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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

GABINETE

Ofício nOJ3~ /2017.

Goiânia, 09 de fevereiro de 2017.

Ao Exmo. ,Senhor
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

GOIÂNIAiGO

ASSUNT0: Resultados sobre os Programas Prioritários do Governo

Senhor Secretário,

Em resposta ao ofício n.o 2.248 /2016-CGE/GAB, encaminhamos em

anexo o relatório dos principais resultados alcançados com a execução dos projetos
I

constantes do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), referente ao

exercício 'de 2016.IRessaltamos que o Programa GMCI foi iniciado em 2015 e o desenho da

carteira de projetos prioritários concluído em 2016. Considerando que os prazos
I

legais para elaboração do PPA 2016-2019 e LOA 2016 são agosto e setembro do

exercício Ide 2015, respectivamente, informamos que as ações orçamentárias e selo
I

de prioridade do GMCI foram incluidos nas leis orçamentárias a partir da LOA 2017.

/ Desta forma, a carteira de projetos prioritários denominado Programa de

Ações Integradas de Desenvolvimento - PAI passa a ser considerada Programa

Goiás M~iS Competitivo e Inovador e, os resultados financeiros apresentados na
I

tabela em anexo por Programas do Plano Plurianual, estão contemplados os

investimJntos realizados no GMCI em 2016.

Palâcio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n°400, rAndar, Setor Central
Fone: (62)3201.5721>- Fax: (62)3201.5787 - e-mail: planejamento@segpan.go.gov.br

74.015.908. GOIÂNIA - GO
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DO MESQUitA

Atenciosamente, \ )

JOAQUIM C ÁUDIO F~I~
Secretârio

mailto:planejamento@segpan.go.gov.br
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COMPETITIVO

A'!'RIMORAA os SERYlÇO$

PÚBUCOS OFEtl:T AOOS AO CIOAOÃO

£1.£l!AR A QU"utIADE 00

AÍ'RENOlZAOO OOSAolUNOS DA
REDE PÚautA

AMPUAR E QU .•••UFlCARO

INVESTIMENTO EM CIÊNCIA,

TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PR(lMOViRA EXPANSÃO E A

QUAUFICAÇÃO O .•• OfERTA DA

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL O! NÍ\ltL
TÊCNICO

PROW.oV(R ACUSO À EDUCAÇÃO

INfANTIL

C[MOCRATlZARAS

OPORTUNIDADES DE
EMPREfNOEOORlSMO

G£5TAO PÚBLICAHICIUITE -t

~DUZIRAS MORTES o{CORF.ENTES

O( ACIOEPfTES Df TRÁNSrTO

R£DUm o OfflCtT HAStTAClONAL

AMPUAll o ACESSO À ATi~O

BÁSICA DE QUAUoAOE

AMPUAA o ACtSSO AO

:SANEAMENTO AMQUADO

AUMOOoU: A flW'($PARÊNOA E

APRtMOF..U: A ~tsTAÇÀO DE
CONTASÀSOCI~E I

O tI b' t' , . G" t d' ' . d' .. . ' drprograma em como o Je IVOPOSICionar Olas en re os esta os mais competitIVOS o paiS, por meio a,
execução de projetos que visem ao melhor desempenho de alguns indicadores finalisticos, selecionados

como estraté~icos para o governo.
Além disso, busca promover uma melhor alocação dos recursos públicos pela priorização de ações e

•projetos, qué tenham impacto imediato na vida do cidadão e que influenciem no desempenho dos,
indicadores estratégicos priorizados.

I
PRINCIPAIS RESULTADOS GMC 2016

1. DefiniçãJe Objetivo do Programa

Goiás Mais colpetitivo é um programa de desenvolvimento da competitividade e melhoria da gestão

pública no Est~do de Goiás que abrange diversas áreas de atuação governamental e tem por foco a

melhoria de ihdicadores sociais que impactam positivamente na qualidade de vida do cidadão, O

programa está 'estruturado em 3 eixos de atuação: qualidade de vida, competitividade econômica e gestão

pública eficiente.
Para a compo$ição dos eixos foram priorizados aspectos importantes para a competitividade em que

I . - .. . .

Goiás ainda precisa avançar quando comparado aos demais estados do Brasil. A análise foi feita a partir

de indicadores objetivos e mensuráreis, provenientes de fontes oficiais, e da percepção de gestores da
•alta administração estadual, O resultado do levantamento foi consolidado no Diagnóstico Situacional de
I

Goiás, para o qual foram analisados mais de 170 indicadores, considerando série histórica de 10 anos,,
tomando como referência a posição de Goiás em relação às outras 26 unidades da federação, à região

I ...

Centro-Oeste e ao Brasil.

Com base no ~iagnóstico, e aplicando critérios de criticidade, relevância, oportunidade, tempestividade

e governabilidilde, foram priorizados os seguintes desafios:

~~------~
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2. Principais IResultados em 2016

I
desafio Reduzir a Mortalidade Infantil

programo Siga~Bebê,
órgão Secretaria da Saúde

- ImPlantaçãol do sistema SIGA MAMÃE: 684 gestantes monitoradas no Estado de Goiás, com

georreferenci~mento, para garantia de no mínimo 7 consultas pré-natais e acompanhamento efetivo e
. I

preventivo das gestantes com gravidez de risco.,
- Capacitação de 3.004 profissionais, envolvendo médicos, enfermeiros, agentes comunitários e demaís

•
profissionais de saúde.

~ _. - . .....

- APAE de Anápolis - 1º Serviço de Referência em Tratamento de Doenças Raras do Pais, habilitada pelo

Ministério da Saúde.
I

- Instituição dp Plano Estadual de Erradicação do Aedes Aegypt, com foco na redução de incidência de
I

zika vírus e suas complicações para gestantes e bebês.

Observação: lmo o programa tem forte relação com a atuação da gestão municipal, algumas entregas

foram reprog!amadas para 2017, em função de restrições legais relativas ao período eleitoral.

I
I

desofio Ampliar o acesso à atenção básica de qualidade

programo MJis Saúde para Goiás
I

órgão Secretllria da Saúde

- Oficinas de llanificação realizadas

Priméira oficina: 13.629 profissionais qualificados, em 245 dos 246 municípios

Segu~da oficina: 12.483 profissionais qualificados, em 241 dos 246 municípios
•

Terceira oficina: 9.295 profissionais qualificados, em 231 de 246 municípios

I
Observação: como o programa tem forte relação com a atuação da gestão municipal, algumas entregas

I _. .. - ....- - ..--- -

foram reprogramadas para 2017, em função de restrições legais relativas ao período eleitoral.

I

desafio RedJzir as ocorrências de óbitos por acidente de trânsito
•

programa T'ri3nsito com Vida
I

órgão Detran

- 60.223 veíctos abordados em blitze realizadas da Balada Responsável

- acréscimo rhédío de 11% em abordagens à veículos e 40% de condutores levados em flagrante à

Polícia Civil I.. ... ._
- sistema web para cadastro de ocorrências de acidentes de trânsito desenvolvido
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- web service pLa coleta e integração de dados de acidentes de trânsito com Secretaria de Segurança

Pública I . - ..
- Plataforma de Business Intelligence implantada para coordenação de estatística de acidentes de

trânsito no Det}an

I
I

desafio Reduzir o déficit habitacional

programa Cheque Mais Moradia

órgão Agehab
l

I
- 4.834 unidades habitacionais entregues [meta 2016: 3.998 unidades]

J
- 34 municípioS atendidos (Americano do Brasil, Aparecida do Rio Doce, Aruanã, Bom Jardim de Goiás,,
Buriti Alegre, Carmo do Rio Verde, Cezarina, Corumbaíba, Doverlândia, Edéia, Fazenda Nova, Goianésia,

Goiânia, Guadíta, Ipameri, Itapuranga, Jataí, Mara Rosa, Marzagão, Morro Agudo d~ G~iá~, N~va Glória,,
Padre Bernardo, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Perolândia, Petrolina de Goiás, Piranhas, Silvânia, Uruaçu)

I
- 5 maiores entregas: 1.000 Jataí, 494 Goianésia, 480 Palmeiras, 446 Uruaçu, 204 Itapuranga

I
desafio DelTiLratizar as oportunidades de empreendedorismo,
programa GoIás Mais Empreendedor

órgão SED/JJceg

- Rede simPlel- Módulo de Viabilidade implantado em 44 dos 55 municípios focais do desafio

- Fórum perinlJanente pelo ~mpreendedorismo i~plantado - 2 edições realizadas (Out e Dez)-

indicadores JCluados

Proporção de contas próprias [PNAD 2016, ref. 2015]
I

ilvanço de 21,4% para 21,9%
I

ineta 2016: 27,2%

I
Proporção de empregadores formais [PNAD 2016, ref. 2015]
I
ávanço de 72,8% para 74,9% .
J

meta 2016:78.8%

números de leslaQue (Fonte: Juceg)
I

Empresas abertas (até Novembro2016): 16.568 [meta 2016: 15 mil/Meta 2018: 45 mil)
j

MEls criados (até Novembr02016): 48.021 [meta 2016: 50 mil / Meta 2018: 150 mil]

I
I

desafio Melhorar a infraestrutura de transporte rodoviário
. ,

programa Rodovida
I

órgão Aget!lP



SEGPLAN Superlntcndênclll. executiva de Planelamento

Superlntendêncl1 Central de Planejamento

Núcleo de GCltno para Resultados
Goi~iS.

COMPETITIVO

(
~( ,

I 'd - f "Idesafio Promover o acesso a E ucaçao In anti
•

programa Primeiros Passos:Educação Infantil

. - S d 'orgao e uce

- DiagnóstiJ da Educação Infantil em Goiás - pesquisa quantitativa e qualitativa realizada por meio de
i

visitas técnicas aos municipios focais e aplicação de questionário aos gestores municipais. ODiagnóstico,

concluído e~ outubro, servirá de embasamento para as ações desenvolvidas em 2017, alinhadas às
I

necessidades de cada municipio.

I
indicadores pactuados

•Freq,uência em creche - O a 3 anos [PNAD 2016, ref. 2015]

•avanço de 18% para 19,9%

- Implantação 18.458 km de defensas [Previsto 2016: 3.500km]

- Manutenção êle 11.600 km de reparos e 15.031 km de roçagem realizada em toda a malha viária

pavimentada e~tadual

- 99% da malh~ rodoviária focal do GMC está conforme contratos de manutenção no quesito roçagem e

98% conforme'no quesito pavimento

I
indicador pactuado,

Proporção de rodovias boas e ótimas [CNT 2016]

•avanço de 5,3% para 15.6% [rodovias estaduais)
•

de 14º para 9º lugar,
meta :1016: 5%

avançl de 35,1% para 37,8% no indicador geral [rodovias federais e estaduais],
de 19B para 15º lugar

I
I

desafio Ampliar o acesso ao saneamento adequado

programa S~~earGoiás

órgão Saneago e Secima

I
- Incremento âe 65.811 de domicilios atendidos no ano

- Conclusão d6 Diagnóstico dos Municipios Não-Operados pela 5aneago

I
indicador pactuado

•
Domitílios com rede coletora de esgoto ou fossa séptica [PNAD2016, ref. 2015]

I
avanço de 60,7% para 76,8%

de 1E\ºpara 11º lugar,
meta 2016: 66.5%

I
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I
de 21Q para 22Q lugar

meta 2018: 30%

FreqUêLia em pré-escola - 4 e 5 anos [PNAD 2016, ref. 2015]
I

avanço âe 81,2% para 84,6%,
de 23Q para 19Q lugar

meta 2618: 100%

I
I . .. .

desafio Elevar a qualidade do aprendizado dos alunos da rede pública

progroma AprJnder Mais

órgão Seduce

- ciclos de avaliação e planos de intervenção pedagógica: 94 reuniões de monitoramento e 360 visitas

técnicas I
- formação de 20 tutores

•
- 380 intervençiies pedagógicas nas escolas focais do ensino médio

- pactuação da lutilização dos instrumentos pedagógicos com 19 municípios

- 99 formações' para equipes gestoras: diretores e coordenadores

I
indicadores destaque [Fonte MEC/INEP 2016 - Ref. 2015]

IDEB EÂsino Fundamental 11- Rede Estadual, nota 4.7 -1º lugar nacional

IDEB E~sino Médio - Rede Estadual, nota 3.8 - 2Q lugar

IDEB E~sino Fundamental 11- Rede Pública, nota 4.6 - 3Q lugar

IDEB E~sino Fundamental 1- nota 5.6 - 7Q lugar

I
desafia Aume~tar a transparência e aprimorar a prestação de contas à sociedade \ ./,
progroma Goiás Mais Transparente

órgão CGE I
- Novo site da ransparência

- Módulo MosAico disponibilizado no site,
- Assistente virtual publicado no site

I
indicador destpque, .' .- -. - _.- - .-

Goiás atingiu a 2ª melhor nota no Ranking da Transparência do MPF publicado em 09/06/2016.,
Avanço de 6,8 em Nov2015 para 9,8 em Jun2016.

I
desafio APriJorar os serviços públicos ofertados ao cidadão,
progroma Ma'is Vapt Vupt
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órgão Segplan ~

- Sistema integladOr de informações e serviços do Estado De Goiás concluído

_Padrão de inttroperabilidade entre órgãos públicos instituída - Secretarias de Segurança e Saúde já em

f
. I
unclonamento

- Novo padrão ~os portais institucionais definido - Portal da Segplan já migrado para novo padrão

I. d -d3. Destaques na area e Gestao o Programa

I
- Pactuação dos Cadernos de Resultados entre Secretários e Governador, em Maio/2016, com as

principais met~s e resultados do programa.

- ImPlantaçãJ e execução do Modelo de Governança do programa, pautado na responsabilização,

envolvimento'e accountability, desde os níveis operacionais até o Chefe do Executivo, culminando em 5

reuniões de gdvernança de nível mais alto, para reporte dos Secretários ao Governador e Conselhos (maio,

junho, agostúJoutubro, dezembro).

I
- Monitoramento intensivo dos 52 projetos que compõem o portfólio do Programa.

I .. . . .. -
- Definição de ações específicas na LOA 2017 para acompanhamento financeiro do Programa.

- Instituição L Selo Prioritário GMC nos sistemas corporativos SIPLAM,SEONET, SIOFINET, SEPNET e
j

definição do Selo de Trâmite Prioritário para aposição na capa dos processos físicos relativos ao Programa

para garantir ~eleridade aos mesmos.

I
- Lançamento da Análise Executiva de Resultados, Outubro/2016, documento que aglutina análise dos

I

registros administrativos para traçar a tendência dos indicadores quanto ao alcance das metas pactuadas.,
Assim, é pOSSíveltomar decisão em tempo hábil para correções de rumo necessárías. Além das análises

I
de indicadores, o documento apresenta também linha do tempo das principais entregas (previstas e

realizadas) nb âmbito dos projetos que contemplam o GMC, separadas nos 3 eixos do programa. A

periodicidadJ da Análise Executiva será semestral; a próxima edição deve ser disponibilizada em Jan2017.

- Parceria sJgplan - Fundação Getúlio Vargas / FGV: Dois desafios do GMC foram selecionados como

temas de esiudo do mestrado profissional desta renomada instituição de ensino: mortes no trânsito e

oportunidad~s de negócios.

- Realização to 19 GovLab Experience em Goiânia - evento de inovação nQserviçopúblico,.17 /11, na
I

Escola de Governo Henrique Santillo, com foco na capacitação de servidores empreendedores e temáticas
•

de produtividade, agilidade, inovação e engajamento. Mais de 120 inscritos de 30 órgãos diferentes, com,
representantes das esferas Federal e Estadual, bem como dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
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Resultados Finaceiros por Programas Plano Plurianuall
Goiás Mais Competitivo e Inovador - 2016

Valor Empenhado Valor Liquidado

Código Nome do Programa (R$) (R$)

2.562.858,35 . . 2.469.706,90 . -

3.805.935,21 0,00

6.362.161,63 435.005,02

125.543.197,69 117.540.177,21

391.934.906,43 327.986.479,52

24.945.181,63 17.310.470,06

- .

528.136.130,69 264.693.010,82

40.992.187,12 .. 37.431.406,07

- /1.553.554.247,15 1.377.020.461,67
I
I

18.866.241,95 18.865.971,95 I,
_. ,,

12.092.750,78 7.976.490,62 I,
;

,/,
15.255.223,70 10.863.010,38

6.046.230,07 3.237.644,31

1010

1014

1016

1019

1025

1028

1030

1035

1036

1037

1039

1041

1048

1061

1068

• - A

PROGRAMA TRAN5PARENCIA E CONTROLE,
SOCIAL

I _
PROGRAMA APRIMORAMENTO E VALORIZAÇAO. -
DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇAO

PRO&RAMA EXCELÊNCIA E EQUIDADE - AÇÕES,
PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA

I _ ~

EDUCAÇAO BASICA

I
PROGRAMA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA
, I" ,

FISICA, PEDAGOGICA E TECNOLOGICA
I __

PROGRAMA MODERNIZAÇAO DA GESTAO

PÚ~UCA

I _ _
PROGRAMA PROMOÇAO, PREVENÇAO E

PR~TEÇÃO A ASSISTÊNOA I NTEGRAL À SAÚDE

PRdGRAMA GOIÁS CI DADÃO SEGURO

I
PROGRAMA BOLSA FUTURO INOVADOR

I _ _
PROGRAMA CIENClA, TECNOLOGIA E INOVAÇAO

i

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA
. , .

AGROPECUARIA
I

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO. .
EMPREENDEDORISMO E APOIO AS MICRO,, .
PEÇl.UENAS E MEDIAS EMPRESAS

PRQGRAMA GOIÁS CONECTADO

I .
PROGRAMA SANEAMENTO BASICO

PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E. .
RE$PONSAVEL

PRbGRAMA RODOVI DA

88.170.901,82

2.538.821,35

.

86.102.237,92

1.070.113,86

,
Fonte: SIOFI - BOIEOF 07/02/2017

----------- ------------- -----
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