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O programa Goiás Mais Competitivo e Inovador foi estruturado com objetivo de fazer Goiás 

avançar nos principais desafios apontados por um diagnóstico situacional realizado em 2015, usado como 

insumo para elaboração da carteira e priorização dos projetos, com horizonte temporal 2015-2018. 

O programa foi estruturado em desafios, divididos em 3 eixos: Competitividade Econômica, 

Qualidade de Vida e Gestão Pública Eficiente.  Para cada desafio foi elaborado um programa com projetos, 

metas, entregas e resultados. 

Durante o exercício de 2018, foram monitorados efetivamente 49 projetos prioritários 

referentes a 12 desafios, quais sejam: Ampliar o Acesso à Atenção Básica de Qualidade, Promover a 

Conectividade do Cidadão Goiano (Internet), Promover o Acesso à Educação Infantil, Reduzir o Déficit 

Habitacional, Fomento à Inovação, Reduzir a Mortalidade Infantil, Elevar a Qualidade do Aprendizado, 

Melhorar a Qualidade da Infraestrutura de Transporte Rodoviário, Ampliar o Acesso ao Esgotamento 

Sanitário, Diminuir a Incidência de Crimes Contra a Vida, Reduzir as Mortes em Decorrência de Acidentes 

de Trânsito e Melhorar a Solidez Fiscal. 

Dentre as principais entregas alcançadas a partir deste monitoramento, estão: 

 Publicação da Lei 19.984/18, que trata de gratificação aos operadores de segurança 

pública por apreensão de armas de fogo; 

 279 viaturas policiais equipadas com tablets; 

 141 operações balada educativa; 

 302 operações balada responsável; 

 474 profissionais da área da saúde capacitados para melhor qualificar a assistência ao pré-

natal e para melhor cuidar, transportar e estabilizar recém nascidos; 

 Implantação do programa meninas de luz em 32 municípios; 

 Aquisição de equipamento para realizar análise de agravos pelo DNA, de forma a 

descobrir precocemente disfunções orgânicas; 

 11 novas equipes de saúde da família em operação; 

 12 municípios contemplados com equipamentos laboratoriais; 

 47 municípios contemplados com eletrocardiógrafos; 

 80 equipes de saúde da família contempladas com esfigmomanômetro e glicosímetro; 

 40595 novos domicílios ligados a rede de esgoto da SANEAGO; 



 
 

 3594 unidades habitacionais entregues pela AGEHAB; 

 1265 unidades habitacionais contratadas; 

 87 kms de rodovias duplicadas; 

 233 kms de rodovias reconstruídas; 

 26 kms de defensas e 918 kms de sinalização implantadas; 

 28 planos de ação municipais elaborados visando incremento ao acesso a creches e a 

educação infantil; 

 156 profissionais, distribuídos em 152 municípios, capacitados para melhor atender a 

educação infantil; 

 1719864 exemplares do material pedagógico “Aprender Mais” distribuídos. 

 

O esforço realizado pelas equipes técnicas setoriais envolvidas no programa, durante toda a 

execução do GMCI, contribuiu para Goiás recuperar, em 2018, a posição nos dois rankings de 

competitividade – CLP e Macroplan – alcançando o 10º lugar em ambos. 

Ainda decorrente do modelo de gestão e governança adotado pelo programa, é válido 

destacar também a realização das seguintes atividades: 

 Capacitação em “Articulação Institucional”, de 26 Executivos Públicos da Central de 

Resultados, em parceria com o CLP – Centro de Liderança Pública; 

 Realização do curso sobre “Governança Estratégica para Resultados” para servidores 

municipais de 20 prefeituras goianas, em parceria com a FGM – Federação Goiana dos 

Municípios; 

 Reconhecimento como boa prática no IV PREMIO ANUAL “GESTION PARA RESULTADOS EN 

EL DESARROLLO”, que premia iniciativas de gestão para resultados na América Latina e 

Caribe, promovido pelo BID. Evento de premiação ocorrido em outubro em Honduras; 

 Realização do curso sobre “Governança Estratégica para Resultados” e “Aliança Municipal 

pela Competitividade” para 100 servidores estaduais dos estados de Rondônia, Maranhão, 

Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, em parceria com o Consórcio Brasil Central; 

 Coordenação do programa de inovação HUBGOV - Programa Interinstitucional de Inovação 

em Governo, realizado simultaneamente nos Estados de SC, SP, DF e GO, com a participação 

de 07 instituições estaduais, dentre elas, Detran, SSP, SES, Seduce e Segplan, envolvendo 25 

servidores, com foco na elaboração de soluções para alguns dos desafios do GMCI. 

 

 


