A GoiásFomento busca a captação de recursos por meio do Fonplata, instituição financeira que reúne cinco países, e tem como objetivo
apoiar projetos que atendam a agenda de sustentabilidade a ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A
GoiásFomento está buscando, inicialmente, US$ 5 milhões de dólares para projetos de desenvolvimento econômico no Estado de Goiás,
junto a instituição, sem a necessidade de garantia soberana.
Na cadeia do turismo, foram disponibilizadas linhas de crédito, com valores que podem chegar a R$ 2 milhões, cujo objetivo foi a
preservação de empresas e empregos na pandemia. Os recursos para repasses são oriundos de convênio firmado com o Ministério do
Turismo, e repassados através do Fundo Geral de Turismo – Fungetur, que disponibilizou no total, R$ 84 milhões.
As ações para o desenvolvimento do turismo, por meio do programa Rota do Turismo, ocorrem em parceria com a Goiás Turismo, e
realizada em todas as dez regiões turísticas do Estado, com o objetivo de divulgar as linhas de crédito especiais destinadas ao setor.
Foram visitados cinco municípios com mais de 150 atendimentos realizados.
Para o desenvolvimento do agronegócio no Estado, foi reestruturada a Gerência do Agronegócio, GERAG, dotando de profissionais
especializados que estão atuando na prospecção e captação de negócios. Foi firmado parceria com a EMATER e treinados 130 técnicos,
que atuam na elaboração do projeto técnico e plano de negócio rural em conjunto com os produtores rurais, apresentação da
documentação junto a GoiásFomento para a realização da análise de crédito dos produtores rurais.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O Planejamento Estratégico elaborado vigente foi elaborado para o período de 2019-2022, entretanto, foi realizado a revisão do plano
para o período de 2022 a 2027, que, juntamente com o orçamento anual, são instrumentos balizadores para o alcance de metas e
objetivos estabelecidos pelo Governo de Goiás e pela GoiásFomento, com a participação ativa dos Conselhos de Administração e Fiscal.
As metas de 2021 estão definidas no PPA, contemplando valores individualizados por município, região de planejamento e por produto.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Empregos gerados/mantidos. O número de empregos gerados e/ou mantidos é identificado por financiamento liberado. No exercício de
2021, ano atípico para a atividade produtiva, visto que a economia está sob os efeitos de restrições de funcionamento, sendo que foram
gerados/mantidos 6.253 empregos diretos, contemplando todas as regiões de planejamento.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1012 - GESTÃO TRANSFORMADORA
AÇÃO: 3016 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA SEDE DA
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GOIÁSFOMENTO.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
Foram investidos na melhoria da estrutura física e tecnológica ano exercício de 2021, com recursos próprios da GoiásFomento, o
montante de R$ 346.494,40 em 271 itens como aparelho de refrigeração, bens de natureza permanente, equipamentos de comunicação,
móveis e utensílios e sistemas de processamento de dados que representou 75% dos investimentos.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1015 - GOIÁS EMPREENDEDOR
AÇÃO: 2062 - CONCESSÃO DE CRÉDITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
No exercício de 2021 a GoiásFomento contratou R$ 64.655.206,51 em 2.854 operações e foram gerados e/ou mantidos 6.253 empregos
distribuídos em todas as
regiões do Estado.
A criação de programas como o PEAME contribuiu para a manutenção do emprego e o funcionamento das atividades produtivas no
período.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3391 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Renato Menezes de Castro é formado em Economia e atua como empresário no ramo agropecuário. Exerceu mandatos de vice-prefeito
de Goianésia, deputado estadual e prefeito de Goianésia. Foi eleito deputado estadual em 2014, cargo que assumiu até dezembro de
2016 quando deixou a Assembleia Legislativa de Goiás para assumir a prefeitura do município de Goianésia em janeiro de 2017.

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO, tem por objeto a promoção do desenvolvimento econômico
mediante o desempenho de atividades de fomento para incremento da economia, geração de emprego e renda e conservação do meio
ambiente, cabendo-lhe: implantar e manter em suas áreas administradas serviços de apoio e de logística necessários ao funcionamento
das atividades e explorar serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, restritos às suas áreas.

2.2 Legislação
- Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941;
- Lei Estadual nº 7.766, de 20/11/1973;
- Lei Estadual nº 17.257, de 25/01/2011;
-Lei federal nº 12.527, de 18/11/ 2011;
-Lei estadual nº 18.025, de 22 /05/2013;
- Lei Estadual nº 19.064, de 14/10/2015, alterada pela Lei nº 19.433, de 30/08/2016;
- Lei federal nº 13.303, de 30/06/2016;
- Estatuto Social da CODEGO;
- Regulamento para alienação de áreas e empreendimentos da CODEGO;
- Regulamento dos serviços e água e esgoto da CODEGO.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em fevereiro de 2021, tomou posse a nova gestão da Companhia, com a chegada do novo presidente, Renato Menezes de Castro e dos
Diretores Administrativo e Técnico, Jairo Pacheco e Fabiano Lopes. A nova gestão preocupada em aumentar o número de empresas
assentadas no Estado de Goiás, para geração de emprego e renda nos municípios goianos, está estreitando parcerias com as
prefeituras, em busca de viabilizar melhorias nos parques industriais e construção de novos distritos. No mês de maio, o Regulamento
para alienação de áreas foi revisado e os processos de análises para assentar empresas nos distritos agroindustriais, tem sido a
prioridade da Companhia.
A Codego detém aproximadamente 400 pedidos de áreas, sendo que 200 deles são direcionados para o Distrito Agroindustrial de
Anápolis (Daia). O setor responsável está em contato com os empresários para orientar sobre a condução correta dos processos. Os
dados e projetos apresentados pela empresas, de forma a dar celeridade, passam por conformidade do Regulamento da Codego.
IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS
Alinhado ao processo de gestão de riscos a Companhia tem implantado políticas e procedimentos internos para a execução das
atividades realizadas pelo setor de Controle Interno e pelos colaboradores. A padronização dos processos visa mitigar erros, retrabalho e
possíveis riscos desde a contratação, fiscalização até o pagamento das despesas e custeios adquiridos para o bom funcionamento dos
serviços. Além de que promove o fluxo organizacional de todas as ações executadas pelos colaboradores da Companhia.
Para tanto, os colaboradores da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, que atuam nas áreas que envolvem contratação
pública participaram do curso Fase Preparatória das Licitações. A capacitação dos servidores resultará em eficiência do trabalho, melhor
investimento dos recursos públicos, decisões mais seguras, diminuição dos riscos envolvendo o uso do dinheiro público, além de
minimizar a possibilidade de responsabilizações e condenações.
Cerca de 40 colaboradores participaram desta etapa do curso sobre fase preparatória das licitações. Se somadas a outras 142
capacitações realizadas em parceira com a Escola de Governo da Secretaria de Administração de Goiás (Sead), a Codego se aproxima
da marca de 200 colaboradores treinados, somente em 2021.
AUDITORIA EXTERNA
No final do exercício de 2020 foi contratada a a empresa Russell Bedford Brasil., que revisou todos os registros contábeis e contratos
firmados, passando o histórico da estatal a limpo. No início deste exercício, a empresa apresentou o relatório final referente ao exercício
de 2019, que foi aprovada pelos Conselhos Fiscal e de Administração. Atualmente, encontra-se em análise as contas referentes ao ano
de 2020. A iniciativa traz mais confiabilidade aos registros contábeis e financeiros da estatal,, além de cumprir com o calendário
societário, alinhado aos procedimentos aos padrões internacionais de contabilidade.
PROJETO CENSO EMPRESARIAL 2021
Com o objetivo de atualizar os dados cadastrais das empresas instaladas nos distritos agroindustriais, administrados pelo Estado, foi
iniciado o projeto censo. As empresas deverão atualizar seus dados na CODEGO, através de formulário próprio disponibilizado no site da
Companhia. A proposta tem ainda a intenção de promover uma aproximação com o empresariado. As informações coletadas serão
utilizadas para a regularização junto aos departamentos da Codego e são necessárias para a boa gestão e fiscalização das atividades
nos polos industriais, contribuindo para a regularização cadastral e fundiária.
BARRAGEM DAIA
A Companhia iniciou o processo para manutenção e ampliação de duas barragens no Distrito Agroindustrial de Anápolis, cuja previsão
término está previsto para fevereiro de 2022. A medida visa a captação e condicionamento da água a ser fornecida às indústrias
instaladas no DAIA e a parte dos moradores da cidade de Anápolis, visa atender o abastecimento no período de seca.
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIA
Em atendimento à Lei 13.303/2016, foram nomeados os colaboradores para constituir o Comitê de Auditoria Estatutária, o CAE é exigido
para as empresas públicas e sociedades de economia mista que estão abrangidas pela Lei nº 13.303/2016, como um órgão de apoio ao
Conselho de Administração, devendo reportar-se exclusivamente a este.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
1. Revisão do Estatuto Social da CODEGO
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2. Revisão do Regimento Interno
3. Implantação do Comitê de Auditoria Estatutária
4. Revisão do Regulamento de áreas
5. Elaboração e revisão de procedimentos e normativas internas
6. Contratação de auditoria externa

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1. Índice de Liquidez Geral -
2. Índice de Liquidez Corrente -
3. Índice de Liquidez seca -
4. Índice de participação do capital de terceiros -
5. Índice de Composição de endividamento -
6. Índice de Endividamento Geral -
7. Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido -
8. Índice de Imob. dos Recursos não circulantes -
9. Média mensal de faturamento fornecimento de água -
10. Média mensal de faturamento tratamento de esgoto -

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1015 - GOIÁS EMPREENDEDOR
AÇÃO: 3023 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3391 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 3391 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
Dos 145 produtos cadastrados no PPA-2020-2023, ao longo dos cinco mandados diretivos, no período de 2019 a 2021, por
circunstâncias diversas, 90 produtos foram excluídos, restando 55 ativos.
Embora tenham sido excluídos na Lei Orçamentária Anual - LOA, ainda não foram removidos dos registros iniciais do Plano Plurianual.
Novos produtos finalísticos foram criados em cada nova gestão, havendo sido incluídos no Orçamento de Investimentos das Empresas
Estatais do Estado de Goiás e cadastrados na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020, 2021 e 2022, via Sistema de Elaboração
Orçamentária - SEONET.
Em 2021, a atual gestão destinou R$3.587.559,90 nos Distritos da companhia. Desse total, R$1.985.993,15, foram programados no PPA
2020-2023. R$1.601.566,75 foram utilizados em ações não programadas no PPA. Vale destacar que todas as obras, serviços e
aquisições são custeadas com recursos próprios. É importante salientar que essas despesas promovidas na atual gestão, representam
obras essenciais que atendem antigas demandas das empresas instaladas nos Distritos Industriais. Investimentos na recuperação de
Estações de Tratamento de Água (ETA) e Esgoto (ETE), foram igualmente relevantes.
Os valores não programados no PPA 2020-2023, estarão lançados em planilha específica, no sistema SIPLAN.
Trinta e nove milhões foram cadastrados na LDO 2022 e a previsão de construção da Barragem 5 – Ribeirão Caldas no valor de
R$10.000.000,00, assume papel fundamental para sanar graves problemas de abastecimento de água no Distrito Industrial de Anápolis –
DAIA. Já em 2021, a decisão da direção da CODEGO em recuperar a barragem 1 do Ribeirão Caldas, traz grande expectativa ao
combate a falta de água no período de estiagem em Anápolis.
No ano de 2021, para alinhar o controle das ações oriundas do PPA, foi tomada a decisão de associar criteriosamente seus valores aos
registros contábeis da CODEGO. A tarefa para equalizar tais registros vem sendo aperfeiçoado, apresentando ainda algumas
dificuldades, em função do necessário aprimoramento na correlação de contas do sistema financeiro com o contábil. O esforço atual é o
de conseguir padronizar os lançamentos dos produtos e códigos, unidades e quantidades lançados no PPA, com códigos contábeis,
descrição dos produtos, unidades e quantidades que se conectem automaticamente.
Há que se ressaltar a colaboração e empenho da Gerência de Contabilidade da CODEGO para que se alcance o objetivo pretendido, nos
prazos estabelecidos.
MEIO AMBIENTE:
Observa-se nos registros de 2021, duas ações importantes nos apontamentos contábeis, que demonstram falha na elaboração do PPA
da CODEGO. Trata-se do não previsão pela GEMAM - Gerência de Meio Ambiente de então, de obras e serviços associados a aquisição
de materiais e insumos estrategicamente fundamentais para o bom funcionamentos das ETAS e ETES (Hipocloreto de Sódio, Cal
Hidratada, Sulfato de Alumínio Ferroso, Sulfato de Alumínio Ferroso Sólido, Cloro, Anti Espumante e Produtos Bio, Biorrem e
Neutralizador de Odores, dentre outros).
Também não foram lançadas na época, as programações financeiras relacionadas a Análise Físico Química e Microbiológicas de Água.
Esses custos estão sendo evidenciados em 2021.
AÇÕES CÓDIGO 9000:
Tratam-se de produtos, serviços e aquisições previstas pela área de MEIO AMBIENTE da companhia, para a realização de serviços
comuns aos Distritos, aquisição de equipamentos, materiais hidráulicos, mecânicos, elétricos, eletromecânicos, em caráter de
emergência, para as ETAS e ETES dos Distritos da CODEGO.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
3392 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Diego de Oliveira Soares

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás - Goiás Parcerias é uma sociedade de economia mista, de capital
fechado, que tem como objetivo colaborar, apoiar e viabilizar a implementação do Programa de Parcerias Público-Privadas (PPP) e
outras parcerias de interesse do desenvolvimento econômico e social de Goiás.

2.2 Legislação
Lei Estadual n. 14.910 de 11 de agosto de 2004
Lei Federal n. 6.404 de 15 de dezembro de 1976
Lei Federal n. 13.303 de 30 de junho de 2016
Estatuto social e Regimento Interno

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
PROJETOS – CONCESSÕES E PPPs
Na atual gestão, a Companhia conta com 14 projetos importantes em andamento, em parceria e assessoramento a diversas Secretarias
e Estatais, atuando como Apoio Técnico para estruturação de projetos, coordenando grupos de trabalho para elaboração de estudos e
modelagem de desestatizações e inovações tecnológicas em parceria com a Goinfra, Semad, Sedi, Metrobus, CCON, SGG, SIC, Iquego,
Goiás Turismo, Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria da Economia.
GESTÃO FINANCEIRA
No âmbito da gestão financeira da empresa, em 2021 foi alcançada a autonomia financeira e orçamentária. Foram normatizados
procedimentos e implementadas ações de maior transparência e controle.
TRANSPARENCIA
Também em 2021 a gestão alcançou expressivos resultados no que diz respeito a melhores práticas de transparência no serviço público.
Em 2020 já conseguimos ficar na 6ª posição no Ranking de Transparência da CGE-TCE e em 2021, melhoramos ainda mais nossa
posição, indo para o terceiro lugar, deixando para trás as últimas colocações historicamente ocupadas pela companhia.
COMPLIANCE
Apesar da empresa ser signatária do PCP – Programa de Compliance Público do Estado de Goiás, das determinações da Lei
13.303/2016 e das recomendações da CGE, ele inexistia de fato na companhia até então. Assim, uma importante inovação foi a
implantação do Programa de Compliance da empresa.
Contamos com Comitê de Compliance em plena atividade, Secretaria de Compliance, Matriz de Riscos, Ouvidoria, Comissão de
Sindicância e PAD; Comissão de PAR e PAF, Código de Ética e Conduta. O programa de Compliance Público da companhia vem
evoluindo satisfatoriamente, já tendo, inclusive, melhorado bem nos rankings da CGE-TCE. No ranking estadual nunca figuramos e em
2021, passamos a ocupar o 11º lugar.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
A Companhia nunca teve um planejamento estratégico e nem um Plano Anual de Controle Interno. No entanto, a atual gestão se
empenhou em implantar a ação e hoje a companhia possui Planejamento Estratégico. Além disto, como resultado da ação, a empresa
conta com PACI – Plano Anual de Controle Interno e um Comitê de Controle Interno destinado a manter o controle e o monitoramento
das ações derivadas do planejamento estratégico da companhia.
GESTÃO DE PESSOAL
Foi elaborado e implantado o plano de Ações da gestão administrativa e de pessoas. O plano é visitado semanalmente com verificação
do andamento de cada missão ou atividade; o controle de pessoal foi aprimorado, foi elaborado e inserido no Estatuto Social um plano de
Cargos e Salários; foi elaborado moderno Regimento Interno e o Estatuto Social foi reformulado e atualizado, de acordo com a legislação
e normas vigentes para empresas de economia mista.
COMUNICAÇÃO
Não existia setor de Comunicação na Companhia. Não existíamos nas redes sociais. Foi criada a Assessoria de Comunicação,
dinamizado o Portal na Internet. A companhia passou a contar com páginas nas redes sociais, antes inexistentes, e hoje com ótima
audiência e seguidores, principalmente no Instagram, onde informamos a população de nossas atividades e contribuímos para a
divulgação de ações do Governo.
Também a assessoria de imprensa orienta a Diretoria Colegiada sobre como trabalhar a imagem da Companhia, evitando desgastes e
melhorando a visão que a população tem do trabalho desempenhado pela empresa em favor do Estado.
ENSINO E CAPACITAÇÃO
No passado não havia ações de capacitação do corpo de empregados e não existem registros de cursos ministrados pela Companhia.
A atual gestão firmou convênio com a Escola de Governo e os Diretores e Empregados Públicos podem ter acesso a todos os cursos
oferecidos. Foram ministrados dois cursos de alto nível sobre concessões e PPPs para os colaboradores, além de um curso de alto nível
sobre Parcerias e Concessões para todos os Servidores Públicos Estaduais e convidados de outros setores. Em parceria com a Escola
de Governo, contamos com professores e palestrantes com reconhecimento até mesmo internacional nessa área.
AÇÕES SOCIAIS
Não existem registros de campanhas voltadas para ações sociais na Companhia, sejam próprias ou juntamente aos outros órgãos. A
atual gestão já desenvolveu ações e campanhas por iniciativa própria e também em parceria com a OVG e outras secretarias, atuando no
Mutirão Iris Resende, recentemente realizado, além de doações de alimentos e apoio institucional a outros órgãos e secretarias.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico com implantação da metodologia 5w2h, Secretaria de Compliance, Plano Anual de Controle Interno, Plano de
Comunicação, Relatório Anual da Administração, Política de Transação com Partes Relacionadas, Comissão de Ética Comissão de
Permanente de Avaliação de Documentos Sigilosos, Comissão de Licitação, Comissão de Recebimento e Exames de Materiais,
Comissão Permanente de Sindicância e Procedimento Administrativo Disciplinar, Comitê de Compliance e Comissão CIPA.
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3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
ORGANIZACIONAL: Visa monitorar o tratamento dos procedimentos interno e de segurança da informação na companhia;
OPERACIONAL: visa padronizar os procedimentos e criar fluxos de ações para desenvolvimento de atividades internas;
FINANCEIRO: visa monitorar o cumprimento de metas e ações relacionadas a saúde financeira da companhia;
ESTRATÉGICO: visa monitorar o desenvolvimento de projetos de Concessões e PPPs;
RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL E GOVERNAMENTAL: visa monitorar as ações de comunicação institucional, relacionamento
externo e transparência.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1016 - EQUILÍBRIO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AÇÃO: 2065 - VIABILIZAR A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3392 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

U.O.: 3392 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

REALIZAÇÕES
Estudos preliminares, acordos de cooperação técnica, relatórios de análise de produtos integrantes de Estudos de Viabilidade Técnica,
Econômico-Financeira, ambiental e jurídico-institucional.
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Adriano da Rocha Lima

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Assessoramento técnico, institucional e operacional ao titular do Poder Executivo Estadual no desenvolvimento das ações de Governo,
na articulação com os demais entes federados e com o governo federal, outros poderes e na promoção da integração das ações de
Governo desenvolvidas pelos demais órgãos estaduais com a sociedade, além da produção e sistematização de informações sobre
aspectos socioeconômicos, divisão administrativa e territorial do Estado e, ainda, sobre documentação geográfica.

2.2 Legislação
A Secretaria-Geral da Governadoria é um órgão da Administração Direta do Poder Executivo do Estado de Goiás, criada pela Lei nº
20.491, de 25 de junho de 2019.
Regulamento Interno aprovado - Decreto nº 9.557 de 21 de novembro de 2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O trabalho desenvolvido pela Secretaria-Geral da Governadoria baseou-se desde o início, nas competências definidas por meio da Lei nº
20.491, de 25 de junho de 2019 (Lei da Reforma Administrativa, alterada pela Lei nº 20.820, de 04 de Agosto de 2020), do Decreto nº
9.557, de 21 de novembro de 2019 que aprovou o Regulamento da SGG, e Decreto 9.682, de 24 de junho de 2020, que estabeleceu os
mecanismos de governança do monitoramento e da avaliação de obras, ações estratégicas e entregas prioritárias do Governo do Estado
de Goiás, bem como nas diretrizes estratégicas determinadas pelo Governador do Estado.
Neste sentido, destaca-se a seguir parte das principais iniciativas desenvolvidas pelas equipes da SGG no ano de 2021. São iniciativas
realizadas em atenção ao cumprimento das competências da SGG no apoio ao Governador de Estado e aos diversos órgãos setoriais de
governo, em especial na assessoria em temas de interesse do estado e no acompanhamento dos projetos prioritários e de captação de
recursos, como subsídio à tomada de decisão, ao acompanhamento da ação governamental e do resultado da gestão.
Com o objetivo de mapear, priorizar e nortear a alocação dos recursos de emendas parlamentares para projetos com alta relevância para
o Estado/Sociedade, foi elaborado o Caderno Digital de Sugestões de Emendas 2022.
Outra ação estruturante desenvolvida a partir de junho, foi a estruturação de estratégias para a implantação do MEG-Tr – Modelo de
Excelência em Gestão das Transferências da União, em apoio aos 18 órgãos do Estado que possuem instrumento(s) de captação de
recursos ativo(s) com o Governo Federal.
Também vale destacar a implantação de um fluxo organizado com rotina diária de acompanhamento da regularidade do Estado junto ao
Serviço Auxiliar de Informações para Transferências de Recursos da União (CAUC), de modo a evitar o impedimento da celebração de
instrumentos de parceria junto ao Governo Federal, destinados à transferência de recursos para o Estado.
Ainda, com o foco no fortalecimento da articulação com os demais entes federados e com o Governo Federal, esta Secretaria manteve a
colaboração junto à Rede +Brasil, coordenada pelo Ministério da Economia, a qual vem desenvolvendo atividades de interesse comum e
ações conjuntas de capacitação, melhoria da gestão e de fortalecimento da comunicação e transparência, relativas às Transferências da
União, operacionalizadas por meio da Plataforma +Brasil. Dentre tais ações, destaca-se a organização do Fórum Regional de
Fortalecimento da Rede +Brasil - Etapa Goiás, a ser realizado em 25 de agosto de 2021.
Ressalta-se também, o trabalho de monitoramento e assessoramento, aos órgãos do Estado, realizado pelo Gabinete de Representação
de Goiás no Distrito Federal a partir de articulação direta com a Superintendência Central de Captação de Recursos e Prioridades
Governamentais da SGG.
Além disso, a Secretaria mantém, a partir das equipes vinculadas à Subsecretaria de Prioridades Governamentais e Captação de
Recursos, rotinas de monitoramento e governança junto aos vários órgãos setoriais que mantêm projetos governamentais em execução.
Junto a essas equipes são realizadas reuniões e ações periódicas de monitoramento geral e intensivo dos projetos em execução, assim
como, para apoio ao planejamento e preparação de entregas estratégicas e prioritários de governo.
Por fim, destaca-se o avanço desta SGG nos processos e ações do Programa de Compliance, cujo objetivo é delimitar o escopo,
conhecer o contexto e definir os critérios de riscos, e assim, personalizar o processo de gestão de riscos da Secretaria-Geral da
Governadoria - SGG. Tais ações permitem um processo de avaliação de riscos eficaz e um tratamento de alternativas de mitigação
apropriado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Utiliza PPA e LOA apenas, sendo que o Planejamento Estratégico da SGG está em processo final de elaboração para implantação.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não foram implementados indicadores de desempenho (que serão tratados/implementados no Planejamento Estratégico).

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1008 - EDUCAÇÃO QUE QUEREMOS
AÇÃO: 2159 - CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

U.O.: 4001 - GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

REALIZAÇÕES
Esta Ação atende ao artigo 160, parágrafo 2º da Constituição Estadual de Goiás, que assegura a individualização do Conselho Estadual
de Educação - CEE no orçamento estadual, sendo que trata-se da manutenção e custeio do Conselho. Assim, o resultado da presente
ação foi atendida no que diz respeito ao apoio administrativo (manutenção e custeio) do CEE.
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PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1016 - EQUILÍBRIO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO
AÇÃO: 2066 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DA REDE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

U.O.: 4001 - GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

REALIZAÇÕES
Para garantir o cumprimento de suas atribuições no âmbito da captação de recursos e no suporte ao acompanhamento da ação
governamental, a SGG tem envidado esforços para aperfeiçoar e fortalecer as iniciativas de apoio aos órgãos estaduais em todo o ciclo
de captação de recursos. As etapas que compõem esse ciclo vão desde a identificação e qualificação das demandas,
elaboração/preparação dos projetos, auxílio ao adequado envio das propostas e atendimento a diligências por meio dos sistemas de
captação e gestão de convênios, acompanhamento e suporte no monitoramento diário da regularidade junto ao CAUC (Sistema Auxiliar
de Informações para Transferências de Recursos da União) para fins de celebração, até o apoio à execução e prestação de contas, além
de outras ações realizadas pela Superintendência Central de Captação de Recursos da Subsecretaria de Prioridades Governamentais e
Captação de Recursos.
Neste contexto, destaca-se que a partir de janeiro de 2021, foram realizadas novas “ações estruturantes” direcionadas à sustentação do
trabalho planejado e necessárias à otimização dos resultados na área de articulação e captação de recursos, bem como ao
monitoramento dos projetos governamentais já em execução. Essas ações concentraram-se na estruturação de estratégias para a
implantação do MEG-Tr – Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União, em apoio aos dezessete órgãos do Estado que
possuem instrumento(s) de captação de recursos ativo(s) com o Governo Federal, bem como na disponibilização e padronização da
documentação extra - CAUC, que trata das certidões emitidas pelos tribunais e emissão de declarações de regularidade, a todos os
órgãos e entidades Estaduais, conforme modelos consignados no Comunicado nº 5 do Ministério da Economia, com vistas a regular
formalização dos instrumentos de captação de recursos em fase de planejamento.
O Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União é uma iniciativa do Governo Federal, por intermédio do Ministério da
Economia, que tem como objetivo contribuir para o aumento da maturidade de gestão e governança dos órgãos que operam recursos
federais. Está fundamentado no Decreto nº 10.035, de 1º de outubro de 2019, na Portaria nº 66, de 31 de março de 2017 e na Instrução
Normativa nº 05, de 24 de junho de 2019.
A referida implantação do MEG-Tr culminou na capacitação de cento e cinquenta e cinco servidores estaduais, durante o ano de 2021.
Ademais, vale destacar a capacitação de um servidor do Estado de Goiás, junto ao Governo Federal, como multiplicador de
conhecimento da Plataforma +Brasil.
Por fim, em relação aos instrumentos celebrados em 2021 e monitorados pela Secretaria-Geral da Governadoria por meio da
Superintendência Central de Captação de Recursos, registre-se formalizados sessenta e nove instrumentos.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1017 - INTEGRAÇÃO SOCIAL E DEFESA E PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
AÇÃO: 2069 - APOIO AS FAMÍLIAS DE NACIONAIS NO EXTERIOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

U.O.: 4001 - GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

REALIZAÇÕES
Não houve nenhum goiano em situação de risco e vulnerabilidade no exterior, neste período.
Três famílias foram atendidas com auxílio funerário para serviços de cremação e traslado de cinzas, relativo aos goianos falecidos em
Bruxelas - Bélgica (dois goianos) e Setúbal - Portugal (um goiano).
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DESCRIÇÃO ANALÍTICA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS
EXERCÍCIO 2021
4200 - SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

CÉSAR AUGUSTO SOTKEVICIENE MOURA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
I - formular e executar a política pública estadual de: a) mobilização social para a retomada do emprego, do empreendedorismo, da
escolaridade e de investimentos que reorganizem o desenvolvimento nos âmbitos econômico, humano e social; b) defesa e promoção do
emprego e da renda; c) formação, qualificação e capacitação de pessoas visando ao emprego; d) atividades relacionadas com economia
criativa, arranjos produtivos locais e cooperativismo; e
e) fomento e fortalecimento ao micro e ao pequeno .

2.2 Legislação
Lei nº 20.820/2020, publicada em 04 de agosto de 2020, que alterou a Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado da Retomada é a primeira estrutura com status de secretaria do país que possui, como objetivo principal, retomar
a economia no pós-pandemia. Foi criada pela Lei Nº 20.820/20 e promove ações para o desenvolvimento do emprego e renda e para
estimular o empreendedorismo através de capacitação, qualificação e fortalecimento ao micro e pequeno empreendedor, promovendo o
crescimento econômico e social dos/as goianos/as mais vulneráveis.
Sua criação representa a decisão do Governo de Goiás em buscar soluções para garantir a recuperação econômica antes do fim da
pandemia, priorizando as pessoas que mais precisam do apoio e da atenção do Estado, sendo este um dos principais fatores que
justificam o nascimento e permanência da Secretaria. A Retomada assumiu algumas funções das Secretarias de Desenvolvimento Social,
Desenvolvimento Econômico e Inovação e da Indústria e Comércio e construiu parceria ampla, que inclui outras secretarias e órgãos do
Estado e de instituições externas ao Governo de Goiás, estabelecendo conexões também com projetos relacionados à economia criativa,
arranjos produtivos locais (APLs), cooperativas e artesanato, visando acelerar o desenvolvimento regional.
Todos os projetos e programas da Retomada são baseados na identificação de oportunidades que podem contribuir para a recuperação
econômica e social de Goiás. Seus principais eixos de trabalho são:
i) fortalecimento da economia goiana através de conexões estratégicas;
ii) capacitação e qualificação profissional;
iii) apoio para acesso ao mercado de trabalho;
iv) preservação e fortalecimento das micro e pequenas empresas, das atividades artesanais e da economia criativa;
v) estímulo e promoção do emprego e da renda.
Para tanto, as ações já estão sendo tomadas para mitigar os impactos e retomar o crescimento, apostando nas inovações, capacitações
e na disponibilização de crédito para os grupos mais afetados como o PROGRAMA MAIS CRÉDITO, com o objetivo de fornecer, em
conexão com a GOIASFOMENTO e outros parceiros, ferramentas para que micro e pequenas empresas organizem e negociem suas
dívidas de natureza comercial.
Na primeira etapa do programa, em parceria com Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás - ACIEG foram
realizados atendimentos presenciais disponibilizando bancas de conciliação, consultoria financeira pelo SEBRAE, disponibilização de
linhas de crédito e outras ferramentas facilitadoras para negociação.
Atualmente, o programa Mais Crédito, em parceria com a Fecomércio, está sendo executado no interior, com a opção de atendimento
remoto e presencial. Desta forma, continuaremos o trabalho de estímulo à economia no próximo ano para absorção dos trabalhadores
que perderam seus empregos devido à pandemia.
Para incrementar a oferta de trabalho e a demanda de mão de obra foi desenvolvido o Programa MAIS EMPREGO, que visa promover a
re(qualificação) e (re)colocação de trabalhadores no mercado de trabalho. Além disso, o programa cria conexões visando a qualificação
profissional, para que trabalhadores goianos ocupem vagas de emprego nas atuais e futuras empresas e indústrias em operação no
Estado de Goiás. Antes de sua criação o SINE oferecia em média 360 vagas. Porém, de agosto à novembro de 2020, o SINE ofereceu
7.856 vagas, o que corresponde à, aproximadamente em 100 dias da existência da Secretaria, um aumento de 15% do total de vagas
ofertadas em 2019.
Foi criado o Programa MAIS EMPREGO até você – COTEC (Colégio Tecnológico) Móvel, que possibilitou levar a estrutura da
capacitação e qualificação profissional gratuita à regiões vulneráveis.
Foi criado o PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR constituído com a Parcerias Público-Privadas (PPP),
facilitando o acesso às informações por parte das grandes empresas acerca de setores vulneráveis do Estado (ex: Artesãos, Agricultores
Familiares...); A Secretaria de Estado da Retomada teve a sua 1° PPP firmada com a AMBEV, envolvendo a SEAPA e a EMATER para
produção de uma cerveja regional de mandioca.
Foi feito um mapeamento dos artesãos do Estado para o desenvolvimento do SISTEMA DO ARTESANATO GOIANO. Foram visitados e
cadastrados os artesãos localizados nos municípios de Olhos D’Água, Pirenópolis, Mineiros, Chapadão do Céu, Morrinhos, Caldas Novas
e Rio Quente.
Foi criado o CERART – Centro de Referência do Artesanato do Estado de Goiás para que atua como um ponto de encontro para
produtores, gestores, agentes e entusiastas do artesanato e da economia criativa. Além de ser um polo de produção e disseminação do
conhecimento, através de cursos de qualificação profissional na área, visando difundir o saber/fazer dos mestres artesãos e possibilitar
um espaço para exposições e vendas.
Foi feito um trabalho de estruturação da CARTAGO – Cooperativa dos Artesãos de Goiás – Artesãos goianos cooperados podem
divulgar, comercializar e representar oficialmente o artesanato goiano em todo o Estado.
Foi criado o SELO DO ARTESANATO GOIANO, um selo único, que garantirá a origem dos produtos artesanais goianos, estimulando a
busca pela excelência da cadeia produtiva do setor, além de promover o acesso à mercados.
Foi criado o COOPERA GOIÁS, em parceria com o Sistema OCB/GO, que reúne ações para o fortalecimento das cooperativas, por meio
de conexões para consultorias, palestras, acompanhamento de processos constitutivo e estruturação de redes de cooperação.
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3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Projetos
Devido a recente criação da Pasta, estão em fase de desenvolvimento:
- Planejamento Estratégico
- Carta de Serviços

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Em fase de criação, pois a Secretaria da Retomada recebeu ações de outras Secretarias, como a Secretaria de Indústria, Comércio e
Serviços / Secretaria de Desenvolvimento e Inovação e Secretaria de Desenvolvimento Social, onde o PPA está em fase de revisão para
a formalização dos indicadores e metas para mensurar seu desempenho.
A Secretaria da Retomada possui indíce de avaliação do mercado de trabalho, da impregabilidade, análise da relação de vagas e
emprego.
Obs: Esclarecemos que vinculamos as despesas executadas pela SEDS por imposição do sistema, mas as despesas efetivamente
executadas pela Secretaria da Retomada são os referentes a partir de agosto de 2020, portanto, não somos responsáveis pelos gastos
anteriores a esta data realizados pela unidade 3001.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1015 - GOIÁS EMPREENDEDOR
AÇÃO: 2054 - AÇÃO DE PROMOÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE EMPREGO E RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4200 - SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA

U.O.: 4201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA
4250 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO

REALIZAÇÕES
O Governo do Estado de Goiás criou em 04/08/2020 a Secretaria de Estado da Retomada que tem como principal atribuição combater os
impactos da Pandemia causada pela propagação do vírus da COVID-19, na economia goiana.
A Secretaria da Retomada implantou o Programa Mais Emprego, que tem como objetivo promover a requalificação e recolocação de
trabalhadores no mercado de trabalho. A foi desenvolvida e é executada em parceria com a GoiásFomento, a Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC), a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e a Goiás Turismo.
O Mais Empregos faz a captação de vagas de emprego de associados de entidades parceiras, como a Acieg, Adial e Fecomércio, mas
também de qualquer empresário que queira ofertar sua oportunidade de trabalho.
O Mais Empregos recebe a proposta do empresário, a vaga entra no banco de dados do programa e é oferecida aos trabalhadores que
procuram recolocação através do Sine. A triagem é feita pelos servidores, que vão indicar cursos gratuitos das entidades parceiras, como
Sebrae, Senar, Senac, Senai, além da própria estrutura do Estado de Goiás, pela rede de Colégios Tecnológicos.
As parcerias estão sendo firmadas junto as prefeituras, através de celebração de Termo de Cooperação, que tem como objeto mútua
cooperação técnica entre os Partícipes, para implantação e manutenção do Posto de Atendimento do Mais Emprego, com a finalidade de
promover a intermediação de mão de obra pela captação e inscrição de vagas de trabalho, (re)qualificação e (re)colocação de
trabalhadores e trabalhadoras no mercado de trabalho, a fim de solucionar o desencontro entre oferta e demanda por mão de obra
qualificada.
Segundo dados divulgados pelo IMB, no 3º trimestre de 2021, o mercado respondeu positivamente na geração de emprego, comparado
ao mesmo período de ano de 2020.
Ainda segundo dados divulgado pelo IMB, Goiás ocupou o 10º lugar entre as unidades da federação que mais gerou empregos, com
saldo de 30.217 empregos, sendo que em comparação a 2020, o saldo acumulado foi de 20.274 empregos e ocupava a 11ª colocação.
Assim, no 3º trimestre de 2021 os setores que mais empregaram foram: Comércio, Reparação de Veículos com saldo de 7.755 vagas,
Indústria de Transformação saldo de 5.909 empregos, Construção (saldo de 3.459) e Alojamento e Alimentação (saldo de 2.819).
No acumulado de 2021, Goiás apresentou um número total de 339.637 pessoas que se movimentaram no mercado de trabalho, sendo
184.927 trabalhadores admitidos e 154.710 desligados, gerando um saldo de 30.217 empregos.
A meta prevista para o produto de trabalhador Habilitado ao Seguro Desemprego estimado no PPA , para o exercício de 2021 foi de
100.000. A meta atingida foi de 115.237. Levando em consideração que o objetivo principal da ação 2054 - Promoção das Políticas
Públicas de Emprego e Renda é trabalhador inserido no mundo do trabalho, e a atual conjuntura do pais, podemos considerar que os
impactos da pandemia que levaram ao número de pessoas habilitadas ao seguro desemprego não foram tão expressivos comparados
aos dados gerais de referentes ao número de trabalhadores inseridos no mercado conforme dados do CAGED.
A capital do Estado, Goiânia, foi o município que mais se destacou, apresentando um total de 183.607 admissões e de 152.422
desligamentos, gerando saldo líquido de 31.185 vagas.
Assim, podemos considerar que mesmo com os impactos da pandemia, o Estado de Goiás fechou com saldo positivo as inserções no
mercado de trabalho goiano.

OBSERVAÇÕES
As principais finalidades do Programa Mais Emprego são:
I - prestar informações e orientações aos trabalhadores na procura por empregos e, aos empregadores, na busca de recursos humanos,
auxiliando na colocação e recolocação dos trabalhadores nas vagas disponíveis, bem como o seu recrutamento por parte dos
empregadores, a fim de promover o encontro de ambos.
II - atuar como mecanismo de intermediação para treinamento, estabelecendo com as entidades afins, públicas e privadas, ações
cooperativas para implementação de projetos que visem à adequação de mão de obra à diversificação da demanda do mercado de
trabalho da região;
III - desenvolver ações específicas voltadas para a promoção do trabalhador subempregado e desempregado, diretamente ou por meio
de trabalho conjunto com órgãos e/ou instituições locais;
IV - oferecer atendimento ao Empregado/Empregador, informações sobre o Programa “Mais Emprego”, com intermediação de mão de
obra, matrícula nos cursos de capacitação e qualificação profissional aplicados pelos COTECs.
Os valores descritos no resultado do Produto TRABALHADOR INSERIDO/REINSERIDO NO MERCADO DE TRABALHO PELA
INTERMEDIAÇÃO DO SINE / NUMERO, fazem referência somente aos dados fornecidos pelo Sistema Emprega Brasil, instalados nos
54 postos do SINE, implantados em 40 municípios.
Os valores referentes a meta física do produto TRABALHADOR HABILITADO AO SEGURO DESEMPREGO / NUMERO, fazem
referência somente aos dados fornecidos pelo Sistema Emprega Brasil, instalados nos 54 postos do SINE, implantados em 40
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municípios.
A Secretaria da Retomada utilizou os dados do CAGED, para fazer um comparativo geral de trabalhadores inseridos no mercado de
trabalho que demonstra o saldo positivo do Estado no exercício de 2021. Os dados do CAGED foram analisados pelo IMB, com
abrangência dos 246 municípios do Estado.
Obs.: As CTPS – Carteiras de Trabalho e Previdência Social, não são emitidas por meio físico desde o dia 23/12/2019. A partir desta data
a emissão é feita de forma DIGITAL, e a Secretaria da Retomada não tem acesso ao número de CTPS emitidas anualmente no EA
principal realização do Programa é minimizar com suas ações os impactos causados pela Pandemia, principalmente na diminuição das
ofertas de vagas no mercado de trabalho formal, e incentivar o empreendedorismo nas suas diversas áreas de atividade econômica.

AÇÃO: 2176 - FOMENTO AO EMPREENDODORISMO À ECONOMIA AOS APLS E AO COOPERATIVISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4200 - SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA

U.O.: 4201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA

REALIZAÇÕES
Realização da na Semana do Artesão Goiano, que foi realizada de 15 a 19 de março de 2021.
PARTICIPAÇÃO FEIRAS (A Secretaria da Retomada tem acordo de cooperação com o Programa do Artesanato Brasileiro, da Secretaria
Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade - SEPEC
E da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato – SEMPE, onde está a
Coordenação Geral de Empreendedorismo e Artesanato – CGEART, cada estado tem seu próprio coordenador, por meio desse acordo
de cooperação temos de duas a três feiras anuais realizadas no Brasil.)
- Participação no 14º salão do artesanato de Brasília (feira nacional, com rodadas de negócios, comercialização, reconhecimento dos
mestres em espaços individuais, onde o público pode vivenciar o saber/fazer, por meio demonstrativo da prática e o acesso ao diálogo,
- Participação em apôio ao Sebrae. 32ª Feira Nacional de Artesanato - Rotas do Brasil - Expominas - Belo Horizonte, MG
07 de dezembro de 2021, 14h - 12 de dezembro de 2021, participação apoiando o Sebrae.
- Participação na 21ª FENEARTE – Feira Nacional de Negócios do Artesanato (feira de comercialização de produtos. É considerada a
maior feira da América Latina, com expositores, inclusive, de países internacionais como Japão, Filipinas, Grécia, África, dentre outros).
Atendimentos dos parceiros concedentes de crédito (Goiás Fomento, Banco do Brasil, Sicoob) nas Caravanas da Retomada.

OBSERVAÇÕES
- 33 cooperados de 2 cooperativas de catadores de materiais recicláveis de Aparecida de Goiânia foram capacitados através do COTEC.
- 39 cooperativas foram fomentadas pela Secretaria, por meio de palestras, visitas técnicas, cursos de capacitação realizados nos
COTEC´s, com apoio e assessoria para constituição e Emissão de Declaração de Aptidão para concessão de redução de taxa na JUCEG
para a formalização das mesmas.
- 50 grupos vulneráveis mapeados e mobilizados para estruturação de novas cooperativas.
- 02 cooperativas de Aparecida de Goiânia, sendo elas à COOCAP e COORFAP, foram apoiadas com oferta do curso Gestão e
Organização de Cooperativas de Reciclagem por meio do COTEC.
- 01 cooperativa de artesãs de Morrinhos, a COOPERARTE, foi apoiada por meio de uma assessoria para realização do Termo de
Permissão de uso para cessão de espaço para estruturação física da sede onde a cooperativa passou a comercializar seus produtos.
- 769 Cartões Bolsa Qualificação entregues à beneficiários capacitados pela Secretaria da Retomada.

PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1038 - PROFISSIONAIS TRANSFORMANDO GOIÁS
AÇÃO: 2175 - REDE ITEGO CONSOLIDADA E COM FOCO NO EMPREENDEDORISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4200 - SECRETARIA DE ESTADO DA RETOMADA

U.O.: 4201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA RETOMADA

REALIZAÇÕES
No 1º Semestre de 2021 foram realizados 877 cursos com 44.163 pessoas matriculadas. Informa-se que o número de alunos concluintes
é aproximadamente 34.996. Já no 2º Semestre foram realizados 208 cursos , sendo um total de 2.459 alunos concluintes .
Além dos cursos realizados, foram realizadas no 2º Semestre de 2021 nos municípios de Cavalcante, Matrinchã, Monte Alegre, Morro
Agudo e Nova América ações de extensão com oferta de cursos de capacitação com 40 horas onde 918 alunos foram atendidos e 702
alunos concluíram os cursos de Confeitaria, Serviços de beleza, Informatica básica e corte costura.
Como resultado da ação as metas e estratégias foram de acordo com iniciativas na área da educação profissional tecnológica, por meio
da elaboração de planejamentos específicos para fundamentar o alcance dos objetivos previstos, considerando as demandas e as
necessidades regionais e locais. O acompanhamento do PPP - Plano Pólítico Pedagógico foi realizado durante o exercício de 2021,
mesmo com a pandemia, com visitas presenciais aos colégios tecnológicos.
O resultado da ação:
- Foram previstos na formação incial continuada, qualificação e Educação profissional técnica de nível médio foi de 93.774 mil
atendimentos , e foram realizadas 50.710;
- Na ação COTEC/Mantidos foram previtos 21 e foram realizados 17;
- Não ação pesquisa de mercado para levantamento de demanda de qualificação X necessidade realizada foram previsto 01 e foi
realizado o previsto.

OBSERVAÇÕES
14360 – Foi considerado o número de alunos matriculados dos 3º e 4º Termo aditivo dos Contratos de Gestão das Organizações sociais
Cegecon Nº 02/2017, Centeduc Nº04/2017, Faespe Nº 05/2017 , Ibraceds Nº03/2017 e Reger ( IBGC ) Nº 01/2017 com vigência até
31/07/2021 . A partir de 01/08/2021 foi firmado entre a Secretaria De Estado Da Retomada e a Universidade Federal De Goiás o
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Convênio nº 01 /2021 que tem como objeto a conjugação de esforços mútuos para realização de atividades de desenvolvimento
profissional , propostas multidisciplinares com vistas ao fortalecimento da educação profissional e tecnológica do Estado de Goiás , além
de implentação de ações de modernização e melhorias de ambientes, laboratórios e acervo bibliográfico das unidades dos Colégios
Tecnológicos ( 2. Cláusula Segunda – Do Objeto ).
14625 – Foi informado como meta prevista 21 unidades, porém conforme Nota Técnica Nº 1/2020 foram mantidos em operação 17
unidades.
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