
ÉTICA

COMPROMISSO EFICIÊNCIA

AÇÕES DESEMPENHO PROGRAMAS

TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ÉTICA COMPROMISSO

EFICIÊNCIA AÇÕES EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES DESEMPENHO

EXCELÊNCIA
ECONOMICIDADE

DESEMPENHO
EFICIÊNCIA

EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO

EFICIÊNCIA AÇÕES EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIADESEMPENHO
ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS

TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO

EXCELÊNCIA PROGRAMAS EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO

ÉTICA
TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE

ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA TRANSPARÊNCIA

ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA

EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA EFICIÊNCIA AÇÕES EXCELÊNCIA PROGRAMAS
TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS

TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA EFICIÊNCIA DESEMPENHO EXCELÊNCIA

PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO

PROGRAMAS
PROGRAMAS EFICIÊNCIA

EFICIÊNCIA
COMPROMISSO DESEMPENHO

COMPROMISSO AÇÕES

EFICIÊNCIA
EXCELÊNCIA AÇÕESPROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA

DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES

DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO

AÇÕES EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA

EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ÉTICA

COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA

ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA

TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA AÇÕES DESEMPENHO
EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO EFICIÊNCIA

ÉTICA
EFICIÊNCIA EFICIÊNCIA

DESEMPENHO COMPROMISSO
PROGRAMAS ECONOMICIDADE

EXCELÊNCIA
PROGRAMAS

ECONOMICIDADE

AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA ECONOMICIDADE

ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS

EFICIÊNCIA
EFICIÊNCIA

TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA EFICIÊNCIA

AÇÕES DESEMPENHO PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA EFICIÊNCIA

ECONOMICIDADE ÉTICA COMPROMISSO AÇÕES
DESEMPENHO EXCELÊNCIA PROGRAMAS TRANSPARÊNCIA

COMPROMISSO
EXCELÊNCIA

EFICIÊNCIA

EFICIÊNCIA ECONOMICIDADE ÉTICA
COMPROMISSO EFICIÊNCIA

AÇÕES

Consolidação
das Ações e Programas
dos Órgãos e Entidades

Exercício 2018

VOLUME II

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO



 



 
ESTADO DE GOIÁS 

 
 
 
 
 

RONALDO RAMOS CAIADO 
Governador do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINCOLN TEJOTA  
Vice-Governador do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HENRIQUE MORAES ZILLER 
Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUDENÍSIO BATISTA DA SILVA 
Chefe de Gabinete da Controladoria-Geral do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARCOS TADEU DE ANDRADE 
Subchefe da Controladoria-Geral do Estado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STELLA MARIS HUSNI FRANCO 
Superintendente Central de Controle Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROSIMEIRE BATISTA GOMES 
Gerente de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial 

 
 
 
 

ELISABETE FERNANDES RIBEIRO 
Gerente de Auditoria Governamental 

 
 
 
 

LUIS HENRIQUE CRISPIM 
Gerente de Monitoramento 

 
 
 
 

MARGARETH MOREIRA 
Gerente de Auditoria de Infraestrutura 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPE DE CONSOLIDAÇÃO – CGE 
 
 

EDNADARC MARTINS DINIZ 
Gestor de Finanças e Controle 

 
 

ELAINE DE FÁTIMA AIRES  
Gestor de Finanças e Controle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLABORAÇÃO – CGE 
 
 

CLÁUDIO MARTINS CORREIA 
Superintendente de Fiscalização das Contas de Contratos de Gestão 

 
DIEGO RAMALHO FREITAS 

Superintendente Central de Transparência Pública 
 



COLABORAÇÃO – SECRETARIA DA ECONOMIA 
 
 

CÍCERO RODRIGUES DA SILVA 
Superintendente Executivo da Receita Estadual 

 
 

GILSON GERALDO VALÉRIO DO AMARAL 
Superintendente do Tesouro Estadual 

 
LUCIANO DA COSTA BANDEIRA 
Gerente de Administração Financeira 

 
MAÍRES AGDA MESQUITA MORAES 

Gerente de Contas Públicas 
 
 

RICARDO BORGES DE REZENDE 
Superintendente de Contabilidade-Geral 

 
 

EDUARDO VIEIRA SCARPA 
Superintendente Executivo de Planejamento 

  

DERCILEY CUNHA DE ALMEIDA 
Superintendente Central de Planejamento 

  

CÁSSIO SILVA DE BRITO 
Gerente de Planejamento  

 
Equipe Técnica da Gerência de Planejamento 

 
ILDESSUIR GOMES PEREIRA 

MARIA DE FÁTIMA MACHADO XAVIER 
 
 
 
 
 

COLABORAÇÃO – IMB - SECRETARIA DA ECONOMIA 
 

CLÁUDIO ANDRÉ GONDIM NOGUEIRA 
Diretor do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos – IMB 

  



 
 
 



 – GABINETE DO GOVERNADOR 

5 

SUMÁRIO 
 

 

APRESENTAÇÃO ...................................................................................................................................... 9 

1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL .................................................................................................. 11 

1300 - VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO ....................................................................................... 13 

1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - PGE ..................................................... 14 

1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO ................................................................................ 20 

1600 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR ..................................................................... 30 

1900 - SECRETARIA DO GOVERNO ..................................................................................................... 31 

2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE  ..................................... 40 

2300 - SECRETARIA DA FAZENDA .................................................................................................... 181 

2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO ................................................................... 186 

2800 - SECRETARIA DA SAÚDE ......................................................................................................... 203 

2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - 
SSPAP ...................................................................................................................................................... 230 

2902 - POLÍCIA MILITAR ..................................................................................................................... 245 

2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR ......................................................................................... 254 

2904 - POLÍCIA CIVIL ........................................................................................................................... 262 

2906 - DIRETORIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA ........................................... 265 

3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E 
DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO ............................................................................... 273 

3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, 
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS ................................................................................... 308 

3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE 
RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO ................................................................ 337 

3900 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO .......................................................................... 356 

4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC ....................................................................................... 360 

5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS - AGR ................................................................................................................................... 373 

5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - 
IPASGO ................................................................................................................................................... 378 

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV ..................................................................................... 384 

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO  ................................................. 386 



5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN .................................................. 400 

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA ................................ 405 

6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA 
AGROPECUÁRIA - EMATER ............................................................................................................... 409 

6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO ................................................... 425 

6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG ....................................................... 428 

6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG ...................... 435 

6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG .................................................................... 445 

6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO ............................................. 451 

6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO ................ 453 

6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO ...................................... 457 

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP ............................................ 459 

6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS ........................................... 464 

6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM .................... 465 

6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO .......................................................................... 466 

6706 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - 
GOIASPARCERIAS ................................................................................................................................ 473 

6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS ................................................. 474 

6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A .............................................................................. 476 

6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T ........................................................... 478 

 

 
 



 – GABINETE DO GOVERNADOR 

7 

APRESENTAÇÃO 

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

Entidades” referente ao exercício de 2018, que é constituída pelos volumes I e II. Em cumprimento às 

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

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

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

anual.  

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

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

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

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

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

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

desempenho dos programas e ações. 

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

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

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

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

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

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

orçamentária(s) para as quais foi planejada sua execução, conforme previsão do Plano Plurianual. 

Foram encaminhados aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual o Ofício nº 2380/2018 

SEI - SEGPLAN, de 14 de maio de 2018 (Processo nº 201800005008253), o Ofício nº 5295/2018 SEI – 

SEGPLAN, de 05 de setembro de 2018 (Processo nº 201800005015219),  e o Ofício Circular nº 141/2018 

SEI – SEGPLAN, de 27 de novembro de 2018 (Processo nº 201800005019114), solicitando que fossem 

prestadas, no Sistema de Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais - Novo Siplam, 

informações institucionais e sobre a execução dos programas e ações governamentais.  

Especificamente para a Vice-Governadoria e a Secretaria de Estado da Casa Militar foram 

remetidos, respectivamente, os Ofícios nos 1830/2018 SEI - CGE (Processo nº 201811867002522) e 

1831/2018 SEI – CGE (Processo nº 201811867002523), de 28 de novembro de 2018, solicitando que 

essas unidades alimentassem o Novo Siplam apenas com informações institucionais, uma vez que elas 

não são gestoras de programas nem responsáveis por ação governamental. 

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

no Novo Siplam, em atendimento a esses expedientes, pelos órgãos e 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. Para isso, esta “Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e 

Entidades” será disponibilizada à sociedade por meio de sua divulgação no Portal da Transparência do 

Estado de Goiás – Goiás Transparente, no endereço: 

http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/demonstrativos-fiscais/acoes-e-programas-dos-

orgaos-e-entidades. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Fernando Tibúrcio Pêna

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Assessorar o Governador do Estado nos assuntos referentes a audiências, cerimonial, relações públicas, articulação com autoridades e
no desempenho das atribuições constitucionais e legais; elaborar atos oficiais expedidos pelo Governador do Estado ; coordenar a
formulação, execução e avaliação de diretrizes e políticas para negociações internacionais; coordenar as ações de comunicação social,
propaganda, publicidade e divulgação das atividades do Poder Executivo Estadual.

2.2 Legislação
Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011; Decreto 7.252, de 16 de março de 2011; Lei 17.318, de 20 de junho de 2011; Lei 17.319, de 20 de
junho de 2011; Lei 17.440, de 20 de outubro de 2011; Decreto 7.519, de 22 de dezembro de 2011; Decreto 7.565, de 08 de março de
2012; Decreto 7.578, de 20 de março de 2012; Decreto 7.733, de 04 de outubro de 2012; Decreto 7.808, de 26 de fevereiro de 2013; Lei
18.445, de 24 de abril de 2014; Lei 18.746, de 29 de dezembro de 2014; Decreto 8.457, de 21/09/15.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado da Casa Civil, criada por meio da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, originou-se da transformação do
Gabinete Civil da Governadoria e da incorporação das competências, acervos e pessoal da Secretaria-Geral da Governadoria. Também
constam na estrutura da Secretaria: Grupo Executivo de Comunicação, que tem a finalidade de operacionalizar as ações de comunicação
social; Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais, que tem a finalidade de operacionalizar as ações de interesse do Estado ou
cidadãos goianos que envolvam organismos governamentais ou não governamentais estrangeiros.
Utilizando como referencial os Critérios de Excelência em Gestão, evidenciam-se na Secretaria os seguintes aspectos:
- Liderança: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: estabelecimento de
competência de liderança e avaliação das mesmas; estabelecimento de disseminação de valores e diretrizes da Secretaria. Há evidência
pontual de prática de gestão de interação da alta direção com as partes interessadas, que demonstra comprometimento e busca de
oportunidade de melhoria.
- Estratégias e planos: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas à formulação das
estratégias da Secretaria para o direcionamento das ações e obtenção de resultados institucionais. Há pouca evidência da prática de
gestão de Estratégias e Planos.
- Cidadãos-usuários: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: identificação
e avaliação dos níveis de conhecimento dos serviços e da imagem da Secretaria; seleção de canais de relacionamento com cidadão
usuários; tratamento e avaliação das reclamações e sugestões; utilização da informação para melhorar o grau de satisfação dos
cidadãos-usuários. Há evidência pontual de prática de gestão relacionada ao cidadão-usuário. O e-mail do sitio da Secretaria é utilizado
como canal de relacionamento com o cidadão-usuário.
- Sociedade: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: mobilização de suas
competências para o fortalecimento da ação social. Há evidência pontual de prática de gestão relacionada ao quesito Sociedade. O
relacionamento de transparência com a sociedade é realizado por meio do sítio, na área de acesso à informação, criado a partir da Lei
12.572, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso à informação) e também pelas redes sociais: twiter@casacivil_news, facebook
HTTPS://www.facebook.com/casacivilgo e pela página oficial www.casacivil.go.gov.br.
- Informação e conhecimento: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como:
identificação das necessidades de informação sistematizadas para apoiar as atividades e tomadas de decisão na Secretaria; definição de
sistemas de informações. Há evidência pontual de prática de gestão relacionada ao quesito Informação e conhecimento. Foi
implementado o Sistema Eletrônico e Informação (SEI), tornando a tramitação, informação e controle de processos mais eficiente e
eficaz.
- Pessoas: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: definição e
implementação da organização do trabalho; identificação e tratamento de riscos relacionados à saúde, segurança e prevenção de
acidentes de trabalho; manutenção do clima organizacional propício ao bem estar dos servidores. Há evidência pontual de prática de
gestão relacionada ao quesito Pessoas. A Secretaria incentiva seus servidores a participarem da CIPA e de programas de proteção à
saúde promovidos pelo Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
- Processos: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como identificação e
melhoria dos principais processos operacionais da Secretaria. Há evidência pontual de prática de gestão relacionada ao quesito
Processos. A Secretaria da Casa Civil utiliza a Identificação Preventiva de Riscos em procedimentos nos processos (IPR).
- Resultados: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: identificação e
melhoria dos principais indicadores dos processos finalísticos e operacionais da Secretaria. A Secretaria utiliza metas quantitativas para
monitorar algumas de suas ações finalística do Plano Plurianual.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Ainda não foi implementado um instrumento de planejamento estratégico para atingir de maneira eficaz e eficiente os objetivos e metas
institucionais da Secretaria.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
A Secretaria utiliza metas quantitativas para monitorar algumas de suas ações finalísticas.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL
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ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2038 - DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

U.O.: 1151-FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - FECOM

REALIZAÇÕES
Em 2018 foram realizadas diversas campanhas publicitárias programadas no plano anual de comunicação, entre elas várias na área de
Saúde, como prevenção da dengue, multivacinação e prevenção da Aids. Na área de agrodefesa, campanhas de prevenção da Aftosa.
Na área educacional, campanhas de Matrículas e Enem Express. Nas áreas de Trânsito, campanhas de segurança e prevenção de
acidentes. Além disso, foram também realizadas campanhas de prestação de contas das diversas ações do governo em todas as áreas.
As veiculações das referidas campanhas foram feitas através dos diversos meios de comunicação existentes, tais como TV, Rádio,
Jornais, Internet, Outdoor e impressos em geral, tendo como público alvo toda a população do Estado de Goiás e tendo atingido
plenamente os resultados esperados.
AÇÃO: 2039 - MODERNIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ELETRÔNICA DAS AÇÕES DO GOVERNO
DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

U.O.: 1151-FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - FECOM

REALIZAÇÕES
Não houve realização

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

AÇÃO: 2285 - APOIO AOS EMIGRANTES GOIANOS RETORNADOS DO EXTERIOR E SEUS FAMILIARES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
Esclarecemos que esta ação, em especial com relação montante financeiro orçado, estava vinculado ao projeto andorinhas que, por sua
vez, encerrou-se em dezembro de 2015, sem renovação. Logo não há mais razão de seguir apropriando recursos para esta finalidade.
Entretanto, o Gabinete segue prestando orientações a todos cidadãos, imigrantes/refugiados, atuando na assistência consular a grupos
diversos e com inúmeras necessidades. Este trabalho tem sido destacado pelo Ministério das Relações Exteriores e pelos cidadãos que
são atendidos como de grande valia e modelo dentro do contexto nacional.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2287 - ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA ÀS FAMÍLIAS DE GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
Esta ação diz respeito ao Programa Auxílio Funerário aos Goianos Vitimados no Exterior, instituído pela Lei Estadual nº 17.107/2010,
com regras próprias definidas pela mesma. É, portanto, realizada à medida que o auxílio é demandado.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
1300 - VICE-GOVERNADORIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Dr. José Eliton de Figuerêdo Júnior / Stanley Sebastião Valente / Isabella Maria Lima Oliveira

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Lei nº 7.986/75 - Cria o Gabinete da Vice-Governadoria;
Lei nº 8.049/76 - Confere capacidade administrativa ao gabinete do Vice-Governador;
Constituição do Estado de Goiás, de 05/10/1.989;
Lei nº 13.456/99 - Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo;
Lei nº 17.254/11 - Fixa o subsídio do Vice-Governador;
Lei nº 17.257/11 - Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo;
Decreto n° 8.431/15 - Institui o regimento interno desta Vice-Governadoria.

3. Auto-Avaliação da Gestão

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

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico: Em sintonia com a SEGPLAN, a Vice-Governadoria empreende esforços para instituir este instrumento
visando aprimorar o planejamento de suas atividades;
Reuniões Periódicas: A manutenção desta pratica visa nivelar o conhecimento das atividades e das necessidades dos diversos setores
contribuindo para sinergia na mitigação de dificuldades, melhoria de processos e desenvolvimento institucional.
GESCON – Sistema de Gestão de Despesas Contratadas: A centralização da gestão de contratos permitiu a aplicação desta valiosa
ferramenta na melhoria do planejamento e da gestão de despesas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
A ausência de programas e ações finalísticas, ou mesmo de produtos específicos da Vice-Governadoria no âmbito da “Ação de Apoio
Administrativo – 4001” não permite, por enquanto, o uso de indicadores de desempenho de caráter orçamentário. No entanto, os
instrumentos de gestão implantados já permitem o estabelecimento de indicadores de gestão, conforme abaixo:
IQDC – Índice Quantitativo de Despesas Contratadas: Este índice reflete os esforços no sentido da contratação (por termo contratual ou
carta-contrato)
IQDC=(QDC/QTD) x 100
Onde:
QDC – Quantidade de Despesas Contratadas registradas.
QTD – Quantidade Total de Despesas registradas.
IFDC – Índice Financeiro de Despesas Contratadas
IFDC=($DC/$TD) x 100
Onde:
$DC – Valor das Despesas Contratadas registradas.
$TD – Valor Total de Despesas registradas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

João Furtado de Mendonça Neto

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Procuradoria-Geral do Estado de Goiás - 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 aos entes da Administração Indireta do Estado, dentre
outras atribuições, de acordo com o art. 132 da CF/88 c/c art. 3º da LC nº 58/2006.

2.2 Legislação
Criação – Lei nº 5.550/1964 (DO de 25/11/64). Alterações – Lei nº 7.845/1974 (DO de 14/08/74); Lei nº 9.963/1986 (DO de 17/01/86); Lei
nº 10.329/1987 (DO de 11/12/87). CF/88, art. 132 e LC nº 24/1998 (DO de 12/06/98). Alterações da LC n° 24 – LC nº 28/2000 (DO nº
31/01/00); LC nº 38/2003 de 14/01/03); Lei nº 44/2003 (DO de 18/12/03). LC nº 58/2006 (DO de 04/07/2006). Alterações – LC nº 61/2008;
94/2012; 95/2012, 99/2012, 106/13 e 123/2016).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Procuradoria-Geral do Estado, no desempenho de suas funções institucionais de representação judicial e de consultoria jurídica do
Estado, desenvolveu intensas atividades ano de 2018, através das diversas Procuradorias Especializadas e Regionais que a compõem,
bem como na área administrativa, por meio da Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, com o apoio de suas gerências,
coordenações e departamentos correlatos.
Neste contexto, várias iniciativas foram desenvolvidas pela Procuradoria-Geral do Estado, conforme a seguir descrito:
a) Gabinete do Procurador-Geral
a.1) Secretaria-Geral: Considerando o recebimento, pela Gerência da Secretaria-Geral, de documentos, via Protocolo, endereçados ao
Gabinete do Procurador-Geral, oriundos dos demais órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, do Poder Judiciário, dentre
outras instituições, no primeiro semestre de 2018, foram recebidos 2.550 (dois mil quinhentos e cinquenta) expedientes, que foram
despachados pela própria Secretaria ou pela chefia. Foram confeccionados: 700 (setecentos) ofícios; 31 (trinta e um) ofícios circulares;
04 (quatro) notas técnicas; e cerca de 1500 (mil e quinhentos) portarias, memorandos, despachos, dentre outros documentos produzidos
na Assessoria do Gabinete e Subprocuradorias. Na Secretaria-Geral são conferidos, carimbados e encaminhados todos os mandados
judiciais físicos/impressos, cumpridos por oficiais de justiça e recebidos pelo Procurador-Geral, endereçados ao Estado de Goiás. Foram
recebidos neste ano 3.500 (três mil e quinhentos) mandados, que foram remetidos ao Núcleo Central de Distribuição, bem como às
demais unidades (especializadas, Procuradorias Regionais, Advocacias Setoriais). Por fim, foram recebidos e despachados, via Gerência
da Secretaria-Geral, no primeiro semestre, mais de 4.000 (quatro mil) processos, contendo orientação do Gabinete sobre matérias
veiculadas em consultas formuladas por entes da Administração, paralelos de ações judiciais de interesse do Estado, entre outros.
a.2) Núcleo Central de Distribuição:
a.3) Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR):
No desempenho de suas atribuições institucionais o CEJUR Secretariou 12 sessões do Conselho de Procuradores; Participou da
Comissão Eleitoral para eleição dos representantes de classe, para integrarem o Conselho de Procuradores; Manteve atualizado o site da
PGE/GO, Participou das reuniões do FONACE – Fórum Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias-Gerais dos Estados e do
DF; Repreentou a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás no FOCCO – Fórum Goiano de Combate à Corrupção; Organizou 04 (quatro)
cursos para servidores administrativos sendo: Novo acordo ortográfico, Redação Oficial, Segurança no Trabalho e Investigação de
fraudes fiscais. Custeou com recursos do FUNPROGE 76 inscrições de procuradores em 8 eventos, apoiou a formação de um procurador
em curso stricto sensu; patrocinou 01 (um) evento de confraternização na PGE e apoiou projetos e formações, totalizando o valor de
R$161.528,98 (cento e sessenta e um mil, quinhentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos). O Departamento de Documentação
e Legislação realizou a digitalização de 2.918 (dois mil, novecentos e dezoito) pareceres; 1.217 (mil, duzentos e dezessete) despachos,
Prestou 388 (trezentos e oitenta e oito) atendimentos, reorganizou o arquivo morto, sendo 17 caixas ; realizou 19 (dezenove) alterações
em despachos e 12 (doze) publicações no Diário Oficial do Estado. Está em fase de elaboração o termo de referência para encadernação
de todas as cópias de pareceres das especializadas e despachos do gabinete, exarados pelo Procurador-Geral, nos anos de 2016 a
2018, somando até o momento um total de 191 encadernações de capa dura. A biblioteca Ivan Rodrigues realizou 87 (oitenta e sete)
empréstimos de livros, sendo 44 (quarenta e quatro) para Procuradores, 16 (dezesseis) para servidores e 27 (vinte e sete) para
estagiários.
Recebeu doação de 57 (cinquenta e sete) obras, realizou a manutenção do acervo de obras e documentos, finalizou o processo de
doação e descarte das obras do acervo, realizou 02 (duas) assinaturas de jornais e atuou no processo de assinatura digital da Plataforma
Jurídica BID Forum e no processo de aquisição de mobiliário da biblioteca. Por fim, atuou na gestão do auditório e sala de
videoconferência para os eventos locais.
a.4) Corregedoria-Geral (CG): No ano de 2018, foram adotadas as seguintes providências pelo órgão correicional: 1) instauração de 08
(oito) averiguações preliminares, sendo 6 (seis) foram arquivadas e 3 (três) ainda estão em andamento; 2) realização de 14 (quatorze)
correições ordinárias nos seguintes órgãos: Procuradoria Procuradoria Trabalhista, PPMA, Procuradoria do Estado na Capital Federal,
Regionais de Luziânia, Aparecida de Goiânia, Jataí, Itumbiara, Catalão, Goianésia, Porangatu, Formosa, Anápolis, Procuradoria Judicial e
Procuradoria Tributária; 3) instauração de 6 (seis) sindicâncias, sendo 5 (cinco) concluídas pelo arquivamento, 1 (uma) ainda em
andamento; 4) avaliações periódicas de 3 (três) Procuradores do Estado em Estágio Probatório; 5) 3 (três) participações em reuniões do
Colégio de Corregedores Gerais, nas cidades de Belo Horizonte – MG, Recife – PE e Salvador - BA; 6) 238 (duzentos e trinta e oito)
respostas às solicitações da Ouvidoria-Geral e 7) Instauração de 01 (um) Processo Administrativo e Disciplinar, encerrado em 2018.
b) Procuradorias Especializadas.
b.1) Procuradoria Administrativa (PA):
b.2) Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e Meio Ambiente (PPMA): a unidade administrativa PPMA tem por atividade-fim tanto
a consultoria jurídica da unidade federada como sua representação judicial, nos termos do art. 23 da LC estadual n. 58/2006. Focada
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nessa atuação a PPMA no ano de 2018, produziu: 8.102 (oito mil, cento e duas) providências, ou seja, uma redução de 16,48% com
relação aos números de 2017 (9.701 no mesmo interregno), em razão da maior eficiência da nova organização conferida à PGE-GO a
partir de abril de 2018, otimizando os trabalhos com relação a processos semelhantes e evitando a desaprovação em massa,, repetição e
contradição de providências. Tanto é que o número de ciências e ciências de decisões favoráveis reduziu quase pela metade, das 1.987
de 2017. para 1.045 em 2018. Por outro lado, os números de 2018 são consideravelmente superiores aos do mesmo período de 2016
(6.981 providências devolvidas) e com um quantitativo cada vez menor de Procuradores atuando na Especializada.
Do total de providências devolvidas da PPMA há: 3.081 petições interlocutórias + 65 manifestações extrajudiciais; 1.522 diligências
requisitórias/instrutórias + 47 oficios + 3 diligências requisitórias (inativo); 418 pareceres (sendo 356 pareceres consultas, 48 pareceres
doação/cessão, 5 pareceres autógrafos de lei, 3 pareceres mérito, 3 pareceres doação entre entes federados 2 pareceres posteriores e 1
parecer modelo) e 7 pareceres retorno/complementação manifestação; 138 cotas fundamentadas; 98 minutas de acordo/contrato + 18
minutas de acordo/contrato padrão; 98 orientações de cumprimento de
decisões judiciais; 87 cotas fundamentadas 0P03/PORT7O de dispensa de recurso + 26 cotas dispensas recurso + 12 pareceres de
dispensa de recurso; 90 petições recursais + 1 suspensão de liminar/sentença; 82 cotas fundamentadas OP 03/2010 de dispensa de
sustentação oral + 3 sustentações orais distribuições; 80 contrarrazões recursais; 61 cotas fundamentadas OP N. 03IPORTARIA_70; 61
contestações + 21 defesas administrativas; 61 assinaturas de lotes de até 10 escrituras; 37 minutas de portarias; 23 petições iniciais; 23
dos recentes despachos chefias; 14 audiências; 10 impugnações ao cumprimento de sentença + 8 impugnações ao cumprimento de
sentença/embargos à execução + 2 embargos à execução + 2 exceções de préexecutividade; 11 despachos orientação; 8 sustentações
orais realizadas/preparadas; 7 impugnações aos cálculos; 7 impugnações ao laudo pericial; 6 memoriais/alegações finais; 6 impugnações
à contestação; 5 cumprimentos de sentença; 3 dos recentes despachos complementares; 3 manifestações 72 horas nas ações civis
públicas; 3 estudos informais/nota
técnica; 2 reuniões internas; 2 formulações de quesitos; 2 avaliações de cálculos; 2 reuniões externas; 1 viagem + 1 viagem de mais de
200 km + 1 viagem de até 200 km; e 1 remessa de autos administrativos.
Podemos apontar como mais relevantes as mais variadas alienações de terrenos e áreas urbanas estaduais para os municípios no
sentido de desonerar o ESTADO de despesas e proporcionar destinação a esses bens que atenda melhor ao interesse público primário;
dezenas de doações com encargo de terminais rodoviários de passageiros com redução de despesas de custeio (vigilância, manutenção,
água, energia elétrica etc), estimadas, à época, em R$ l0 mil por mês para cada uma das estruturas; orientações e assessoramentos a
respeito das dezenas de imóveis, devolução de trechos de rodovias do ESTADO DE GOIÁS para a UNIÃO, no qual a PGE orientou
juridicamente como proceder, orientação sobre doação à UEG, para expansão do Campus da Cidade de Goiás, do imóvel do extinto
Clube Canta Galo Esporte Clube, cuja reversão da propriedade ao ESTADO DE GOIÁS fora conseguida judicialmente pela PPMA.
Com relação às desapropriações, podemos apontar aquelas de grande relevância os seguintes casos:
1 - Desapropriação da área para construção do HUGO I, (201200003009887). Frustrada administrativamente a desapropriação, restou
judicializada em 2012, oferecendo o ESTADO a quantia de R$ 19 milhões. Laudo pericial judicial avaliou o imóvel em R$ 46,6 milhões em
23/09/2014, enquanto a própria assistente técnica do ESTADO já reconhecia R$ 36,5 milhões naquele momento. A atualização monetária
e os juros compensatórios sobre a diferença entre a oferta e o valor subsequente apurado do imóvel resultaria numa condenação ao
ESTADO em complementar a indenização entre R$ 29,6 milhões e R$ 49,4 milhões. Foi fechado um acordo para pôr fim ao litígio judicial
mediante o complemento da indenização em R$ 21 .428.156,22 (vinte e um milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e
seis reais), incluídos honorários sucumbenciais, sendo R$ 12,9 milhões por dação em pagamento de três imóveis que o ESTADO
recebeu de volta da EMATER-GO em Liquidação e os R$ 8.528.156,22 (oito milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e cinquenta e
seis reais) em quatro parcelas mensais de R$ 2.132.039,05 (dois milhões, cento e trinta e dois mil e trinta e nove reais). Desse acordo já
foi cumprida a dação em pagamento dos três imóveis, no processo 201800003002183, e duas parcelas do pagamento em dinheiro, no
processo 201800003002152. de modo que faltam o pagamento de apenas mais duas parcelas ou R$ 4.264.078,10 para que o acordo
reste cumprido e a desaprôpriação definitivamente encerrada.
11 - Desapropriações para construção do Estádio Serra Dourada.
Originalmente duas desapropriações judiciais propostas no início da década de 1970 com centenas de requeridos no poio passivo, hoje
são vários processos desmembrados nos quais expropriados tentam estender em seu favor as condenações judiciais proferidas nos dois
processos originários. O ESTADO impugna alegando que as condenações somente são extensíveis aos expropriandos que efetivamente
contestaram as petições iniciais, invocando prescrição intercorrente e apontando erros nos cálculos dos expropriandos. No passado, o
TJGO chegou a admitir a prescrição intercorrente, porém depois mudou seu entendimento.
Este ano a prescrição intejcorrente voltou a ser admitida no processo de que trata os autos paralelos 201100003011502. Os erros de
cálculos têm sido reconhecidos, como nos processos dos autos paralelos ns. 201800003009925 e 201800003009698, cujos débitos
foram reduzidos quase pela metade e fixados respectivamente em R$ 811.796.72 e R$ 532.074,3 1.
111 - Prosseguem as desapropriações judiciais dos imóveis atingidos pela construção da Barragem do João Leite, encontrando-se os
processos em diferentes estágios de tramitação. Os valores variam muito, mas várias passam de R$ 1 milhão. No de que tratam os autos
paralelos n. 200400003007569. as partes encerraram as discussões sobre cálculos concordando que os valores da condenação,
atualizados para 31/03/2018, eram de R$ 1.574.594,36 de indenização pela desapropriação e de R$ 67.099,42 de honorários
advocatícios. No processo de José Martins Arruda. autos paralelos n. 200400003007569.
houve evolução do entendimento desta Casa em não se recorrer exigindo a repetição do cumprimento das exigências do art. 34 do
Decreto-lei n.° 3.365/1941. para levantamento dos 20% restantes depósito inicial (Parecer PPMA n. 41/2018-SEi e Despacho AG n.
677/2018).
IV - Semelhante é a situação das desapropriações judiciais dos imóveis para implantação do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.
Vários processos em diferentes estágios de tramitação, com valores na casa dos milhões de reais. Por exemplo, no processo em nome
de Habib Gabriel Issa, 0088822.53.2002.8.09.0006 (paralelos 200300003006060), há requerimento de cumprimento da sentença de
alguns dos expropriandos em R$ 17.597.034,69, ao passo que o ESTADO impugnou-o no fim de outubro de 2017, defendendo que a
quantia correta é de R$ 6.780.333,39.
V - Há inúmeras desapropriações administrativas e judiciais de imóveis rurais para a constituição de parques estaduais, como os de Terra
Ronca, dos Pirineus, da Serra de Jarágua, da Mata Atlântica etc., em diferentes estágios e com diversos valores. Por exemplo, no
processo judicial de que tratam os paralelos 201000003000237, o ESTADO defende na impugnação ao cumprimento de decisão judicial
que o valor atualizado da condenação judicial é de R$ 1.530.206,71 (um milhão, quinhentos e trinta mil, duzentos e seis reais). Nos
processos administrativos 201 20001 7000961 e 201200017000939, a PPMA
orientou sobre questões registrais imobiliárias.
VI— Com frequência a SANEAGO tem solicitado ao Governador declarações de utilidade pública para fins de desapropriação e seyvidão
administrativa. Após muita discussão, tem-se admitido a invocação da competência subsidiária do ESTADO, desde que devidamente
justificada. Exemplificativamente, os processos administrativos ns. 201400013002877 e 201800052000023 foram orientados sobre a
questão da manifestação do CODEMETRO nos casos de municípios que integram a Região Metropolitana de Goiânia.
VII - Do remanescente de processos judiciais de desapropriações para construção da Vila Cultural, vale destacar o dos autos paralelos
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200800003001884, no qual foi firmado e efetivamente cumprido acordo reduzindo-se o montante atualizado da condenação de R$
1.321.937,27 para R$ 793.102,36 em três parcelas mensais.
VIII - Desapropriação da área da Delegacia Fiscal em Morrinhos. O caso foi judicializado em março de 2006 com o ESTADO oferecendo
a quantia de R$ 379.000,00 e conseguindo a imissão provisória na posse em outubro de 2007. A perícia judicial só foi concluída em
janeiro de 2015, encontrando o valor de mais de R$ 5,5 milhões. Por sua vez, a assistente técnica do ESTADO, vinculada ao órgão oficial
avaliador na SEGPLN, entendeu que o valor correto do terreno em 2015 era de R$ 3,7 milhões e do imóvel comó um todo de R$ 4,7
milhões. Após nossos questionamentos técnicos sobre a avaliação que amparou a propositura da ação, a SEGPLAN respondeu que se
poderia aceitar o valor do imóvel em R$
757.383,81 em 2006. Hoje, atualizados os valores e somados juros compensatórios, o ESTADO será condenado a complementar a
indenização em mais de R$ 10 milhões, assim encaminhamos para a celebração de um acordo em complementar a indenização,
incluídos honorários advocatícios, em R$ 3 milhões, com o que houve a concordância de todos os expropriandos, a autorização do
Governador do Estado, aprovação do Procurador-Geral e manifestação favorável da SEFAZ para pagamento em 5 parcelas mensais.
Este ano o valor foi atualizado para R$ 3.088.741,23 (três milhões, oitenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais), dividido em 5
(cinco) parcelas mensais de R$ 617.748,24 (seiscentos e dezessete mil, setecentos e quarenta e oito reais). A SEFAZ sinalizou que
empenharia a quantia. mas
nunca conseguiu fazê-lo e, por isso. a petição do acordo não foi assinada. A juíza agora intimou as partes para uma audiência de
conciliação dia 21/01/2019.
IX - Os autos paralelos 200000003001530 tratam de ação de desapropriação proposta pelo extinto DERGO em face de FRANCISCO
AUGUSTO TELHO, referente a uma área de 4.042.80 m2. declarada de utilidade pública para duplicação da GO-070. trecho entre
Goiânia e Qpianira. A ação foi proposta em 1999, o ESTADO DE GOIÁS sucedeu o polo ativo, surgiu controvérsia sobre o valor da
indenização, porém até hoje não foi realizada a prova pericial solicitada, devido a uma série de discussões processuais. Solicitada da
AGETOP uma avaliação atual da área, o laudo em 2015 foi de R$ 962.484,15. Somados os juros, conforme a jurisprudência então
consolidada, teríamos no referido ano uma condenação de R$ 2,8 milhões. Tendo isso em vista, conseguiu-se acertar o acordo de um
depósito complementar em juízo da quantia de R$ 519.338,22. Surgiu imbróglio sobre qual seria a unidade administrativa correta para o
pagamento desse depósito: PGE, SEFAZ ou AGETOP.
Após reviravoltas, determinou-se, por fim, que o dispêndio financeiro deve ser por meio da AGETOP. A partir de 31 de agosto de 2017
começaram as comunicações da PGE à AGETOP para empenho da quantia. Em janeiro de 2018, a quantia foi atualizada para R$
526.596,58. Mesmo com a nova jurisprudência do STF eventual condenação passaria dos R$ 2 milhões.
Em outubro de 2018 as partes fizeram nova atualização em R$ 542.320,93, sem saberem que a AGETOP empenhara R$ 526.596.58, no
fim de setembro, no processo administrativo 201700003025621. Todavia, aos 06 de novembro veio a confirmação de que o saldo do
empenho fora anulado. Por isso, a petição do acordo nunca chegou a ser redigida e o juiz aguarda uma definição das partes sobre o
prosseguimento do processo judicial.
X -Até hoje temos desdobramentos das desapropriações de imóveis para constituição do Prqjeto de Irrigação de Luís Alves do Araguaia,
em São Miguel do Araguaia. Por exemplo, no processo administrativo n. 201814304002663 a SEI) solicita orientação da PGE sobre como
superar dificuldades técnicas e jurídicas que estão obstaculizando o registro imobiliário em favor do ESTADO DE GOIÁS de urna das
glebas desapropriadas.
XI -De consultoria em novas desapropriações pretendidas, podem ser citadas as prestadas nos processos ris. 201700010004294, para
construção do Hospital Regional de Urgências de Valparaíso, e 201710216000080, para ampliação do Distrito Agroindustrial de Goianira.
por parte da CODEGO.
Xli - Por fim, como sempre, prossegue o acompanhamento das várias ações de indenizações por desapropriações indiretas propostas em
face do ESTADO DE GOIÁS pelas pessoas que se julgam prejudicadas por eventuais apossamentos administrativos, principalmente
referentes a construções ou duplicações de rodovias. Exemplificativamente, na de que tratam os autos paralelos 201600003028036 a
PPMA conseguiu, logo na fase de saneamento do feito, a exclusão do ESTADO do processo. Na de que tratam os autos paralelos
20100000000135, em fase de cumprimento de sentença, está-se tentando chegar a um consenso com os requerentes de que o valor
atualizado da condenação é de R$ 1.735.283,25.
b.3) Procuradoria Judicial (PJ): A Procuradoria Judicial, no exercício de suas competências, delineadas no artigo 20 da Lei Complementar
nº 58/2006, quais sejam, representar o Estado em juízo, ativa e passivamente, e promover sua defesa, em todas e quaisquer ações,
exceto nas de competência privativa de outras procuradorias especializadas, elaborar as informações a serem prestadas pelas
autoridades do Poder Executivo em mandados de segurança e mandados de injunção e emitir parecer sobre matérias relacionadas com
processos judiciais em que o Estado tenha interesse, no primeiro semestre de 2018, produziu dezenas de milhares de peças e atividades,
tais como petições recursais, petições interlocutórias, impugnação aos cálculos, sustentações orais e etc. Destaca-se a necessidade de
desenvolvimento de inteligência artificial para gerir processos em massa.
b.4) Procuradoria Trabalhista (Prot): À Procuradoria Trabalhista incumbe, precipuamente, representar o Estado, ativa e passivamente,
nas ações e processos de interesse da Administração Pública que versem sobre litígios de natureza trabalhista e orientar a Administração
Pública em suas relações com os servidores subordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Em 2018, a Prot realizou e
acompanhou: 1) 576 (quinhentos e setenta e seis) audiências designadas; 2) 262 (duzentos e sessenta e duas) audiências realizadas; 3)
313 (trezentos e treze) recursos; 4) 301 (trezentas e uma) contestações; 5) 03 (três) petições iniciais; 6) 70 (setenta) pareceres; 7) 14
(quatorze) cotas. A Prot, por meio das ações, gerou uma economia para o Estado de R$13.236.696,12 (Treze milhões, duzentos e trinta e
seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e doze centavos) no primeiro semestre de 2018, bem como atuou na defesa e
acompanhamento de ações reclamatórias trabalhistas, emitiu pareceres e análises de minuta, atuou na continuidade do convênio com o
TRT para pagamento de RPVs, evitando o sequestro nas contas do Estado de Goiás; atualização do Cadastramento de todos os
processos; Participação em audiências de conciliação para pagamento de débitos trabalhistas, arquivamento de 134 (cento e trinta e
quatro) autos paralelos e virtuais e assessoria jurídica à IQUEGO e EMATER, dentre outras. Por fim, destacam-se o grande êxito em
Ações de Revista, bem como junto ao caso de ação anulatória de multa aplicada pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
em Goiás, processo 0010953-66.2015.5.18.0003, ainda em curso, no qual o Estado tem atuado com diligência e eficiência.
b.5) Procuradoria Tributária (Ptr): A Procuradoria Tributária tem suas competências delineadas no artigo 21, da Lei Complementar nº
58/2006, atuando, precipuamente, na representação da Fazenda Pública do Estado de Goiás nas ações e nos processos de qualquer
natureza, inclusive nos mandados de segurança, relativos à matéria tributária e na promoção da cobrança judicial da dívida ativa tributária
do Estado. Atualmente, a Procuradoria Tributária conta com dois grupos: Grupo de Proteção à Ordem Tributária - GPROT e o Grupo
Especial de Execução Fiscal. Em 2018, A procuradoria tributária, atualmente, é dividida em: a) contencioso; b) execução intermediária; e
c) escritório pró-ativo.
Sendo assim, para melhor acuidade, indicarei, separadamente, os dados estatísticos de cada subdivisão. O contencioso produziu 830
contestações, realizou 1 audiência, elaborou 5 petições iniciais, produziu 15 pareceres, confeccionou 1.415 cotas op3, interpôs 345
recursos e realizou 10 sustentações orais.
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A execução intermediária produziu 13.014 petições interlocutórias; 121 contestações e protocolou 2.319 petições iniciais.
O escritório pró-ativo produziu 388 petições interlocutórias, 22 contestações, realizou 2 audiências e interpôs 48 recursos.
Ressalto que, no caso do escritório pró-ativo, a produtividade apresentada pode não condizer com a realidade, tendo em vista que os
Procuradores, ali lotados, estão dispensados do registro de suas atividades no SICOP, ex vi do art. 5º, da Portaria 137 - GAB/2018 –
PGE.
Por sua vez, no que se refere a avaliação e resultados da PTR, nesse interstício, em conjunto com as gerências desta Especializada,
identificamos temas prioritários e traçamos estratégias de atuação.
No contencioso, dentre outras atuações, revertemos o posicionamento do TJGO sobre o Fomentar/Produzir na 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Câmara
Cível. Além disso, diminuímos a litigiosidade com a aprovação de manifestação desta Especializada, por meio do Despacho AG nº
52/2018.
Em termos de atuação estratégica, elegemos o tema "devedor contumaz", o acompanhamento prioritário dos processos com garantia e a
presença física no Tribunal, seja pela visita aos Desembargadores ou pela realização de sustentações orais. Nesse último caso, houve
um incremento de 500%, como demonstra o penúltimo relatório correcional desta Especializada.
Com a implementação do quadro de assessores, foi possível a reestruturação do Núcleo do Contencioso Tributário que, atualmente,
conduz demandas repetitivas relacionadas a mais de 15 matérias, possibilitando aos demais Procuradores do Contencioso Tributário
maior tempo para atuação em ações de maior complexidade.
O Setor de ITCD foi reforçado não só no quadro de assessoramento, mas com mais uma Procuradora, reduzindo-se a menos da metade
o tempo médio para manifestação da Procuradoria-Geral do Estado nas ações de inventário e arrolamento.
Os efeitos dessas medidas já foram sentidas pela sociedade, na medida em que entre agosto e outubro foram arrecadados 250 milhões
de reais, a título de ITCD, o que correspondeu a 70% dos valores recebidos em todo o ano de 2017.
Na execução (lato sensu), elaboramos um cronograma para atacar as execuções fiscais até 500 mil reais, uma vez que não se revelou
viável o peticionamento em lote. Após o cumprimento da medida, instituiu-se um programa de seletividade das execuções entre 500 mil
reais e 15 milhões de reais, o que permitiu a seleção de “cases” com viabilidade de recuperação de crédito. Tal atuação, inclusive, já
possibilitou a deflagração da primeira operação do “Grupo Intermediário”, no dia 19.12.2018, em face de empresa do ramo alimentício
que possui débitos da ordem de 3 milhões reais com o fisco.
A perspectiva de futuro é de que o Grupo Intermediário atinja o seu aspecto qualitativo - foco no resultado e na arrecadação -, em 3 (três)
meses. Por fim, em termos de arrecadação, estima-se que no interstício ingressaram nos cofres públicos aproximadamente 7 milhões de
reais.
No que se refere ao escritório pró-ativo, é preciso, em primeiro lugar, evidenciar o acerto da Portaria nº 137-GAB/2018, que possibilitou
uma atuação com foco nos resultados. Nesse aspecto, sob a ótica da arrecadação, foram celebrados 4 (quatro acordos extrajudiciais)
que permitiram o ingresso à vista nos cofres públicos de aproximadamente 100 milhões de reais, sem contabilizar, portanto, os valores
parcelados.
c) Advocacias Setoriais: As Advocacias Setoriais foram criadas pela Lei n° 12.257, de 25 de janeiro de 2011, que dispôs sobre a
organização administrativa do Poder Executivo, e implantada no mês subsequente, sendo que suas atribuições foram dispostas pelo
Decreto n° 7.256, de 17 de marco de 2011. De um modo geral, o volume de trabalho desenvolvido pelas Setoriais vem crescendo
vertiginosamente, sem a devida contrapartida de aparelhamento físico e de pessoal capacitado. Porém, consigna-se que as Advocacias
Setoriais têm contribuído positivamente para a melhoria dos serviços a que se destinam mediante a interação com os demais setores de
cada Pasta e órgãos estaduais regionais, com a obtenção de êxito nos processos administrativos e judiciais em que atuam.
d) Procuradorias Regionais: As Procuradorias Regionais, unidades descentralizadas da Procuradoria-Geral do Estado, têm suas
competências delineadas no art. 28, da Lei Complementar nº 58/2006, quais sejam, patrocinar em juízo os interesses da Administração
Pública, nas causas que tramitem perante as comarcas com sede no território da respectiva circunscrição, observada a orientação geral
adotada pelas procuradorias especializadas relativamente à matéria discutida; atuar, em articulação com as procuradorias
especializadas, em processos de sua competência específica; exercer a representação da Procuradoria-Geral no âmbito da sua
circunscrição, sem prejuízo da competência do Procurador-Geral do Estado; e articular-se com os órgãos de atuação da Secretaria de
Estado da Fazenda, na circunscrição. Em 2018, estiveram em pleno funcionamento as Procuradorias Regionais as procuradorias
regionais com sede nos seguintes municípios: Anápolis, Catalão, Formosa, Goiás, Itumbiara, Jataí, Luziânia, Porangatu e Pires do Rio,
que atendem, além das comarcas que lhes dão nome, outras 91 (noventa e uma) comarcas. Os dados colhidos junto ao Sistema de
Controle de Processos da PGE (SICOP) indicam que as Procuradorias Regionais atuaram em manifestações em processos judiciais e
administrativos, com destaque na otimização do ajuizamento e cobrança dos créditos inscritos na dívida ativa.
e) Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças (SGPF): A SGPF insere-se na estrutura básica do órgão e tem como função
precípua planejar e executar os programas e projetos da área de administração geral a serem aplicados no âmbito da Procuradoria-Geral
do Estado. Atualmente, a SGPF é composta pelas Gerências de Tecnologia da Informação, de Cálculos e Precatórios, de Finanças,
Planejamento, Planejamento, Suprimentos e Licitações e de Gestão de Pessoas. No ano de 2018, a unidade realizou o levantamento das
iniciativas estratégicas destinadas a conferir aplicação ao Plano de atuação da Procuradoria-Geral do Estado no quadriênio 2015-8,
elegendo como prioridade a otimização e ampliação dos recursos de tecnologia da informação contidos no programa “Inova PGE”. No
âmbito da SGPF, destacam-se as seguintes providências:
e.1) Gerência de Finanças, Planejamento, Suprimentos e Licitações (GFPSL): Na Coordenação de Finanças foram desenvolvidas as
seguintes ações na  unidade orçamentária 1401 - Gabinete do Procurador-Geral do Estado: 474 (quatrocentos e setenta e quatro)
empenhos no Programa de Ação de Apoio Administrativo, totalizando o montante de R$ 86.336.670,18 (oitenta e seis milhões, trezentos
e trinta e seis mil, seiscentos e setenta reais e dezoito centavos), cujos empenhos foram liquidados na dotação do elemento de despesa
01 de Pessoal e Encargos Sociais, na dotação do Grupo de Natureza de Despesa 03, Outras Despesas Correntes e Ação Encargos
Judiciários, e na dotação de natureza de despesa 04, Investimentos.
Dentre as outras atividades inerentes a esta Coordenação, há que se destacar: 1)  prestações de contas mensais de despesas
orçamentárias e financeiras realizadas pela PGE, encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado nos termos de sua resolução
normativa; 2) Controle Bancário, contendo o movimento mensal orçamentário e financeiro do Órgão, encaminhado a Secretaria da
Fazenda; 3) Demonstrativo mensal do endividamento do Estado, referente a Procuradoria-Geral do Estado, demonstrando as dívidas
abrangidas com as obrigações de encargos sociais, fornecedores e outras obrigações; 4) elaboração da proposta do orçamento anual
setorial da Procuradoria-Geral, bem como do Plano Plurianual (2016-2019), realizadas em parceria com a Coordenação de Planejamento.
Na Unidade Orçamentária vinculada 1451- Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da PGE - FUNPROGE, registramos a existência
de 27 (vinte e sete) empenhos no Grupo de Natureza 03 (outras despesas correntes) e 04 (investimentos), no montante de R$
1.320.395,91 (hum milhão, trezentos e vinte mil, trezentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos).  
A Coordenação de Planejamento empreendeu: I) proposta do orçamento anual 2019 setorial da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás;
II) o acompanhamento e alimentação das informações requeridas nos Sistemas de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual -
SIPLAM e do Sistema e Elaboração Orçamentária – SEONET; III) apoio à modernização e planejamento da melhoria em inovação e, por
fim, IV) Atuação no monitoramento e mapeamento dos processos com foco no risco à corrupção. As ações estratégicas estabelecidas
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foram: 1) Gestão de Processos - 1.1 Ações - Mapear os processos críticos; Analisar e definir ações de melhoria; Implantar melhorias nos
processos mapeados; Redigir procedimentos de trabalho/Normas; Divulgar os processos e treinar os servidores. 2) TI e Sistemas
Corporativos - 2.1 - Ações - Melhorar o parque tecnológico do órgão/entidade; Otimizar a utilização dos sistemas corporativos; e
Implantar/reestruturar rede de comunicação interna (intranet); 3) Capacitação e RH - 3.1 Ação - Executar levantamento de necessidade
de pessoal por área e perfil; e Executar levantamento de necessidade de capacitação e desenvolvimento. A Coordenação de Licitações e
Suprimentos desenvolveu a gestão otimizada dos processos aquisitivos da PGE, com destaque para a utilização de recursos menos
burocráticos, a exemplo, do apostilamento, gerando economia de tempo, recursos humanos e financeiros.
e.2) Gerência de Tecnologia da Informação (GETI): A GETI é responsável pela infraestrutura de rede física e lógica de dados e telefonia,
composta por servidores, racks, nobreaks, cabeamento e também pelos serviços de e-mail, anti-virus, backup, compartilhamento e
usuários, atendimento de segundo nível a usuários da PGE. Possui duas áreas principais, a Área de Sistemas e a Área de Suporte. No
ano de 2018, a GETI promoveu: - manutenção do servidor de rack IBM; manutenção dos servidores virtuais VMWARE, em execução no
servidor Blade Center S; manutenção no servidor próprio destinado ao serviço de PROXY; manutenção nos racks de telefonia e rede de
dados, nas unidades instaladas na SEDE; manutenção de usuários de rede, instalação de programas, acesso à internet, acesso remoto e
gerenciamento de impressão; manutenções diversas; manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas no sistema SICOP.; manutenção
de computadores desktop, notebooks e monitores; Atuação na aquisição de: serviços de telefonia fixa e móvel; link de dados; certificados
Digitais. equipamentos do tipo Servidor; Participação na definição dos requisitos técnicos para evolução do Sistema SICOP;
Implementação do primeiro módulo do novo sistema de gerenciamento de processos, o ePGE; Aperfeiçoamento da comunicação de
dados entre o SICOP/ePGE e o PROJUDI;
e.3) Gerência de Gestão de Pessoas (GGP):
No ano de 2018, a Gerência de Gestão de Pessoas realizou as seguintes atividades: 1) Recadastramento e validação dos
recadastramentos anuais dos servidores; 2) Autuação, instrução e acompanhamento de processos referentes a auxílio-funeral; 3)
Autuação, fornecimento de informações e acompanhamento de processos relativos a licenças diversas, aposentadoria, pagamento,
diferenças, averbação, exoneração e demais processos relativos ao departamento de pessoal; 4) Acompanhamento e manutenção de
dados relativos as licenças médicas concedidas pela GESPRE e INSS; 5) Acompanhamento e validação de solicitação de capacitação
junto a Escola de Governo; 6) Requisição, gestão, pagamento e acompanhamento da distribuição de vale-transporte; 7) Produção de
listas de antiguidade e acompanhamento do processo de Promoção Procuradores; 8) Recebimento, elaboração de termo de adesão,
distrato, controle e arquivamento de documentos relativos aos Voluntários; 9) Recebimento, solicitação, alocação e acompanhamento de
jovens aprendizes (pró-cerrado); 10) Arquivamento e manutenção de dossiês funcionais; 11) Arquivamento e manutenção de controle de
frequências servidores; 12) Substituição, Alocação, realocação, movimentação, admissão e procedimentos relativos ao recebimento de
servidores; 13) Controle, arquivamento, manutenção de dados do Ponto Eletrônico; 14) Processos de contratação e acompanhamento de
Estagiários; 15) Elaboração de escala de férias, acompanhamento, arquivamento, concessão, construção de relatórios, publicações férias
Chefias; 16) Controle, manutenção, preenchimento, elaboração de Folha de Pagamento da Procuradoria-Geral do Estado; 17)
Construção de formulários para gestão de pessoal, publicação no site PGE; 18) Sugestão de elaboração de Instrução Normativa para
controle de processos relativos a gestão de pessoal, dentre outras atividades correlatas.
e.4) Gerência de Cálculos e Precatórios (GCP):
No exercício de 2018 foram analisados por esta Gerência 2.665 processos que apontaram uma diferença/economia de R$
300.205.261,45 (trezentos milhões, duzentos e cinco mil, duzentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos.
Destes, 1.149 são processos administrativos e judiciais, em que o Estado de Goiás atua como polo passivo, cujo valor inicial/exequente
somam R$564.526.374,46 (quinhentos e sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e setenta e quatro reais e
quarenta e seis centavos).
Após elaboração de novos cálculos, esta GCP apontou excesso de aproximadamente 50% do referido montante, ou seja, uma economia
de R$281.798.397,16 (duzentos e noventa e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis
centavos).
A Gerência de Cálculos e Precatórios participou de 135 audiências de acordo direto com credores (precatórios), possibilitando a
efetivação de acordos que viabilizaram redução da dívida pública do Estado em R$ 18.406.864,29 (dezoito milhões, quatrocentos e seis
mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos).
Também foram analisados/registrados 689 processos de Precatórios, 819 de Requisições de Pequeno Valor e 8 ações em que o Estado
configura-se como polo ativo. (Tabelas 1 e 3).
Vislumbrando a melhoria contínua e a efetividade dos resultados entregues à Procuradoria Geral do Estado, foram identificados cinco
processos de trabalho, inclusive com descrição das atribuições, um dos quais já foi mapeado e encontra-se em fase de implantação das
melhorias propostas. Destes, em quatro foi aplicada a metodologia de mapeamento de risco da Controladoria Geral do Estado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Os instrumentos de planejamento utilizados na presente análise foram o Plano de atuação da Procuradoria-Geral do Estado no
quadriênio 2015-18, além do PPA/LOA. As ações estratégicas estabelecidas para a PGE foram: 1) Gestão de Processos – 1.1 Ações –
Mapear os processos críticos; Analisar e definir ações de melhoria para os processos mapeados; Implantar melhorias nos processos
mapeados; Redigir procedimentos de trabalho/Normas; e Divulgar os processos e treinar os servidores. 2) TI e Sistemas Corporativos –
2.1 – Ações – Melhorar o parque tecnológico do órgão/entidade; Otimizar a utilização dos sistemas corporativos; e Implantar/reestruturar
rede de comunicação interna (intranet); 3) Capacitação e RH – 3.1 Ação – Executar levantamento de necessidade de pessoal por área e
perfil; e Executar levantamento de necessidade de capacitação e desenvolvimento e Realizar pesquisa de clima organizacional. 4)
Cidadãos – 4.1 Ação – Reestruturar o site do órgão/entidade.
A Procuradoria-Geral do Estado, no desempenho de suas funções institucionais de representação judicial e de consultoria jurídica do
Estado, desenvolveu intensas atividades ano de 2018, através das diversas Procuradorias Especializadas e Regionais que a compõem,
bem como na área administrativa, por meio da Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças, com o apoio de suas gerências,
coordenações e departamentos correlatos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
No dia 30/06/2015, o Procurador-Geral do Estado aprovou o Plano de autuação da Procuradoria-Geral do Estado no quadriênio 2015-8,
indicando as medidas que deverão ser adotadas visando assegura plena aplicação ao Plano de Governo previsto para o mesmo período,
especificamente sob a rubrica “ADVOCACIA PÚBLICA – MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO”, divididas em 2 (dois) eixos, quais
sejam: 1) a otimização do trâmite dos processos e a disponibilização das orientações jurídicas da PGE, com a implantação do processo
eletrônico e de portal eletrônico para consulta, e 2) a redução da judicialização e da litigiosidade, com a resolução administrativa dos
conflitos da Administração Pública com servidores e contribuintes.
Relativos a cada um desses eixos, foram, no mesmo Programa de Governo, concebidos três programas de ação, a saber:
a) Programa “Inova PGE”: o exercício de consultoria jurídica ao Estado de Goiás, prestado pela Procuradoria-Geral do Estado, será
modernizado e ampliado a partir do investimento do Governo do Estado na implantação do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
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Processos (SGEP). (No Plano de Governo, item 4.1).
b) Programa Câmaras Setoriais de Conciliação: as Câmaras Setoriais de Conciliação cuidarão de resolver administrativamente conflitos
com servidores e contribuintes, de forma a evitar a propositura de ações judiciais desnecessárias. (Do Plano de Governo).
c) Programa de Redução do Contencioso Tributário e de Incremento da Arrecadação: Aperfeiçoar a consultoria jurídica do Estado no
processo administrativo tributário, de forma a abreviar o seu trâmite e otimizar os seus resultados, com a participação de procuradores do
Estado no CAT e a assunção pela PGE da inscrição do crédito tributário na dívida ativa. (No Plano de Governo).
Podemos destacar das ações da PGE em 2018, a atuação em milhares de processos de natureza fiscal, administrativa, trabalhista e de
meio ambiente que resguarda o direito do Estado e garante bem estar e qualidade de vida à população. Dentre as muitas realizações,
mencionamos a economia em R$13.236.696,12 (treze milhões, duzentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e doze
centavos) em ações trabalhistas. A Procuradoria do Patrimônio Público e do Meio Ambiente participou de processos de desapropriação
importantes, tais como os do Estádio Serra Dourada, HUGO, Barragem João Leite, Distrito Agro Industrial DAIA, Vila Cultural, Delegacia
Fiscal de Morrinhos, entre outros que somam a economia de 28.304.320,95 (vinte e oito milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e vinte
reais e noventa e cinco centavos).A Gerência de Cálculos e Precatórios ajustou valores, resultando na economia de R$281.798.397,16
(duzentos e noventa e um milhões, setecentos e noventa e oito mil, trezentos e noventa e sete reais e dezesseis centavos), e redução da
dívida em acordos no valor de R$ 18.406.864,29 (dezoito milhões, quatrocentos e seis mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e
nove centavos); e a Procuradoria Tributária ajuizou ações que resultaram na entrada aos cofres públicos de valores na ordem de
R$360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de reais).
Somente entre os casos elencados, dentre economia e arrecadação, em 2018 a PGE proporcionou o resultado financeiro de cerca de
R$500.000.000,00 (quinhentos milhões de rais), recursos que não correspondem à garantia da ordem e à proteção ao direito, que não
possuem valores estimáveis.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2112 - DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

REALIZAÇÕES
A demanda de capacitação dos procuradores do estado é represada pela pouca oferta no mercado de treinamentos compatíveis
específiocs aos interesses do Estado. Nesse sentido, os 55 treinamentos realizados foram de qualidade, resultando em ganhos técnicos
para a Procuradoria-Geral e para o Estado como um todo.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 3126 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DA PGE

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

U.O.: 1401-GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

REALIZAÇÕES
A ação Sede da PGE Construída não foi realizada. Havia a possibilidade de obtenção de terreno público, mas não logrou êxito, de modo
que no atual exercício serão envidados novos esforços na consolidação da ação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Adauto Barbosa Júnior, Tito Souza Amaral, Murilo Nunes Magalhães e André da Silva Goés.

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Ser reconhecido até 2018 como órgão que zela pelo patrimônio e melhoria do gasto público com eficiência e inteligência, contribuindo
para o aperfeiçoamento da gestão governamental de forma participativa, ética e transparente.

2.2 Legislação
A Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE-GO foi criada com a Reforma Administrativa através da Lei nº 17.257, de 25/01/11
(atualizada pela Lei nº 19.265/16), e regulamentada com o Decreto nº 7.396, de 07 de julho de 2011 com alterações via Decreto nº
8.462/2015, tendo editado o Regulamento Interno via Portaria nº 74/2014 - CGE-GAB (D.O. 24/03/2014). Editou-se, durante o ano de
2018, as instruções normativas de número 48 ao 53, definindo as normas de procedimentos internos.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Controladoria-Geral do Estado de Goiás -CGE-GO-, órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Correição do Poder
Executivo Estadual, integrante da estrutura do Governo do Estado de Goiás, é dirigida pelo Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-
Geral e, conforme o art. 29 da Constituição do Estado de Goiás, a ela compete:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos do
Estado;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e nas entidades da administração estadual, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
V – prestar assistência ao Governador no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder
Executivo, 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, ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual;
VI – dar andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio
público, velando por seu integral deslinde;
VII – requisitar a instauração de sindicância, processo administrativo e outros procedimentos e avocar aqueles já em curso em órgão ou
entidade da administração pública estadual, para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação de penalidade
administrativa cabível, sempre que constatar omissão da autoridade competente, devendo os órgãos e as entidades da administração
direta e indireta do Poder Executivo remeter à Controladoria-Geral do Estado relatório bimensal dos procedimentos em curso e
concluídos em cada período;
VIII – apurar, mediante fiscalização operacional, os resultados alcançados por órgãos e entidades da administração direta e indireta do
Poder Executivo, que lhe assegurarão, completo acesso a suas bases eletrônicas de dados;
IX – avaliar, no que couber, os atos e fatos que lhe forem submetidos para apreciação em face de sua competência, também à luz das
normas de preservação do meio ambiente;
X – apreciar os editais e seus anexos, pertinentes às licitações instauradas no âmbito da administração direta e indireta do Poder
Executivo, os quais lhe serão submetidos até três dias úteis após a publicação do respectivo aviso ou extrato no Diário Oficial do Estado,
bem assim os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação e os de suspensão ou aditamento de contratos ou convênios, neste caso até
três dias úteis após a sua assinatura;
XI – concluída a apreciação de que trata o inciso X, recomendar à autoridade competente a correção cabível em caso de irregularidade
ou a anulação do ato em caso de ilegalidade, comunicando formalmente a providência tomada às Secretarias de Estado de Gestão e
Planejamento e da Fazenda, de forma a evitar o empenho e/ou o pagamento de despesas ilegítimas. Quando o Edital se referir a licitação
que tenha por objeto a celebração de contrato de concessão ou permissão, a comunicação será feita também ao Conselho Estadual de
Investimentos, Parcerias e Desestatização e à Procuradoria-Geral do Estado;
XII – em caso de mau uso de dinheiro público, de desrespeito à lei e/ou de ofensa ao interesse público, após oportunizar ao agente
responsável o exercício do contraditório e da ampla defesa, noticiá-lo ao Tribunal de Contas do Estado, dando imediato conhecimento da
providência ao Chefe do Poder Executivo;
XIII – na ocorrência de negativa no fornecimento de dados ou informações, ou na apresentação desatempada de documentos, autuados
ou não, processos, atos negociais ou quaisquer outros que solicitar ou lhe devam ser submetidos para fiscalização, comunicar o fato,
imediata e formalmente, ao Chefe do Poder Executivo, com pedido de providências;
XIV – celebrar convênios de cooperação técnica e troca de informações e parcerias com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de
Contas da União, Controladoria-Geral da União, Ministério Público Estadual e Federal, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado,
Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Departamento de Polícia Federal, Procuradorias-Gerais de Contas junto
ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios e outros organismos legitimamente
constituídos;
XV – solicitar formalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Justiça, à Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar,
conforme o caso, o apoio logístico e operacional considerado necessário ao regular exercício de suas atribuições, devendo tais órgãos
prestá-lo prontamente;
XVI – analisar, previamente, no âmbito do Poder Executivo, a legalidade e a legitimidade de todo o processo de despesa à conta do
Orçamento-Geral do Estado, incluindo recursos de todas as fontes, mesmo os referentes a convênios e ajustes, dependendo do resultado
positivo dessa análise a sua validação, por meio do SIOFINET, bem como a respectiva autorização de emissão de empenho e/ou ordem
de pagamento, resguardada a observância das demais normas legais que regem a matéria;
XVII – expedir instrução normativa dos procedimentos necessários ao cumprimento do estabelecido no inciso XVI;
XVIII – proceder à análise documental das prestações de contas e da aplicação de recursos transferidos voluntariamente pelo Estado de
Goiás a municípios e entidades sem fins lucrativos, inclusive Organizações Não-Governamentais e Organizações Sociais Civis de
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Interesse Público, verificando o cumprimento do objeto, inclusive fisicamente;
XIX – encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado os casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos recomendem a
indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo daquele Órgão, bem como provocar, sempre que
necessário, a atuação do Tribunal de Contas do Estado e, quando houver indícios de responsabilidade penal, dos Ministérios Públicos
Federal e Estadual, inclusive quanto a representações ou denúncias que se afigurem manifestamente caluniosas;
XX – no estrito cumprimento de seu dever legal e diante de situação insuperável, representar formal e justificadamente ao Governador do
Estado, propondo substituição de agente político ou administrativo responsável por prática de ato ilegítimo.
As unidades administrativas que constituem a estrutura básica e complementar da Controladoria-Geral do Estado são as seguintes:
I – Gabinete do Secretário de Estado-Chefe;
II – Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção;
III – Subchefia da Controladoria-Geral do Estado;
IV – Chefia de Gabinete;
V – Advocacia Setorial;
VI – Comunicação Setorial;
VII – Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças:
a) Gerência de Planejamento, Finanças e Sistemas de Informações;
b) Gerência de Licitações, Suprimentos, Contratos e Convênios;
c) Gerência de Gestão de Pessoas.
VIII – Superintendência Central de Controle Interno:
a) Gerência de Auditoria Governamental;
b) Gerência de Monitoramento;
c) Gerência de Auditoria de Infraestrutura;
d) Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial;
IX – Superintendência da Corregedoria-Geral do Estado:
a) Gerência de Correições e Acompanhamento de Processos;
b) Gerência de Processos Administrativos de Responsabilização.
X – Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado:
a) Gerência de Atendimento ao Cidadão, Ouvidoria e Patrimônio Sócio-ambiental.
XI – Superintendência Central de Transparência Pública:
a) Gerência de Prevenção à Corrupção, Transparência e Controle Social.
XII – Superintendência de Fiscalização das Contas de Contrato de Gestão:
a) Gerência de Auditoria de Contas;
b) Gerência de Fiscalização de Parcerias.
A Controladoria-Geral do Estado - CGE-GO implementou ao longo de 2018 a modernização de seus procedimentos na área de controle
interno, alcançando maior efetividade e eficácia em suas atividades de fiscalização e análise dos gastos governamentais. Os avanços
foram possíveis com a adoção de metodologia internacional durante o exercício de 2016, repassada pelo Banco Mundial, com apoio do
Conselho Nacional de Controle Interno - Conaci. A atuação da Pasta se tornou mais interativa com os diversos órgãos/unidades do
Governo Estadual, alcançando maior eficiência e eficácia nas atribuições de controle interno.
Após a capacitação dos técnicos da CGE-GO pelo Banco Mundial, para adoção da nova metodologia, já aplicada em vários países. O
passo seguinte foi implementar o modelo em Goiás, com resultados promissores. A CGE-GO é o órgão central de controle interno do
Governo de Goiás, mas no sentido latu sensu, cada unidade administrativa do poder público estadual também faz controles internos
próprios em suas atividades e procedimentos rotineiros (controle de pagamentos, controle jurídico e outros). Essa integração de esforços
tem gerado resultados positivos na fiscalização e análise dos gastos governamentais e na melhoria da qualidade das despesas.
A Lei 19.265/2016, que alterou a Lei nº 17.257/2011, permitiu a elaboração de Instruções Normativas para regulação dos procedimentos.
Pela Instrução Normativa (IN) nº 33, a CGE-GO alterou de R$ 500 mil para R$ 2 milhões o valor dos processos a serem analisados.
Também foi definido um grupo de seis órgãos cujos processos têm de ser submetidos previamente à CGE-GO, quais sejam Secretaria da
Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária, Agência Goiana de Transportes e
Obras, Universidade Estadual de Goiás e Saneamento de Goiás. Com a nova metodologia, as análises prévias são feitas de modo
seletivo, com foco em 20% dos processos de contratações do Governo, que representam mais de 80% dos recursos orçamentários
aplicados.
Na nova modalidade, as inspeções e as auditorias são realizadas por meio de Ordens de Serviço, com conhecimento do órgão/unidade.
A CGE-GO emite a Ordem de Serviço, que é comunicada ao órgão. Na sequência, os técnicos desenvolvem o trabalho conforme a
legislação e a metodologia vigentes, em sintonia com o órgão-alvo, incluindo visitas in loco com acompanhamento de técnicos do órgão,
para obtenção de documentos e/ou informações. Elaboram o relatório preliminar que é repassado diretamente ao órgão em reunião
presencial conjunta, geralmente na CGE-GO, com as recomendações pertinentes. As inspeções são focadas em objetivos específicos, o
que reduz o prazo de conclusão dos trabalhos.
De posse do relatório preliminar, o órgão apresenta o contraditório e o devolve à CGE-GO, que elabora o relatório conclusivo, onde alinha
as observações e recomendações a serem tratadas. Também nesta fase, o relatório é entregue aos dirigentes e técnicos da unidade em
questão, novamente em reunião presencial.
Os órgãos devem providenciar a adequação das inconformidades. Após a elaboração dos relatórios conclusivos, tanto de inspeções
quanto de auditorias, se ainda restarem providências a serem tomadas pelo órgão, a CGE-GO autua um processo, inclui a cópia do
relatório conclusivo e encaminha referido processo ao órgão, que deve adotar as medidas cabíveis e, no prazo de 30 dias, comunicar a
indicação das providências adotadas ao Tribunal de Contas do Estado, conforme previsto no artigo 86, parágrafo segundo, do Regimento
Interno daquela Corte de Contas.
Com a adoção dessa nova metodologia, há maior efetividade e eficiência nas ações de controle interno.
As despesas dos demais órgãos e com valores inferiores a R$ 2 milhões também continuam acompanhadas e fiscalizadas,
principalmente por meio de trilhas eletrônicas, utilizando-se bases de dados, além de outros mecanismos. As trilhas ganharam reforço
com a implementação do Observatório da Despesa Pública, uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União, o que foi possível graças a acordo firmado com o organismo federal, sendo que Goiás foi um dos
Estados pioneiros na sua aplicação.
No caso das trilhas eletrônicas, após a CGE-GO verificar os indícios que apontam quaisquer inconformidades, os processos são
encaminhados aos órgãos, sendo que eles próprios são responsáveis pela apuração dos achados. Após isso, devolvem os processos à
CGE-GO, que passa a fazer o monitoramento para verificar se as recomendações foram acatadas e efetivadas.
Ao longo de 2018, a CGE-GO adotou diversas medidas para agilizar os procedimentos de controle interno e melhorar o resultado de suas
ações. O foco dos trabalhos está no acompanhamento e fiscalização dos gastos governamentais e na racionalização da aplicação dos
recursos. Desse modo, a área de controle interno permeia desde apuração de indícios de acumulação ilegal de cargos por servidores
públicos (folha de pagamentos) até despesas realizadas na contratação de grandes obras de infraestrutura e serviços.
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As análises incluem processos licitatórios, adesões e atas de registro de preços, processos de despesas acima de R$ 2 milhões de obras
e serviços de engenharia e outras despesas acima deste valor que não se referem a obras de engenharia, análises de termos aditivos de
obras, inspeção in loco de obras rodoviárias. Além disso, realiza auditorias em áreas específicas, seja por iniciativa própria, seja por
demanda de órgãos externos de fiscalização como o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e do chefe do Poder
Executivo. A equipe da CGE-GO é pequena, mas constituída por técnicos capacitados e responsáveis que executam o trabalho com
eficiência e agilidade.
Ao longo de 2018, a área de Controle Interno da CGE-GO realizou inúmeras análises de processos, fez fiscalizações, inspeções e
auditorias, além de realizar estudos e emitir pareceres em todas as áreas da administração pública. Também apurou indícios de
acumulação ilegal de cargos no âmbito do Governo, bem como indícios de pagamentos a servidores com registro de óbito, cujos
familiares continuam recebendo proventos.
Goiás posicionou-se como um dos Estados mais transparentes do País. Essa condição ficou comprovada em dois rankings de
transparência realizados no País por instituições idôneas, quais sejam o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União e o Ministério Público Federal. Esse resultado decorre da determinação do governador Marconi Perillo e depois do José Eliton,
no mesmo sentido, de exigir total transparência dos gastos governamentais e do esforço das equipes técnicas da Controladoria-Geral do
Estado e da Secretaria de Gestão e Planejamento, além de outros órgãos, em disponibilizar as informações e criar ferramentas para que
os usuários possam ter mais facilidade no acesso aos dados e fazer uso deles conforme as suas necessidades.
A administração estadual é marcada atualmente pela total transparência das ações, após internalização no conjunto de órgãos/entidades
da administração estadual o conceito de governo aberto (ou dados governamentais abertos), uma das tendências predominantes nos
países mais desenvolvidos do mundo.
Com essa perspectiva, diversas medidas foram e continuam sendo implementadas com o objetivo de melhorar e ampliar a transparência
pública das ações e realizações governamentais.
Esses resultados atestam a seriedade do Governo do Estado na tarefa de transmitir aos usuários as informações geradas no âmbito da
administração. O número de acessos ao Portal da Transparência demonstra que os cidadãos estão cada dia mais antenados e
interessados nos dados governamentais, especialmente em relação às despesas públicas e execução de obras.
O esforço das equipes técnicas da CGE-GO, da Segplan e dos demais órgãos/unidades administrativas do Governo, é contínuo no
sentido de ampliar a quantidade e a qualidade das informações ofertadas aos cidadãos.
O Portal da Transparência do Governo de Goiás (www.transparencia.go.gov.br) é a principal ferramenta disponibilizada aos cidadãos
para pesquisas e busca de dados. Ele reúne um conjunto de informações capazes de assegurar ao usuário pleno conhecimento da
gestão. São dados sobre receitas, despesas, execução orçamentária, salários de servidores, contratos, convênios, prestação de contas,
gastos com diárias, empenhos e pagamentos, painéis estratégicos e dados abertos.
A preocupação com a transparência ativa (oferta espontânea de dados) e com a usabilidade do Portal da Transparência sempre marcou
a atuação das equipes da CGE-GO e dos demais órgãos envolvidos no processo. Inicialmente, o foco inicial foi a inserção do maior
volume possível de dados. Contudo, tornou-se fundamental criar condições para que os cidadãos, além de terem acesso às informações,
tenham oportunidade de extraí-las e utilizá-las conforme as suas necessidades. Assim, ao longo do tempo foram adotadas medidas que
tornaram a navegação mais amigável e dinâmica, melhoraram a usabilidade do site.
A Lei Federal de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011), assim como a Lei Estadual de Acesso à Informação
(Lei n° 18.025 de 22 de maio de 2013) foram marcos fundamentais na implementação da transparência pública. Referidas normativas
estabeleceram critérios claros para a oferta de dados públicos ao cidadão, principalmente no que diz respeito à transparência ativa. Da
mesma forma, regularam a possibilidade de qualquer cidadão requerer informações públicas, incluindo o estabelecimento de prazos para
oferta das respostas. Essa prática já se tornou comum em Goiás, uma vez que as pessoas sabem que ao fazer sua solicitação, terá a
demanda atendida.
Ainda no cumprimento da Lei de Acesso à Informação, a CGE-GO instituiu para todos os órgãos/unidades do Governo a obrigatoriedade
de inserir em seus sites e portais o link Acesso à Informação, com apresentação visual padronizada, e conteúdo sobre as principais
informações do órgão.
Além de capacitar os servidores das Pastas para implementar essa ferramenta, a CGE-GO fiscaliza o seu cumprimento e elabora um
ranking trimestral com base em critérios preestabelecidos, em que afere os conteúdos e pontua as unidades conforme o percentual
atingido no cumprimento das recomendações.
Em Goiás, os quatro últimos anos foram marcados pelo esforço permanente com o objetivo de assegurar a transparência pública dos
atos governamentais. A ampliação do volume de dados ofertados tem caminhado de forma paralela com a melhoria dos conteúdos, a
usabilidade das informações e a criação de ferramentas que facilitam a vida dos cidadãos. Uma medida fundamental, no início de 2015,
foi a completa remodelação do site, cujos conteúdos passaram a ter nova concepção visual, com gráficos e tabelas, facilitando a
usabilidade pelos cidadãos.
Vale destacar outras ferramentas, como o Mosaico Goiás, o Adote uma Obra e os Painéis de Benefícios. Todas essas ações são formas
de proporcionar aos cidadãos mecanismos para o pleno exercício do controle social, acompanhando, fiscalizando, sugerindo melhorias e
exigindo que os recursos governamentais sejam utilizados em conformidade com as boas práticas de gestão pública.
Adoção de mecanismos para proporcionar maior interatividade, assegurando ao cidadão acesso às informações conforme seu interesse.
Os dados originados nos sistemas corporativos estatais são apresentados em tempo real, na forma de gráficos e tabelas, garantindo
autenticidade e integridade das informações. Os relatórios oferecem diversas possibilidades de pesquisas, facilitando o cruzamento de
informações. Avanço também na publicação de dados em formato aberto. A CGE-GO, com apoio da Segplan, está trabalhando na
reformulação do layout do Portal da Transparência, incluindo a inserção de novos conteúdos e modernas ferramentas de usabilidade. Em
2017 e aprimorado em 2018, foi disponibilizado o link Mosaico Goiás que permite visualizar em formato gráfico diferenciado todas as
receitas do Estado e a execução orçamentária e financeira. No item das receitas, o usuário obtém informações sobre classificação,
receita prevista e realizada, por ano, desde 2006. Na execução orçamentária, são dados de classificados de despesas por natureza e por
programas/ações, incluindo valores de saldo empenhado, saldo liquidado e saldo pago, desde 2003.
A Ferramenta Adote uma Obra desenvolvida por meio de parceria com a Agetop, é mais uma forma do cidadão acompanhar e fiscalizar
as obras executadas pelo Estado. Para adotar uma obra ou mais obras, basta entrar no Portal da Transparência e clicar no link Adote
uma Obra. Na tela surge um mapa georreferenciado com todas as obras da Agetop em andamento. O cidadão seleciona a obra, que
pode ser também por município e, a partir daí, começa a receber informações sobre a mesma no e-mail que cadastrou no sistema.
Mesmo que não adote obra nenhuma, o usuário dispõe, na mesma ferramenta, de dados como localização, licitação, empresa
contratada, valor da obra, medições, pagamentos feitos e aditivos, além de fotos atualizadas.
Benefícios sociais, econômicos e fiscais, conjunto de informações sobre todos os benefícios sociais, econômicos e fiscais concedidos
pelo Governo do Estado. No caso dos benefícios fiscais do Produzir/Fomentar e de Crédito Outorgado, o conteúdo já está disponível no
Portal.
Já os atendimentos aos cidadãos, coordenados pela Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado, por meio dos canais: telefone 162
(0800-621513), carta, e-mail, internet ou presencialmente nas sedes dos órgãos e entidades, nas Unidades do Vapt-Vupt ou nas edições
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do Governo Junto de Você, totalizaram por volta de 50 mil no ano de 2018.
O Portal da Transparência do Governo de Goiás (www.transparen-cia.go.gov.br) e o site da Controladoria-Geral do Estado
(www.cge.go.gov.br) conquistaram o Selo Acessibilidade Brasil, validado pelo DaSilva versão WEB, ferramenta da família de avaliadores
DaSilva, desenvolvida pela Acessibilidade Brasil em parceria com a empresa W2B Soluções Internet. O relatório indica que os conteúdos
do Portal da Transparência e do site da CGE atendem as normas de acessibilidade e estão em conformidade para utilização por pessoas
com necessidades especiais (sensoriais, motoras, intelectuais e múltiplas). O Portal da Transparência de Goiás e o site da CGE estão
entre os poucos sítios que receberam esta classificação no segmento público. A avaliação do DaSilva leva em conta os princípios de
acessibilidade preconizados pelo W3C/WAI (WCAG1 e WCAG2), criado pelo governo eletrônico brasileiro em parceria com a
Acessibilidade Brasil. Vale ressaltar que o avaliador DaSilva versão WEB (o primeiro avaliador de acessibilidade para websites em língua
portuguesa) já realizou mais de 300 mil avaliações, tendo cadastrado mais de 10 mil sites, dos quais muitos obtiveram o Selo de
Acessibilidade.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE-GO, desde sua criação, elabora seu Planejamento Estratégico com vigência de 04
anos, alinhado com as diretrizes governamentais, possibilitando assim, obter resultados positivos no desempenho de suas competências,
facilitando, inclusive, a elaboração do PPA e LOA.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1 - Total de recursos fiscalizados;
2 - Total de Servidores internos/externos capacitados;
3 - Quantidade de atendimentos ao cidadão registrados x atendimentos realizados;
4 - Sistemas corporativos elaborados e implantados;
5 - Parcerias firmadas com instituições públicas ou privadas;
6 - Trilhas eletrônicas executadas;
7 - Cidadão atendido em suas manifestações através da Ouvidoria;
8 - Ouvidor voluntário habilitado, entre outros.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1009 - PROGRAMA CONTROLE PARTICIPATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

O controle interno do governo se evidencia no contexto das democracias modernas como um imperativo de ordem pública, ao tempo em
que o cidadão deixa de ser mero espectador para se tornar co-participante da gestão pública na medida em que acompanha, fiscaliza e
cobra resultados que satisfaçam aos seus anseios e necessidades. Em Goiás, o esforço governamental para criar e consolidar as
estruturas de controle tem sido hercúleo, buscando transparência da administração, ao mesmo tempo em que age para prevenir e
combater quaisquer atos que ensejem erros, desvios ou corrupção no uso dos recursos públicos.
Todos os cidadãos interessados podem dialogar com o Governo do Estado por meio da Ouvidoria, para sugestões, reclamações,
denúncias, pedidos gerais de informações, elogios e requerimentos de dados com base na LAI. São diversos canais disponíveis, como os
telefones 0800 621513 e 162, atendimento presencial em todas as unidades do Vapt Vupt, por e-mail (ouvidoria@cge.go.gov.br); no site
da Controladoria (www.cge.go.gov.br), nos portais dos órgãos/entidades do Governo Estadual que disponibilizam o link da Ouvidoria; por
meio de carta; Vapt Vupt Virtual. Vale ressaltar que de ano de 2018, o Sistema de Gestão de Ouvidoria já realizou aproximadamente 50
mil atendimentos.
AÇÃO: 2034 - APLICAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

U.O.: 1550-FUNDO ESPECIAL DE FOMENTO À TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO - FUNCCOT

REALIZAÇÕES
A Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização foi criada pela Lei Estadual nº 19.265/16, art. 5º, II, C, iniciando suas
atividades com o objetivo de orientar e acompanhar os órgãos e entidades da Administração Pública estadual nas determinações da Lei
Estadual nº 18.672/2014 (Lei Estadual Anticorrupção) e fiscalizar os processos administrativos de responsabilização instaurados por
estas unidades administrativas.
Os órgãos e entidades da Administração Pública estadual foram comunicados através do Ofício Circular nº 031/2016-GAB/CGE sobre a
vigência da Lei Estadual nº 18.672/2014 e orientadas ao seu cumprimento, com o apoio da Gerência de Processo Administrativo de
Responsabilização.
Nos termos da Lei Estadual nº 18.672/2014, a competência para a instauração dos processos administrativos de responsabilização é dos
órgãos e entidades da Administração Pública estadual, cabendo à Controladoria-Geral do Estado o acompanhamento dos processos
instaurados.
Até o presente momento não foi comunicada à Controladoria-Geral do Estado a instauração de qualquer processo pelas unidades
responsáveis.
Somente no mês de setembro de 2017, a minuta do decreto regulamentador do processo administrativo de responsabilização previsto na
Lei Estadual nº 18.672/2014 foi reenviada a esta Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização para análise das alterações
propostas pela Secretaria de Estado da Casa Civil.
A minuta do decreto regulamentador do processo administrativo de responsabilização foi encaminhado pela Gerência de Processo
Administrativo de Responsabilização da Superintendência da Corregedoria-Geral do Estado ao Gabinete desta Controladoria-Geral do
Estado, em 27/07/2018, com sugestão da oitiva da Advocacia Setorial, no que foi atendida em 02/08/2018.
A minuta de decreto supramencionada encontra-se na Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização para final revisão.
AÇÃO: 2035 - CGE - ORIENTA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No Produto "Servidor atuante na área de correição do Estado Capacitado":
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Neste produto, foram capacitados 185 servidores do estado.
No Produto "Evento de orientação aos servidores públicos estaduais em processos de compras":
De janeiro a dezembro de 2018 foram ministradas 04 turmas do curso "Instrução Processual em Licitações, contratos, convênios seus
aditamentos".
No produto "Servidor Capacitado no uso do Sistema de Gestão de SGOe realizado":
No decorrer do corrente ano foram realizados treinamentos de 10 servidores desta Superintendência na Escola de Governo e de 30
servidores de órgãos/entidades diversos, para desempenharem a função de interlocutores, sendo instruídos para melhor utilização do
Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe.
No produto "Evento de orientação sobre ações de prevenção à corrupção realizado":
Realização em 22 de fevereiro de 2018 de palestra sobre a Identificação Preventiva de Riscos em Procedimentos, tendo como público
alvo os servidores públicos do Estado de Goiás que atuam com esse trabalho em seus respectivos órgãos.
Realização em 18 de abril de 2018 de palestra sobre ética e compliance no Sinduscon.
Realização em 20 de abril 2018 de palestra sobre Identificação Preventiva de Riscos em Procedimentos, tendo como público alvo os
membros do Fórum Goiano de Combate à Corrupção – Focco.
No produto "Evento de orientação sobre ética no serviço público realizado":
Não foi realizado nenhum evento, principalmente devido ao fato do Código de Ética não ter passado ainda em segunda votação na
Assembleia Legislativa.
No produto "Evento realizado orientação da sociedade sobre as ações de transparência pública e controle social":
Foram realizados 4 eventos em 2018.
No produto "Servidor Público da CGE Capacitado":
Foram capacitados 8 servidores da CGE, sendo:
5 servidores - I Conex no Congresso de Excelência em Licitações e Contratações Públicas
3 servidores - XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.
No produto "Fiscalização/Acompanhamento dos Contratos de Gestão Realizada", foram contabilizadas, precipuamente, 8
fiscalizações/acompanhamento dos contratos de gestão.

OBSERVAÇÕES
No Produto "Servidor atuante na área de correição do Estado Capacitado":
A Gerência de Correições e Acompanhamento de Processos tem como atribuições o controle, acompanhamento e fiscalização da
atividade correicional realizada pelos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Goiás, por meio do Sistema de Controle de
Processos Administrativos Disciplinares e de Sindicâncias e do Diário Oficial do Estado, bem como mediante orientações relacionadas
aos aspectos disciplinares da Lei nº 10.460/1988.
A capacitação dos servidores atuantes na área de correições formaliza-se de duas maneiras: a primeira delas a partir do treinamento
quanto à utilização do Sistema de Controle e, a segunda, referente à execução dos atos instrutórios dos processos disciplinares de
sindicância e PAD.
Neste produto, foram capacitados 185 servidores do estado.
No Produto "Evento de orientação aos servidores públicos estaduais em processos de compras":
De janeiro a dezembro de 2018 foram ministradas 04 turmas do curso "Instrução Processual em Licitações, contratos, convênios seus
aditamentos". Este curso tem o propósito de orientar e capacitar os servidores públicos estaduais, em especial na área de instrução de
processos para compras e contratações, dos órgãos e entidades Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás.
A duração do curso foi de 03 dias, com 4 horas por dia, totalizando 12 horas, na Escola de Governo Henrique Santillo. Segue abaixo a
data e a quantidade de participantes:
1ª Turma de 2018: 26/03/2018 a 28/03/2018 - 15 concluintes
2ª Turma de 2018: 16/04/2018 a 18/04/2018 - 18 concluintes
3ª Turma de 2018: 04/06/2018 a 06/06/2018 - 20 concluintes
4ª Turma de 2018: 04/09/2018 a 06/09/2018 - 22 concluintes.
Ressaltamos que desde o início da programa foram realizadas 12 capacitações. Até a presente data foram capacitados 235 servidores,
vinculadas às funções de licitação, compras, suprimento e logística, assessorias jurídicas, fiscais de contratos, gestores de convênios e
áreas a fins.
No produto "Servidor Capacitado no uso do Sistema de Gestão de SGOe realizado":
No decorrer do corrente ano foram realizados treinamentos de 10 servidores desta Superintendência na Escola de Governo e de 30
servidores de órgãos/entidades diversos, para desempenharem a função de interlocutores, sendo instruídos para melhor utilização do
Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe.
Em virtude de alterações nas normas que regem a atividade de ouvidoria, sobretudo a publicação da Lei 13.460/17, Código de defesa
dos usuários de serviços públicos, regulamentada no Estado pelos Decretos 9.270, 9.273, 9.277 e 9.278, em julho de 2018, ficou-se
aguardando a atualização do Sistema de Gestão de Ouvidoria para posterior treinamento dos interlocutores.
Dessa forma, a quantidade de treinamentos fora reduzida apenas aos casos de novos usuários, ou seja, que nunca haviam utilizado o
Sistema informatizado, na expectativa de que se implementasse nova versão do Sistema para posterior capacitação, o que não ocorreu.
Até a presente data, 14 de dezembro de 2018, a nova versão do Sistema de Ouvidoria aguarda a agenda do Governador para realizar
evento de lançamento, juntamente com o Portal de Serviços do Estado, de responsabilidade da SEGPLAN.
No produto "Evento de orientação sobre ações de prevenção à corrupção realizado":
Realização em 22 de fevereiro de 2018 de palestra sobre a Identificação Preventiva de Riscos em Procedimentos, tendo como público
alvo os servidores públicos do Estado de Goiás que atuam com esse trabalho em seus respectivos órgãos.
Realização em 18 de abril de 2018 de palestra sobre ética e compliance no Sinduscon.
Realização em 20 de abril 2018 de palestra sobre Identificação Preventiva de Riscos em Procedimentos, tendo como público alvo os
membros do Fórum Goiano de Combate à Corrupção – Focco.
No produto "Evento de orientação sobre ética no serviço público realizado":
Não foi realizado nenhum evento, principalmente devido ao fato do Código de Ética não ter passado ainda em segunda votação na
Assembleia Legislativa.
No produto "Evento realizado orientação da sociedade sobre as ações de transparência pública e controle social":
Realização em 20 de abril de 2018 de palestra na Faculdade Delta sobre “Exercício da Cidadania, da ética e do Controle Social.
Realização, em junho de 2018, de duas palestras na UFG para alunos de graduação em Administração sobre o tema “Transparência,
Acesso à Informação e Controle Social.”
Realização, em outubro de 2018, de palestra na UFG sobre o tema “Transparência, Acesso à Informação e Controle Social.”
Realização em 20 de abril de 2018 de palestra na Faculdade Delta sobre “Exercício da Cidadania, da ética e do Controle Social.
Realização, em junho de 2018, de duas palestras na UFG para alunos de graduação em Administração sobre o tema “Transparência,
Acesso à Informação e Controle Social.”
Realização, em outubro de 2018, de palestra na UFG sobre o tema “Transparência, Acesso à Informação e Controle Social.”
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No produto "Servidor Público da CGE Capacitado":
Foram capacitados:
5 servidores - I Conex no Congresso de Excelência em Licitações e Contratações Públicas
3 servidores - XXXII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.
No produto "Fiscalização/Acompanhamento dos Contratos de Gestão Realizada", foram contabilizadas, precipuamente, as atividades
relacionadas à:
1) Análise prévia de processos de chamamentos públicos referentes à escolha de Organizações Sociais e de Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público, conforme disposto na IN 33/2016-CGE/GAB;
2) Análise dos Regulamentos de Compras e Contratações e de Seleção de Pessoal das Organizações Sociais, de acordo com o disposto
na Lei Estadual nº 15.503/2005, e conforme IN nº 37/2016-CGE/GAB.;
3) Análise de registros de indícios de irregularidades na execução de contratos de gestão gerados por meio de trilhas eletrônicas e das
respectivas respostas/providências;
4) Inspeção da execução de contratos de gestão celebrados com organizações sociais, de termos de parcerias celebrados com OSCIPS,
de termos de colaboração e de fomento e nos acordos de cooperação firmados com as Organizações da Sociedade Civil (OSC), de
contratos de parceria público privada (PPP), e de demais ajustes de concessão;
5) Monitoramento das recomendações apontadas em Inspeções finalizadas no exercício anterior;
6) Fiscalização das Prestações de Contas Anuais das Organizações Sociais/Contratadas, em especial quanto a adequada formalização e
tempestividade, e avaliar os trabalhos desenvolvidos pelas Comissões de Avaliação e Fiscalização (Exercícios: 2014, 2015, 2016 e
2017);
7) Análise das prestações de contas dos termos de parcerias – OSCIP;
8) Inspeção dos procedimentos de fiscalização das contratantes em relação as prestações de contas parciais/semestrais dos contrato de
gestão (2º Semestre 2017 e 1º Semestre de 2018).
Obs.: Importante destacar que, além do quantitativo elencado acima, o qual se refere aos principais trabalhos desenvolvidos nesta
Superintendência já conclusos no período de referência, encontram-se atualmente instauradas e ainda não concluídas 02 inspeções nos
Contratos de Gestão vigentes e 14 Notas Técnicas preliminares sobre prestação de contas anual de contratos de gestão (não
contabilizados na referida tabela).

AÇÃO: 2036 - FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TRILHAS ELETRÔNICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Trilha eletrônica executada da Despesa Publica":
Durante o ano de 2018 foram geradas 20 (vinte) trilhas de auditoria, a saber:
1) Servidores com Dedicação Exclusiva.
2) Contratos Temporários - Decreto 9.067/2017 Art. 2º.
3) Servidores EFETIVOS que não tiveram dedução no valor da VPNI de acordo com a Lei nº 17.030/2010.
4) Servidores em Exercício fora da Sefaz recebendo VPNI.
5) Servidores que receberam Horas-Extras (Desconsiderando AC4) (levantamento em andamento).
6) Servidores que não tiveram dedução no valor do AJUSTE DE REMUNERAÇÃO (AR) de acordo com a Lei nº 17.030/2010.
7) Servidores que não tiveram dedução no valor do EXCEDENTE DE REMUNERAÇÃO.
8) Servidores COMISSIONADOS que não tiveram dedução no valor da VPNI de acordo com a Lei nº 17.030/2010.
9) Remunerações Acima do Teto Legal (Por Vínculo)
10) Remunerações Acima do Teto Legal (Por CPF)- ano 2017
11) Irregularidades na Execução Financeira e Orçamentária em Processos
12) Processos com Saldo Liquidado a Pagar
13) Processos com Saldo Liquidado a Pagar-ueg
14) Gastos Administrativos Excedentes ao Teto Legal
15- Transferência (Empréstimo) de Recursos entre OSs ou de OS para Outros Interessados - Sem Identificação do Destinatário
16- Transferência (Empréstimo) de Recursos entre OSs ou de OS para Outros Interessados - Movimentação em mais de uma conta
17- Empresas Contratadas por Organizações Sociais cujo Sócio é Servidor/Funcionário
18- Processos com Saldo Liquidado a Pagar
19) Remunerações Acima do Teto Legal (Por CPF) - 1º semestre 2018
20- Repasses em Desacordo com o Pactuado no Contrato de Gestão
No Produto "Inspeção instaurada e realizada por meio de trilhas eletrônicas nos órgãos":
Durante o exercício de 2018 foram geradas 3 (três) trilhas de auditoria referentes à área de compras governamentais a partir do
cruzamento dos dados inseridos nas bases dos sistemas disponibilizadas ao Observatório da Despesa Pública. Tais cruzamentos
geraram 253 (duzentos e cinquenta e três) indícios, dos quais foram 147 (cento e quarenta e sete) tiveram suas análises concluídas.
A partir dos indícios detectados em cada trilha, os Auditores analisaram caso a caso e, verificada a consistência do indício, submeteu à
apreciação do órgão/entidade fiscalizada para o exercício do contraditório e ampla defesa. As justificativas encaminhadas foram
apreciadas pelos auditores e dado o encaminhamento subsequente, conforme o caso (arquivado; colocado em monitoramento;
recomendado a instauração de auditoria; devolvido para nova justificativa).

OBSERVAÇÕES
No produto "Trilha eletrônica executada da Despesa Publica":
Durante o ano de 2018 foram geradas 20 (vinte) trilhas de auditoria, a saber:
1) Servidores com Dedicação Exclusiva
Objetivo: Identificar servidores da UEG com dedicação exclusiva que estão com vínculo ativo na base do INSS.
2) Contratos Temporários - Decreto 9.067/2017 Art. 2º.
Objetivo: Listar todos os contratos temporários da SEDUCE para que a Gerência de Auditoria de Pessoal verifique se foi realizado
processo seletivo para os servidores listados.
3) Servidores EFETIVOS que não tiveram dedução no valor da VPNI de acordo com a Lei nº 17.030/2010.
Objetivo: Identificar os casos de servidores que apresentaram alterações de nível salarial (considerado como PROGRESSÃO ou
PROMOÇÃO), sem o devido abatimento no valor da VPNI, conforme dispõe o §3º do art. 2º da Lei nº 17.030/2010, aí incluídos, aqueles
oriundos dos reajustes salariais ocorridos em 12/2014, 12/2016 e 12/2017, conforme dispõe a Lei nº 18.562/2014, especialmente quanto
ao seu art. 1º, §2º; bem como , os casos onde houve aumento no valor da VPNI não coberto por reajuste geral (database), conforme
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dispõe o §2º do art.2º da Lei nº 17.030/2010.
4) Servidores em Exercício fora da Sefaz recebendo VPNI.
Objetivo: identificar os servidores que ainda recebem vpni, mas deixaram de ter exercício na sefaz, contrariando, assim, o disposto na lei
nº 17.030/2010 (art. 2º, § 2°). Observou-se, também, o disposto nas leis 17.373/2011 e 18.569/2014 (parágrafo único) quanto aos
servidores transferidos à segplan, cge e goiasprev.
5) Servidores que receberam Horas-Extras (Desconsiderando AC4) (levantamento em andamento).
Objetivo: Identificar servidores que receberam horas-extras de forma inadequada. Levantamento realizado com base nos dados
disponibilizados no Ambiente do OBIEE, onde foram consideradas rubricas de Horas-Extras e Serviços Extraordinários pagas aos
servidores do Estado no ano de 2017.
6) Servidores que não tiveram dedução no valor do AJUSTE DE REMUNERAÇÃO (AR) de acordo com a Lei nº 17.030/2010.
Objetivo: servidores da SEFAZ ou lá lotados que, no período de 26/11/2008 a 31/05/2010, recebiam a Gratificação de Participação em
Resultados (GPR) e com o advento da Lei nº 17.030/2010 passaram a receber, em substituição à gratificação, o Ajuste de Remuneração
(AR). Foram selecionadas as alterações de nível (PROGRESSÃO ou PROMOÇÃO), sem o devido abatimento no valor do AR, conforme
dispõe o §1º, Inciso IV da Lei nº 17.030/2010, bem como os reajustes salariais ocorridos em 12/2014, 12/2016 e 12/2017, conforme
dispõe a Lei nº 18.562/2014, especialmente quanto ao seu art. 1º, §2º; e ainda, aqueles que apresentaram índices de reajuste do AR
superiores aos do vencimento.
7) Servidores que não tiveram dedução no valor do EXCEDENTE DE REMUNERAÇÃO.
Objetivo: Foram selecionados os servidores que apresentaram aumento no vencimento sem o devido abatimento no Excedente de
Remuneração (rubricas 100103, 100199, 100274 e 200028).
8) Servidores COMISSIONADOS que não tiveram dedução no valor da VPNI de acordo com a Lei nº 17.030/2010.
Objetivo: identificar servidores comissionados que apresentaram acréscimos no valor da VPNI. Para a trilha, entende-se servidores
comissionados aqueles abrangidos pelos grupos de cargo do OBIEE Cargo em Comissão e Função de Confiança da SEFAZ ou lá
lotados que, no período de 26/11/2008 a 31/05/2010, recebiam Gratificação de Participação em Resultados (GPR) e com o advento da
Lei nº 17.030/2010 passaram a receber, em substituição à gratificação, a rubrica VPNI.
9) Remunerações Acima do Teto Legal (Por Vínculo)
Objetivo: Foram selecionados os registros de funcionários, cuja soma da remuneração com os pagamentos complementares excederam
o valor de R$ 27.423,99 (teto estabelecido pela Lei nº 15.503/2005 – 90% da remuneração dos diretores), bem como os registros de
dirigentes e servidores cedidos, cuja soma da remuneração com os pagamentos complementares excederam o valor de R$ 30.471,11
(teto estabelecido pela Lei nº 15.503/2005 e pela Constituição do Estado de Goiás – 90,25% da remuneração dos ministros do STF).
Os registros foram agrupados por: CPF, unidade pública, cargo, tipo de vínculo e mês.
Como resultado foram selecionados os registros cujo valor da soma de rendimentos (remuneração da folha de pagamentos e valores
complementares - RPA e outros) ) agrupados por: unidade, CPF, tipo de vínculo e mês excedeu o teto legal.
10) Remunerações Acima do Teto Legal (Por CPF)- ano 2017
Objetivo: Identificar diretores de unidades gerenciadas, contratados por organizações sociais, e funcionários efetivos cedidos, que
possuem remuneração superior ao teto estabelecido de R$ 30.471,10. Para o cálculo da remuneração considerou-se, além da
remuneração contratada, os valores recebidos a título de RPA.
Identificar também empregados de unidades gerenciadas, contratados por organizações sociais, que têm a remuneração (incluídos os
valores recebidos a título de RPA) superior ao teto estabelecido de R$ 27.423,90.
11) Irregularidades na Execução Financeira e Orçamentária em Processos
Objetivo: Verificar se o Órgão/Unidade aumentou/acelerou os desembolsos financeiros além do valor normal previsto em contrato com o
objetivo de consumir saldos orçamentários e/ou evitar anulações de empenhos.
12) Processos com Saldo Liquidado a Pagar
Objetivo: Identificar Órgãos/Unidades que efetuaram liquidação de despesas antes da prestação do serviço para evitar a anulação do
empenho garantindo o pagamento do fornecedor.
13) Processos com Saldo Liquidado a Pagar-ueg
Objetivo: Identificar se a UEG liquidou despesas antes da prestação do serviço para evitar a anulação do empenho garantindo o
pagamento do fornecedor.
14) Gastos Administrativos Excedentes ao Teto Legal
Objetivo: Dentro do período compreendendo o exercício de 2017 (01 de janeiro a 31 de dezembro) foram levantados, mensalmente,
individualizado por unidade, a soma das despesas administrativas, conforme rol elencado no §1º do art. 7º e §1º do art. 7ª da Lei nº
15.503/2005, tendo como resultado da trilha, aquelas que superaram o valor referente a três por cento sobre o repasse mensal
contratualizado com a OS.
15- Transferência (Empréstimo) de Recursos entre OSs ou de OS para Outros Interessados - Sem Identificação do Destinatário
Objetivo: Identificar empréstimos realizados entre OSs ou de OSs para outros, utilizando-se dos recursos da conta exclusiva do Contrato
de Gestão. Buscou-se identificar as transferências em que não foi possível identificar os dados de destino dos recursos.
16- Transferência (Empréstimo) de Recursos entre OSs ou de OS para Outros Interessados - Movimentação em mais de uma conta
Objetivo: identificar empréstimos realizados entre OSs ou de OSs para outros, utilizando-se dos recursos da conta exclusiva do Contrato
de Gestão. Buscou-se identificar as transferências que representaram apenas a movimentação em mais de uma conta, ou seja, foi
possível identificar a origem e o destino dos recursos;
17- Empresas Contratadas por Organizações Sociais cujo Sócio é Servidor/Funcionário
Objetivo: Identificar contratações realizadas por Organizações Sociais, no exercício de 2017, cujas empresas fornecedoras tenham em
seu quadro societário pelo menos um servidor/empregado público ou empregado contratado pela OS.
18- Processos com Saldo Liquidado a Pagar
Objetivo: Identificar Órgãos/Unidades que efetuaram liquidação de despesas antes da prestação do serviço para evitar a anulação do
empenho garantindo o pagamento do fornecedor; somente analisados grupo de despesa 3 e 4.
19) Remunerações Acima do Teto Legal (Por CPF) - 1º semestre 2018
Objetivo: Identificar diretores de unidades gerenciadas, contratados por organizações sociais, e funcionários efetivos cedidos, que
possuem remuneração superior ao teto estabelecido de R$ 30.471,10. Para o cálculo da remuneração considerou-se, além da
remuneração contratada, os valores recebidos a título de RPA.
Identificar também empregados de unidades gerenciadas, contratados por organizações sociais, que têm a remuneração (incluídos os
valores recebidos a título de RPA) superior ao teto estabelecido de R$ 27.423,90.
20- Repasses em Desacordo com o Pactuado no Contrato de Gestão
Objetivo: Identificar a realização de repasses por parte do Estado em desacordo com o estabelecido em contrato.
No Produto "Inspeção instaurada e realizada por meio de trilhas eletrônicas nos órgãos":
Durante o exercício de 2018 foram geradas 3 (três) trilhas de auditoria referentes à área de compras governamentais a partir do
cruzamento dos dados inseridos nas bases dos sistemas disponibilizadas ao Observatório da Despesa Pública. Tais cruzamentos
geraram 253 (duzentos e cinquenta e três) indícios, dos quais foram 147 (cento e quarenta e sete) tiveram suas análises concluídas.
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A partir dos indícios detectados em cada trilha, os Auditores analisaram caso a caso e, verificada a consistência do indício, submeteu à
apreciação do órgão/entidade fiscalizada para o exercício do contraditório e ampla defesa. As justificativas encaminhadas foram
apreciadas pelos auditores e dado o encaminhamento subsequente, conforme o caso (arquivado; colocado em monitoramento;
recomendado a instauração de auditoria; devolvido para nova justificativa).
Quanto a trilhas de auditoria referentes à área pessoal foram elaboradas 12 (doze) durante o ano de 2018.
A partir dos indícios detectados em cada trilha, os Auditores analisaram caso a caso e, verificada a consistência do indício, submeteu à
apreciação do órgão/entidade fiscalizada para o exercício do contraditório e ampla defesa. As justificativas encaminhadas foram
apreciadas pelos auditores e dado o encaminhamento subsequente, conforme o caso (arquivado; colocado em monitoramento;
recomendado a instauração de auditoria; devolvido para nova justificativa).

AÇÃO: 2037 - MAPEAMENTO DE RISCO DE CORRUPÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Processo de trabalho com foco no risco de corrupção mapeado e concluído":
Neste produto, foram realizadas, aproximadamente 400 processos durante o exercício de 2018.
No produto "Plano de melhoria elaborado pelos órgãos":
Neste produto, foram elaborados, aproximadamente 100 planos de melhoria.
No produto "Servidor capacitado na metodologia de mapeamento de risco corrupção":
Dada a rotatividade nos colegiados setoriais e tendo em vista as solicitações formalizadas pelos órgãos/entidades, a CGE promoveu a
capacitação dos servidores indicados pelas respectivas pastas nos dias 19 a 23 de março de 2018 na Escola de Governo. Realizado
curso nos dias 6 a 10 de agosto na Escola de Governo. Neste produto foram capacitados 41 servidores até o momento.
No produto "Relatório de riscos de corrupção elaborado":
Não foi elaborado nenhum relatório no atual exercício.
AÇÃO: 3015 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Sistema de gestão de trilhas implantado":
Com o objetivo de acompanhar os processos de auditoria da CGE e evidenciar seus respectivos desempenhos através de relatórios dos
resultados de fiscalização, foram desenvolvidos três novos módulos que não estavam previstos no escopo original do sistema:
a) Módulo para Upload de Bases de Dados, onde os órgãos carregam os dados para a CGE realizar a análise correspondente;
b) Módulo de Relatórios de Análise de Estudos de Trilha, permitindo a elaboração do relatório direto no sistema, bem como possibilita
anexar documentos acessórios e registrar diálogos internos;
c) Módulo de Registro de Resultados de Processos de Auditoria, contemplando os Achados, Encaminhamentos, Recomendações,
Melhorias e Monitoramento de Pendências.
No produto "Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOE Reformulado":
Iniciada produção de uma nova versão do Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe, a partir de junho/2018, com as seguintes atividades
desenvolvidas:
a) Criação de novo layout incluindo novo conceito de criação de manifestações;
b) Ajustes de textos em todos os Módulos;
c) Criação do Preview da manifestação, de novos campos e tabelas e de Captha com som no Módulo Interlocutor;
d) Criação de cadastros da lista de assunto, das providências e de cargos no Módulo Configurações;
e) Criação de novas perguntas do questionário de satisfação e de recurso para mostrar os textos das tramitações no Módulo Consulta;
f) Junção dos itens Comunicação e Denúncia e criação de rotina de encaminhamento para CGE pelos órgãos no Módulo Tramite;
g) Criação de filtro nos relatórios de denuncias que estejam na CGE;
h) Aperfeiçoamento das rotinas, dos recursos e das listas para o usuário no Menu Ações.
No produto "Módulo do sistema de controle interno implantado":
Neste produto, foram criados os seguintes Relatórios:
a) de produtividade;
b) de BNDS e BB.
Não houve atuação no Módulo de Tomada de Contas especial em 2018, por razões de priorização em relação a outras demandas.
No produto "Módulo do sistema de convênio implantado ":
Foram realizadas as seguintes atividades em 2018:
a) Relatórios gerenciais simplificados e 4 tipos de relatórios de listagem do sistema antigo;
b) Rotinas de aditivos na execução física-financeira;
c) Rotinas de parcelas na execução física-financeira;
d) Implementação de recurso para auditoria de usuários;
e) Implementação de todos os recursos do sistema no menu controle de acessos;
f) Criação de filtros de convênios para criação de processo desvinculado a proposta;
g) Criação de rotina gerencial para exportação de relatórios para Governador.
No produto "Módulo do sistema de gestão administrativa implantado":
Foram realizadas as seguintes atividades em 2018:
a) Aperfeiçoamento dos cursos Controle Social - Módulos I e II;
b) Criação do curso Controle Social em Ação;
c) Criação do Módulo de Avaliação da LAI.

OBSERVAÇÕES
Vale destacar ainda outros 2 (dois) produtos que foram desenvolvidos no âmbito da CGE:
1) Sistema de Identificação Preventiva de Riscos em Procedimentos – SIPRI: sistema informatizado de gestão de informações,
desenvolvido e mantido pela Controladoria-Geral do Estado, habilitado para o recebimento das informações obtidas em virtude da
realização da Identificação Preventiva de Riscos em Procedimentos – IPR, normatizado pelo Decreto nº 9.060/17 e utilizado pelos órgãos
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da administração direta, das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, controladas direta ou
indiretamente pelo Estado de Goiás no âmbito do Poder Executivo.
2) Sistema de PAD e Sindicância: sistema informatizado de controle e acompanhamento dos Processos Administrativos Disciplinares,
Sindicâncias, Portarias, além de prover a emissão de certidões e relatórios correlatos, desenvolvido e mantido pela Controladoria-Geral
do Estado e utilizado pela Superintendência da Corregedoria Geral.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

O ano de 2018 foi marcado por uma série de providências que culminaram com resultados muito positivos em relação à transparência
governamental. Tanto que Goiás hoje é destaque nacional, por ter se posicionado em local de destaque em dois dos principais rankings
de transparência realizados no País. Um deles é a Escala Brasil Transparente, elaborado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União, o outro ranking, de grande relevância, foi realizado pelo Ministério Público Federal (MPF), no qual Goiás
notabilizou-se em transparência.
O portal da transparência do Governo de Goiás (www.transparencia.go.gov.br) é o principal instrumento de oferta de informações aos
cidadãos. Além da inserção de conteúdos
novos e informações das mais diferentes áreas governamentais, a Controladoria trabalha continuadamente para melhorar a usabilidade
do site já que, mais do que
disponibilizar informações, é necessário criar facilidades para que o cidadão acesse os dados e os utilize conforme as suas
necessidades. Adotamos medidas que tornaram a
navegabilidade mais dinâmica e amigável.
Vale destacar também a ferramenta Adote uma Obra, desenvolvida com a parceria da Agetop, em que o cidadão pode acompanhar e
fiscalizar obras executadas pelo Estado.
Outro link disponibilizado e o Mosaico Goiás, que permite visualizar em formato gráfico diferenciado todas as receitas do Estado e a
execução orçamentária e financeira.
Existem diversos mecanismos de indução do pleno exercício do controle social. Isso é feito por meio de palestras, mesas redondas e
discussões em seminários, encontros, simpósios e fóruns de debates. Há um esforço também no sentido de difundir essa prática no meio
acadêmico.
AÇÃO: 2040 - ATENDENTE VIRTUAL PARA O CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Atendimento virtual realizado no Portal Transparência":
Desde 2017, o ATV deixou de funcionar no Portal da Transparência e no site da Controladoria, pois foi retirado destes sites em que
estava ativo, por conta da não renovação do contrato com a empresa fornecedora da tecnologia. Portanto, não houve atendimento do
Portal da Transparência por meio deste canal durante o ano de 2018.
No produto "Site governamental com atendimento virtual implantado":
Não houve disponibilização do assistente virtual em novos sites dos órgãos/entidades governamentais durante o ano de 2018.
AÇÃO: 2041 - IMPLANTAÇÃO E/OU APRIMORAMENTO DE CANAIS DE TRANSPARÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Novo portal da transparência pública implantado":
Novo Portal da Transparência lançado em fevereiro de 2017. Esse produto está 100% concluído, não tendo alterações recentes, somente
manutenções e atualizações.
No produto "Portal da Transparência em conformidade com as Metodologias das Instituições Avaliadoras realizado":
Em 2018, avançou-se no quesito acessibilidade, tanto que o Portal da Transparência foi agraciado com o selo “Acessibilidade Brasil”.
Esse produto está 100% concluído, tendo em vista que já se alcançou todos os requisitos das metodologias das instituições avaliadoras
existentes até o momento.
No produto "Site de acesso à informação de Organizações Sociais Padronizado/Implantado":
O padrão de site de acesso à informação nas entidades privadas sem fins lucrativos foi definido pela CGE e implantado por todos os
órgãos supervisores e respectivas entidades contratadas. A CGE está acompanhando a evolução e a qualidade das informações
disponibilizadas. Em setembro de 2018 a Superintendência Central de Transparência Pública avaliou as páginas de acesso à informação
das organizações Sociais e dos órgãos supervisores e identificou melhorias a serem implementadas, mas detectou que todas já utilizam o
padrão definido pela CGE. Para atender a 100% dessa ação falta às OS’s avançarem na qualidade da informação disponibilizada.
No produto "Sites de acesso à informação dos órgãos/entidades do Poder Executivo padronizado":
A CGE mantém a avaliação trimestral das páginas de acesso à informação dos órgãos e entidades de forma a garantir a transparência
plena.
AÇÃO: 2042 - OUVIDORIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
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U.O.: 1501-GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

REALIZAÇÕES
No produto "Cidadão atendido em suas manifestações através da Ouvidoria":
Os atendimentos aos cidadãos, coordenados pela Superintendência da Ouvidoria-Geral, por meio dos canais: telefone 162 (0800-
621513), carta, e-mail, internet ou presencialmente nas sedes dos órgãos e entidades, nas Unidades do Vapt-Vupt ou nas edições do
Governo Junto de Você, registradas no Sistema de Gestão de Ouvidoria, totalizaram, no ano de 2.018, por volta de 50 mil.
O desenvolvimento de aplicativos nas plataformas IOS/Android, para utilização em dispositivos móveis (celulares/tablets/smarphones)
está paralizado. Porém, por meio dos aplicativos de navegação na Internet existentes nos celulares, é possível que o cidadão poste sua
manifestação (elogio/críticas/denúncias/pedidos de informação) diretamente na página da Ouvidoria, por meio das janelas adaptáveis à
tela dos dispositivos móveis (páginas responsivas), independentemente do sistema do aparelho ser IOS ou Android.
No produto "Cidadão Voluntário treinado na Função de Ouvidor":
O treinamento de voluntários para atuarem na função de ouvidores – Ação “Ouvidor Voluntário” –, em virtude da escassez de recursos
financeiros, estrutura e pessoal, fora cancelado, não apresentando nenhum resultado.
No produto "Ouvidor Voluntário habilitado":
O treinamento de voluntários para atuarem na função de ouvidores – Ação “Ouvidor Voluntário” –, em virtude da escassez de recursos
financeiros, estrutura e pessoal, fora cancelado, não apresentando nenhum resultado.
No produto "Bolsista capacitado no conteúdo controle social por meio de parceria com a OVG":
Foram realizadas 11 turmas de controle social, sendo 5 (cinco) do Módulo I: Exercício da Cidadania, da Ética e do Controle Social e 6
(seis) do Módulo II: Transparência Pública.
Foi alterado o formato do curso de forma a atender mais bolsistas. Os cursos presenciais são realizados com carga horária de 8 horas,
quando antes, eram 16 horas. Dessa forma, em uma semana, atendemos duas turmas de até 25 pessoas cada. Em novembro de 2018
iniciamos uma nova atividade de Controle Social, fruto da mesma parceria com a OVG, chamada de “Controle Social em Ação”. Nesse
projeto, os bolsistas se inscreveram para adotar uma obra e acompanhá-la e participar do Seminário do Dia Internacional Contra a
Corrupção. Foram 179 bolsistas atendidos.
No produto "Cidadão cadastrado no Sistema Adote uma Obra – Módulo Cidadão":
O cidadão se cadastra por meio de link no Portal da Transparência para acompanhar o andamento das obras executadas pelo Poder
Executivo Estadual. Neste produto, foram cadastrados no ano de 2018, 137 cidadãos.
No produto "Sistema de Informação Adote uma Obra implantando nos órgãos que realizam obras":
O Projeto Adote uma Obra está em fase de Operação, onde correções e melhorias são aplicados ao projeto quando solicitado. Durante o
ano de 2018, o projeto passou por melhorias de layout e atualizações das informações no Cenário de Obras.
AÇÃO: 3159 - GMC - TRANSPARÊNCIA GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Novo portal da transparência pública implantado":
Novo Portal da Transparência lançado em fevereiro de 2017. Esse produto está 100% concluído, não tendo alterações recentes, somente
manutenções e atualizações.
No produto "Portal da Transparência em conformidade com as Metodologias das Instituições Avaliadoras realizado":
Em 2018, avançou-se no quesito acessibilidade, tanto que o Portal da Transparência foi agraciado com o selo “Acessibilidade Brasil”.
Esse produto está 100% concluído, tendo em vista que já se alcançou todos os requisitos das metodologias das instituições avaliadoras
existentes até o momento.
No produto "Site de acesso à informação de Organizações Sociais Padronizado/Implantado":
O padrão de site de acesso à informação nas entidades privadas sem fins lucrativos foi definido pela CGE e implantado por todos os
órgãos supervisores e respectivas entidades contratadas. A CGE está acompanhando a evolução e a qualidade das informações
disponibilizadas. Em setembro de 2018 a Superintendência Central de Transparência Pública avaliou as páginas de acesso à informação
das organizações Sociais e dos órgãos supervisores e identificou melhorias a serem implementadas, mas detectou que todas já utilizam o
padrão definido pela CGE. Para atender a 100% dessa ação falta às OS’s avançarem na qualidade da informação disponibilizada.
No produto "Sites de acesso à informação dos órgãos/entidades do Poder Executivo padronizado":
A CGE mantém a avaliação trimestral das páginas de acesso à informação dos órgãos e entidades de forma a garantir a transparência
plena.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
1600 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Divino Alves de Oliveira - 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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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Edivaldo Cardoso

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. O apoio ao jovem, e, ainda, a coordenação das
ações "Governo Junto de Você", "Subsídio ao Eixo Anhanguera", "Cartão Transporte Cidadão", "Goiás sem Fronteiras" e "Assistência
Jurídica".

2.2 Legislação
Lei 13.456 16/04/1999, Lei 14.383 21/12/2002, Lei 14.474 16/07/2003, Lei 15.123 11/02/2005, Lei 16.272 30/05/2008, Lei 17.257
25/01/2011, Lei 18.286/2013, Decreto 7.248 11/03/2011, Lei 18.934 16/07/2015, Lei 19.264 26/04/2016, Lei 19.383 13/07/2016, Decreto
7.212 10/02/2011, Decreto 7.213 10/02/2011, Decreto 7.380 27/06/2011, Decreto 7.381 27/06/2011, Decreto 7.577 14/03/2012, Decreto
5.880 23/12/2003, Portaria 186 02/08/2005

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado de Governo (Segov) é uma pasta de ação política e administrativa que tem como a função principal estimular o
bom relacionamento 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 administração pública estadual, ou seja, trata-se de um órgão auxiliar direto da
Governadoria, uma secretaria-meio da área de gestão. Mas também com ações finalísticas, entre as quais podemos citar a Celebração
de Convênios com Municípios, o Governo Junto de Você, a formulação / gestão de políticas públicas de juventude, em especial, o Passe
Livre Estudantil e o Goiás Sem Fronteiras, e as ações voltadas ao transporte urbano, como o "Subsídio ao Eixo Anhanguera" e o "Cartão
Transporte Cidadão".
Em relação ao papel central da secretaria, neste período foram intermediadas as relações institucionais do Estado com outros poderes e
esferas e, ainda, foi estimulado o bom relacionamento do Governo com os servidores públicos, prefeituras, agentes políticos, entidades
representativas da sociedade civil e a população em geral. Em relação às atividades específicas, foram executadas as ações
relacionadas a seguir.
Em relação ao Governo Junto de Você, foram realizadas até o momento 67 edições com um total de 4.407.734 atendimentos. Em 2018
foram realizadas 04 edições do programa com um total de 353.991.728 atendimentos.
Com a tarefa de assumir a as atividades de apoio aos municípios goianos e entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, através da Lei 18.934/2015, a Segov passou a ter a missão
de normatizar e orientar as atividades de gestão de convênios relativas à transferência voluntária de recursos, formalizando os termos,
acompanhando a execução dos mesmos durante a sua vigência e monitorando a prestação de contas. Desta forma, somente em 2018
foram celebrados 236 novos convênios com um total de repasse de R$ 124.619.845,23 aos municipios goianos.
A partir da publicação da Lei Estadual n° 9.785/85, Decreto n° 8.654/16, a Segov também ficou responsável pela organização, análise e
instrução
processuais, necessárias ao regular pagamento da remuneração dos serviços de assistência judiciária prestada pelos advogados dativos.
Na área de políticas públicas de juventude, destacou-se a execução do Programa Passe Livre Estudantil, que concede mensalmente
gratuidade no transporte público a cerca de 65 mil estudantes e implantou o Programa Goiás Sem Fronteiras (2017), com o objetivo de
propiciar
o deslocamento e a permanência dos 125 estudantes em universidades conveniadas do exterior, assegurando o acesso ao conteúdo
necessário para uma formação idiomática e empreendedora de jovens durante 1 mês.
Em relação ao Cartão Metrobus, que compreende além do Eixo Anhanguera e suas extensões, também as Linhas Alimentadoras nele
integradas, a Segov beneficia mensalmente cerca de 60 mil usuários.
À Segov também é designada a tarefa de centralizar a admissão de estagiários em todos os órgãos do Estado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Na área de planejamento, foram desenvolvidas as seguintes atividades:
- Mapeamento dos processos de trabalho críticos da Segov, com desenho de fluxogramas, identificação de gargalos, e oportunidades de
melhoria;
- Realizados estudos para implantação do Planejamento Estratégico utilizando Balanced ScoreCard:
Foram definidos visão, missão, valores, feita análise do ambiente externo e interno, estabelecidos os objetivos das ações estratégicas da
Pasta.
- Medição quantitativa dos atendimentos prestados nas ações "Governo Junto de Você", "Subsídio do Eixo Anhanguera", "Cartão
Transporte Cidadão", "Passe Livre
Estudantil", "Celebração de Convênios com Municípios" e "Assistência Juricica Judicial e Extrajudicial";

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Índice de atendimento de serviços levados à população = número de atendimentos do GJV realizados na Região / população da região
atendida pelo GI;
- Índice de realização do GJV = número de edições do GJV / ano;
- Taxa de alcance do passe livre estudantil = número de estudantes beneficiados pelo passe livre / número de estudantes da Região
Metropolitana de Goiânia aptos a receber o Passe Livre;
- Índice de concessão do Passe Livre Estudantil = número de beneficiários do Passe Livre / ano;
- Taxa de mapeamento dos processos críticos = número de processos mapeados / número de processos críticos da Segov;
- Índice de encaminhamento de estagiários = número de estagiários encaminhados aos órgãos estaduais / ano;

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1008 - PROGRAMA ACESSO A JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA
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ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

Estruturação da Gestão de Honorários Dativos, com o pagamento de 21.870 serviços de assistência jurídica judical e extrajudicial
prestada pelos advogados dativos, de acordo com a Lei Estadual n° 9.785/85, Decreto n° 8.654/16, e Portaria n° 77/2016-GAB-SEGOV.
AÇÃO: 2033 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 801-GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
850-FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS -
1950-FUNDO ESPECIAL DE PAGAMENTO DOS ADVOGADOS DATIVOS E DO SISTEMA DE ACESSO À JUSTI

REALIZAÇÕES
Estruturação da Coordenação de Honorários Dativos em seu organograma com a competência de organização, análise e instrução
processuais, necessárias ao regular pagamento da remuneração prevista na Lei Estadual n° 9.785/85, Decreto n° 8.654/16, e Portaria n°
77/2016-GAB-SEGOV, que trata dos serviços de assistência judiciária prestada pelos advogados dativos. Desta forma, foram pagos
21.870 serviços de assistência jurídica judicial e extrajudicial.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1011 - PROGRAMA GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

O “Governo Junto de Você” (GJV) é uma ação que disponibiliza, nos municípios, um espaço físico móvel,
moderno, transparente, informatizado e com equipe profissional treinada e capacitada, capaz de promover a aproximação entre as
instituições oficiais e o cidadão, oferecendo processos administrativos, distribuindo mecanismos de inserção social e serviços públicos
para a população dos municípios goianos.
O Governo Junto de Você funciona da seguinte forma: uma tenda de aproximadamente 4 mil metros quadrados, juntamente com
tendas acessórias, são instaladas durante 4 dias (quinta a domingo), periodicamente, em alguma cidade do Estado de Goiás. Nesta
tenda são oferecidos mais de 200 serviços à população, todos gratuitos.
AÇÃO: 2043 - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

REALIZAÇÕES
À Segov cabe a tarefa de coordenar o evento, através das seguintes ações pontuais:
• Oferecendo toda a infra estrutura necessária para o atendimento à população. Para isso, realiza todos os procedimentos licitatórios
necessários;
• Articulando com órgãos do estado e instituições parceiras para participação no evento;
• Realizando a gestão administrativa e o suporte aos órgãos durante os dias do evento;
• Planejando todo o portfólio de serviços a serem disponibilizados à população durante o evento.
RESULTADOS:
• Foram realizadas até o momento 67 edições com um total de 4.407.734 atendimentos. Em 2018 foram realizadas 4 edições
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do programa com um total de 353.991 atendimentos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1012 - PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

Este programa visa promover o desenvolvimento da juventude goiana, minimizando as vulnerabilidades, as desigualdades e a falta de
oportunidades existentes fomentando a cidadania participativa e efetiva dos jovens no meio em que estão inseridos. Na área de políticas
públicas de juventude, destacou-se a execução do Programa Passe Livre Estudantil, que concede mensalmente gratuidade no transporte
público a cerca de 65 mil estudante.
AÇÃO: 2044 - GOIÁS SEM FRONTEIRAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
O objetivo desta ação é propiciar o deslocamento e a permanência de estudantes em universidade conveniada do
exterior, permitindo o acesso ao conteúdo necessário para uma formação idiomática e empreendedora aos jovens.
AÇÃO: 2045 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
O programa Passe Livre Estudantil contribui para a diminuição da evasão escolar pois assegura à cada estudante duas viagens gratuitas
via transporte coletivo, por dia, para ir e voltar da instituição de ensino. Cada estudante pode ser contemplado com até 48 viagens
mensais, que são fornecidas de acordo com os dias letivos de cada instituição de ensino.
RESULTADOS
• Além de beneficiar os estudantes da região Metropolitana de Goiânia, o programa foi ampliado para os Municípios de Rio Verde e
Anápolis, passando de 18 para 20 municípios.

AÇÃO: 2046 - VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Este programa visa promover o desenvolvimento da juventude goiana, minimizando as vulnerabilidades, as desigualdades e a falta de
oportunidades existentes fomentando a cidadania participativa e efetiva dos jovens no meio em que estão inseridos
AÇÃO: 2377 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

REALIZAÇÕES
Por meio do Decreto 7.213/11, a SEGOV tem a missão de controlar e coordenar as vagas disponíveis nos diversos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual, destinadas a estudantes-estagiários, por campos de estágios
curriculares, desta forma a SEGOV encaminha estudantes de diversos cursos para os órgãos da Administração Executiva Estadual, para
complementar sua formação acadêmica.
AÇÃO: 3171 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS (EMENDA
SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

REALIZAÇÕES
Não houve execução.

OBSERVAÇÕES
Não houve execução

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2209 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

REALIZAÇÕES
Com a tarefa de assumir a as atividades de apoio aos municípios goianos e entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, através da Lei 18.934/2015, a SEGOV passou a ter a missão
de normatizar e orientar as atividades de gestão de convênios relativas à transferência voluntária de recursos, formalizando os termos,
acompanhando a execução dos mesmos durante a sua vigência e monitorando a prestação de contas.
A equipe técnica é responsável por analisar as demandas e oferecer as ferramentas capazes de contribuir com a melhoria dos serviços
prestados à comunidade. Parte do trabalho desempenhado é acompanhar as contas relativas aos convênios, através da análise
documental, para averiguar se a prefeitura está em dia com os tributos municipais, estaduais e federais, bem como conferir se o recurso
transferido está sendo aplicado no propósito planejado, e de acordo com os ditames legais.
Em linhas gerais, o objetivo da ação é a realização de convênios com as prefeituras para realização de obras e prestação
de serviços à comunidade
• Desta forma, somente em 2018 foram firmados 236 novos convênios e o total de repasse neste ano foi de R$ 140.061.130,64.
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AÇÃO: 2367 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

REALIZAÇÕES
Com a tarefa de assumir a as atividades de apoio aos municípios goianos e entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, através da Lei 18.934/2015, a SEGOV passou a ter a missão
de normatizar e orientar as atividades de gestão de convênios relativas à transferência voluntária de recursos, formalizando os termos,
acompanhando a execução dos mesmos durante a sua vigência e monitorando a prestação de contas.
A equipe técnica é responsável por analisar as demandas e oferecer as ferramentas capazes de contribuir com a melhoria dos serviços
prestados à comunidade. Parte do trabalho desempenhado é acompanhar as contas relativas aos convênios, através da análise
documental, para averiguar se a prefeitura está em dia com os tributos municipais, estaduais e federais, bem como conferir se o recurso
transferido está sendo aplicado no propósito planejado, e de acordo com os ditames legais.
Em linhas gerais, o objetivo da ação é a realização de convênios com as prefeituras para realização de obras e prestação
de serviços à comunidade
• Desta forma, somente em 2018 foram firmados 236 novos convênios e o total de repasse neste ano foi de R$ 124.619.845,23.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2232 - CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
O objetivo do programa é expandir os subsídios ao transporte coletivo urbano, visando beneficiar a população de baixa renda com tarifas
de ônibus menores.
Com o objetivo de otimizar o programa de subsídio do transporte coletivo, o governo reformulou o programa com a publicação do Decreto
do Programa Transporte Cidadão. Também foi implantado o Sistema de Gestão do Cartão Metrobus, que atende mensalmente cerca de
65 mil pessoas.
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AÇÃO: 2234 - SUBSÍDIO DA PASSAGEM DO EIXO ANHANGUERA E LINHAS SEMIURBANAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
O objetivo do programa é expandir os subsídios ao transporte coletivo urbano, visando beneficiar a população de baixa renda com tarifas
de ônibus menores, por meio do convênio entre Estado e Metrobus, nas linhas semiurbanas do Eixo Anhanguera.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

AÇÃO: 2286 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

REALIZAÇÕES
O objetivo é a realização termos de fomento e parcerias com entidades, instituições filantrópicas e organizações não governamentais
para a prestação de serviços à comunidade e melhoria das condições de vida da população de baixa renda. O repasse de recursos do
Estado para instituições da sociedade civil sem finalidade lucrativa e que tenham o reconhecimento da sociedade é uma medida que
busca a realização do interesse da coletividade.
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AÇÃO: 2379 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
O objetivo é a realização termos de fomento e parcerias com entidades, instituições filantrópicas e organizações não governamentais
para a prestação de serviços à comunidade e melhoria das condições de vida da população de baixa renda. O repasse de recursos do
Estado para instituições da sociedade civil sem finalidade lucrativa e que tenham o reconhecimento da sociedade é uma medida que
busca a realização do interesse da coletividade.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Flávio Rios Peixoto da Silveira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução da política estadual de educação, cultura, esportes e lazer, execução das atividades de educação básica pública
estadual; controle e inspeção das atividades de educação básica e produção de informações educacionais, conservação do patrimônio
histórico e artístico do Estado, criação e manutenção de bibliotecas, centros culturais, museus, teatros, arquivos históricos e demais
instalações de caráter cultural, regulação e controle da prática desportiva.

2.2 Legislação
Estrutura organizacional: Leis nº 17.257/2011, 17.367/2011, 17.469/2011, 17.854/2012, 18.687/2014, 18.746/2014, 19.728/2017,
19.865/2017 e 19.687/2017.
Estrutura de cargos e remunerações: Leis 13.909/2001, 13.910/2001, 17.367/2011, 19.692/2017, 19.691/2017, 19.690/2017,
19.688/2017, 19.687/2017, 19.843/2017, 19.689/2017 e 19.587/2017.
Diretrizes: Leis 19.224/2016, 9.394/1996, 9.424/1996, 13.666/2000, 14.308/2002, 14.546/2003, 19.071/2015, 19.757/2017, 19.895/2017,
15.633/2006 e 17.319/2011.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O ano de 2018 foi bastante turbulento para a instituição em decorrências das sucessivas alterações nos cargos de Secretário e de
Superintendentes Executivos, bem como de substituições também nos cargos de direção do nível intermediário. No decorrer do ano a
Seduce teve três secretários bem como rotatividade dos titulares de todas as superintendências executivas de áreas funcionais. Ademais,
houve rotatividade nas superintendências e gerências, além de outros fatos típicos de ano de fechamento de governo.
Apesar disso, a SEDUCE deu continuidade à política de valorização do seu quadro de pessoal promovendo o reajuste dos valores dos
vencimentos dos Professores do Magistério Público Estadual (Lei nº 20.184/2018), manteve o o programa de auxílio-alimentação (Lei nº
19.950/2017) e os outros benefícios inaugurados no ano de 2017 como o programa de capacitação continuada a ser concedida ao
Professor Assistente que comprove habilitação específica em nível superior -Licenciatura Plena- e em nível de especialização lato sensu
com o mínimo de 360 (trezentas e sessenta) horas (Lei nº 19.688/2017) e o Bônus de Incentivo Educacional (Lei nº 20.366/2018).
No tocante à sua estrutura organizacional a SEDUCE a única alteração promovida foi a transformação da Gerência de Capacitação e
Formação em Gerência de Acompanhamento de Processos (Lei nº 20.082, de 09-05-2018) e depois a restauração dela através da Lei nº
20.349, de 29 de novembro de 2018.
Vale ressaltar que o número total de alunos matriculados na rede pública estadual é de 513.706 e no tocante à infraestrutura escolar a
Seduce ampliou o quantitativo dos Centros de Ensino em Período Integral conforme definido pela Lei nº 19.687/2017 (Já são 198 escolas
de tempo integral, um aumento de 22 escolas este ano em relação ao ano anterior), ampliou também o quantitativo de escolas militares
para 50 escolas implantadas e existem mais 34 em fase de implantação. Em resumo, atualmente a SEDUCE possui 1.149 escolas dentre
as quais, 808 escolas-padrão, 198 escolas de tempo integral, 50 escolas militares, 3 escolas indígenas, 9 escolas quilombolas e 81
escolas privadas conveniadas. Desse total de escolas, 871 delas contam com laboratórios e 950 contam com bibliotecas, 732 possuem
banheiros acessíveis e 706 possuem quadra esportiva. No tocante ao quantitativo de espaços culturais, a Seduce possui 19 entre teatros,
museus, galerias, bibliotecas e um arquivo histórico e no tocante aos espaços esportivos possui 257 ginásios de esporte, 33 estádios de
futebol e duas quadras cobertas.
Vale destacar que a Superintendência de Segurança Escolar e Colégios Militares criada em 2017 para orientação, repressão e prevenção
à violência no âmbito das escolas (Lei nº 19.728/2017 e Lei nº 19.865/2017) construiu, neste ano, em parceria com outras instituições
(como o Ministério Público Estadual e o Instituto Ninomya), o Protocolo de Segurança Escolar - Promovendo a cultura de Paz nas
Escolas o qual se encontra em fase de revisão final para ser instituído e implementado em todas as escolas da rede estadual. O
Protocolo institui medidas de segurança escolar para a prática da cidadania e ações preventivas no tocante à indisciplina escolar,
agressões verbais, agressão física, porte de arma, drogas lícitas e ilícitas, violência sexual, infrações penais contra o patrimônio e
combate ao bullying e institui também medidas de segurança escolar no tocante à conduta dos servidores (agressão verbal ou física,
porte de arma, porte, uso e tráfico de drogas, furto e roubo, violências sexuais praticadas por servidor contra aluno e manifestações de
racismo ou injúria racial, dentre outros.
Com a aprovação da Lei nº 19.788/2017 a Seduce ganhou o reforço decorrente da instituição do certificado "Empresa Amiga da
Educação", de reconhecimento às iniciativas empresariais que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino na rede pública
estadual através da doação de equipamentos ou realização de obras de reforma, manutenção, conservação e ampliação de prédios
escolares. O próximo passo será a regulamentação da referida Lei para a efetiva utilização dela para captação e reconhecimento de
instituições parceiras da educação.
Vale destacar que a SEDUCE é responsável por 12 programas do Plano Plurianual (incluindo o de Apoio administrativo) e além destes,
implementa ações do Programa 1024 - Programa de Gestão e Valorização do Servidor coordenado pela SEGPLAN e do Programa 1041 -
Programa Goiás Conectado coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SED, através do qual se implementa a Ação
"Escola Conectada". Os resultados alcançados por cada programa estão detalhados no campo apropriado para tal fim.
Em decorrência do aprendizado dos anos anteriores, implementou-se um plano de melhoria da gestão orçamentária. Desse modo, foram
realizadas diversas ações de cunho preventivo para evitar a alocação de despesas estranhas ao objetivo das Ações e para fazer o
monitoramento adequado dos produtos, tanto os dependentes de liquidação quanto os que são produzidos através das despesas de
caráter continuado e são custeados pelo Apoio Administrativo.
Dentre os procedimentos realizados é preciso destacar o cuidado na designação dos responsáveis pelos programas e ações, a edição da
Instrução de Serviços nº 03/2017 (Processo Sei nº 201800006016155), a orientação técnica disponibilizada de modo permanente pela
monitoria do SIPLAM aos servidores designados.
Desse modo, houve grandes avanços reduzindo alocações de despesa de modo inadequado e a obtenção da meta física e financeira
realizada. No entanto, a cultura de negligência na apresentação de dados e informações dos produtos monitorados e inadequação na
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alocação da despesa não foi completamente rompida e continuará demandando ações preventivas alinhadas a um projeto de mudança
de mentalidade na gestão do orçamento que valorize o planejamento. De fato, ficou constatado que quando houve alocação inadequada
da despesa foi em decorrência de situações emergenciais resultantes da ausência de planejamento das despesas no tempo necessário
para a realocação do orçamento e, quando não houve a apresentação da informação requerida sobre o produto foi porque o gestor
negligenciou a assistência técnica disponibilizada além de não cumprir os prazos requeridos. Razão pela qual, segue em curso,
procedimento administrativo para apuração de responsabilidades referente aos casos em que a prestação de contas foi negligenciada
(Processo Sei nº 201800006052351).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O Plano Estadual de Educação instituído para o decênio 2015/2025 (Lei nº 18.969/2015).
O Plano de Ações Articuladas (PAR), metodologia oferecida e disponibilizada aos estados pelo Ministério da Educação para o
planejamento das atividades da Educação.
A Metodologia 4 DX "As Quatro Disciplinas da Execução". Metodologia disseminada pela SEGPLAN em maio de 2017 para
monitoramento das ações e projetos do Plano de Governo 2015-2018. Por enquanto, a utilização desse instrumento se restringe ao
monitoramento dos projetos prioritários da SEDUCE que estão nas suas três grandes áreas (educação, cultura e esporte) e, embora
tenha enfrentado resistências proporcionou maior celeridade na implementação, maior motivação entre os agentes envolvidos, maior
integração entre as grandes áreas da SEDUCE e maior conhecimento dos entraves que impedem a realização das atividades e o
atingimento das metas com a celeridade desejada.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Principais indicadores de desempenho da Educação: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, Taxa de Analfabetismo entre
jovens e adultos, número total de matrículas na rede de ensino estadual, número de escolas atendidas com educação em tempo
integral/número total de escolas da rede estadual de ensino x 100, número de alunos beneficiados com jornada ampliada/número de
alunos da rede estadual de ensino x 100, número de alunos atendidos pelo centro de apoio pedagógico às pessoas com deficiência visual
(CAP/CEBRAV), número de alunos com deficiência intelectual, física e sensorial e transtornos globais do desenvolvimento atendido pelos
CAEES, número de alunos de escolas conveniadas atendidos com ações educacionais da educação especial, número de alunos
atendidos com atividades pedagógicas na modalidade de educação à distância, número de escolas atendidas com materiais esportivos e
artísticos/número total de escolas da rede estadual de ensino x 100, número de profissionais da educação capacitado/número total de
profissionais da rede estadual de ensino x 100.
Principais indicadores de desempenho do Esporte e Lazer: número de pessoas atendidas em eventos recreativos, número de eventos
recreativos realizados, número de academias ao ar livre implantadas, número de centros de esporte e lazer reformados, ampliado e
modernizado /número total de centros de esporte e lazer da SEDUCE x 100, número de espaços esportivos mantidos/número total
espaços esportivos da SEDUCE x 100, número de centros de esporte e lazer construídos, número de projetos de iniciação esportiva
incentivados, número de atletas beneficiados com bolsa, número de pessoas com deficiência beneficiado em evento esportivos, número
de pessoas com deficiência atendidas em curso esportivo regular, número de alunos atendidos com curso regular de prática esportiva,
número de profissionais do esporte e lazer capacitados/número total de profissionais do esporte e lazer x 100.
Principais indicadores de desempenho da Cultura: número de imóveis culturais tombados conservados, adequados, revitalizados/ número
total de imóveis culturais tombados conservados, adequados, revitalizados x 100, Número de imóveis culturais não tombados
conservados, adequados, revitalizados/ número total de imóveis culturais não tombados conservados, adequados, revitalizados x 100,
número de eventos culturais e artísticos realizados, número de mostra de cinema realizada, número de exposição de artes realizadas,
número de acervo cultural móvel preservado, número de eventos de promoção do patrimônio histórico e artístico realizados, número de
frequentadores e usuários atendido nos museus, número de frequentadores, usuários e pesquisadores atendidos no arquivo histórico,
número de entidades culturais beneficiadas com repasse financeiro para apoio a projetos artísticos e culturais, número de seminários e
palestras realizadas, número de obras de arte adquiridas, número de acervos culturais móveis adquiridos, número de profissionais da
cultura capacitados/número total de profissionais da cultura x 100.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1013 - PROGRAMA APOIO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA CULTURA GOIANA

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

O programa buscou promover o desenvolvimento cultural, estimular a produção e o apoio a expansão e acesso à cultura em diversos
setores culturais tais como: música, teatro, cinema, audiovisual entre outros. A atuação da Superintendência Executiva de Cultura se deu
tanto diretamente na realização de atividades/eventos relacionados à cultura do Estado, quanto nas atividades de fomento à difusão
cultural em Goiás.
Ação 2050 - foram apoiados/realizados 24 projetos culturais dentre eles os de Espaços culturais, literatura, bolsa de formação em artes,
festivais de músicas, artes visuais, festivais de cinema, fomento às artes nas escolas e espaços culturais.
- A meta física não foi alcançada em sua totalidade devido a restrições orçamentárias. Com isso, impossibilitou o lançamento do Edital de
chamamento público no exercício de 2018.
Ação 2052 - nesta ação estão os frequentadores/usuários atendidos nas bibliotecas estaduais: Pio Vargas, Braile e Gibiteca Jorge Braga
foram atendidos 6,500 usuários. A meta física foi atingida através de atendimento aos estudantes, empréstimos de livros, pesquisas
mediadas, encontro de clube de leituras e workshops.
Ação 2049 - nesta ação estão o Teatro Goiânia, o São Joaquim na cidade de Goiás, o Centro cultural Martim Cererê, o Centro Cultural
Octo Marques, a Vila Cultural Cora Coralina, o Cine Cultura e o Teatro de Pirenópolis. Esses espaços conseguiram atender um bom
número de público e produtores.
- Espaço cultural beneficiado com equipamentos e mobiliário - apenas 3 espaços foram contemplados com algum mobiliário. Esta meta
não foi atingida em sua totalidade por restrição orçamentária.
- 6 espaços mantidos: o Teatro de Pirenópolis está em fase de liberação da ordem de serviço para reforma.
- Nenhum espaço foi atendido com recursos de tecnologia da informação e comunicação. Os principais desafios em cumprir esta meta
foram as restrições orçamentárias.
- Os principais desafios para cumprir com a manutenção e modernização dos espaços foram a demora nos trâmites licitatórios e
restrições orçamentárias.
Ação 2053 - Não houve participação em feira e evento nacional.
- Artista beneficiado com apoio financeiro - 27 artistas/grupo foram beneficiados através do evento Canto da Primavera 2018 e
apresentação dos shows do XX FICA/2018.
- Evento Musical realizado: 02 - Canto da Primavera 2018 e a programação musical do XX FICA.
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- Público atingido em evento musical: 19 mil pessoas passaram pelos 02 eventos musicais.
-Aluno atendido com atividade na área musical - 250 alunos foram atendidos através das oficinas musicais do Canto da Primavera.
- Não houve entidade cultural beneficiada com repasse financeiro.
A meta física não foi alcançada devido a restrições orçamentárias e a transferência do Núcleo de Música do Gustav Ritter.
- Ação 2048 - Público atingido de 40.000 pessoas no FICA.
Ação 2055 - Esse produto não alcançou sua meta devido à transferência do Gustav Ritter para o TeNpo.
AÇÃO: 2047 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Financiamento de projetos culturais por meio do edital 08/2017 - Capacitação dos Profissionais da Cultura para a concessão de bolsas de
formação em artes que tenham como objetivo o apoio, parcial ou integral, para a formação ou ao aperfeiçoamento técnico/artístico nas
áreas do Audiovisual, Artes Visuais, Circo, Dança, Economia Criativa, Gestão Cultural, Literatura, Música, Ópera, Patrimônio Material ou
Imaterial, Museus e Teatro, a serem realizados por agentes culturais, estudantes ou artistas em território nacional ou internacional por um
período de 03 (três) a 12 (doze) meses (Processo 201800006022354).
Foram contemplados 7 projetos, sendo 4 em Goiânia, 1 em Anápolis, 1 Aragarças e 1 na Cidade de Goiás.
Não foi possível a apresentação de resultados da meta física cujo valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as
inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018 com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições
e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente informados.

OBSERVAÇÕES
Cinco projetos foram pagos e executados. Estão pendentes 2 projetos no valor de
R$150.000,00.
Projetos pagos e executados:
- Márcio Mário da paixão Júnior – Aperfeiçoamento Artístico em Gravura em Cuba.
- Grupo Zabriskie Teatro – Corpo é texto e Texto é Corpo
- João Paulo Gross Coelho – Corpo Inacabado –o método Gyrokinesis para abertura de novas possibilidades.
- Carlos Cipriano Gomes Junior – Bolsa de Formação em Cinematografia Digital- ElCTV (Cuba).
- Cerrado Produções – Intercâmbio em Portugal: Indústrias e Culturas Criativas.
O produto monitorado pelo gestor da ação foi diferente do requerido pelo SIPLAM, o que associado ao atraso na prestação de contas
impossibilitou a correção do produto monitorado a tempo. Fato que será considerado para a adoção de melhorias do monitoramento no
próximo exercício conforme mencionado no Relatório Institucional *.
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AÇÃO: 2048 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL - FICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
O FICA 20 anos - A força de um legado, aconteceu na cidade de Goiás – Goiás, entre os dias 05 a 10 de junho de 2018. A seguir
apresentamos um relatório sucinto das atividades desenvolvidas no aludido evento, observando a sintonia entre o projeto e as ações
desenvolvidas:
Sobre Apresentações Musicais
As Apresentações Musicais ocorreram em 4 locais distintos, de acordo com o grupo apresentado e a expectativa de público, a saber:
Praça do Coreto, Mercado Municipal, Palácio Conde dos Arcos e na Praça de Eventos.
Praça do Coreto- As ações foram bem desenvolvidas, havendo público participante em todos dias, na maioria das apresentações. O
espaço estava bem organizado, limpo, centralizado e com seguranças a postos. Os horários e programações foram devidamente
cumpridos.
Palácio Conde dos Arcos- Assim como nos outros ambientes, o palco estava com excelente estrutura, tanto de som como de iluminação.
A equipe técnica eficiente. Haviam cadeiras para o público e espaço estava bem organizado. A presença do público foi notadamente
menor do que em outros espaços da cidade, no entanto ainda assim percebia-se público interessado na programação. Acredita-se que o
público deste evento prefere locais ao ar livre, onde podem aliar o show musical aos atrativos de bar e restaurante, tais como
aconteceram nos outros espaços de evento musical (Coreto, Mercado Municipal e Praça de Eventos).
Mercado Municipal - Novamente a estrutura de palco foi bem executada, tanto no equipamento quanto com a equipe técnica. A
sonorização estava adequada para o ambiente, houve lotação de público no espaço, porém sem perder a organização do ambiente.
Praça de Eventos- O show da Ana Carolina foi o único que aconteceu na Praça de Eventos. O palco teve alto nível de estrutura, no que
tange equipamentos de som, luz e outros quesitos do palco (cortinas, carpete, etc).
O espaço estava bem estruturado com camarins, entrada acessível, seguranças e barraquinha de vendas dos comerciantes locais. O
público esperado correspondeu ao previsto, lotando o espaço, porém de forma agradável, sem tumultos.
É importante salientar que no que tange ao equipamento de som, luz e estrutura palco, todos os locais estavam muito bem atendidos,
com equipe e equipamento de qualidade, com geradores e estrutura para atender ao que havia sido proposto.

OBSERVAÇÕES
Mostra de Filmes e Premiações:
Cine Cora Coralina UEG - O cinema estava bem sinalizado, equipado e contou com programação diversificada, inclusive para crianças da
comunidade local, que foram transportadas da escola até o evento. A equipe de segurança, cobertura do evento, cerimonial e recepção
estava bem formada e o atendimento foi de qualidade.
Cine Teatro São Joaquim - O cinema sediou as principais sessões e premiações. A qualidade da projeção e sonorização foi tal como
proposto no projeto de trabalho. As sessões tiveram considerável representatividade do público e envolvimento com os artistas
envolvidos nas questões de cinema ambiental. A programação de outras atividades foi priorizada de forma a privilegiar as sessões de
mostra, não ocasionando “choque” de programações, o que foi muito bom para a apreciação do cinema. A cerimônia de abertura e
encerramento foi bem planejada e executada, tanto nos discursos quantos nos materiais audiovisuais apresentados. A platéia estava
repleta e a cobertura jornalística do evento foi muito eficiente.
As premiações ocorreram conforme planejado no plano de trabalho, cumprindo com o proposto. A equipe de segurança, cobertura do
evento, cerimonial e recepção estava bem formada e o atendimento foi de qualidade.
Foram realizadas vários cursos e oficinas em diversos locais, a saber: UEG, Mercado Municipal, Tendas e Morro da Antena.
Na UEG todas as oficinas listadas abaixo obtiveram bom número de inscritos. As oficinas foram bem divulgadas e o processo de seleção
também, via site e redes sociais. Os monitores de cada oficina mantiveram organização no local, indicando as salas, preenchendo os
registros de chamada e auxiliando em atividades necessárias. Todos os monitores faziam parte da comunidade local, contratada pelo
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FICA. Os mini - cursos e oficinas foram: “Roteiros para Novas Plataformas Digitais” – Com Luiz Bolognesi, “Experimentando a Luz: oficina
de fotografia sem câmera” – Com Pedro Urano, “Oficina de Audiodescrição” – Com Dra. Lívia Mota, “Meditação” – Com Gustavo Tavares.
As oficinas e mini - cursos oferecidos pela programação da ABD: local UEG.
Oficinas de Gastronomia e Artesanato - Mercado Municipal: Essas oficinas foram muito bem recebidas pela comunidade local, com
participação de público de turistas e de moradores da cidade. Ocorreram conforme a programação e sem nenhum transtorno. Pequenos
atrasos decorrentes da movimentação da cidade, mas no que se referia à organização do festival estava tudo organizado.
Ecoturismo: Morro da Antena- organização da ação foi muito boa, com inscrições por site e posterior contato da equipe por e-mail e
whatsapp. Os inscritos foram bem orientados sobre o passeio e a atividade ocorreu conforme o planejado.
Oficinas nas Tendas: SECIMA e SEDUCE- ambas as tendas tiveram programação extensa e bem desenvolvida, envolvendo crianças e
adultos:
TENDA GOIÁS – Cidade saudável e sustentável - Diversas atividades, com comunidade local envolvida nas prestações de serviço, tanto
executando ações como sendo beneficiado por elas. A tenda estava equipada com adequada sonorização e espaços. A tenda foi retirada
no domingo de manhã, portanto não houve a programação como aparentava que teria.
TENDA MULTIÉTNICA – POVOS DO CERRADO UEG / SEDUCE
A programação foi desenvolvida pela SEDUCE e esteve o tempo todo preenchida com atividades, com diferentes etnias indígenas e
povos quilombolas de Goiás. Foi uma tenda bem equipada, com sonorização adequada e tenda de qualidade para a necessidade.
Recebeu a comunidade local, com adultos e crianças envolvidas nas atividades. Inclusive, recepcionaram crianças das escolas locais.
EXPOSIÇÕES- Ao todo, foram executadas 6 exposições, a saber: Exposição Artista homenageado Marcelo Solá - Palácio Conde dos
Arcos; Exposição FICA 20 Anos “A Força de um Legado” - Cine Teatro São Joaquim; Espaço de Visitação - Instituto Bertran Fleury -
Exposição Fotográfica Trocando Olhares - Marcelo Dionízio; Palácio Conde dos Arcos Exposição Fotográfica “Canadá – Fauna e Flora”
Rosa Berardo; A programação foi realizada no Palácio Conde dos Arcos. Exposição Motirõ - Artes In - Comuns; Exposição que integra
diversas expressões de artistas da região goiana - Pátio do Rosário; Exposição Individual de Esculturas – Por Gabriel Caetano - Café
Jasmim.
Todas as exposições foram efetuadas, conforme plano de trabalho.
Durante o FICA houve programação para crianças. Houve mostra de cinema para crianças, que foram transportadas de ônibus até o Cine
Cora Colina. Foi evidente a satisfação das crianças envolvidas no projeto. Esta é uma excelente ação. No tocante à limpeza dos locais
durante todo o evento a cidade foi limpa, em constante manutenção pelo pessoal do FICA limpo. Tudo conforme o planejamento de
trabalho.
No tocante ao envolvimento da comunidade local, muitas pessoas contratadas são da cidade, demonstrando cumprimento com a
proposta do plano de trabalho .
No tocante ao FICA Atitude, o primeiro realizado, especificamente voltada para os jovens, envolveu diferentes escolas e municípios, com
adolescentes do ensino fundamental e médio. Houve uma pequena oficina de edição de vídeo por celular, efetuada antes do FICA, mas
fora este momento, os professores e estudantes não receberam outro tipo de formação para a execução do projeto. É um projeto muito
interessante e contou com boa participação dos jovens. Houve a mostra de filmes do FICA Atitude e também premiação para 4 escolas.
Também houve uma exposição dos projetos e filmes na escola Alcides Jubé, onde foi possível conversar com professores e estudantes
que participaram do projeto. Eles relataram que o projeto é uma boa iniciativa, mas gostariam de mais apoio financeiro para a execução
dos projetos, bem como maior formação na área de cinema. Apesar destas pontuações, no que tange à proposta do plano de trabalho,
tudo foi cumprido conforme planejado.
No tocante à divulgação prévia do evento: Os jornais e as mídias sociais (facebook, Instagram e site do evento) fizeram prévia divulgação
sobre o evento, bem como inscrições para as oficinas. O site estava bem organizado, tiveram muitos inscritos nas oficinas e a divulgação
via site também foi de fácil localização
Cobertura da mídia durante o evento: O evento estava com excelente cobertura, diversos jornalistas e cobertura em tempo real do
evento. O forte da divulgação esteve nas mídias sociais (facebook e Instagram), mas também houveram divulgações nos jornais e rede
de tv de grande circulação.
Sinalização dos locais de oficina e shows na cidade: A cidade estava sinalizada para identificar os locais de shows e oficinas. Haviam
cartazes/ banners e a logomarca do evento em diversos locais, indicando onde estavam acontecendo atividades referidas ao FICA 2018.
Avaliação: Ao longo do evento foi possível perceber a equipe do IDESA entrevistando comerciantes locais a respeito do pré-FICA, do
projeto do Goiás Limpo e outros assuntos referentes ao evento.
Outros fatores:
Segurança- O evento estava seguro, com ampla equipe disposta e uniformizada, nos diversos locais do evento.
Goiás Limpo- Esta proposta foi atingida, mantendo a cidade limpa e organizada durante todo o evento. O público para o evento foi de
número satisfatório, com a maioria das atividades preenchidas e de acordo com a capacidade de recepcionamento da cidade.
GRANDE PRÊMIO CORA CORALINA: Por unanimidade, o júri ficou comovido com a coragem da realizadora em expor uma relação
pessoal, deixando evidente a urgência e necessidade de abrir diálogos, saber ouvir e não fugir dos conflitos. Na busca por unir olhares
discordantes, o filme Construindo Pontes, de Heloísa Passos, propõe a reconciliação de uma família e talvez até de um país.
TROFÉU CARMO BERNARDES – MELHOR LONGA-METRAGEM: O júri definiu como melhor longa-metragem o documentário Coros do
Anoitecer, de Nika Saravanja, Alessandro d`Emilia e David Monacchi, por se tratar de um olhar para a Amazônia totalmente inesperado.
Num mundo dominado pelo visual, o som se revela um instrumento poderoso de preservação e resistência.
TROFÉU ACARI PASSOS – MELHOR CURTA OU MÉDIA METRAGEM: O júri decidiu premiar a animação Plantae, de Guilherme Gehr,
como melhor curta-metragem, pela estética deslumbrante aliada a um tema urgente, construído por uma narrativa lúdica e envolvente.
TROFÉU JOÃO BENNIO – MELHOR FILME GOIANO: O júri escolheu como melhor filme goiano o documentário DIRITI DE BDÉ BURÉ,
de Silvana Beline, por relacionar o presente com o passado para criar e pensar o futuro. O filme projeta luz sobre a vida de uma mulher
do povo Karajá que luta pela preservação de sua língua e modo de fazer de seu povo.
TROFÉU – SEGUNDO MELHOR FILME GOIANO: Por lembrar da existência de uma humanidade que segue sonhando à margem,
criando subjetividades, o documentario A viagem de Ícaro, de Kaco Olimpio e Larissa Fernandes, foi o escolhido pelo júri como segundo
melhor filme Goiano.”
MENÇÃO HONROSA: O filme de ficção Penúmbria, de Eduardo Brito, recebe menção honrosa de melhor curta-metragem. O júri ficou
provocado pela sofisticada narrativa que faz refletir sobre uma relação de amor e conflito entre o ser humano e a natureza.
PRÊMIO DO JÚRI JOVEM: Construindo Pontes, de Heloísa Passos, é premiado por ser um filme que parte da questão ambiental para
refletir sobre como escolhas políticas determinam relações, tanto de âmbito nacional quanto no familiar. De forma performática e
metalinguística, apresenta uma montagem corajosa que aborda questões que extrapolam as preocupações sociais que nos atravessam
atualmente. Trata, portanto, da superação de nossos conflitos pessoais, políticos e ambientais, que dependem da nossa capacidade de
combater a intolerância e construir diálogos, em busca de uma sociedade mais justa e sustentável.
TROFÉU JESCO VON PUTKAMMER – FILME ESCOLHIDO PELA IMPRENSA: Penúmbria, de Eduardo Britto
TROFÉU LUIZ GONZAGA SOARES – JÚRI POPULAR
Corp., de Pablo Polledri
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Fonte: Juri Oficial do Fica 2018.
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AÇÃO: 2049 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Nesta ação estão o Teatro Goiânia, o São Joaquim na Cidade de Goiás, o Centro Cultural Martim Cererê, o Centro Cultural Octo
Marques, a Vila Cultural Cora Coralina, o Cine Cultura e o Teatro de Pirenópolis. Esses espaços conseguiram atender um bom número
de público e produtores.
- Espaço cultural beneficiado com equipamentos e mobiliários - apenas 3 espaços foram contemplados com algum mobiliário. Esta meta
não foi atingida em sua totalidade por restrição orçamentária;
- 6 espaços mantidos, o Teatro de Pirenópolis está em fase de liberação da ordem de serviço para reforma;
- Nenhum espaço foi atendido com recursos de tecnologia da informação e comunicação, os principais desafios em cumprir esta meta
foram as restrições orçamentárias;
- Os principais desafios para cumprir com a manutenção e modernização dos espaços foram a demora nos trâmites licitatórios e
restrições orçamentárias.
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Não foi possível a apresentação de resultados da meta física cujo valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as
inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018 com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições
e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente informados.
AÇÃO: 2050 - PROMOÇÃO AS LEIS DE INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Edital 07/2017, Fomento ao Hip-Hop, objetiva apoiar iniciativas relacionadas com a promoção continuada da cultura hip hop, que visem à
criação e/ou produção e/ou circulação de obras, atividades, produtos e ações, tais como: projetos de composição, arranjos, shows,
vídeos, discos, arquivos audiovisuais, sítios de internet, revistas, pesquisas, mapeamentos, seminários, ciclos de debates, palestras,
oficinas e cursos livres, que posam contribuir com o desenvolvimento sociocultural do segmento.
Edital 19/2017, Fomento às artes nas escolas, objetiva selecionar projetos de formação continuada (cursos, seminários, dentre outros)
nas várias áreas culturais para realização nas escolas públicas no Estado de Goiás (Municipal, Creches, CMEis, Estadual, Federal,
Conveniada, Rurais).
Os projetos que tenham como objetivo o fortalecimento, a formação, a circulação e a fruição aos bens artísticos e culturais, promovendo a
interação de artistas com alunos e professores.
Edital 11/2017, Fomento aos novos artistas, está destinado a artista em início de carreira (proponente que não possui apresentação de
uma produção artística) ou estudante proveniente de cursos de formação das áreas artístico-culturais de instituições públicas ou privadas.
Edital 22/2017, Fomento aos territórios goianos, objetiva apoiar propostas de cooperação e intercâmbio cultural entre os municípios de
uma mesma região, sendo exigida a participação no projeto de, no mínimo, 03 (três) municípios, para fazer com que as prefeituras
promovam programas ou projetos artísticos-culturais para a comunidade.
Edital 09/2017, Fomento da juventude, objetiva selecionar projetos artísticos e culturais de jovens proponentes de 15 a 29 anos, que
tenham como objetivo reconhecer, fomentar, incentivar ações para a cultura protagonizadas por jovens, que promovam fruição e
visibilidade da diversidade de expressões da cultura brasileira, observadas as diferenças culturais do Estado de Goiás, com alcance
especial aos segmentos que padecem de invisibilidade na comunicação, nos campos etários, de gênero, da etnicidade racial, das
comunidades tradicionais, dentre outros.
Edital 23/2017, Fomento de demandas culturais, onde objetiva apoiar propostas culturais que tenham por objetivo a preservação e a
promoção da Identidade Cultural, que valorizem e fomentem ações culturais do universo das heranças africanas no Estado de Goiás.
Não foi possível a apresentação de resultados da meta física cujo valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as
inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018 com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições
e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente informados.

OBSERVAÇÕES
Propostas protagonizadas por povos indígenas do Estado, dando visibilidade às suas expressões culturais, tais como: rituais e festas
tradicionais, músicas, cantos e danças, línguas indígenas, medicina, culinária, jogos, que vise o fortalecimento da tradição oral e os
saberes e fazeres das manifestações.
Os processos 201600006024428 e 2015000026001103, Solicitação de avaliadores dos projetos do fundo de 2017, 2016 e 2015, objetiva
que os avaliadores, parceristas/credenciados nos editais de chamamento de 2017,2016 e 2015, façam as devidas análises dos projetos
do fundo de arte e cultura, recebendo pagamento através da SEDUCE.
O valor liquidado de toda a ação 2050 é de R$5.795.873,00 sendo que esse valor é referente ao valor liquidado com INSS, sem o INSS
R$ 5.716.500,00, com um valor total utilizado de R$ 5.294.500,00, restando um saldo de R$ 422.000,00. Na modalidade hip-hop
ultrapassou o valor de R$ 50.000,00, Artes nas escolas teve uma sobra de R$ 130.000,00, Fomento a juventude teve uma sobra de
R$20.000,00, as demandas culturais teve uma sobra de R$ 30.000,00, nas avaliações de projetos 2016 teve uma sobra de R$308.000,00
e nas avaliações de projetos 2015 ultrapassou o valor de R$16.000,00. Devidos as eventualidades ocorridas nos processos destacados
há um valor a distribuir de R$ 422.000,00 que será regularizado somente após a conclusão dos editais em andamento. Segue abaixo as
planilhas para melhor entendimento:
É preciso destacar que R$ 310.000,00 liquidação de março, foi alocado na cidade de Goiânia e o valor físico não foi informado até o
Fundo de Cultura terminar de fazer os repasses para os vencedores do certame público realizado (#)
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AÇÃO: 2051 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Finalizou-se o convênio com o Ministério da Cultura, o programa foi desativado e o espaço está sendo utilizado para exposições e cursos
das produções de artes plásticas.
AÇÃO: 2052 - PROMOÇÃO DA LEITURA E LITERATURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Financiamento de projetos culturais por meio do edital 06/2017 de Fomento à Literatura com o objetivo de estimular os diversos elos da
cadeia produtiva do setor, tendo a Literatura como objeto predominante. Ações: criação literária; atividades que tenham como
características o estímulo à aproximação do público com escritores; fóruns, palestras, feiras ou atividades do gênero sobre literatura e
suas interfaces; publicação de obras inéditas de autores goianos (poesia, conto, cordel, romance, história em quadrinhos, literatura
infanto-juvenil, literatura com estética considerada periférica em qualquer gênero); reedição de livros esgotados de autores goianos.
Foram contemplados 41 projetos, sendo 28 projetos em Goiânia, 3 em Aparecida de Goiânia, 1 na Cidade de Goiás, 1 de Ubatuba, 2 em
Alto Paraíso, 2 em Iporá, 1 em Morrinhos, 1 em Itapuranga, 1 em Ipameri e 1 em Pirenópolis. Os Valores investidos nos projetos foram de
R$ 1.992.000,00. Não foi possível o aproveitamento do saldo restante de R$8.000,00 pois a modalidade de menor valor no edital é de R$
15.000,00.
Não foi possível a apresentação de resultados da meta física cujo valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as
inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018 com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições
e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente informados.

OBSERVAÇÕES
Os projetos referentes ao edital Fomento à Literatura 06/2017 estão sendo pagos e executados no ano de 2018. Ainda não foram
recebidas todas as obras literárias em mãos, por esse motivo não se tem fotos de todos os projetos para anexar ao relatório. Seguem no
gráfico e na planilha os dados do único projeto aprovado e já pago em 2018.
Seguem planilha e gráfico referente aos municípios contemplados no edital de fomento a literatura.

50



51



52



AÇÃO: 2053 - PROMOÇÃO DA MÚSICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Financiamento de projetos culturais por meio dos editais 13/2017 Fomento da música e Edital 14/2017 Fomento a Festivais de Música.
Objetivos:
Edital 13/2017, Fomento da Música, objetivando apoiar propostas culturais na área de Música com o objetivo de estimular os diversos
elos da cadeia produtiva do setor, tendo a Música como objeto predominante. Exemplos: turnês de shows e concertos (regional nacional
e internacional); para projetos de manutenção será aceito (criação, produção e difusão de registros musicais, com lançamento em
formatos de CD, vinil, programas de rádio ou internet, sites, blogs ou podcasts; criação, produção e difusão de registros musicais em
audiovisual, com lançamento em formatos de DVD); formação e/ou qualificação para artistas, técnicos e agentes da área; elaboração e
difusão de conteúdos didáticos em música; pesquisa artística e crítica sobre música e suas interfaces, sua memória, acervos e/ou sobre
as tradições musicais populares; atividades continuadas de bandas instrumentais, marciais, fanfarras, orquestras, corais, grupos que
trabalham com Luthieria e grupos de tradições musicais populares; realização de seminários, fóruns ou palestras sobre música e suas
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interfaces.
Edital 14/2017, Fomento a Festivais de Música, fazendo a seleção para apoio a projetos de festivais, mostras de música ou feiras de
negócio que acontecerão em todo o território goiano no período de maio de 2018 a janeiro de 2019. Entendendo-se por festival ou mostra
as manifestações locais de um ou mais gênero, nacionais ou internacionais, realizadas no território goiano, que promovam a circulação,
intercâmbio ou qualificação de artistas e demais profissionais desta arte. Entendendo-se por feira, para fins deste edital, manifestação
com intuito de expor, divulgar ou oferecer serviços ou bens artísticos em mercado de negócio, de indivíduos, grupos, bandas, abrangendo
a área da música.
Não foi possível a apresentação de resultados da meta física do produto 2264 - Artista beneficiado com apoio financeiro / número, cujo
valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018
com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente
informados.

OBSERVAÇÕES
Nos editais referentes a estes processos não foram aprovados os quantitativos de projetos que cheguem ao valor total dos editais. No
edital de fomento a música o valor de R$ 30.000,00 não foi utilizado, o projeto de menor valor é de R$ 50.000,00. Não é permitido pelo
edital destinar recursos de valores diferentes do saldo.
No edital de fomento a música o valor liquidado foi de R$ 1.800.000,00, foi utilizado o recurso de R$ 1.770.000,00 e houve suplentes,
porém o valor que sobrou não era o valor mínimo para poder contemplar outro proponente. Edital de fomento a festival de música o valor
liquidado foi de R$1.200.000,00 e as despesas para os projetos foram de R$ 1.200.000,00 onde não houve sobra do valor liquidado.
Devidos as eventualidades ocorridas nos processos destacados há um valor a distribuir de R$ 30.000,00 que será regularizado somente
após a conclusão dos editais em andamento. Segue Planilha com detalhamento dos valores dos projetos para melhor entendimento:
É preciso destacar que ainda não foi finalizado o repasse dos recursos disponibilizados pelo Fundo Cultural aos proponentes
classificados através de certame público. Desse modo, R$ 3.000.000,00 liquidados em março de 2018, foram alocados na cidade de
Goiânia, para posterior distribuição após fechar o trabalho do Fundo Cultural de distribuição dos recursos aos proponentes classificados
(#).
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AÇÃO: 2054 - PROMOÇÃO DAS ARTES AUDIOVISUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Nesta Ação foram implementados chamamentos públicos através do Edital de Festivais de Cinema e do Edital de Fomento as Artes
Audiovisuais. (Processo 201800006024506) nos quais foram selecionadas propostas culturais na área do Audiovisual, com o objetivo de
estimular os diversos elos da cadeia produtiva do setor. Exemplos: Atividades continuadas de cineclubes; formação e/ou qualificação
para artistas, técnicos e agentes da área; criação e manutenção de sites da área: realização de seminários, fóruns, palestras, produção
de curta-metragem de diretores iniciantes e experientes, desenvolvimento de roteiros, desenvolvimento de série de TV com piloto,
finalização de longa-metragem e distribuição de longa-metragem e de apoio a projetos de festivais, mostras de cinema que acontecerão
em todo o território goiano no período de maio de 2018 a janeiro de 2019. Entende-se por festival ou mostra as manifestações locais de
um ou mais gênero, nacionais ou internacionais, realizadas no território goiano, que promovam a circulação, intercâmbio ou qualificação
de produtos e artistas e demais profissionais desta arte.
Foram contemplados 40 projetos, sendo 30 em Goiânia, quatro em Anápolis, um em Abadia de Goiás, um em Alto Paraíso, dois na
Cidade de Goiás, um em Cavalcante e um em Rubiataba.
Não foi possível a apresentação de resultados da meta física cujo valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as
inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018 com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições
e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente informados.

OBSERVAÇÕES
Os projetos referentes ao Edital 20/2017 Fomento as Artes Audiovisuais ainda não foram pagos. Do edital 21/2017 Festivais de Cinema
foram pagos 2 projetos. IV Pirenópolis Doc - Festival de Documentário Brasileiro e 18ª Goiânia Mostra Curtas. Seguem planilha e gráfico
referentes aos municípios contemplados nos editais Fomento de Audiovisual e Festivais de Cinema.
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AÇÃO: 2055 - PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Financiamento de projetos culturais por meio dos editais 16/2017 Fomento a Dança, Edital 17/2017 Fomento ao Teatro, Edital 18/2017
Fomento ao Circo e Edital 01/2017 Ocupação de Espaços Cênicos.
Objetivos: Edital 16/2017, Fomento a Dança, objetivando a estruturação, o fortalecimento, a formação, a circulação e a promoção do
acesso aos bens artísticos e culturais relacionados a esta linguagem no estado de Goiás nas modalidades de ações em dança, festival ou
mostra de dança, manutenção das atividades de artistas em grupos, companhias e coletivos de dança.
Edital 17/2017, Fomento ao Teatro, nas modalidades de ações de teatro, circulação de espetáculo teatral ou circuito de apresentação,
festival ou mostra de teatro, manutenção das atividades de grupo, companhias e coletivos de teatro. Referente à premiação do Fundo
Estadual de Cultura do estado de Goiás - FAC, destinado a seleção de projetos artísticos e culturais, que tenham como objetivo a
estruturação, o fortalecimento, a formação, a circulação e a promoção do acesso aos bens artísticos e culturais relacionados a esta
linguagem no estado de Goiás.
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Edital 01/2017 ocupação de espaço cênico, nas modalidades cênicas, circulação de espetáculo cênico ou circuito de apresentação,
festival ou mostra cênicas, manutenção das atividades de grupo, companhias e coletivos cênicos. Destinado a seleção de projetos
artísticos e culturais, que tenham como objetivo a estruturação, o fortalecimento, a formação, a circulação e a promoção do acesso aos
bens artísticos e culturais relacionados a esta linguagem no estado de Goiás.
Edital 18/2017, Fomento ao Circo, em conformidade com a lei 15.633/2006, destinado à seleção de projetos para formação e capacitação
e/ou a criação, fruição, produção, difusão, circulação, divulgação e promoção do consumo dos bens artístico e culturais.
Não foi possível a apresentação de resultados da meta física cujo valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as
inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018 com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições
e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente informados.

OBSERVAÇÕES
Nos editais referentes a estes processos não foram aprovados os quantitativos de projetos que cheguem ao valor total dos editais.
No edital de teatro o valor de R$ 2.000.000,00 não foi utilizado, pois houve um saldo de 130.000,00 e os valores dos projetos dos
suplentes são superiores ao saldo do edital. Não é permitido pelo edital destinar recursos de valores diferentes do saldo.
Edital de fomento ao circo valor liquidado de R$ 1.000.000,00, foi utilizado o recurso de R$ 720.000,00, pois não houve suplentes e no
edital não é permitido alocar o saldo para projetos de outros editais.
Edital fomento a dança o valor liquidado R$ 2.000.000,00 e as despesas para os projetos foram de R$ 2100.000,00 onde será justificado
pelo responsável da ação sacha. Devidos as eventualidades ocorridas nos processos destacados há um valor a distribuir de R$
310.000,00 que será regularizado somente após a conclusão dos editais em andamento.
O detalhamento dos valores dos projetos está apresentado na planilha em anexo para melhor entendimento. Os valores liquidados ainda
não foram pagos, por esse motivo não temos fotos de projetos realizados para anexar.
É preciso destacar que o valor de R$ 310.000,00 liquidado em março foi alocado na cidade de Goiânia por ainda não ter sido distribuído
aos proponentes classificados pelo Fundo Cultural. O valor físico também só poderá ser informado após a conclusão dos repasses e
execução dos projetos (#). Destaca-se na planilha abaixo os municípios dos projetos aprovados com valores liquidados.
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AÇÃO: 2056 - PROMOÇÃO DAS ARTES INTEGRADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Não houve alocação de recursos para execução de atividades via edital. No entanto, foram contratados músicos e artistas para a
realização de vários concertos da Orquestra Filarmônica de Goiás, a realização de festivais gastronômicos em Montes Belos, Cidade de
Goiás e Brazabrantes e a realização da 66ª Caçada da Rainha em Colinas do Sul.
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AÇÃO: 2057 - PROMOÇÃO DAS ARTES VISUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Apoiar propostas culturais na área de Artes Visuais com o objetivo de estimular os diversos elos da cadeia produtiva do setor e ações que
dialoguem com outros segmentos, tendo as Artes Visuais como objeto predominante. Exemplos: propostas de instalação e manutenção
de ateliês coletivos; curadoria e montagem de exposição; formação e/ou qualificação para artistas, técnicos, críticos de arte, curadores e
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outros agentes da área; realização de seminários, fóruns, palestra sobre artes visuais e suas interfaces; realização de mostras, feiras e
atividades do gênero; circulação regional e/ou nacional de exposições; publicação ou reedição e distribuição de catálogos, livros. Nas
tabelas se destacam os municípios contemplados referentes aos projetos liquidados.
Não foi possível a apresentação de resultados da meta física cujo valor do orçamento foi liquidado em dezembro de 2018, pois as
inscrições referentes aos editais de 2018 foram abertas dia 19/12/2018 com encerramento dia 06/02/2019. Após o término das inscrições
e conclusão dos projetos aprovados os resultados serão devidamente informados.

OBSERVAÇÕES
Dos projetos referentes ao Edital 15/2017 Fomento as Artes Visuais foram pagos 3 projetos, sendo que o projeto 24º Salão Anapolino de
Artes ainda não foi executado.
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AÇÃO: 3016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
No Palácio Conde dos Arcos, localizado na Praça Tasso Camargo, nº 1, no Centro na Cidade de Goiás, antiga sede do governo do
estado de Goiás, foi feita a Restauração de Esquadrias e Pintura Geral. O Palácio, que hoje funciona como centro de atividades culturais,
recebeu um investimento de R$ 107.210,39 para realização da obra.
No Museu Pedro Ludovico Teixeira, localizado na Rua 25, n° 66, Setor Sul em Goiânia, foi realizada a Instalação de subcobertura, calhas,
rufos e pintura geral do edifício. O valor total para realização da obra foi de R$ 117.242,20.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1014 - PROGRAMA APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Este Programa visa proporcionar formação inicial e continuada aos profissionais da educação, com o aprimoramento dos conhecimentos
e dos métodos pedagógicos que facilitem e maximizem os resultados positivos do processo ensino aprendizagem buscando excelência e
equidade; valorizar a prática profissional como momento de construção e ampliação do conhecimento, garantindo a atualização desse
profissional que já atua na escola, buscando assim, a valorização, a melhoria das condições da carreira e do desenvolvimento
profissional.
Assim, essas ações possibilitam a melhoria na formação dos profissionais que atuam diretamente na educação em sala de aula, física ou
virtual, aprimorando as práticas pedagógicas ao mesmo tempo que promove o estimulo contínuo do professor, retribuindo o
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desenvolvimento percebido nos indicadores de desempenho de sua atuação, própria do ofício como educador.
O Programa Formação pela Escola, em parceria com o FNDE, promoveu a formação de gestores, técnicos e conselheiros da área da
educação quanto aos programas financiados pelo próprio FNDE, atendendo 112 municípios goianos com cursos de Competências
Básicas, Formação de Tutoria, Programa Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional de Alimentação Escolar, Programa de Transporte
Escolar e o Programa de Livros, com a capacitação de 9.600 cursistas.
Além dessas ações acima, o Programa 1014 possui outras ações voltadas ao fortalecimento e desenvolvimento da Gestão Escolar, por
meio da atuação de tutoria focal, projeto de coordenação de Pais e desenvolvimento de gestão focada nos resultados.
Desta forma, a melhora no desempenho da gestão escolar proporciona uma série de mudanças e melhorias nos resultados de
aprendizagem, podendo ser sentida nas avaliações como a ADA (Avaliação Dirigida Amostral) e o IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica). Além disso, gera maior aproximação da comunidade escolar, estimulando a participação dos pais de alunos no
ambiente escolar e desenvolvimento de estratégias.
AÇÃO: 2058 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
As Formações Inicial e Continuada, Presencial e a Distância dos Profissionais da Educação têm o objetivo de proporcionar aos servidores
da rede estadual de ensino de Goiás a formação continuada em serviço, visando à melhoria das práticas pedagógicas e,
consequentemente, os resultados de aprendizagem, os quais podem ser evidenciados nos resultados das avaliações internas e externas
realizadas no âmbito escolar. As atividades realizadas em 2018 foram:
- 02 (duas) formações acerca do Programa Alfabetização Socioemocional para Diretores de Núcleo Pedagógico das Coordenadorias
Regionais de Educação, Cultura e Esporte, Tutores Educacionais e Assessores de Gestão Pedagógica, com 16 horas de duração cada;
- (02) duas oficinas formativas, em polos, acerca do Projeto Tutoria Pedagógica para os 330 Tutores Educacionais da rede, com 8 horas
de duração cada;
- 12 (doze) formações mensais para gestores escolares e coordenadores pedagógicos das unidades educacionais da rede estadual de
ensino, com 4 horas de duração cada.
- O desenvolvimento do Programa Formação pela Escola, em parceria com o FNDE promoveu a formação de gestores, técnicos e
conselheiros da área de educação quanto aos programas financiados pelo FNDE, atendendo a 112 municípios goianos, em cursos como:
Competências Básicas; Formação de tutoria; Programa Dinheiro Direto na Escola; Programa Nacional de Alimentação Escolar; Programa
de transporte Escolar e Programa de Livros. Isso possibilitou, até o momento, a conclusão de 9.600 cursistas.
No dia 08 de junho de 2018 ocorreu a II Conferência Internacional Repacificar – Educação Família- Novos Paradigmas com a
participação de 400 servidores presenciais e 1449 participações online. Tiveram como palestrantes o chinês Jiang Xue-Qin, responsável
pela reformulação da educação na China, que palestrou sobre sua experiência com diferentes modelos de educação e o outro palestrante
foi Rossandro Klinjey, onde compartilhou suas ideias sobre estruturas familiares e como auxiliar no processo de educação. Ocorreu a
entrega do Prêmio Educador Confúcio 2018. Criada em 2017, a conferência propõe reunir especialistas em educação e desenvolvimento
social para troca de experiências e novos paradigmas que podem contribuir para ações concretas e gerar transformações positivas. O
evento vem impulsionar a Iniciativa Josho – Desenvolvimento Humano no Coração da Escola, em disseminação no Estado de Goiás. A
SEDUCE ofereceu formação para 150 (cento e cinquenta) profissionais da educação, sendo os diretores de núcleo administrativo,
coordenadores regionais e equipe técnica responsável pelo Sistema REC.

OBSERVAÇÕES
Deve ser assegurado o direito de todos à educação e especificamente no que diz respeito à acessibilidade de pessoas com deficiência e
limitações pedagógicas intelectuais, físicas e emocionais. Vale ressaltar que atualmente a rede acompanha e monitora hoje 26.375
estudantes deste público alvo. E conta com a atuação específica de 3.473 professores de apoio,40 mediadores (sendo um em cada
CRECE s) ,437 professores de AEE (atendimento educacional especializado), 409 intérpretes e 30 profissionais de Equipe
Multiprofissional.
A educação especial de acordo com as políticas públicas é concebida como uma das modalidades da educação nacional que perpassa o
sistema educacional em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. É oferecida como um conjunto de serviços e recursos
especializados para complementar e suplementar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação e demais necessidades especiais transitórias e/ou permanentes, de modo a
garantir o desenvolvimento de suas potencialidades sociais, políticas, psicológicas, criativas e produtivas para a formação cidadã
(Resolução CEE n º 7, de 15 de dezembro de 2.006).Nesse sentido, a SEDUCE visa dar suporte pedagógico, acompanhamento e
monitoramento aos atores público da inclusão, bem como, as ações referentes ao atendimento educacional especializado.
Formação para Coordenadores Regionais, Diretores de Núcleos Pedagógicos e Mediadores da Inclusão
• Objetivo: orientá-los sobre as diretrizes da Superintendência de Inclusão/Gerência de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva.
• Número de participantes: 110
• Total de encontros: 01.
Formação continuada: Formação continuada em educação especial na perspectiva da educação inclusiva
• Objetivo: orientar sobre as diretrizes da Superintendência de Inclusão/Gerência de Educação Especial na perspectiva da educação
inclusiva e quanto aos instrumentos de registro e avaliação dos estudantes público da educação especial.
• Carga horária: 8 horas.
• Público: coordenadores regionais, diretores de núcleo pedagógico, mediadores da inclusão, tutores educacionais, gestores de unidades
educacionais, coordenadores pedagógicos, professores de atendimento educacional especializado, professores de apoio, intérpretes e
equipe multiprofissional.
Formação: Entrega de Notebooks e Formação continuada para o uso de tecnologias assistivas como recurso pedagógico para
estudantes cegos
• Objetivo: orientar quanto ao uso do software para leitura de tela – NVDA.
• Carga horária de 8 horas.
• Público: coordenadores regionais, gestores de unidades educacionais, professores de AEE (atendimento educacional especializado),
estudantes cegos, coordenadores pedagógicos e/ou professor regente.
• Período: setembro e outubro de 2018.
Curso Libras módulos I, II, III, IV e V, oferecemos no primeiro semestre 710 vagas e 661 inscritos e concluintes, no curso básico em
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tradução e interpretação módulos I, II e III 150 vagas e 103 inscritos e concluintes, destes 80% são profissionais da rede estadual (rede
de apoio, regentes, professores das diversas áreas, gestores e coordenadores pedagógicos e administrativos) e 20% a comunidade em
geral.
Curso de Licenciatura Intercultural. SEDUCE em parceria com UFG.
Local – Núcleo de Educação Intercultural Takinahaky - UFG/Goiânia-Go.
22 A 26/02 – Formação nas Escolas do Campo e Quilombola.
CRECE/ Município: Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre.
Público: coordenadora regional, equipe gestores das escolas Kalunga, tutores, diretores de núcleos pedagógicos da CRECE, professores
das redes estaduais e municipais.
Objetivos - Encontro de Formação de Professores das Escolas do Campo e Quilombola inscritos no Programa Escola da Terra em Goiás,
nos municípios de Cavalcante e Monte alegre; Orientação à equipe gestora e professores das escolas Kalunga sobre a produção de
curtas metragens para mostra durante o FICA/TENDA MULTIÉTNICA, na CRECE DE Campo Belos. Acompanhamento e orientação à
equipe gestora das escolas Kalunga e equipe da CRECE sobre organização administrativo-pedagógico das escolas Kalunga: livro
didático, material de apoio pedagógico, kit material escolar, calendário escolar 2018.
16/03 A 18/03 – Encontro de Formação de Professores das Escolas do Campo, Quilombolas e Indígenas participantes do Programa
Escola da Terra.
Municípios: Corumbaíba e Orizona.
12 A 15/ 06 - Programa de Formação de Professores da Educação Escolar Indígena de Goiás, sobre a temática: Identidade,
Interculturalidade e Currículo da Educação Escolar Indígena. Tendo como objetivos aprofundar as especificidades da educação escolar
indígena em Goiás, criar o Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena e validar a proposta de educação indígena em Goiás.
Local – Aldeia Carretão, município de Rubiataba e Nova América-Go (Território Tapuia).
27 A 30/06 - Programa de Formação de Docentes das Escolas Quilombolas - IV etapa, com a Temática: Identidade, Saberes
Interculturais e Currículo das Escolas Quilombolas.
Local: Pirenópolis - GO
O encontro teve como objetivo subsidiar e fortalecer a ação pedagógica dos docentes das Escolas Quilombolas do Estado de Goiás por
meio de palestras, rodas de conversa e oficinas e apresentações culturais.
20 a 23/08 – Curso: Tradução e Interpretação Transcultural/UFG - Faculdade de Letras.
Laboratório de Política da Diversidade Linguística e Cultural - Obiah Grupo Transdisciplinar de Estudos Interculturais da Linguagem
Carga Horária – 120 horas (60h presencias e 60h não presenciais).
Professora Coordenadora – Profª. Drª. Tânia Ferreira Rezende.
Local – Auditório do NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional.
Equipe:
Tânia Ferreira Rezende – (coordenadora) português, língua de relações transculturais;
Hildomar José de Lima – Libras, Português para/com surdos;
Karla Alves de Araújo França Castanheira – Semiótica dos espaços;
Jordana Avelino dos Reis – Aspectos do Letramento na Educação Básica;
Ludmila Pereira de Almeida – Letramento abolicionista;
Margareth Cavalcante de Castro Lobato – Linguagem, Educação e Tecnologia;
Wilton Divino da Silva Júnior – Análise do Discurso.
Objetivo - O curso se destina a profissionais da educação que atuam com grupos considerados vulneráveis ou em risco social ou, ainda,
em situação de inclusão, tais como as pessoas surdas, cegas, os povos indígenas, quilombolas, imigrantes, dentre outros.
SEMINÁRIO PSE: ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS INFANTO JUVENIL
A SEDUCE em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde realizou o Seminário do PSE: “Enfrentamento às violências infanto-juvenis”,
no dia 15/08/2018, no Auditório do SEST/SUS (Superintendência de Educação em Saúde e Trabalho para o SUS) com o objetivo de
discutir possibilidades de enfrentamento às violências infanto-juvenis junto à comunidade escolar.
Participaram do Seminário 150 profissionais entre coordenadores (as) das CRECE; articuladores (as) PSE; apoiadores da saúde;
gestores educacionais das unidades educacionais pactuadas ao Programa; Rede de Atenção (CAPS, CRAS, CREAS); Instituições de
ensino superior, conselhos tutelares e Ministério Público.
Nos meses de agosto a novembro aconteceram os Encontros Intersetoriais do PSE: “Enfrentamento às Violências Infanto-juvenis” tem
como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar os/as articuladores/as do Programa Saúde na Escola - PSE das Coordenações Regionais
de Educação, Cultura e Esporte e os gestores das unidades educacionais pactuadas ao PSE, assim como os agentes da Secretária de
Saúde da importância e eficácia do suporte do Ministério Público, conselhos tutelares e das redes de atenção social (municipal e
estadual) nos casos de violências contra as crianças e adolescentes.
Os resultados do desenvolvimento das ações do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) são:
O Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC foi uma ação do Governo Federal de Formação Continuada para
professores alfabetizadores para estudantes de primeiro ao terceiro anos e em 2017 contou com formações para mais duas categorias de
educação sendo a educação infantil e o Programa Novo Mais Educação.
O Programa consistiu em formações presenciais em Goiânia com professores representantes das categorias citadas, para posterior
multiplicação das formações em polos distribuídos pelo interior do Estado.
Em 2018 aconteceu a última execução do PNAIC encerrando as atividades em junho do corrente ano.
Desenvolvimento de ações do Programa Mais alfabetização (PMALFA) resultados: até 30/09/2018:
Total de alunos atendidos: 5008 em turmas de 1º e 2º ano;
Total de escolas: 115 unidades escolares, distribuídas em 32 Regionais de Educação;
Total de turmas: 232;
Total de assistentes de alfabetização (voluntários): 167;
Total de professores alfabetizadores: 244;
Total de coordenadores pedagógicos: 124;
Total de técnicos CRECE/SEDUCE: 117;
Observações:
O PMALFA – Programa Mais Alfabetização
É um programa do Governo Federal, criado com o objetivo de melhorar a proficiência dos estudantes em alfabetização, num claro esforço
para o cumprimento da Meta 5, do PNE. O Programa consiste em manter um auxiliar de alfabetização durante 5 horas semanais
juntamente com o professor alfabetizador executando atividades específicas em sala de aula. Os estudantes realizam duas avaliações
em língua portuguesa e matemática, sendo esta avaliação de entrada e de percurso, e uma avaliação de saída com a finalidade de
acompanhar a evolução dos estudantes atendidos ao longo de 6 meses de execução do Programa, no ano letivo.
Além disso, é realizada uma avaliação de fluência de leitura, em um grupo nacional amostral, com o uso da tecnologia da informação,
através da coleta de dados via aplicativo para smartphone e upload da gravação para o suporte técnico do Centro de Apoio à Educação a
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Distância - CAED da Universidade de Juiz de Fora, onde os dados são tratados. Outrossim, o Programa também conta com a formação
continuada e à distância de todos os atores envolvidos no processo – coordenadores estaduais, técnicos das CRECES, gestores,
coordenadores pedagógicos, professores alfabetizadores e assistentes de alfabetização, através de desenvolvimentos profissional
realizado diretamente na plataforma educacional do CAED; ademais também é disponibilizado para os técnicos um sistema de
monitoramento dos dados inseridos bem como um feedback pedagógico das avaliações realizadas.
Além de toda a sistemática de acompanhamento via sistema, o programa conta com um coordenador estadual que faz toda articulação
junto ao MEC para então realizar um acompanhamento mais eficaz junto às regionais atendidas pelo o programa.
Em junho de 2018 foi realizada a 1ª Reunião de Coordenadores estaduais em Juiz de Fora/Rio com o objetivo de repassar orientações
específicas em relação à sistemática de Acompanhamento do Programa.
Nos dias 23 e 24 de julho do corrente ano aconteceu na cidade do Rio de Janeiro a 2ª Reunião com os coordenadores estaduais no
sentido de orientar a respeito das ações pedagógicas a serem executadas.
No dia 21 de agosto em Goiânia aconteceu o “I Encontro Pedagógico do PMALFA - Discutindo as boas práticas: uma ação necessária”,
com participação de professores, coordenadores pedagógicos e tutores educacionais das unidades escolares que executam o Programa,
com uma pauta voltada para a reflexão a respeito da alfabetização e letramento e análise de dados dos resultados da avaliação de
diagnósticos.
FORMAÇÃO EDUCAÇÃO INTEGRAL EM TEMPO INTEGRAL – Fundamental e Médio
Tendo em vista o direito a uma educação de qualidade e ajustada às necessidades dos jovens, em 2018, por meio do Programa de
Fomento à implantação de escolas em tempo integral do Ministério da Educação, foram implantadas mais 19 Escolas de Ensino Médio
em Tempo Integral, perfazendo um total de 61 Centros de Ensino em período integral de Ensino Médio. Com relação às Escolas de
Tempo Integral de Ensino Fundamental, foram implantadas mais 10, totalizando 148 unidades escolares que ofertam essa modalidade no
Estado.
Essa nova perspectiva de escola traz em seu bojo o protagonismo juvenil, a formação continuada, a corresponsabilidade, a excelência
em gestão e a replicabilidade, premissas que norteiam os modelos de gestão e pedagógico. Essas premissas associadas a instrumentos
de gestão específicos do modelo garantem a participação ativa de estudantes, gestores, professores e comunidade escolar na
construção de uma nova perspectiva de educação na qual todos são corresponsáveis pelo projeto escolar.
Nesse sentido, nos centros de ensino em período integral de ensino médio goianos, o jovem é considerado como fonte de solução, de
iniciativa, de ação e compromisso, os quais apoiados pela equipe escolar tornam-se protagonistas conscientes de seu papel na
construção de seus projetos de vida e de sua atuação em sociedade, aspectos fortalecem o desenvolvimento de competências cognitivas
e socioemocionais fundamentais para se viver no século XXI. Tendo em vista a implementação e consolidação dessas 29 unidades
escolares implantadas a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, realizou 02 formações durante o mês de janeiro deste ano, sendo
uma formação direcionada para as equipes escolares (grupo gestor e professores) atendendo aproximadamente 600 servidores da Rede
Estadual de Educação e a outra formação voltada para o trabalho com os estudantes, as quais visavam a formação de jovens
protagonistas. Além dessas duas formações, foi realizada uma terceira em Valparaíso a fim de atender as equipes escolares específicas
das CRECEs de Luziânia e Novo Gama, as quais não participaram da formação realizada em Pirenópolis.
É importante salientar também que foram realizadas diversas formações específicas durante os meses de fevereiro, março e abril para
atender algumas escolas que procuraram a Gerência de Educação Integral de Ensino Fundamental.
No mês de setembro, foi realizada uma formação de aprofundamento para as equipes gestoras das escolas de tempo integral de ensino
fundamental na qual foi possível socializar experiências de práticas exitosas a partir de mesas redondas e discutir/refletir acerca do
protagonismo juvenil e tutoria, iniciação científica, as competências gerais na BNCC na perspectiva da educação integral e sobre as
bases gerais do modelo pedagógico e de gestão que norteiam o trabalho nessas escolas. Essa formação foi realizada na Pousada dos
Pirineus, na cidade de Pirenópolis e contou com um público de aproximadamente 500 pessoas.
Observações (40000 caracteres):
As formações realizadas em 2018 contribuíram, significativamente, para que a rede pública estadual de Goiás alcançasse os primeiros
lugares no Ideb 2017, sendo o estado que mais cresceu em termos de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática.
A capacitação desses profissionais torná-los-á multiplicadores para realizarem abordagens às situações de conflitos e crises, de forma
preventiva, de forma interventiva e restaurativa, garantindo relações mais saudáveis no âmbito escolar, preceito este tão necessário para
o fortalecimento das escolas com vistas à qualidade de ensino para todos. Já a formação de avaliação de desempenho se deu através da
contratação de serviços de pessoa jurídica para locação de espaço, fornecimento de alimentação e hospedagem para a realização de
formação, nos dias 16, 17 e 18 de agosto, hotel Golden Dolphin, em Caldas Novas. Processo nº 201800006010350.
Vale destacar que R$ 20.000,00 (vinte mil reais) liquidado para a Crece de Anapólis realizar capacitação de professores foi devolvido. No
entanto, como até a presente data a liquidação não foi cancelada, o valor foi alocado para Anápolis sem informação do correspondente
valor físico (#).
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AÇÃO: 2059 - FORTALECIMENTO DA CARREIRA E ADOÇÃO DO SISTEMA DE BÔNUS POR DESEMPENHO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Pagamento do Bônus de Incentivo Educacional, conforme a Lei nº 20.366, de 11 de dezembro de 2018. Serão pagos os servidores
contemplados na folha referente ao mês de dezembro.
Primeiro semestre:
Valor R$ 11.637.260,36.
Quantidade de servidores contemplados: 12.778.
Segundo semestre:
Valor R$ 11.010.341,81.
Quantidade de servidores contemplados: 12.131.
Bônus de Incentivo Educacional (Programa Reconhecer), tem como objetivo assegurar a assiduidade e comprometimento do professor
efetivo em sala de aula, coordenador pedagógico, coordenadores de área e de núcleo diversificado das Escolas de Tempo Integral,
professores que atuam na sala de leitura das escolas de tempo integral, professores do núcleo diversificado das escolas de tempo
integral, tutores educacionais e grupo gestor melhorando, assim, a qualidade do ensino aprendizagem. Sendo imprescindível para o
reconhecimento e valorização dos profissionais contemplados.

OBSERVAÇÕES
É preciso destacar que o valor físico realizado foi alocado totalmente em Goiânia devido ao fato de que o produto é monitorado por
município e como a edição da Lei para a concessão do bônus foi dentro do mês de dezembro e ainda não houve nem empenho do valor
que será pago o relatório com a individualização dos dados por município ainda não foi consolidado (#).
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AÇÃO: 2060 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Superintendência de Gestão de Pessoas por meio da Gerência de Avaliação de Desempenho, disponibilizou a avaliação de
desempenho dos servidores efetivos da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, referente ao ano de 2017, via sistema.
Com o objetivo de atender todos os servidores efetivos estáveis da Seduce e otimizar a avaliação de desempenho, gerar dados
estatísticos, diminuir custos, desenvolver a educação, melhorar as condições de trabalho do servidor, independentemente do local onde
estiverem desenvolvendo suas atividades laborais. Foi designada uma Comissão Mista no âmbito de cada instituição e departamentos na
centralizada para avaliar os professores regentes e não-regentes e os servidores administrativos. Formada por cinco membros, somente
o presidente da comissão tem a permissão para vincular os servidores. Para viabilizar os registros individuais de cada servidor no
processo avaliativo são disponibilizados dois instrumentos: autoavaliação e avaliação do servidor pela comissão.
Servidores efetivos da Seduce: 25.991.
Servidores de licença ou não vinculados: 479.
Servidores que realizaram a prática avaliativa: 23.950.
Não participaram da prática avaliativa os servidores que se encontram em gozo de licença de qualquer natureza por período superior a
180 (cento e oitenta) dias.

OBSERVAÇÕES
Tivemos desafios para a conclusão do Sistema de Avaliação, no entanto, foram avaliados 98,39% dos profissionais da educação. Vale
destacar, que o resultado foi apresentado totalizado pelo Estado e não pelos municípios. Diante desta situação e da impossibilidade de
obter a individualização dos dados por município o resultado da meta física foi alocado no município de Goiânia.
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AÇÃO: 3155 - GMC - TUTORIA FOCAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O projeto Tutoria Focal 2018, desenvolvido pela SEDUCE, por meio da Superintendência de Gestão Pedagógica trouxe um enfoque
direcionado e orientador em 20 escolas sendo 12 nas Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte de Aparecida e 8 na de
Trindade.
Consiste no fortalecimento da tutoria pedagógica nos aspectos conceituais e atitudinais para o aprimoramento profissional com ênfase na
gestão, qualificação do Plano Político Pedagógico e Plano de Ação a partir da formação em serviço.
Para tanto, Diretores de Núcleos Pedagógicos - DNPs e Tutores Educacionais - TEs participaram de formação específica e tiveram o
suporte pedagógico no decorrer de 5 meses, com observação, análise e redirecionamento da prática pedagógica. O acompanhamento
semanal aos Diretores de Núcleos Pedagógicos - DNPs e Tutores - TEs possibilitaram o diagnóstico de pontos de atenção e o
aprimoramento da prática.
Nas unidades escolares foi feito um levantamento dos resultados considerando as avaliações internas e externas, a meta a ser
alcançada, a atuação da equipe gestora, as intervenções/ atuação do tutor educacional e o suporte/formação do diretor de núcleo
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pedagógico.
Entre os aspectos observados nas escolas, vale ressaltar: a fragilidade na gestão, falta de engajamento de diretores com a comunidade
escolar e com a própria equipe, número exagerado de professores faltosos, necessidade de reorganização do trabalho pedagógico, muita
dificuldade na realização dos feedbacks, tanto de priorização do tempo, quanto na qualidade dos mesmos, carência formativa de
Coordenadores Pedagógicos e professores contratados. Na maioria das escolas não há momentos formativos regulares para a reflexão
da prática e a dinâmica das atividades ocorrem sem o devido monitoramento.
Neste sentido foram realizadas ações de referência para o fortalecimento da prática do gestor/Tutor Educacional e Diretor de Núcleo
Pedagógico, com ênfase em formação, no Plano de ação, feedback, gestão de sala, assiduidade, relações interpessoais,
responsabilização e qualidade das aulas.

OBSERVAÇÕES
O objetivo maior do projeto se cumpriu, na medida em que houve a qualificação da prática e o fortalecimento da gestão, com reflexo nos
resultados das UEs, o que se verifica na maioria delas pelos resultados obtidos no primeiro semestre nas avaliações internas e ADA, com
o aprimoramento dos feedbacks do DNP em relação ao TE e destes em rede colaborativa até chegar aos professores. Houve avanço
também na assiduidade dos professores e gestores e principalmente melhoria das aulas ministradas, com revisão dos instrumentos de
avaliação, didática, gestão de sala e de tempo.
No segundo semestre DNPs e TEs continuarão o acompanhamento pedagógico garantindo a sustentabilidade dos processos e a
crescente melhoria da gestão escolar, que se dará a partir da reestruturação dos Planos de Ação das mesmas, reflexão contínua da
prática, intervenções pontuais e apresentação de boas práticas das UEs para à CRECE.

AÇÃO: 3157 - GMC - GESTÃO ESCOLAR PARA RESULTADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A ação Gestão Escolar para Resultados está ligada a uma parceria com o Instituto Unibanco, utilizando a ferramenta Circuito de Gestão.
O foco dessa parceria é dar robustez para a gestão escolar, visando a melhoria dos resultados de aprendizagem dos estudantes do
Ensino Médio nas escolas da Rede Estadual de Educação. O acompanhamento contínuo e sistemático vem possibilitando correções de
rotas no percurso pedagógico da escola, refletindo nos resultados do IDEB, que em 2015 era 3,8 para 4,3 em 2017 (atingindo 1º lugar do
Brasil), demonstrando que a rede estadual vem melhorando a proficiência de seus estudantes, a partir de um grupo gestor mais focado
nas verdadeiras necessidades do estudante e da comunidade escolar.
Ações- Eventos formativos em 2018
Foram realizadas as seguintes ações:
• 2 Encontro com Coordenadores Regionais: 40 profissionais formados (Fevereiro/Setembro)
• Realização de acompanhamentos (in loco - semanalmente), pelos Tutores Educacionais, às Unidades Escolares de pactuação de metas
e planejamento, execução. Sistematizadas Reuniões de monitoramento e avaliação dos resultados (SMAR) e Correção de Rotas (de
acordo com cronograma anexo);
• Realização de 2 SMAR nas Unidades Escolares (de acordo com cronograma anexo);
• Realização de 2 Reunião de Boas Práticas (RBP) nas Regionais (25 a 29/06/2018 e 29/10 a 01/11/2018 de acordo com cronograma
anexo);
• Realização de 1 Seminário para Tutores – (08/08/2018) com 271 participantes;
• Realização de 2 Oficinas formativas para análise de resultados e de planos de ação e tomada de decisões: (Oficina I - 02 a 14 de
abril/18 - 359 participantes; Oficina II – 01 e 02 de agosto/2018 - 271 participantes);
• Lançamento de Curso em EaD para gestores e tutores educacionais.
Níveis da Sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados (SMAR) ano 2018
• Realizada a SMAR nível 1 - Reunião do Tutor com a escola para analisar resultados e avaliar sua situação em relação à meta (de
acordo com cronograma anexo SMAR-N1)
• Realizada a SMAR nível 2 - Reunião entre Coordenadores Regionais e Tutores para analisar resultados das escolas e avaliar a situação
em relação à meta; (de acordo com cronograma anexo SMAR-N2)
• Realizada a SMAR nível 3 - Reunião entre equipe da Seduce e Coordenadores Regionais para analisar resultados das escolas e avaliar
a situação em relação à meta; (de acordo com cronograma anexo SMAR-N3)
• Realizada a SMAR nível 4 - Reunião entre Secretária de Educação, equipe da Seduce, Coordenadores Regionais e Instituto Unibanco
para analisar os resultados do estado e avaliar a sua situação em relação à meta; (de acordo com cronograma anexo SMAR-N4)

OBSERVAÇÕES
Nesse ano de 2018, devido adversidades que o estado e a SEDUCE têm passado, os momentos/encontros formativos in loco não
aconteceram com a intensidade que foram programados, porém intensificaram-se os acompanhamentos a distância lançando mão de
diversas formas tecnológicas que os viabilizaram. E além disso, está sengo organizado um legado de boas práticas de gestores e
formadores para subsidiar o trabalho de 2019.
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AÇÃO: 3158 - GMC - COORDENADOR DE PAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Projeto visa aproximar escola, família e comunidade por meio da implementação de estratégias ajustadas com os planos de educação,
que fortaleçam os profissionais da rede e a participação social.
Promove o desenvolvimento e a estruturação da metodologia de trabalho a partir de encontros a serem realizadas com gestores
escolares, família e trabalho de mobilização para o tema com equipe técnica das secretarias.
O público alvo são: gestores e orientadores educacionais das escolas com encontros que visam aprofundar o debate sobre o tema,
associado ao conteúdo apresentado no painel “Os paradoxos e desafios na relação entre família, escola e comunidade; identificando
estratégias aplicáveis de difusão da temática relação família-escola para as unidades escolares da Regional, por meio da atuação da
equipe técnica e por meio da mobilização dos recursos e apoios, através da construção de sistemas e redes de apoio formais, sobretudo,
informais que permitam encontrar respostas flexíveis e individualizadas às necessidades de cada família, viabilizando momentos voltados
para o fortalecimento de competências dos pais para que estes desempenhem melhor o seu papel (empoderamento).

OBSERVAÇÕES
Os aspectos relevantes nesse projeto no trabalho com as famílias estabelece uma relação dialógica, considerando a família capaz de
encontrar saídas para seus problemas; verificando se a família compreende o processo de escolarização; partilhando responsabilidades e
favorecendo a colaboração entre famílias e profissionais com o estabelecimento de relações de efetiva parceria; fortalecendo ainda as
capacidades e competências da família necessárias para mobilizar recursos e não focalizando os aspectos fracos ou deficitários da
família para o desenvolvendo de uma atitude compreensiva (de quem busca compreender o fenômeno) e não valorativa (baseada em
julgamentos de valor, frequentemente baseados em preconceitos), procurando compreender os referenciais da família, sem julgá-la a
partir dos próprios referenciais e promover um sentido de comunidade, através da facilitação de contatos entre pessoas que partilham
valores e necessidades, de tal forma que criem interdependências mutuamente benéficas.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1015 - PROGRAMA ESPORTE EM AÇÃO - ESPORTE E LAZER PARA TODOS

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Através desse Programa a Superintencência Executiva de Esporte e Lazer desenvolveu um conjunto integrado de ações voltadas para o
desenvolvimento do ser humano, através da intensificação da prática esportiva e do lazer, fundamentado, principalmente, na premissa de
que o esporte, muito mais do que competição, é qualidade de vida saudável.
No segmento de idosos e pessoas com deficiência, as atividades físicas, esportivas e de lazer tiveram como foco principal proporcionar
uma integração com a comunidade, oportunizando a recuperação da autoestima e da autoconfiança e minimizando os distúrbios de
postura.
Além do convênio firmado com o Ministério do Esporte para a implementação de 01 núcleo do Programa de Esporte e Lazer na cidade de
Rubiataba (Processo nº 201600046001420) foram firmados convênios federais referentes à reforma e modernização da Praça de Esporte
do Setor dos Funcionários em Goiânia e da Vila do Esporte em Planaltina de Goiás.
AÇÃO: 2061 - ESPORTE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Realização de Festival Goias de Free Style (Nova Iguaçu de Goiás);
Aquisição de um bebedouro, purificador de água e garrafão para ser utilizado na Praça de Esportes do Setor dos Funcionários em
Goiânia;
Realização do Desafio Brasil de Esportes Radicais através de convênios com vários municípios conforme explicitado no campo das
observações.
Vale destacar que o valor físico realizado ainda não foi consolidado devido ao fato de várias das realizações serem através de convênios
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com os municípios com a duração de 12 meses, cujas prestações de contas ainda não foram recebidas (#).

OBSERVAÇÕES
Segue abaixo o detalhamento das realizações dos eventos por mês:
Mês de Março/18:
31862 - PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA INCENTIVADO / NUMERO
Segundo informações colhidas no processo original de nº 201700005007991 do Convênio nº 272/2018 que foi celebrado entre o Estado
de Goiás, por intermédio da SEDUCE e o Município de Vianópolis GO, para a realização do DESAFIO BRASIL DE ESPORTES
RADICAIS, emenda parlamentar Dep. ISO MOREIRA, no valor inicial de R$ 200.000,00 e depois suplementada com mais R$ 275.000,00
e seria realizado das datas de 16 e 17/09/2017 depois transferido para 10 e 11/03/2018 , no parecer ADSET- Nº 196/2018 ,continua o
evento como realização do DESAFIO BRASIL DE ESPORTES RADICAIS, mas o plano de trabalho apresentado já muda o evento para
ETAPA DE FORMULA 200 e não contem a previsão de público a ser atingido , o relatório de execução , com material fotográfico e
maiores detalhes da realização deste evento deverá ser apresentado junto com a Prestação de contas, conforme especificado nas
clausulas do convênio, porém como o convênio foi assinado em 16/03/2018 e tem vigência de 12 meses, esta prestação de contas ainda
não foi apresentada. mas como pode ser notado é que a execução deste evento foge da finalidade do produto inicial, que seria
PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA INCENTIVADO / NUMERO. Valor disponibilizado R$ 475.000,00
Mês de Maio/18:
31862 - PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA INCENTIVADO / NUMERO
- Segundo informações colhidas no processo original de nº 201800001001013, Convênio nº.344 /2018 firmado com o Mun. de São Miguel
do Passa Quatro , Convênio nº.350 /2018 firmado com o Mun. de Bela Vista de Goiás, Convênio nº.333 /2018 firmado com o Mun. de
Edeia para a realização JOGOS BRASILEIROS DA JUVENTUDE, emenda parlamentar Dep. MANOEL DE OLIVEIRA, mas através de
Pareceres, o evento foi alterado para ETAPA DE FORMULA 200 , como no processo não foi encontrado o plano de trabalho, não foi
possível mensurar o quantitativo de Público a ser beneficiado com o evento. O relatório de execução , com material fotográfico e maiores
detalhes da realização deste evento deverá ser apresentado junto com a prestação de contas, conforme especificado nas Clausulas do
convênio, porém como os convênio tem vigência de 12 meses, estas Prestação de Contas ainda não foram apresentadas. Mas como
pode ser notado, a execução deste evento foge da finalidade do produto inicial, que seria PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA
INCENTIVADO / NUMERO. Valor disponibilizado R$ 900.000,00 - Segundo informações colhidas no processo original nº
201700006009700. Projeto de Iniciação Esportiva Incentivado/ Aquisição de Material Esportivo e Recreativo, destinado a atender as
demandas da Praça de Esportes do Setor dos Funcionários . Valor disponibilizado R$ 41.250,00
Mês de Junho/18:
31862 - PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA INCENTIVADO / NUMERO
- Segundo informações colhidas no processo original nº 201800001001013. Convenio N. 048/2018 firmado com o município de São
Miguel do Passa Quatro e entre o Estado de Goiás, através da SEDUCE para realização dos JOGOS BRASILEIROS DA JUVENTUDE,
com emenda do Deputado Manoel de Oliveira, mas através de Pareceres, Ofícios e Planos de Trabalho apresentados já muda o evento
para ETAPA DE FORMULA 200 nas datas de 12 e 13/05, Despacho 057/2018 fala em Edeia, Ofício nº 2310/2018 SEI – SEGPLAN
comunicando que foi transferido para Edéia DESPACHO Nº 856/2018 SEI - GGCC- 15991 volta a a ser em São Miguel do Passa Quatro,
Observado se que essemesmo processo e convênio já consta como liquidado no mês de maio/18.
- Segundo informações colhidas no processo original nº 201800001001014, Convênio nº 372/2018 entre o Mun. de Guapo e Estado de
Goiás, através da SEDUCE para a realização dos JOGOS BRASILEIROS DA JUVENTUDE, com emenda do Deputado Manoel de
Oliveira, através do oficio 1867/2018 transfere para São João D´Aliança a ser realizado em 06/05, DESPACHO Nº 776/2018 SEI - GGCC-
15991 , transfere data para 19 e 20/05, depois transfere para os dias 02 e 03/06, mas através de Pareceres, Ofícios apresentados já
muda o evento para ETAPA DE FORMULA 200. Como no processo não foi encontrado o Plano de Trabalho, não foi possível mensurar o
quantitativo de Público a ser beneficiado com o Evento.
- Segundo informações colhidas no processo original nº 201800042001215, Convenio 400/2018 entre o Estado de Goiás, por intermédio
da SEDUCE Com o Mun. de Senador Canedo – GO para realização do CIRCUITO GOIAS DE ESPORTE E LAZER, emenda do Dep.
Sergio Bravo, depois transformado em ETAPA DE FORMULA 200 realizado na data 02 e 03/06. Como no processo não foi encontrado o
plano de trabalho, não foi possível mensurar o quantitativo de público a ser beneficiado com o Evento. Os relatórios de execução , com
material fotográfico e maiores detalhes da realização deste evento deverá ser apresentado junto com a prestação de contas, conforme
especificado nas clausulas do convênio, porém como os convênio tem vigência de 12 meses, estas prestação de contas ainda não foram
apresentadas. Mas como pode ser notado é que a execução deste evento foge da finalidade do produto inicial, que seria PROJETO DE
INICIAÇÃO ESPORTIVA INCENTIVADO / NUMERO. Valor disponibilizado R$ 900.000,00.
Mês de Junho/18:
Segundo informações colhidas no processo original nº 201800042001214, Recurso destinado ao Evento FESTIVAL GOIAS DE FREE
STYLE em Nova Iguaçu GO, através de Emenda Parlamentar do deputado Sergio de Souza Bravo, Convenio 421/2018, depois
transferido para a cidade de Cachoeira de Goiás evento 24/06/2018, público estimado de 10 a 15 mil pessoas, município 1.400 hab.
segundo IBGE. O relatório de execução , com material fotográfico e maiores detalhes da realização deste evento deverá ser apresentado
junto com a Prestação de contas, conforme especificado nas Clausulas do convênio, porém como os convênio tem vigência de 12 meses,
estas prestação de contas ainda não foram apresentadas. Mas como pode ser notado é que a execução deste evento foge da finalidade
do produto inicial, que seria PROJETO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA INCENTIVADO / NUMERO. Valor disponibilizado R$ 160.000,00
- Segundo informações colhidas no processo original nº 201800001001041, Convênio nº 563/2018 entre o município de Palmeiras de
Goiás e Estado de Goiás, através da SEDUCE para a Realização dos JOGOS BRASILEIROS DA JUVENTUDE, com emenda do
Deputado Manoel de Oliveira, mas através de Pareceres, ofícios apresentados já muda o evento para ETAPA DE FORMULA 200, mas
que seria realizado na cidade de Bonfinopólis, data 19 e 20/05/18. Através do DESPACHO Nº 837/2018 SEI - GGCC- 15991, foi feita uma
recomendação para a não realização do evento em Bonfinópolis. Foi solicitada a transferência do Evento para Palmeiras de Goiás nos
dias 30/06 a 01/07 , data esta depois transferida para os dias 03 e 04/11. Como no processo não foi encontrado o plano de trabalho, não
foi possível mensurar o quantitativo de público a ser beneficiado com o Evento. O relatório de execução, com material fotográfico e
maiores detalhes da realização deste evento deverá ser apresentado junto com a Prestação de contas, conforme especificado nas
clausulas do convênio, porém como os convênio tem vigência de 12 meses, estas prestação de contas ainda não foram apresentadas.
Mas como pode ser notado é que a execução deste evento foge da finalidade do produto inicial, que seria projeto de iniciação esportiva
incentivado/número. Valor disponibilizado R$ 300.000,00.

AÇÃO: 2062 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE
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U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Construção de uma plataforma para acesso da imprensa quando de jogos no Ginásio Goiânia Arena (#).
AÇÃO: 2063 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER PARA TODOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
1- Aquisição de novos equipamentos de lazer, propiciando melhor atendimento;
2- Contratação e remoção de Professores de Educação Física para trabalhar com o lazer;
3- Formação na área de recreação e lazer para os Professores da Gerência;
4- Agenda de atendimento fixo em parceria com a AGETOP no projeto Lazer no Parque nos primeiros sábados de cada mês;
5- Agenda positiva de lazer em várias escolas da rede estadual;
6- Atendidas as cidades de Aragarças, São Miguel do Araguaia e Nova Crixás na Temporada Araguaia 2017 no mês de julho com
atividades esportivas e de lazer;
É importante salientar que é possível ampliar o número de atendimentos em todo território goiano. No entanto, vários foram os fatores
que dificultaram ampliar essa demanda, são eles:
1- Quadro de servidores reduzido. O número de servidores dos cargos de Professor de Educação Física, Instrutor de Técnica Esportiva e
Apoio Administrativo não é suficiente diante da demanda;
2- Falta de transporte com uso exclusivo para os atendimentos do lazer;
3- Dificuldade e limitação para contratação de Professores de Educação Física;
4- Demora no processo de licitação para aquisição de novos equipamentos;
5- Falta de recursos garantidos para execução das atividades programadas.
Mesmo diante do quadro de dificuldades apresentados, a equipe da Gerência de Esporte, Lazer e Programas Especiais trabalha com o
objetivo de oferecer qualidade na prestação de serviços à comunidade, reconhecendo o lazer como política pública essencial para a
população.

OBSERVAÇÕES
Um dos campos de intervenção e atuação do poder público é o lazer, caracterizado como um direito social garantido na constituição.
Desta forma, o governo e seus governantes deve atentar-se para a necessidade da construção de políticas públicas na área em questão
que visem de fato a garantia deste direito a todos os cidadãos de forma democrática e com qualidade. Partindo desta premissa, e sendo
a política pública de lazer objeto importante para a população,
desse modo, o trabalho foi desenvolvido sob a perspectiva do reconhecimento de que as políticas públicas voltadas ao lazer não devem
ser pensadas apenas para uma determinada parte da sociedade, ou com características restritas, mas para a sociedade no seu conjunto,
garantindo a diversidade e a inclusão de todos.
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AÇÃO: 2384 - DOAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (EMENDAS SANCIONADAS )

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Foram adquiridos 1.149 kits de material esportivo contendo bolas de campo, bolas de vôley, bolas de basquete, redes de campo e de
futsal, apitos e tatames, os quais foram doados para os seguintes municípios: Santa Terezinha de Goiás , Padre Bernardo, Professor
Jamil, Cezarina, Neropolis, Santa Rita do Araguaia, Silvânia, São Luís de Montes Belos, Palmeiras, Firminópolis, Alto Paraíso,
Mairipotaba, Gameleira de Goiás, Paraúna e Itajá.
Vale destacar que a obtenção dos dados e informações da meta física realizada junto aos responsáveis pela gestão orçamentária da
Ação ficou parcialmente prejudicada em decorrência de sucessivas mudanças na titularidade da mesma. Desse modo, a Seduce
implementará ações preventivas de forma a evitar a descontinuidade da série de informações em decorrência da rotatividade ou
negligência dos responsáveis pelas Ações. Processo nº 201800006052351 (#).

AÇÃO: 3017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE
6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Estão em vigência os seguintes convênios federais firmados entre a SEDUCE, via Superintendência Executiva de Esporte e Lazer, e o
Ministério do Esporte os seguintes convênios:
1 – Reforma e Modernização da Praça de Esporte do Setor dos Funcionários: Aguardando a Superintendência de Infraestrutura finalizar
os projetos de engenharia para reanálise pela Caixa Econômica Federal e após aprovação será realizado procedimento licitatório para a
execução da obra.
2 – Vila do Esporte em Planaltina de Goiás (Emenda Senadora Lúcia Vânia) – Aguardando reajustamento dos projetos de engenharia
solicitados pela Caixa Econômica Federal para finalizar a parte de documentação e ser autorizado o procedimento licitatório para a
execução da obra.

OBSERVAÇÕES
Vale destacar que apesar de todos os esforços realizados para obtenção de dados e informações da meta física realizada junto aos
responsáveis pela gestão orçamentária da Ação não se obteve sucesso. No entanto, estão em andamento medidas administrativas para
a apuração das responsabilidades - Processo Sei nº 201800006052351*.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA EXCELÊNCIA E EQUIDADE - AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BÁSICA

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

O presente Programa busca por meio de diversas ações e projetos postos em prática, desenvolver a educação básica possibilitando
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melhora no processo de aprendizagem dos alunos que compõem a Rede Estadual de Ensino. Suas ações direcionam recursos a
diversas finalidades buscando atender à diversas necessidades.
O Aprender Mais surge como proposta de ação pedagógica desta Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEDUCE que
visa contribuir na melhora e proficiência dos alunos, justamente naquelas disciplinas de maior dificuldade e importância que são
Matemática e Língua Portuguesa no formato de caderno de atividades, desenvolvido com base no currículo mínimo do Estado e da matriz
de referência do SAEB. Em 2018, foram produzidos 1.217.868 livros destinados aos alunos, e 60.906 livros destinados aos professores,
totalizando 1.278.774 livros a um custo total de R$ 5.100.675,42 (um milhão, cem mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e
dois centavos).
O programa permite desenvolver ações que atendam os alunos com necessidades especiais, com deficiências visuais e auditivas,
superdotados e com altas habilidades além de deficiência cognitiva e emocional.
Ocorre, ainda, o desenvolvimento de atividades extracurriculares como a “V Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente”
que utilizou como princípios os temas “Jovem Educa Jovem”, “Jovem Escolhe Jovem” e “Uma Geração Aprende Com a Outra”.
Participaram estudantes, professores e comunidade escolar desenvolvendo pesquisa, diálogo e reflexão sobre questões socioambientais,
desenvolvendo projeto de ação para transformar a realidade em que vivem, elegendo um representante para conduzir as ideias e
propostas acordadas na conferência.
Outra potente ação dentro do programa é o Sistema Estadual de Avalição Educacional – SAEGO, que produz um diagnóstico de
monitoramento indispensável para a melhoria da qualidade da educação na rede, alcançando as escolas públicas estaduais e
conveniadas em Goiás. Possibilita desenvolver indicadores que permitem avaliar o ensino e aprendizado recebido pelos alunos e a
atuação da unidade escolar nesse processo.
Acumulando vasto material em formato digital de fortalecimento no processo de aprendizagem dos alunos da nossa rede de ensino, o
Estado de Goiás resolveu criar o Projeto Parceiros do Ensino em Goiás – PEG, tendo inserido o mesmo no Goiás Mais Competitivo e
Inovador – GMCI, que tem como objetivo compartilhar tais conhecimentos com aqueles municípios goianos que queiram, de forma
gratuita e sem qualquer ônus, formalizar convênio para aplicação destes em sua rede municipal de ensino.
Outras ações destinadas a atender alunos em situações de vulnerabilidade social ou privados de liberdade, ações pedagógicas
destinadas a educação especial, à permanência e conclusão do Ensino Fundamental, educação integral com jornada ampliada e prêmio
de excelência.
AÇÃO: 2064 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE
DOCUMENTOS, PERIÓDICOS E LIVROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Esse projeto, ao contemplar as expectativas de aprendizagem do Currículo Referência do Estado de Goiás, abrange a Matriz de
Referência, elaborada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio (INEP), utilizada para diagnosticar, nos
estudantes, o domínio das habilidades mínimas dos anos finais, previstas em cada etapa da Educação Básica. Sua estruturação por
ano/série e bimestre contendo as expectativas de aprendizagem que dialogam com os descritores propostos no documento do INEP
contribui para o desenvolvimento das habilidades mínimas, avaliadas pela Matriz Referência, conforme mostra os gráficos.
Distribuição da reserva técnica do Programa Nacional do Livro Didático/FNDE
Total de livros entregues Reserva Técnica do Estado:
PNLD vigente: 22.473 livros / 514 manuais do professor
PNLD fora do triênio: 36.852 livros / 349 manuais do professor
Total de livros solicitados Reserva Técnica PDDE: 234.763

OBSERVAÇÕES
Não foi possível fechar a tempo o total de livros e manuais encaminhados às Unidades Escolares, através do envio direto do FNDE, uma
vez que o relatório final de distribuição ainda não foi concluído pois as escolas continuam recebendo livros didáticos para
complementação.
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AÇÃO: 2065 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU PRIVADOS
DE LIBERDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Produto 2740 – Alunos em situação de vulnerabilidade beneficiado com atividades nas áreas socioeducativa, cultural, desportiva e saúde:
foram atendidos 415 alunos.
A meta estipulada foi de 4500 estudantes em situação de vulnerabilidade, porém atendidos até o mês de agosto 415.Vale ressaltar que
há um alto rodizio desses estudantes e o atendimento fica vinculado a demanda de oferta e procura.
Produto 4152 – Aluno atendido com atividades educacionais nos centros de medida socioeducativas: foram atendidos 2.981 alunos.
A meta estipulada foi de 700 estudantes em atividades educacionais nos centros de medida socioeducativas, porém foram atendidos
2981. Este número foi atingido uma vez que os estudantes atendidos apresentam interesse relevante nesse tipo de atividade.

OBSERVAÇÕES
A ação 2065 é de suma relevância uma vez que o direito dos estudantes à educação é fundamental e previsto pela Constituição Federal
e enfatizado no Estatuto da Criança e do Adolescente desde 1990. Nesse contexto, ensinar torna se sinônimo de ressocializar e reinserir,
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no âmbito do cumprimento de medida socioeducativa, logo se faz necessário a garantia dessa ação, onde se torna um desafio complexo,
porém necessário de ser enfrentado.

AÇÃO: 2066 - CORREÇÃO DE FLUXO - IDADE/ANO ESCOLAR COMPATÍVEL COM A SÉRIE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
No ano de 2018 foram atendidos apenas 1.065 estudantes pelo Projeto Crescer Juntos em 14 Coordenações Regionais, envolvendo 34
escolas, com o total de 58 turmas. A meta do Projeto era atender a todos os estudantes que estavam em distorção série idade (ver
gráfico abaixo).
Por meio da análise dos resultados feito pelo grupo de técnicos pedagógicos da Superintendência do Ensino Fundamental, constatou-se
que 98% dos estudantes do projeto crescer juntos foram aprovados avançados. Os 2% foram evadidos por motivos não mencionados, o
que significa que a meta do Projeto Aprendizagem de 95% de aprovação com qualidade foi alcançada com sucesso.
Os números de distorção ainda são alarmantes no Estado de Goiás. O Projeto Crescer Juntos atende apenas aos Anos Finais, uma
reestruturação do projeto para que este começasse a atender a partir do 4º ano do Ensino Fundamental seria primordial, devido aos
dados revelados pelo Censo 2017, como pode ser observado nos gráficos.
No início do ano letivo, um cronograma foi feito para acompanhamento das turmas do Crescer Juntos. Os únicos acompanhamentos
pedagógicos que a equipe teve a oportunidade de realizar foram nas Unidades Presidente Artur da Costa e Silva, na CRECE de
Aparecida de Goiânia; no Colégio Estadual Plínio Jaime, na CRECE de Anápolis.
Na CRECE de São Luis de Montes Belos não há a implantação do projeto devido a falta de professor efetivo para assumir as turmas de
Crescer. No início de 2018 foi feita a solicitação pela regional para a implantação do projeto para duas turmas de Crescer Juntos I e duas
turmas de Crescer Juntos II, atendendo um total de 65 estudantes. O pedido foi indeferido pela Superintendência pela razão exposta
acima, seguindo as diretrizes da Rede Estadual.
Resultados:
Sob o viés das perspectivas críticas, as atividades de Língua Inglesa, Língua Portuguesa e de Estudo Orientado foram elaboradas para
as turmas em distorção série idade. Produzir atividades para apoio pedagógico sem conhecer a realidade das escolas que irão recebê-las
é um desafio muito grande. E para enfrentar tal desafio, é preciso uma quebra interior de perspectivas enraizadas para que as atividades
façam sentido, tanto para quem elabora, quanto para o professor que irá receber. Pennycook sugere que nós devemos entender as
relações sociais e ideológicas na sala de aula e suas relações com o mundo lá fora.
No ano de 2018, apesar de as atividades de Língua Inglesa e Língua Portuguesa estarem prontas, apenas as atividades de Estudo
Orientado produzidas para serem trabalhadas com o livro Tosco, de Gilberto Mattje, foram encaminhadas para as CRECEs, sinalizando,
assim, que os 1.065 estudantes do projeto Crescer Juntos ficaram sem atividades extras de dois componentes curriculares que
apresentam resultados abaixo da média. Complemento este relatório afirmando que houve solicitações das CRECEs para envio do
material e que o mesmo foi encaminhado para apreciação dos superiores.

OBSERVAÇÕES
A Seduce distribuiu os livros Tosco e encaminhou via email para s CRECEs que implementaram o Projeto Crescer Juntos em 2018 as
atividades elaboradas, sob as perspectivas críticas, para serem aplicadas pelo professor de Estudo Orientado com o objetivo de subsidiar
o trabalho pedagógico do professor em sala de aula.
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AÇÃO: 2067 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
No primeiro semestre deste ano foi ofertado o Curso Técnico em Infraestrutura, que consiste na formação profissional técnica para
profissionais que atuam em áreas de apoio às atividades pedagógicas e administrativas nas escolas públicas de educação básica,
visando o desenvolvimento de competências para atuar numa habilitação específica, sem perder a noção da totalidade da função social
da educação. A procura foi intensa e as vagas ofertadas foram preenchidas em tempo recorde. Nessa etapa 200 Profissionais da
Educação foram habilitados.
Posteriormente, foram abertas as vagas para alunos do Ensino Médio, Curso: Técnico em Meio Ambiente, o qual tem por finalidade
formar profissionais que venham a atuar na intervenção dos impactos causados no meio ambiente, pela ação de indivíduos,
comunidades, empresas e quaisquer outros atores que de uma forma ou de outra, utilizem de forma insensata e insustentável os
recursos naturais renováveis e não renováveis no âmbito das zonas rural e urbana. 330 alunos de Ensino Médio concluíram o curso.
Em seguida foram abertas as vagas para os alunos do Ensino Médio interessados no Curso Técnico em Lazer, com vistas a formar
profissionais, como cidadãos éticos e com capacidade técnica, política e competência para planejar, promover, empreender, executar,
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gerenciar e avaliar, de forma participativa e mobilizadora, atividades que tenham em vista principalmente, o aproveitamento do tempo
disponível e o desenvolvimento pessoal e comunitário do cidadão. Nessa turma, 301 alunos de Ensino Médio concluíram o curso.
O último Curso ofertado foi o de Formação de Profissionais em EaD, para atuarem em tutoria de cursos a distância, oferecendo noções
básicas de ambiente virtual de aprendizagem, concepções em EAD, tutoria e mediação pedagógica e administração do ambiente Moodle.
Em poucos dias as vagas se esgotaram e 140 profissionais concluíram o curso.

AÇÃO: 2068 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Ação 2068 foi desenvolvida com muito êxito em 2018, apesar dos inúmeros desafios encontrados. Os impactos positivos observados
foram resultados de uma gama de atividades aplicadas, com destaque para as abaixo relacionadas:
1.Programa Brasil Alfabetizado – Resolução CD/FNDE nº 09/2016, através do qual se deu a aquisição de material de expediente e
pedagógico para o alfabetizador e alfabetizando.
2.Projeto Revitalização Pedagógica: Um resgate para a Cidadania – Educação Prisional,através do qual foi iniciado procedimento de
aquisição de acervo bibliográfico para as unidades prisionais da Educação de Jovens e Adultos.
3.Implantação e implementação do Projeto Pedagógico para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) para a redução do analfabetismo
funcional, a criação de oportunidades para os estudos dos jovens classificados com o indicador de jovem NEM-NEM-NEM. (PROFEN).
4.Repasse de recursos financeiros para as unidades escolares certificadoras do Exame Nacional para Certificação de competências de
Jovens e Adultos - ENCCEJA.
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AÇÃO: 2069 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Produto 4226-. Número de alunos atendidos pelo NAEH
2014 - 847
2015 - 850
2016 - 1336
2017 - 1450
2018 - 850
1º SEMESTRE
Produto 4227 – Aluno atendido pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades NAAH/S: foram atendidos 429 alunos. A meta para este
produto é vinculada à demanda do núcleo.
Produto 4228 – Aluno atendido pelo Centro de Capacitação de Prof. da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez: foram
atendidos 1045. Este produto tem por meta 946 atendimentos a estudantes surdos.
Produto 4229 – Aluno atendido pelo Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual – CAP/CEBRAV: foram atendidos
350 alunos. Este produto tem por meta 824 atendimentos à estudantes cegos. Não foi alcançado a meta uma vez que o núcleo oferta
conforme a demanda e toda demanda que chegou até o núcleo foi atendida.
Produto 4230 – Aluno com deficiência intelectual, física e sensorial e transtornos globais do desenvolvimento atendido p/ CAEES: foram
atendidos 3.704 alunos. Este produto tem por meta 676 estudantes atendimentos à estudantes específicos deste público acima citado,
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porém os atendimentos são vinculados conforme a demanda de procura, logo a meta foi alcançada.
Produto 4231 – Aluno deficiente visual atendido com livros digitais e complementos em braile: foram atendidos 350 alunos. Este produto
tem por meta 824 atendimentos à estudantes que precisam de material pedagógico que viabilizem a aprendizagem de estudantes cegos
e com baixa visão. Tal atendimento se dá conforme a demanda de procura e foram atendidas as demandas que chegaram.
Produto 4232: Alunos de escolas conveniadas atendidos com ações educacionais da educação especial: foram atendidos 725 alunos.

OBSERVAÇÕES
A Ação 2069 é substancial sua continuidade uma vez que atende um público específico dos núcleos de atendimentos aos estudantes
surdos, cegos, superdotados e altas habilidades além de deficiência cognitiva e emocional. Vale ressaltar que o direito à educação é
assegurado pela Constituição Federal de 1988, Lei nº 9394/96 e pelas políticas públicas de inclusão e dos direitos humanos.
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AÇÃO: 2070 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO MÉDIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Cerca de 217.880 (Duzentos e dezessete mil, oitocentos e oitenta) alunos do Ensino Médio de 2018 receberam atividades variadas
mensalmente, tendo em vista o objetivo da rede em promover maior integração, bem como maior interesse e prazer pelas práticas
pedagógicas de professores, coordenadores e demais gestores da administração do ensino.
Não obstante é válido mencionar que há necessidades urgentes a serem atendidas, como qualificação para professores, para que o
resultado da presente Ação seja alcançado na proporção que se espera.
Outras atividades específicas:
1. Seminário sobre o Protagonismo Juvenil
Estiveram presentes no Seminário mais de 230 (duzentos e trinta) alunos do Ensino Médio.
2. Acolhimento
Cerca de 203.682 (duzentos e três mil, seiscentos e oitenta e dois) alunos do Ensino Médio foram Acolhidos.
3. Roda de Conversa
As Rodas de Conversa são realizadas com estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio da Rede Pública Estadual de
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Educação durante todo o ano. O encerramento desta atividade se deu em 14/12/2018. Mais de 1.200 alunos foram atendidos nessa
atividade.
4. Mobilização para avaliações externas – SAEGO e ENEM:
Um total de 53.075 (cinquenta e três mil e setenta e cinco) alunos de 3ª Ano foram orientados para as avaliações.
Obs.: A atividade de mobilização tem duração prevista até o dia de cada avaliação externa.
5. Expo – CIEE
No total 2.337( dois mil trezentos e trinta e sete) alunos do ensino médio participaram da atividade.
Obs.: A atividade é realizada anualmente em parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e a Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG). O evento objetiva a orientação e direcionamento profissional do público jovem por meio de palestras,
exposições e cadastramento dos interessados em um banco de estágio.
6. Projeto Goiás +Enem
Número de alunos do Ensino Médio atendidos: 24.720 (vinte e quatro mil, setecentos e vinte alunos) .
Justificativa: A ação consiste em aulas extra - curriculares com duração média de 08 meses.

OBSERVAÇÕES
De acordo com o planejamento proposto para 2019, pela Superintendência de Ensino Médio, serão realizados: I Seminário de
Organizações Estudantis e o I Seminário Estudante Cientista.
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AÇÃO: 2071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ACESSO, PERMANÊNCIA E
CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Atendimento aos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental no turno ampliado com o Projeto Aprendizagem: O Projeto
aprendizagem é uma sistemática de acompanhamento que atende uma clientela do Ensino Fundamental de 1º ao 9º ano totalizando um
número de 278.841 alunos. Ao analisarmos o registro do desempenho dos estudantes na intranet, percebemos que nas turmas ainda há
aqueles que necessitam de atendimento individualizado. Diante disso, faz-se necessário que os professores promovam atividades lúdicas
e significativas, com a utilização de materiais concretos diferenciados daqueles já realizadas no turno regular; coloquem em prática o seu
conhecimento adquirido com os relatos de experiência nas formações do PNAIC – Plano Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, o
qual está completando três anos de formação. Assim, o turno ampliado é um momento providencial para que o professor atenda um
número reduzido de estudantes, tendo a oportunidade de auxiliá-los a sanar suas dificuldades de aprendizagem e também ampliar o
conhecimento dos demais estudantes.
O turno ampliado é um dos eixos do Projeto Aprendizagem que atende alunos do 1º ao 5º ano Ensino Fundamental, compondo uma
engrenagem importante no ensino aprendizagem; por isso o professor cumpre 30 h/a no turno regular e a Secretaria de Educação
disponibiliza a remuneração de mais 10 h/a no contra turno para que esse momento seja garantido aos estudantes e que ele possa
auxiliá-los, através das intervenções pontuais do professor, na sua promoção com qualidade. Que o turno ampliado possa auxiliar
também, a erradicar a reprovação e/ou distorção idade/ano; promovendo a equidade e valorização do estudante. Esclarecemos que as
07 h/a serão cumpridas em dois períodos, atendendo semanalmente um mínimo de dez estudantes, sendo que os mesmos devem
cumprir uma jornada diária de 02 h/a. O atendimento no turno ampliado deve ser organizado por agrupamentos de acordo com o
diagnóstico feito pelo professor e coordenador pedagógico, com atividades planejadas para fins específicos que atendam as
individualidades das necessidades de cada agrupamento ou estudante.

OBSERVAÇÕES
Acompanhamento in loco nas Coordenações Regionais do planejamento das ações pedagógicas que garantam a efetivação de uma
aprendizagem significativa aos estudantes:
As atividades foram desenvolvidas com dinâmicas de acolhida, apresentação de slides em PowerPoint dos elementos de sustentação do
Projeto que são: Currículo de Referência, Sistemática de Acompanhamento, Formação Continuada e Turno Ampliado. Também foi
apresentado as fichas de acompanhamento: Quadro de Enturmação, Resumo de Avaliação Bimestral, Diagnóstico Final de 1º ao 9º ano e
Gerenciamento Mensal de 1º ao 5º ano, todas comentadas campo por campo tirando as dúvidas, dando um enfoque especial no 1º ao 3º
ano, ressaltando a importância do registro da aprendizagem para um planejamento eficaz.
Outra atividade realizada foi a apresentação e análise dos gráficos do Quadro de Enturmação, destacando o número de estudantes
aprovados, reprovados, não alfabetizados. Analisou ainda o gerenciamento mensal de abril, analisando os eixos de leitura e escrita,
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atendimento do turno ampliado e acompanhamento de livros lidos, comparando com o nível de leitura dos estudantes.
Também se realizou, como feedback, uma oficina de análise das fichas de acompanhamento do projeto, e na oportunidade, os
participantes receberam fichas e em grupo analisaram e socializaram suas análises apresentando sugestões de intervenção.
O acompanhamento foi feito nas seguintes Coordenações Regionais: Anápolis, Goianésia, Goiás, Itaberaí, Itumbiara, Piracanjuba,
Planaltina, Quirinópolis, Rio Verde, São Luís de Montes Belos, Silvânia e Uruaçu.
Desenvolvimento bimestral de uma sistemática de devolutivas dos resultados às Coordenações Regionais, com objetivo de subsidiar as
ações pedagógicas pontuais ao processo de ensino aprendizagem dos estudantes.
Elaboração de devolutivas para as Coordenações Regionais, analisando os dados inseridos no sistema INTRANET (Quadro de
Enturmação, Gerenciamento Mensal e Resumo da Avaliação Bimestral), com sugestões de intervenções/ações pedagógicas específicas
e pontuais.
A 26/02 – Orientação e Acompanhamento nas Escolas do Campo e Quilombola.
CRECE/ Município: Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre.
Público: Coordenadora Regional, equipe gestores das escolas Kalunga, tutores, diretora de núcleo pedagógicos da CRECE, professores
das redes estaduais e municipais.
Objetivos - Encontro de Formação de Professores das Escolas do Campo e Quilombola inscritos no Programa Escola da Terra em Goiás,
nos municípios de Cavalcante e Monte alegre; Orientação à equipe gestora e professores das escolas Kalunga sobre a produção de
curtas metragens para mostra durante o FICA/TENDA MULTIÉTNICA, na CRECE DE Campo Belos. Acompanhamento e orientação à
equipe gestora das escolas Kalunga e equipe da CRECE sobre organização administrativo-pedagógico das escolas Kalunga: livro
didático, material de apoio pedagógico, kit material escolar, calendário escolar 2018.
06/03 – Estudo da BNCC- Competências Gerais e Específicas. Estudo compartilhado da Equipe da Gerência da Educação do Campo,
Quilombola e Indígena no período matutino.
15/03 – Acompanhamento, Formação e Orientação na Escola Boa Nova – Professor Jamil; Acompanhar as práticas que estão
contemplando a questão da Identidade Quilombola. Orientar à equipe gestora e professores sobre a produção de curtas metragens para
mostra durante o FICA/TENDA MULTIÉTNICA.
CRECE – Piracanjuba.
Município - Professor Jamil
16 a 18/03 – Encontro de Professores das Escolas do Campo, Quilombolas e Indígenas participantes do Programa Escola da Terra.
Municípios: Corumbaíba e Orizona.
19/03 – Acompanhamento e Orientação na Escola Estadual Jardim Cascata.
Escola/CRECE/Município: Aparecida de Goiânia
Público: Equipe gestora, tutor (a), professores.
1. Inteirar-se sobre o PPP da Escola Estadual Jardim Cascata;
2. Dialogar sobre as especificidades de uma escola quilombola;
3. Apresentar a base legal de uma educação escolar quilombola;
4. Orientar equipe gestora e professores das escolas Quilombolas sobre a produção de curtas metragens para a I MOSTRA DE CURTAS
DOS POVOS DO CERRADO GOIANO durante o FICA/TENDA MULTIÉTNICA, na CRECE de Goiás.
18/04 – II Roda de Conversa Vozes e Memórias da Educação Escolar Indígena
Tema: vozes e memórias docentes – a aldeia que vive em mim, promovida pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte -
SEDUCE/GO em comemoração à Semana do Índio.
Local – Superintendência de Ensino Médio e Fundamental da SEDUCE/ Setor Vila Nova – Goiânia – GO
Técnicos Responsáveis – Toda a Equipe da Coordenação do Campo, Quilombola e Indígena.
A comemoração da Semana dos Povos Indígenas/2018 da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Cultura - SEDUCE aconteceu
entre os dias 16 a 20 de abril nas Coordenações Regionais de Educação - CRECEs, com algumas programações promovidas pela
Superintendência de Inclusão com o tema: “A educação escolar Indígena no contexto de interculturalidade respeitando e valorizando a
diversidade em Goiás”.
A comemoração da Semana dos Povos Indígenas/2018 da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Cultura - SEDUCE aconteceu
entre os dias 16 a 20 de abril nas Coordenações Regionais de Educação - CRECEs, com algumas programações promovidas pela
Superintendência de Inclusão com o tema: “A educação escolar Indígena no contexto de interculturalidade respeitando e valorizando a
diversidade em Goiás”.
05 A 10/06 – FICA: 20º Festival de Cinema e Vídeo Ambiental / 3ªTenda Multiétnica: Povos Tradicionais do Cerrado.
Local – Cidade de Goiás
Técnicos Responsáveis – Toda a Equipe de Educação do Campo, Quilombola e Indígena.
A Tenda Multiétnica que faz parte da programação do FICA, teve objetivo de reconhecer e partilhar as especificidades da realidade dos
povos tradicionais do cerrado goiano, por meio de troca de experiências pedagógicas a partir de princípios da contextualização,
interculturalidade, e da transdisciplinaridade. Foram realizadas oficinas, exposições, atividades e apresentações culturais, exibição de
filmes e documentários, rodas de conversas, debates, minicursos e painéis fotográficos.
Neste ano, dentro da programação do FICA, os estudantes das escolas do campo foram convidados a participar apresentando CURTAS
que retratam suas experiências cotidianas mostrando a relação das espécies vivas/ambiente no seu território. Estes CURTAS trataram do
próprio espaço do estudante e produzidos pelos estudantes com a orientação do professor.
12 A 15/ 06 - Programa de Formação de Professores da Educação Escolar Indígena de Goiás, sobre a temática: Identidade,
Interculturalidade e Currículo da Educação Escolar Indígena. Tendo como objetivos aprofundar as especificidades da Educação Escolar
Indígena em Goiás, criar o Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena e validar a proposta de Educação Indígena em Goiás.
Local – Aldeia Carretão, município de Rubiataba e Nova América-Go (Território Tapuia).
01/08 – Acompanhamento, Orientação e Formação na Escola Estadual Jardim Cascata.
Escola/CRECE/Município: Aparecida de Goiânia
Público: Equipe gestora, tutor (a), professores.
Objetivo: Acompanhar e orientar a equipe Gestora do Colégio Estadual Jardim Cascata em Aparecida de Goiânia buscando resgatar,
valorizar e fortalecer a cultura e a educação quilombola da comunidade local.
01/08 – Café com Prosa, uma tarde mexicana no MA - Museu Antropológico da UFG.
Local – Miniauditório Professor Acary de Passos Oliveira do Museu Antropológico, Praça Universitária, Goiânia/GO.
Objetivo: Palestras, compartilhamento de experiências de pesquisa, oficinas e atividades culturais com a participação de pesquisadores
indígenas mexicanos que se encontram realizando atividades de intercambio na UFG.
Técnicos Participantes: equipe da Gerência de Educação do Campo, Quilombola e Indígena.
23/08 – Curso: Tradução e Interpretação transcultural/UFG - Faculdade de Letras
Laboratório de Política da Diversidade Linguística e Cultural - Obiah Grupo Transdisciplinar de Estudos Interculturais da Linguagem
15
Carga Horária – 120 horas (60h presencias e 60h não presenciais).
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Professora Coordenadora – Profª. Drª. Tânia Ferreira Rezende.
Local – Auditório do NTE – Núcleo de Tecnologia Educacional.
Equipe:
Tânia Ferreira Rezende – (coordenadora) português, língua de relações transculturais;
Hildomar José de Lima – Libras, Português para/com surdos;
Karla Alves de Araújo França Castanheira – Semiótica dos espaços;
Jordana Avelino dos Reis – Aspectos do Letramento na Educação Básica;
Ludmila Pereira de Almeida – Letramento abolicionista;
Margareth Cavalcante de Castro Lobato – Linguagem, Educação e Tecnologia;
Wilton Divino da Silva Júnior – Análise do Discurso.
Objetivo - Contribuir com a formação dos/as profissionais da educação que atuam em áreas de explícita coexistência transcultural,
considerando as diferenças de perspectivas de mundo e de epistemologia (Edward Demenchonok, 2014), e com situações de pluralismo
sociolinguístico; oferecer subsídios teóricos e metodológicos para refletir sobre as práticas de letramento na escola, incluindo o
númeramento-letramento (Mendes, 2007). O curso se destina a profissionais da educação que atuam com grupos considerados
vulneráveis ou em risco social ou, ainda, em situação de inclusão, tais como as pessoas surdas, cegas, os povos indígenas, quilombolas,
imigrantes, dentre outros.
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AÇÃO: 2072 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO MÉDIO INTEGRADA OU CONCOMITANTE À
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Os resultados de todo o trabalho realizado ao longo dos últimos três anos foram sentidos com certa ênfase em 2018. As Metas físicas
realizadas encostaram no número previsto. Os cursos aplicados através do PRONATEC/MEDIOTEC foram muito bem avaliados e a
prova da confiança da sociedade na qualidade desse trabalho foi a constante e vertical procura para efetivação de matrículas, e com um
número razoável de concluintes. Seguem abaixo alguns dados que comprovam a alegação:
1.Implantação de 71 (setenta e uma) turmas de cursos técnicos, ofertados na forma concomitante ao ensino médio, por meio do
Programa PRONATEC/MEDIOTEC, distribuídas em 50 escolas em diversos municípios do Estado:
1.2. Técnico em Informática: 38
1.2. Técnico em Informática para Internet: 08
1.3. Técnico em Redes de Computadores: 08
1.4. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática: 10
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1.5. Técnico em Agricultura: 02
1.6. Técnico em Administração: 02
1.7. Técnico em Agroindústria: 01
1.8. Técnico em Agronegócio: 01
1.9. Técnico em Segurança do Trabalho: 01
2.Manutenção de 48 (quarenta e oito) turmas de cursos técnicos ofertados na forma concomitante ao ensino médio (iniciadas em 2017),
por meio do Programa PRONATEC/MEDIOTEC, distribuídas em 33 escolas em diversos municípios do Estado. Seguem abaixo os cursos
com as respectivas quantidades de turmas:
2.1. Técnico em Administração: 06
2.2. Técnico em Agroecologia: 03
2.3. Técnico em Agronegócio: 03
2.4. Técnico em Alimentos: 01
2.5. Técnico em Enfermagem: 02
2.6. Técnico em Fruticultura: 01
2.7. Técnico em Informática: 09
2.8. Técnico em Logística: 03
2.9. Técnico em Manutenção e Suporte em Informática: 04
2.10.Técnico em Meio Ambiente: 03
2.11.Técnico em Panificação: 01
2.12.Técnico em Química: 04
2.13.Técnico em Redes de Computadores: 02
2.14.Técnico em Segurança do Trabalho: 04
2.15.Técnico em Teatro: 01
2.16.Técnico em Vendas: 01
3.Conclusão dos cursos técnicos em Agente Comunitário de Saúde, Alimentos, Panificação, Segurança do Trabalho e Serviços de
Restaurante e Bar, ofertados na forma integrada ao ensino médio no âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, por meio do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.
4. Foram matriculados 1.596 alunos nos Cursos do FIC (Formação Inicial Continuada).
5. Além disso foram adquiridos equipamentos e materiais para compor Laboratórios de Microbiologia e Panificação, subsidiando assim os
cursos dessas áreas, com vistas a melhoria do padrão de qualidade da Educação Profissional desta Pasta.

OBSERVAÇÕES
Foram efetivados os pagamentos de 4.620 bolsas.
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AÇÃO: 2073 - EDUCAÇÃO INTEGRAL COM JORNADA AMPLIADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
As unidades administrativas responsáveis pelo acompanhamentos pedagógicos in loco aos Centros de Ensino em Período Integral
elaborou e executou um cronograma de acompanhamento pedagógico atendendo as regionais que já tinham e que tiveram implantados
em 2018 novos Centros de Ensino em período integral. Com o objetivo de discutir e orientar as equipes gestoras das unidades
educacionais acerca do desenvolvimento da proposta de Educação Integral em Tempo Integral, bem como propiciar aos participantes a
socialização de suas experiências, possibilitando momentos de escuta e aprofundamento acerca do modelo e das ações pedagógicas
desenvolvidas que permitisse propor encaminhamentos. Foram momentos de reflexões e questionamentos a respeito do que vem sendo
proposto nas unidades educacionais em que as dúvidas surgidas foram sanadas com clareza satisfazendo todos os participantes.
Ensino Fundamental
Público-Alvo: Gestores, Secretários, Coordenações Pedagógicas, Coordenações do Núcleo
diversificado, coordenações de área e tutor educacional da CRECE que acompanha a unidade
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escolar.
Pauta: Discussão, orientação e alinhamentos acerca do Modelo Pedagógico de Educação Integral
em Tempo Integral.
COORDENAÇÕES REGIONAIS ATENDIDAS
1. CRECE de Catalão: C. E. Dom Emanuel, C. E. Polivalente Dr. Tharsys Campos.
2. CRECE de Formosa: E. E. Prof. Izabel Cristina Ortiz e C. E. Presidente Vargas.
3. CRECE Metropolitana: C. E. Chico Mendes, C. E. do Setor Finsocial e C. E. Bandeirante.
4. CRECE de Iporá: E. E. Gercina Borges Teixeira.
5. CRECE de Jataí: C. E. Emília Ferreira de Carvalho.
6. CRECE de Novo Gama: C. E. São Mateus.
7. CRECE de Porangatu: E. E. Dona Gercina Borges Teixeira, E. E. Prof. Ênio Martins
Arruda e E. E. Pedro II.
8. CRECE de Posse: E. E. Manoel Aprígio e C. E. Prof. Alfredo Nasser.
9. CRECE de São Luis: C. E. Prof. João Rezende de Araújo.
10. CRECE de Anápolis: C. E. Lions Melchior de Araújo e C. E. Padre Trindade.
11. CRECE de Santa Helena: E. E. Alcides Rodrigues da Silva.
12. CRECE de Uruaçu: C. E. Aeroporto.
13. CRECE de Trindade: E. E. Sol Dourado.
Ensino Médio
Do mesmo modo foi elaborado e executado durante os meses de fevereiro e março, um cronograma de acompanhamento técnico
pedagógico atendendo aos Centros de Ensino em Período Integral – Ensino Médio – Fomento/MEC,
implantados no início deste ano. O Público-Alvo foi: Gestores, Secretários, Coordenações
Pedagógicas, Coordenações do Núcleo Diversificado, Coordenações de Área e Tutor Educacional
da CRECE que acompanha a unidade.

OBSERVAÇÕES
O objetivo dos acompanhamentos é, principalmente, propiciar momentos de reflexões e questionamentos a respeito do que vem sendo
proposto nas unidades educacionais gerando um relatório detalhado para cada CEPI. Com isso, é possível garantir o pleno entendimento
(fundamentos, princípios e metodologias) do modelo de gestão fundamentada na TGE e modelo pedagógico com ênfase na parte
diversificada. Ajustar as práticas e recomendar ações de melhoria.
COORDENAÇÕES REGIONAIS ATENDIDAS PELO ATENDIMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO MÉDIO:
1. CRECE Metropolitana: Instituto de Educação de Goiás e C. E. Luis Perillo.
2. CRECE de Anápolis: C. E. Gomes de Souza Ramos.
3. CRECE de Piracanjuba: C. E. Ruy Brasil Cavalcante.
4. CRECE de Posse: C. E. Antônio Claret Cardoso.
5. CRECE de Santa Helena: C. E. José Salviano Azevedo.
6. CRECE de Trindade: C. E. Divino Pai Eterno.
7. CRECE de Uruaçu: C. E. Joaquim Maria de Godoi e C. E. Polivalente Dr. Sebastião Gonçalves
de Almeida.
Observação: É importante ressaltar que a partir da 2ª quinzena de março os CEPIs de Ensino
Médio passaram a ser de responsabilidade da Gerência de Educação Integral de Ensino Médio
através da Superintendência de Ensino Médio.
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AÇÃO: 2074 - JORNADA DE AMPLIAÇÃO DA APRENDIZAGEM-AABB COMUNIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Em virtude da renovação de convênio entre a Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte e a Federação Nacional das AABBs
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não ter sido firmado, não foi realizada nenhuma atividade em relação ao Programa acima citado.
AÇÃO: 2075 - PRÊMIO DE EXCELÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não executada.

OBSERVAÇÕES
Para premiação são necessários os Índices de Desenvolvimento da Educação de Goiás -IDEGO, sendo que os índices do IDEGO, são os
resultados das avaliações do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás – SAEGO. No entanto, os dados ainda não foram
consolidados e só serão disponibilizados em 2019.

AÇÃO: 2076 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Realização do I Encontro Pedagógico para Professores da Rede Estadual de Rubiataba, envio de participantes para o CEBRACE - Feira
Brasileira de Ciências e Engenharia OLSI-USP (março de 2018), patrocínio de despesas com transporte dos alunos da rede estadual de
ensino, comissão técnica, árbitro, professores e pais que acompanharam os atletas menores, para participar do Campeonato Brasileiro
de Taekwondo - Modalidade POOMSAE, realizado nos dias 04 e 05 de agosto no município de Cascavel- PR, realização da II Olimpíada
de Humanidades e II Seminário/ Festival Humanidades (Processos nº 201700006035716, 201800006001926, 201800006037821 e
201800006055017).
Apresentamos neste relatório ações, programas e os projetos intersetoriais em parceria com outras instituições que foram desenvolvidos
e acompanhados pela equipe. Todas essas atividades educativas foram pautadas nas dimensões que denominamos: educação para a
sustentabilidade, educação em saúde e educação para a cidadania.
Também foram produzidos neste período pareceres e participação em elaboração de curso em EAD (Educação a Distância) para
professores/as da Rede Estadual sobre Mediação de Conflitos com o Ministério Público.

OBSERVAÇÕES
Segue o detalhamento de algumas ações realizadas e acompanhadas nas dimensões mencionadas.
V CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL PELO MEIO AMBIENTE – VCNIJMA
A V Conferência Nacional Infanto-juvenil pelo Meio Ambiente constitui-se em um processo pedagógico e participativo, que reuniu
estudantes, professores e comunidade escolar para pesquisar, dialogar e refletir sobre as questões socioambientais, elaboraram um
projeto de ação com o objetivo de transformar sua realidade e escolherem um representante (delegado) que levou adiante as ideias
acordadas entre todos.
A V CNIJMA teve como tema Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas, constituindo em um processo pedagógico que trouxe a
dimensão social e política da questão da água como recurso finito para os diálogos realizados nas escolas e comunidades, por meio de
uma construção coletiva de conhecimento na busca de soluções para os problemas socioambientais, respeitando e valorizando o
protagonismo juvenil.
São princípios desta Conferência: Jovem educa jovem, jovem escolhe jovem e uma geração aprende com a outra.
ETAPAS DA CONFERÊNCIA
– OFICINA DE CONFERÊNCIA: Consistiu em um momento preparatório de planejamento das conferências nas escolas e de formação
dos responsáveis pela condução das atividades. Esta mobilização foi realizada via ofício, ligações telefônicas e e-mails para todas as
Coordenações Regionais de Educação Cultura e Esporte do Estado de Goiás e Undime Goiás.
– CONFERÊNCIA NA ESCOLA: Cento e vinte (120) escolas das redes estadual, municipais e privada do Estado de Goiás realizaram a
Conferência, escolheram seus delegados e se cadastraram no site oficial da V CNIJMA.
– CONFERÊNCIA ESTADUAL:
Aprofundou os estudos e diálogos sobre a temática da Conferência a partir da perspectiva estadual, propiciando um espaço de encontro
dos sessenta (60) delegados e delegadas eleitas (os) na conferência das escolas selecionadas pela Comissão Organizadora Estadual de
Goiás (COE-GO).
A etapa estadual foi realizada nos dias 11 e 12 de junho de 2018 na cidade de Goiânia no Umuarama Plaza Hotel. Nesta etapa estadual
foi realizada a eleição que elegeu catorze (14) delegados norteados pelo princípio jovem escolhe jovem, e de um (1) projeto de ação
também eleito para representar o Estado de Goiás na etapa Nacional.
– CONFERÊNCIA NACIONAL
Aconteceu na cidade de Sumaré SP, entre os dias 15 a 19 de junho e explorou a temática “Vamos Cuidar do Brasil Cuidando das Águas”.
Toda a programação foi baseada na aprendizagem de forma participativa, com a realização de jogos, gincanas e práticas pedagógicas de
educação ambiental para estimular ações transformadoras, que poderão ser replicadas no cotidiano escolar e nas comunidades. A
delegação de Goiás representou o Estado nesta etapa da Conferência e apresentou um projeto que foi eleito pelos delegados/as que
participaram da Etapa Estadual.
Delegação Goiana da V CNIJMA – SÃO PAULO
Acompanhamento Pedagógico do Programa Saúde na Escola – PSE/CRECE
1. Portaria Interministerial nº 1.055, de 23 de abril de 2017;
2. Ações do Programa Saúde na Escola - PSE;
3. Funções do Articulador;
4. Articulação – Escola/Saúde local;
5. Acompanhamento e orientações para o desenvolvimento das ações do Programa nas Unidades Educacionais – “Plano de ação de
Goiânia; ”
6. Monitoramento do ano de 2017 e divulgação dos resultados;
7. Relatórios Padrão (Escola e CRECE);
8. GTI-M / Grupo de Trabalho Intersetorial Municipal;
9. Mostra do PSE;
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Encontro Formativo PSE – CRECE ITAPACI Encontro Formativo PSE – CRECE TRINDADE;
Reunião GTI-E / PSE – SEDUCE/SES/SME.
SEMINÁRIO PSE: ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIAS INFANTO JUVENIL
A SEDUCE por meio da Superintendência de Inclusão e em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde realizou o Seminário do PSE:
“Enfrentamento às violências infantojuvenis”, no dia 15/08/2018, no Auditório do SEST/SUS (Superintendência de Educação em Saúde e
Trabalho para o SUS) com o objetivo de discutir possibilidades de enfrentamento às violências infantojuvenis junto à comunidade escolar.
Participaram do Seminário os Coordenadores (as) das CRECE; Articuladores (as) PSE; Apoiadores da Saúde; Gestores educacionais
das unidades educacionais pactuadas ao Programa; Rede de Atenção (CAPS, CRAS, CREAS); Instituições de Ensino Superior,
Conselhos Tutelares e Ministério Público.
MOMENTO FORMATIVO COM EQUIPE:
Ficha de Notificação Individual (Violência Interpessoal/autoprovocada)
Formação com Fátima e Helen do Grupo Condutor da Rede de Atenção as Vítimas de Violência sobre o jeito correto de preencher a
Ficha de Notificação Individual - Violência Interpessoal/autoprovocada conforme Portaria GM/MS nº 1271/2014 e SINAN versão 5.0,
desenvolvida pelo Ministério da Saúde que já é utilizada em todos os estados brasileiros inclusive em Goiás.
Data da formação: 20-06-18
Horário: das 09:00 às 12:00
Segue abaixo o endereço eletrônico do Manual Instrutivo e em anexo Ficha de Notificação Individual.
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicações/viva_instrutivo_violência_interpessoal_autoprovocada_2ed.pdf
Os Encontros Intersetoriais do PSE: “Enfrentamento às Violências Infantojuvenis” tem como objetivo informar, sensibilizar e mobilizar
os/as articuladores/as do Programa Saúde na Escola - PSE das Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte e os gestores
das unidades educacionais pactuadas ao PSE, assim como os agentes da Secretária de Saúde da importância e eficácia do suporte do
Ministério Público, Conselhos Tutelares e das Redes de atenção Social (municipal e estadual) nos casos de violências contra as crianças
e adolescentes.
Roda de Conversa – “Os desafios no enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes em Goiás”.
Participantes:
Psicóloga Me. Maria Luíza Moura Oliveira -PUC;
Psicólogo Me. José Heleno Vieira dos Santos – Fórum Goiano de Enfrentamento a Violência Sexual contra crianças e adolescentes e
PUC;
Me. Fabrício Rosa – Inspetor da Polícia Rodoviária Federal e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da PRF-GO.
Horário: 14h
Local: Vila Cultural Cora Coralina.
II – PROGRAMAÇÃO DAS CRECES PARA O 18 DE MAIO DE 2018 PROGRAMAÇÃO DAS CRECES – DIA 18 DE MAIO DE 2018
COORDENAÇÃO REGIONAL ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
ANÁPOLIS -Exibição dos filmes “O Silêncio de Lara e o Silêncio de Melinda” seguido de debates; cartaz alusivo ao tema nas unidades
educacionais e palestra.
APARECIDA DE GOIÂNIA -Palestra, roda de conversa e exibição de filmes.
CERES -Realizará nas unidades escolares: Rodas de conversas, exibição de filmes e documentários sobre o tema, caminhada,
palestras, confecção de cartazes, produção de texto e teatro.
FORMOSA -Palestras, seminário com parceria com a Igreja Adventista.
GOIÂNIA -Roda de conversa e produção de textos.
GOIÁS -Concurso de redação, palestras nas escolas, roda de conversa, caminhadas, exibição de vídeos, confecção de cartazes e faixas,
debate do tema em rádio local.
GOIANÉSIA -Palestras, concurso de redação e caminhada.
ITUMBIARA -Palestras e caminhada.
INHUMAS -Palestra de conscientização, produção de textos, teatro e cartazes.
ITAPACI -Exibição de vídeos, roda de conversa, confecção de cartazes e caminhada.
IPORÁ -Teatro, palestras, exibição de vídeos, roda de conversa, construção de painéis e teatro de fantoche.
JATAÍ -Palestra, aula temática e concurso de desenhos.
JUSSARA -Palestra, passeata, exposição e mostra de cartazes.
LUZIÂNIA -Teatro, palestra, exibição de documentários / debates, caminhada e roda de conversa.
MORRINHOS -Palestras e caminhadas.
PIRES DO RIO -Teatro de bonecos, palestras, confecção de cartazes, produção de textos, confecção da flor que representa a campanha,
vídeos e oficinas.
PORANGATU -Palestras, caminhadas, roda de conversa, produção de texto, filmes, produção de cartazes, paródias e teatro.
QUIRINÓPOLIS -Mobilização com repasse de informações sobre a campanha, envio de materiais, links e sugestões de ações: Texto
base, cronograma, peças para mobilização, Guia Escolar e Plano Nacional. Divulgação via e-mail do “II Congresso Brasileiro de
Enfrentamento à Violência Sexual contra crianças e adolescentes”.
RIO VERDE -Palestras, exibição e comentários de filmes, montagem de mural, roda de conversas, leitura e comentários de artigos,
produção de cartazes e músicas acerca da temática.
SANTA HELENA -Palestra, produção de textos e cartazes, caminhada, filmes e roda de conversa.
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA -Palestra, caminhada, aula temática, exibição de filmes e confecção de cartazes.
SÃO LUIS DE MONTES BELOS -Caminhada, palestra, produção de texto, roda de conversa, confecção e exposição de trabalhos
realizado pelos estudantes e aulas interdisciplinares.
SILVÂNIA -Textos informativos, vídeos, cartazes, formação de professores, mural, caminhada, folder, produção de textos e palestras.
POSSE -Roda de conversa, produção escrita, produção de cartazes, exibição de filmes.
TRINDADE -Caminhada.
URUAÇU -Caminhada, Roda de Conversa, Palestra, Produção de textos, Debate e apresentação teatral.
Vale destacar que no tocante ao produto 2379 - escola vulnerável atendida com atividades extracurriculares, a obtenção dos dados e
informações da meta física realizada junto aos responsáveis pela gestão orçamentária ficou prejudicada em decorrência de sucessivas
mudanças na titularidade da mesma. Desse modo, a Seduce implementará ações preventivas de forma a evitar a descontinuidade da
série de informações em decorrência da rotatividade dos dirigentes (#).
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AÇÃO: 2077 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, MOSTRAS E FESTIVAIS DE ARTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Realizações/ Resultados:
Atividade 1 - Realização dos Jogos Estudantis Fase I (Municipal e Intermunicipal) e Fase II (Polos): repasse para as Coordenações
Regionais de Educação Cultura e Esporte.
Transferência de recursos financeiros aos Conselhos das 40 (quarenta) Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte
destinados ao atendimento das despesas com a realização dos Jogos Estudantis 2018 – Fase Intermunicipal e Regional/Polos.
Nº Processos: 201800006007828
Realização dos Jogos Estudantis - Fase I e II
Produto - Aluno
Meta Física Prevista - 50.000
Meta Física Atendida - 38.473
Meta Financeira - R$ 1.370.000,00
Fonte -116
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Atividade 2 - Realização dos Jogos Estudantis Fase Estadual.
Nº do Processo: 201800006013864
Realização dos Jogos Estudantis - Fase Estadual
Produto - Aluno
Meta Física Prevista - 6.000
Meta Física Atendida - 3.500
Meta Financeira - R$ 571.867,80
Fonte - 100

OBSERVAÇÕES
Em 2018 as Fases I (Interclasse, Municipal e Intermunicipal) e Fase II (Pólos/Regional) dos Jogos Estudantis de Goiás estiveram sob
responsabilidade das Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte e sob a coordenação da Superintendência de Desporto
Educacional. Participaram dessas fases alunos da rede pública e particular, nas categorias Infanto (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17
anos).
Na Fase I foram realizadas as seguintes modalidades:
- Individuais: atletismo, badminton, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.
- Coletivas: Basquetebol, Handebol, Futsal e Voleibol.
A Fase II foi composta por 05 Polos Regionais e foram realizadas apenas as modalidades coletivas, sendo os campeões das demais
modalidades individuais da Fase I classificados direto para a Fase III – Estadual.
Para a Fase Estadual, nas modalidades coletivas, foram classificados os campeões e vice-campeões de cada gênero e categoria.
Diante alguns imprevistos o Polo de Iporá, previsto para o período de 07 a 10 de junho, foi transferido para agosto.
A Fase Estadual foi realizada no município de Jataí, no período de 22 a 26 de agosto, em única etapa para as duas categorias (infanto e
juvenil), nas seguintes modalidades:
- Coletivas: voleibol, basquetebol, handebol e futsal.
- Individuais: atletismo, badminton, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez.
Esta fase foi seletiva para a participação dos Jogos Escolares da Juventude 2018 nas categorias de 12 a 14 e 15 a 17 anos.
Ainda na fase Estadual tivemos a inédita participação dos alunos/atletas com deficiência, em virtude de parceria feita com a Gerência de
Esporte e Lazer e Programas Especiais da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Na etapa estadual participaram 40 alunos/atletas
com deficiência nas seguintes modalidades: atletismo, natação, tênis de mesa, vôlei sentado e parabadminton.
• ATIVIDADES REALIZADAS SEM RECURSOS FINANCEIROS
Atividade 1 – Reunião com Coordenadores Regionais de Educação, Cultura e Esporte e articuladores pedagógicos de desporto
educacional para orientações de trabalho de 2018 e informativos sobre os Jogos Estudantis do Estado de Goiás.
Atividade 2 – Visitas técnicas e vistoria nas cidades sedes da Fase Regional/Polos dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás.
Atividade 3 – Visitas técnicas e ações referentes ao PROGRAMA DE DESPORTO EDUCACIONAL COMPLEMENTAR – PRODEC
Comentários:
O Prodec atendeu escolas da rede estadual de ensino, distribuídas nas Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte do
Estado de Goiás e possibilitou o atendimento dos alunos/atletas das escolas na faixa etária de 12 a 17 anos. Foram atendidos projetos
esportivos nas seguintes modalidades: Atletismo, Badminton, Basquetebol, Futsal, Handebol, Judô, Natação, Tênis de Mesa, Voleibol,
Xadrez.
Participaram do projeto professores efetivos da Secretaria da Educação, Cultura e Esporte com graduação em Educação Física.
Segue abaixo descrição dos atendimentos no primeiro semestre:
• Total de Projetos: 119
• Total de CRECE: 24
• Total de Municípios: 43
• Total de Escolas: 91
• Cerca de 4.000 alunos
• Modalidades.
Cronograma de realização:
FASES DATA DE REALIZAÇÃO
INTERMUNICIPAL Março e abril
POLOS
Polo I – Itaberaí 10 a 13 de maio
Polo II – Ceres 17 a 20 de maio
Polo III – Campos Belos 24 a 27 de maio
Polo IV – Iporá 09 a 12 de agosto
Polo V – Itumbiara 21 a 24 de junho
ESTADUAL JATAÍ 22 a 26 de agosto
DISTRIBUIÇÃO DOS POLOS NA FASE REGIONAL
POLO I - Itaberaí, Inhumas, Goiás, Anápolis, Metropolitana, Palmeiras, São Luis de Montes Belos e Trindade.
POLO II - Ceres, Itapuranga, Goianésia, Itapaci, Minaçu, Porangatu, Rubiataba, São Miguel do Araguaia e Uruaçu
POLO III - Campos Belos, Águas Lindas, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Planaltina e Posse
POLO IV - Iporá, Piranhas, Mineiros, Jataí, Quirinópolis, Rio Verde, Santa Helena e Jussara
POLO V - Itumbiara, Catalão, Goiatuba, Morrinhos, Piracanjuba, Pires do Rio, Silvânia e Aparecida de Goiânia
Segue abaixo tabela referente à distribuição do repasse financeiro feito às Coordenações Regionais de Educação Cultura e Esporte -
CRECE. Informamos que a distribuição foi feita de acordo com o número de municípios que compõe cada CRECE e baseado no número
de atendimentos que fizeram nos anos anteriores na primeira fase.
Nº COORDENAÇÃO VALOR
1 ÁGUAS LINDAS 15.000,00
2 ANÁPOLIS 25.000,00
3 APARECIDA DE GOIÂNIA 25.000,00
4 CAMPOS BELOS 146.000,00
5 CATALÃO 20.000,00
6 CERES 146.000,00
7 FORMOSA 20.000,00
8 GOIANÉSIA 20.000,00
9 GOIÁS 20.000,00
10 GOIATUBA 15.000,00
11 INHUMAS 20.000,00
12 IPORÁ 146.000,00
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13 ITABERAÍ 146.000,00
14 ITAPACI 20.000,00
15 ITAPURANGA 20.000,00
16 ITUMBIARA 151.000,00
17 JATAÍ 196.000,00
18 JUSSARA 20.000,00
19 LUZIÂNIA 20.000,00
20 METROPOLITANA 25.000,00
21 MINAÇU 20.000,00
22 MINEIROS 20.000,00
23 MORRINHOS 20.000,00
24 NOVO GAMA 15.000,00
25 PALMEIRAS DE GOIÁS 15.000,00
26 PIRACANJUBA 15.000,00
27 PIRANHAS 15.000,00
28 PIRES DO RIO 15.000,00
29 PLANALTINA 20.000,00
30 PORANGATU 20.000,00
31 POSSE 20.000,00
32 QUIRINÓPOLIS 20.000,00
33 RIO VERDE 20.000,00
34 RUBIATABA 20.000,00
35 SANTA HELENA DE GOIÁS 15.000,00
36 SÃO LUIS DE MONTES BELOS 15.000,00
37 SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 20.000,00
38 SILVÂNIA 20.000,00
39 TRINDADE 20.000,00
40 URUAÇU 20.000,00
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AÇÃO: 2078 - SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (SAEGO) está na sétima edição. O sistema aplica testes de proficiência em
duas disciplinas – língua portuguesa e matemática – a estudantes do 2°, 5° e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino
médio. Desde 2015, tem registrado crescimento na participação dos estudantes, com presença acima de 80% na rede esta¬dual e acima
de 90% na rede particular conveniada.
Com o objetivo de investigar aspectos significativos do processo de ensino-aprendizagem, o Sistema de Avaliação Educacional do
Estado de Goiás - SAEGO utiliza como instrumento de pesquisa, além dos testes de desempenho, os questionários contextuais, que
revelaram características socioeconômicas representativas do contexto educacional de Goiás.
São colhidas também, as expectativas e percepções de professores e diretores sobre seu próprio trabalho e sobre os estudantes,
revelando especificidades que podem aprimorar os conhecimentos sobre a educação oferecida.
Sabemos que os dados do percentual de estudantes por padrão de desempenho sejam importantes para perceber os avanços e
dificuldades no universo escolar, outras informações – como as taxas de matrícula e de aprovação – são igualmente válidas.
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A taxa de matrícula de todas as redes de ensino no estado de Goiás, apresenta uma queda constante entre o número de matrículas da
primeira e da última edição da avaliação, sobretudo para o ensino médio. No que se refere ao ensino fundamental, entre 2012 a 2016, a
redução chegou a um total de 25.895 estudantes, enquanto, no ensino médio, houve perda de 14.662 matrículas.
Ao se analisar a taxa de aprovação das redes, é possível perceber que as escolas particulares conveniadas detêm os maiores
percentuais de aprovação, mantendo-se, nas cinco edições observada, acima de 97% no ensino fundamental e acima de 93% no ensino
médio. Quanto às redes estadual e municipal, embora o resultado não seja tão elevado e estável, houve uma melhora significativa no
decorrer do tempo. No ensino médio, por exemplo, a taxa de aprovação da rede estadual, em 2012, era de 81,4%; em 2016, chegou a
85%. Esse progresso também ocorreu no ensino fundamental, de 88,6% e, 2012, para 91,1%, em 2016.
No ciclo 2017, um novo indicador foi apresentado: o perfil de alfabetização e letramento, para o 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental,
em língua portuguesa.

OBSERVAÇÕES
Os resultados da avaliação externa informam a qualidade e a equidade do sistema educacional. Concebida com o objetivo de aferir o
desenvolvi¬mento da aprendizagem dos estudantes, a avaliação se baseia em habilidades e competências elencadas nas matrizes de
referência, documento que legitima o que está pactuado para a qualidade na educação básica, pois determina o que deve ser avaliado.
Para a obtenção dos resultados, utiliza-se a Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma modelagem estatística adotada para se identificar a
proficiência de estudantes nas áreas do conhecimento avaliadas, isto é, para distinguir a probabilidade de cada estudante acertar um
conjunto de itens distribuídos em uma escala de proficiência, seja de língua portuguesa ou matemática.
A avaliação externa em larga escala tem permitido ao gestor escolar e aos professores uma percepção mais qualificada dos processos
de ensino e de aprendizagem, de modo que eles possam confrontar as expectativas de aprendizagem ao que é efetivado na sala de aula,
a partir dos resultados produzidos e divulgados.
Para isso, propõe-se a realização de uma análise dos resultados associada às informações coletadas pelas avaliações nacionais,
traduzidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que sintetiza o rendimento escolar e o desempenho de
estudantes, apresentando a medida da qualidade da educação nacional e a meta para sua melhoria.
No cálculo do Ideb, as médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil, para escolas e municípios, e do Sistema de Avaliação
da Educação Básica (Saeb), para os estados e o país. As metas estabelecidas são particulares para cada escola e rede de ensino, com o
objetivo de alcançar 6 pontos até 2022, no cálculo geral, média correspondente a de sistemas educacionais de países considerados
desenvolvidos. Isso significa que estados, municípios e escolas devem melhorar seus índices e contribuir, em conjunto, para que o Brasil
atinja a sua meta.
Os resultados da avaliação em Goiás fornecem, portanto, evidências capazes de provocar reflexões na busca por melhores práticas
pedagógicas e de gestão, a fim de garantir a aprendizagem de todos os estudantes.

AÇÃO: 3153 - GMC - GOIÁS PARCEIRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não trabalhada em decorrência da criação do Programa 1070 - Primeiros Passos. Desse modo, os resultados estão mencionados
no relatório do Programa mencionado.
AÇÃO: 3156 - GMC - PEG - PARCEIROS NO ENSINO EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Projeto Parceiros do Ensino em Goiás – PEG está inserido no Goiás Mais Competitivo e Inovador e foi elaborado pela Secretaria de
Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEDUCE. Consiste em estabelecer convênios com os municípios, por meio das Secretarias
Municipais de Educação e disponibilizar instrumentos pedagógicos capazes de subsidiarem os trabalhos dos profissionais da educação
nas diferentes áreas do conhecimento aperfeiçoando metodologias de ensino e, por conseguinte, potencializando a aprendizagem
expressiva dos estudantes. Tais instrumentos pedagógicos oferecidos são empregados na Rede Estadual de Ensino, de produção interna
da SEDUCE e serão disponibilizados aos municípios sem ônus para estes, nem para o Estado.
O objetivo de Elevar a Qualidade do Aprendizado dos alunos da rede pública de Goiás a SEDUCE criou o projeto “Parceiros do Ensino
em Goiás – PEG”. Trata-se de uma iniciativa para estabelecer parcerias com os municípios, por meio das suas Secretarias Municipais de
Educação, visando disseminar e disponibilizar instrumentos desenvolvidos e/ou trabalhados pela SEDUCE, sendo pedagógico Currículo
Referência da Rede, Tutoria Educacional, Avaliação Dirigida Amostral (ADA), Aprender Mais, Núcleo de Atendimento Educacional
Hospitalar (Naeh) e Formação Continuada e ainda recursos tecnológicos o Sistema de Gestão Escolar (Sige), que são desenvolvidos
e/ou trabalhados pela SEDUCE.
Assim sendo, a proposta da Seduce de estabelecer a articulação da educação entre o Estado e os Municípios em Goiás se atem aos
seguintes objetivos:
1 - potencializar a aprendizagem no Estado com qualidade e equidade;
2 - fortalecer a colaboração entre Estado e Municípios;
3 - disseminar e disponibilizar aos municípios instrumentos pedagógicos desenvolvidos e/ou trabalhados pela Seduce.
Dos Municípios
1 - Assinar o termo de Cooperação Unilateral;
2 - Implementar, desenvolver e monitorar os instrumentos pedagógicos de cada projeto;
3 - Exercer a função multiplicadora das ações propostas pela Seduce;
4 - Assegurar a participação das escolas do seu município;
5 - Garantir a formação contínua dos agentes envolvidos no projeto;
6 - Relatório semestral de acompanhamento do projeto aderido.
Dessa forma, a Seduce por meio da Superintendência Gestão Pedagógica disponibiliza os instrumentos pedagógicos as Secretarias
Municipais de Educação a partir de um trabalho conjunto que visa atender o que está disposto acima no âmbito das atribuições da
referida Superintendência com o Núcleo da Escola de Formação, do qual faz parte a Gerência de Estratégias e Material Pedagógico; a
Gerência de Ensino Especial e Núcleo de Ensino à Distância.
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Nesse sentindo, a proposta de estabelecer o convênio objetiva a interação e potencializar a aprendizagem dos estudantes da Rede
Pública de ensino do Município onde visa a avanço do ensino aprendizagem com qualidade e equidade e assim fortalecendo a parceria
entre Estado e Município.

OBSERVAÇÕES
No ano de 2018 o PEG estabeleceu entre os municípios a disposição do arquivo da Avaliação Diagnóstica Amostral (ADA) através das
secretarias municipais de educação de cada parceiria.
Para atender as necessidades e objetivos dos municípios que aderiram ao PEG ficaram distribuídos conforme tabela a seguir:
Tabelas:
MUNICÍPIOS PRIORITÁRIOS
01 Águas Lindas de Goiás
02 Anápolis
03 Aparecida de Goiânia
04 Caldas Novas
05 Catalão
06 Cidade Ocidental
07 Formosa
08 Goianésia
09 Goiânia
10 Itaberaí
11 Itumbiara
12 Jataí
13 Luziânia
14 Mineiros
15 Niquelândia
16 Novo Gama
17 Planaltina
18 Posse
19 Rio Verde
20 Santo Antônio do Descoberto
21 São Luis de Montes Belos
22 Senador Canedo
23 Trindade
24 Valparaíso de Goiás
MUNICÍPIOS FOCAIS
01 Alexânia
02 Alto Paraíso
03 Aragoiânia
04 Cabeceiras
05 Campinorte
06 Campo Limpo de Goiás
07 Campos Belos
08 Caturaí
09 Cavalcante
10 Cocalzinho
11 Cristalina
12 Cristianópolis
13 Divinópolis de Goiás
14 Goianira
15 Goiás
16 Hidrolândia
17 Ipameri
18 Itapaci
19 Itapirapuã
20 Mambaí
21 Morrinhos
22 Mozarlândia
23 Nerópolis
24 Nova Veneza
25 Novo Planalto
26 Padre Bernardo
27 Palmeiras de Goiás
28 Porangatu
29 Portelândia
30 Santo Antônio de Goiás
31 São Domingos
32 São João d’Aliança
33 São Simão
34 Silvânia
35 Vila Boa
MUNICÍPIOS NÃO FOCAIS
01 Abadiânia
02 Acreúna
03 Alto Horizonte
04 Amorinópolis
05 Aporé
06 Aragarças
07 Barro Alto
08 Britânia
09 Cachoeira Alta
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10 Caiapônia
11 Caldazinha
12 Campestre de Goiás
13 Campo Alegre de Goiás
14 Campos Verdes
15 Ceres
16 Cezarina
17 Corumbá de Goiás
18 Crixás
19 Faina
20 Firminópolis
21 Goiandira
22 Guapó
23 Guarinos
24 Iporá
25 Itarumã
26 Jaraguá
27 Jesúpolis
28 Jussara
29 Lagoa Santa
30 Mara Rosa
31 Maurilândia
32 Montes Claros de Goiás
33 Mutunópolis
34 Orizona
35 Ouvidor
36 Palmelo
37 Paranaiguara
38 Perolândia
39 Piracanjuba
40 Pirenópolis
41 Pires do Rio
42 Porteirão
43 Quirinópolis
44 Rialma
45 Santa Cruz de Goiás
46 Santa Isabel
47 Santa Rita do Novo Destino
48 Santa Terezinha de Goiás
49 Santo Antônio da Barra
50 São Francisco de Goiás
51 São Luiz do Norte
52 São Miguel do Passa Quatro
53 Turvânia
54 Uirapuru
55 Uruaçu
56 Vila Propício
57 Maripotaba
Os resultados esperados supõem que a partir das considerações expostas, o Programa Parceiros do Ensino em Goiás/PEG oportunizar
em torno de sua proposta reflexões em torno de sua relevância acerca das políticas públicas elevar a qualidade do ensino aprendizagem
da rede pública de Goiás.
A ação de constituir essa parceria com municípios, por meio das Secretárias Municipais de Educação, pois, são elas as prestadoras de
serviço educacional público nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Espera-se focar abertura de como alcançar uma parceria, procurando a conhecimento dos municípios no planejamento,
acompanhamento e avaliação de um ensino qualidade.
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AÇÃO: 3160 - GMC - APRENDER MAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O presente Programa busca, por meio de diversas ações e projetos postos em prática, desenvolver a educação básica possibilitando
melhora no processo de aprendizagem dos alunos que compõem a Rede Estadual de Ensino. A Ação 3160 direciona recursos para a
produção física do Caderno Aprender Mais por meio da contratação de empresa especializada na produção gráfica e em estrita
observância legal aos procedimentos licitatórios.
O Projeto Aprender Mais, inserto no Goiás Mais Competitivo e Inovador – GMCI, objetiva potencializar e fortalecer o processo de ensino-
aprendizagem na Rede Estadual de Ensino de Goiás, com a produção digital de material pedagógico, desenvolvido por equipe técnica
especializada desta Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEDUCE, e impresso em formato de caderno distribuído
diretamente a cada aluno e professor, tendo o professor versão própria.
A proposta do Caderno Aprender Mais é de oferecer material complementar aos alunos do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª à
3ª série do Ensino Médio, buscando auxiliar tanto os (as) professores (as), quanto os (as) alunos (as) em todo o processo educacional.
Neste ano de 2018, foram produzidos 1.217.868 livros destinados aos alunos, e 60.906 livros destinados aos professores, totalizando
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1.278.774 livros a um custo total de R$ 5.100.675,42 (um milhão, cem mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1017 - PROGRAMA GOIÁS GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Participação e inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes aos direitos
humanos e representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. Pessoas com deficiência são facetas desse
mosaico de diferenças humanas e apresentam particularidades, incongruências, fraquezas e fortalezas, como qualquer outra pessoa.
Nessa perspectiva, a Superintendência de Esporte e Lazer, através deste Programa tem desenvolvido políticas públicas garantindo
oportunidades às pessoas com deficiência de forma direta e indireta, ou seja, nos seus espaços próprios de práticas esportivas e nos
programas como Proatleta, Proesporte e nas parcerias firmadas com Instituições de Ensino Superior e Associações de Pessoas com
Deficiência.
Destaca informar que está em processo licitatório pela AGETOP a Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico que será transformada em
Centro de Referência Paradesportivo, local que vai oferecer atividades físicas e esportivas para a comunidade de forma inclusiva,
dividindo o espaço com toda comunidade, sendo ela com ou sem deficiência.
AÇÃO: 2079 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO A ATLETAS E EVENTOS ESPORTIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
É necessário registrar que a obtenção dos dados e informações da meta física realizada junto aos responsáveis pela gestão orçamentária
ficou parcialmente prejudicada em decorrência de sucessivas mudanças na titularidade da mesma, bem como pela negligência de alguns
dos seus titulares. Desse modo, fica o registro para a implementação de ações preventivas de forma a evitar a descontinuidade da série
de informações em decorrência da rotatividade dos dirigentes e a informação de processo em andamento para apuração das
responsabilidades por negligência na prestação de contas- Processo Sei nº 201800006052351*.
AÇÃO: 2080 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Foram realizados dois tipos de capacitação: um pela Gerência de Esporte, Lazer e Programas Especiais e outro pela Gerência de
Iniciação Esportiva. Sendo que a 1ª capacitação foi uma capacitação de formação continuada para professores estagiários da
Superintendência de Esporte e Lazer nas diferentes modalidades e atividades físicas oferecidas nas gerências, nas praças de esporte e
nos núcleos esportivos, abrangendo 50 professores no total. A 2ª capacitação realizada pela Gerência de Esporte, Lazer e Programas
Especiais, com professores na cidade Ocidental e Anápolis, foi na formação de Perfil das deficiências nos esportes paralímpicos,
abrangendo 100 professores no total. Os cursos possuem conteúdo prático e teórico e visam apresentar todas as modalidades
paralímpicas com sua classificação funcional e perfil da deficiência em casa uma delas. Por fim, vale ressaltar que já está acertada
parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro para formação de 800 (oitocentos) professores em esportes paralimpícos em 2019.

OBSERVAÇÕES
Em decorrência de a prestação de contas não ter chegado através da formalidade adequada, os valores físicos informados no relatório
analítico referente à capacitação de professores na cidade Ocidental e Anápolis, foram rateados entre as duas cidades. É necessário
registrar que a obtenção dos dados e informações da meta física realizada junto aos responsáveis pela gestão orçamentária da Ação
ficou parcialmente prejudicada em decorrência de sucessivas mudanças na titularidade da mesma, bem como pela negligência de alguns
dos seus titulares. Desse modo, fica o registro para a implementação de ações preventivas de forma a evitar a descontinuidade da série
de informações em decorrência da rotatividade dos dirigentes e de procedimento administrativo para apuração das responsabilidades por
negligência na prestação de contas- Processo Sei nº 201800006052351*.

AÇÃO: 2081 - INICIAÇÃO ESPORTIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Visando oportunizar a prática de atividades físicas, inclusão social, minimizar vulnerabilidades sociais, melhoria da qualidade de vida,
assim como incentivar futuros atletas, a Gerência de Iniciação Esportiva desenvolve um projeto cujo objetivo é oferecer à comunidade
goiana o acesso a diversas modalidades esportivas. Crianças, jovens, adultos e melhor idade fazem parte do público alvo atendido nos
Núcleos Esportivos distribuídos na região metropolitana de Goiânia.
São disponibilizadas vagas nas seguintes modalidades: natação, hidroginástica, yoga, ginástica localizada, tênis de mesa, futsal, voleibol,
basquetebol, ginástica artística, futebol de campo, ginástica de trampolim, atletismo, programa de condicionamento físico, musculação,
treinamento funcional e karatê. As atividades são disponibilizadas nos três turnos (manhã, tarde e noite), e estão distribuídas nos
seguintes núcleos esportivos: Praça de Esporte do Setor dos Funcionários, Ginásio Rio Vermelho, Ginásio do Parque Ateneu, Ginásio do
Setor Pedro Ludovico, Ginásio do Balneário Meia Ponte, Ginásio da Vila Pedroso, Parque da Criança, Ginásio do Sudoeste, Ginásio do
Novo Horizonte, Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico Teixeira, Ginásio da Cidade Jardim, Centro de Excelência e Ginásio do
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Jardim América.
Em outubro de 2017 o conjunto dos Núcleos Esportivos disponibilizavam aproximadamente 3.700 vagas para a comunidade. Em agosto
de 2018 o número de vagas disponibilizadas à comunidade passou para 4.600.

OBSERVAÇÕES
É importante salientar que em anos anteriores o número de ofertas de vagas era bem maior. No entanto, vários foram os fatores que
dificultaram a oferta de outras vagas para a comunidade, os quais são :
1- A reforma e modernização da Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico (processo 201200046002122) não foi concluída. A empresa
responsável pela reforma pediu rescisão contratual. Esse núcleo atendia cerca de 2.000 alunos. A AGETOP realizou novo processo
licitatório (201700036000906) para a reforma e modernização da praça ao custo estimado em R$ 4.855.027,99. As obras foram iniciadas
em 2018, porém a empresa contratada recentemente paralisou as obras;
2- A reforma da Praça de Esporte do Setor dos Funcionários (processo 201200036005378) continua em análise pela Superintendência de
Infraestrutura (atividade não concluída);
3- A interdição do Parque Aquático do Centro de Excelência reduziu em aproximadamente 1.500 vagas. Segundo a AGETOP haverá uma
reforma no Parque Aquático, porém sem previsão de início das obras;
4- Os Ginásios utilizados como Núcleos Esportivos estão em situação precária e não oferecem boas condições de uso aos alunos e
professores. Precisam de reformas e manutenções. Vestiários e banheiros deteriorados, iluminação deficiente, falta de pintura são
exemplo da realidade dos ginásios;
5- Quadro de servidores reduzido em virtude de aposentadorias e licenças. O número de servidores dos cargos de Professor de
Educação Física, Instrutor de Técnica Esportiva e Apoio Administrativo está em constante redução. Muitos servidores estão em processo
de aposentadoria.
6- Falta de concurso para os cargos de Professor de Educação Física. A disponibilização de cargos temporários para professores de
educação física possibilitaria a ampliação do número de vagas e a criação de novos núcleos esportivos.
Mesmo diante do quadro de dificuldades apresentado anteriormente, a equipe da Gerência de Iniciação Esportiva trabalha com objetivo
de oferecer qualidade na prestação de serviços à comunidade.
Ademais, a equipe da Gerência de Iniciação Esportiva e a Superintendência de Esporte e Lazer propõem para 2019, desenvolver ações
no sentido de fomentar a realização de parcerias com entidades públicas e privadas (Prefeituras, Associações, Instituições de Ensino e
outras). Essas parcerias contribuirão para ampliação do número de Núcleos Esportivos e consequentemente o aumento de vagas para a
comunidade da região metropolitana e interior do Estado. Além de dar andamento às ações de melhorias já iniciadas para atendimento
mais adequado aos usuários.
Tabelas: Metas- Número de vagas disponibilizadas para os anos 2014, 2017 e 2018
Metas- Número de vagas disponibilizadas para os anos 2014/17 e 18
Meta prevista para 2014 2000
Meta prevista para 2017 2500
Meta prevista para 2018 4500
Tabela 2 - Número de Vagas de Iniciação Esportiva
Número de Vagas de Iniciação Esportiva
Vagas de Iniciação Esportiva - 2014 1998
Vagas de Iniciação Esportiva - agosto/2017 3349
Vagas de Iniciação Esportiva - agosto/2018 4600
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AÇÃO: 2082 - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Os Jogos Abertos Brasileiro é uma importante competição nacional e uma continuação dos Jogos Abertos Estadual, onde os 3
classificados gerais de cada estado participam da disputa. A última e 23ª edição foi realizada em Goiânia, quando Goiás foi sede do
evento, no ano de 2014. É uma iniciativa independente onde, cada estado é responsável pelo próprio custeio das equipes, tais como
hospedagem, alimentação, transporte e arbitragem, dificultando assim a realização contínua do evento. O fomento do Estado é
necessário para promover o intercâmbio esportivo entre os estados, ampliar o desenvolvimento do desporto e incentivar os atletas nas
diversas modalidades esportivas.
Ação não realizada no ano de 2018, porém necessária para fomentar o esporte como um todo.
AÇÃO: 2083 - JOGOS ABERTOS DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE
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U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Foi realizado no período de maio a setembro de 2018 a 16ª edição dos Jogos Abertos GO, dividido em 3 fases: Microrregional, Regional
e Estadual, envolvendo 18 modalidades coletivas e individuais, 98 municípios e 4000 atletas participantes, 210 árbitros e 30 pessoas da
organização. Sediaram o evento, 19 municípios goianos e todos os atletas tiveram alimentação completa e total estrutura para a
realização do jogos. 0s Jogos Abertos é uma realização da Superintendência Executiva de Esporte e Lazer, em parceria com os
municípios e tem por finalidade promover o intercâmbio esportivo entre os municípios, o desenvolvimento do desporto goiano, bem como
o surgimento de valores para elevar o nível de representação Estadual.
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AÇÃO: 2084 - PRÓ-ATLETA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE
2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
O Pró-Atleta é um programa Bolsa Esporte do governo instituído pela Lei nº 14.308 (12 de novembro de 2002) que visa valorizar e a
beneficiar 600 (seiscentos) atletas de alto rendimento na realização de projetos esportivos com valores divididos em 03 (três) níveis:
estudantil (250 bolsas de R$ 250,00), estadual (300 bolsas de R$ 500,00), e nacional (50 bolsas de R$ 750,00). No ano de 2018, tivemos
mais de 1.200 cadastros. A comissão analisou cada um e foram contemplados 600 atletas, conforme os níveis citados anteriormente, de
54 (cinquenta e quatro) municípios do Estado de Goiás em 49 (quarenta e nove) modalidades esportivas diferentes.
Anualmente são oferecidas 600 bolsas com duração de 12 meses cada uma. Os valores variam de R$ 250 a R$ 750 por mês,
dependendo do enquadramento do atleta ou paratleta em uma das três categorias, a saber: nacional, estadual ou escolar. A Lei nº
14.308/02 e o Decreto n° 5.759/03, que regulamentam o programa, asseguram a destinação de, pelo menos, 10% das bolsas aos
paratletas.
Foram contemplados 50 bolsas para atletas de nível nacional, 300 para nível estadual e 250 para estudantil.

OBSERVAÇÕES
O Pró-Atleta tem papel fundamental no desenvolvimento da performance dos atletas de alto rendimento, tanto para com os esportes
olímpicos, paralímpicos e os gerais e os requisitos utilizados para contemplar os bolsistas estão previstos na Lei nº 14.308/02,
regulamentado pelo Decreto nº 5.759/03 e acréscimos pelo Decreto nº 8.452/15, com alterações sofridas pela Lei nº 14.652/04 e Lei nº
16.532/09.
Para um atleta conseguir uma bolsa deve comprovar ter um rendimento escolar e conduta exemplar na instituição de ensino, salvo atletas
que tenham concluído o ensino médio ou que sejam portadores de deficiência; também deve comprovar por meio das federações
esportivas, possuir um bom nível técnico por meio do ranking da entidade regional ou nacional; bem como participar de entrevista com os
coordenadores da programa e comprometer-se a participar de competições quando convocado pela secretaria, além de não estar
cumprindo punição imposta pelos tribunais de justiça desportiva, apresentar currículo dos últimos 03 anos e estar filiado à uma federação
da modalidade, cedendo os direitos de imagem ao Estado e usar a logomarca do programa e do governo nos seus uniformes.
Caso os atletas não cumpram com os requisitos para o programa, como não apresentar comprovação de participação nas competições
previstas no projeto, não participar de competições quando convocado, transferir-se para outro Estado ou País, utilizar o recurso de forma
não prevista em lei ou forem dispensados de seleções representativas de Goiás ou Nacionais por indisciplina, poderão ser desligados do
programa a qualquer tempo.
Desta forma, o programa consegue filtrar os atletas que realmente tem condições para pleitear, necessitando da contribuição das
federações, no sentido de qualificarem os rankings e também no acompanhamento das atividades dos atletas, verificando o cumprimento
do objeto do projeto esportivo de cada atleta contemplado com a bolsa esporte.
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AÇÃO: 2085 - PRÓ-ESPORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte – PROESPORTE, foi transformado em Lei no dia 30 de setembro de 2003. Trata-se de um
benefício que premia atletas das modalidades coletivas, individuais e de alto rendimento em Goiás. O incentivo pode ser utilizado para
cobrir gastos com alimentação, educação, saúde, inscrições em competições esportivas, transporte e aquisição de materiais esportivos.
Neste ano foram cadastrados 800 projetos, porém foram contemplados 226 projetos, através da captação nas empresas (pela lei de
isenção do ICMS).
AÇÃO: 2086 - PROMOÇÃO DO ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
- Ampliados os locais e quantidade de atendimentos às pessoas com deficiência nas práticas esportivas com parcerias firmadas com
instituições do segmento;
- Formação de Professores de Educação Física em esportes paralímpicos em parceria com municípios goianos:
. Formação de Professores da Praça de Esportes do Setor dos Funcionários e dos Núcleos atendidos pela Gerência;
- Atendimento e ampliação do programa de esporte paralímpico escolar;
- Participação nas Paralimpíadas Escolares etapa nacional em São Paulo-SP, com uma das maiores delegações da história do estado,
contando com 65 pessoas. A delegação de Goiás saltou da 22ª colocação do ranking nacional para a 9ª colocação em 2018;
- Atendidas as entidades representativas da pessoa com deficiência com 15% dos recursos do Proesporte com o valor de R$ 975.000,00
(novecentos e setenta e cinco mil reais);
- Atendidas as entidades representativas da pessoa com deficiência com 10% do total de bolsas do Proatleta. Foram contemplados 60
atletas paralímpicos nas categorias estudantil, estadual e nacional.
- Em fevereiro de 2017 eram atendidas aproximadamente 400 pessoas com deficiência nos programas de atividades físicas e esportivas,
já em julho do mesmo ano ampliamos esse atendimento para 800 alunos.
É importante salientar que é possível ampliar o número de ofertas de vagas para o público de pessoas com deficiência. No entanto,
vários foram os fatores que dificultaram ampliar essa demanda, dentre eles:
- A reforma e modernização da Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico, futuro Centro de Referência Paradesportivo não foi
concluída;
- A reforma da Praça de Esporte do Setor dos Funcionários continua em análise pela Superintendência de Infraestrutura (atividade não
concluída);
- Quadro de servidores reduzido em virtude de aposentadorias e licenças.
- Falta de Professores de Educação Física.
- Demora no processo de licitação para aquisição de novos equipamentos e materiais esportivos;
- Falta de recursos garantidos para execução das atividades programadas.
Mesmo diante das dificuldades, trabalhamos com objetivo de oferecer qualidade na prestação de serviços à comunidade. Participação e
inclusão na sociedade, igualdade de oportunidades, acessibilidade e não discriminação são temas inerentes aos direitos humanos e
representam aspectos do respeito e da valorização da diversidade humana. Pessoas com deficiência são facetas desse mosaico de
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diferenças humanas, e apresentam particularidades, incongruências, fraquezas e fortalezas, como qualquer outra pessoa.
Apesar das dificuldades, foram garantidas oportunidades às pessoas com deficiência de forma direta e indireta, ou seja, nos espaços
próprios de práticas esportivas e nos programas como Proatleta e Proesporte e nas parcerias firmadas com outras instituições e
associações de pessoas com deficiência.

OBSERVAÇÕES

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA INCENTIVO À CULTURA DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Em 2018 destacam-se as seguintes realizações no CCON, no contexto do Programa:
CAFÉ DE IDEIAS. Foram realizadas três edições do projeto:
• 09/03 “Música na era digital” com Nelson Motta;
• 06/04 “1968, O Ano que não terminou” com Zuenir Ventura;
• 27/04 “Contra a angústia e o sofrimento ou um caminho para a felicidade” com a Monja Coen.
MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA (MAC)
• Exposição – ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras (09/12/2017 a 25/02/2018);
• Exposição 6ª Edição do prêmio CNI SESI SENAI Marcantônio Vilaça, do artista Sévulo Esmeraldo (13/03/2018 a 29/04/2018);
• Exposição Selma Parreira, Memória e Poética dos Espaços e dos Objetos (20/09/2018 a 24/10/2018);
• Exposição Tai: Diáspora, convergências e conexões (40 anos na arte de Tai Hisuan-An 15/12/2018);
• Fashion Meeting-Evento-Evento de Moda (07/05/2018 a 08/05/2018)
• Curso “o fazer contemporâneo” (Abril 2018);
• Curso para professores – Ensino e Arte Contemporânea (março-abril/2018);
• Projeto Trampolim – Plataforma para Jovens Artistas (cronograma: abril a novembro de 2018);
• Outros eventos conexos aos acima citados (“Ver o Museu na Melhor idade”, “Visita Jacob Klintowitz e autoridades culturais mediado
pelo artista Siron franco, Visitas Técnicas aos Afrescos de Confaloni, dentre outros).
ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS (OFG)
Foram realizados concertos de alta performance pela orquestra e houve um feedback positivo por parte do público, conforme comprovado
pela imprensa nacional. Destacam-se os seguintes resultados obtidos pela OFG:
• Inclusão de novos públicos no universo orquestral no interior do Estado, com a realização de concertos em Anápolis, Pirenópolis e
Jaraguá;
• Divulgação da música sinfônica para mais de 400 alunos nas universidades goianas, com a realização da série “Concertos
Acadêmicos”, com metodologia didática;
• Ampliação do repertório sinfônico da orquestra com a execução de repertório contemporâneo nos concertos impopulares,
proporcionando ao público conhecimento sobre obras menos conhecidas do repertório orquestral;
• Intercâmbio profissional com artistas de renome internacional como Isaac Karabtchevsky, Nelson Freire, Duo Assad, Antônio Meneses,
dentre outros;
• Democratização da música de concerto com a realização de espetáculos gratuitos;
• Divulgação da cultura goiana nos principais palcos brasileiros, como Sala São Paulo e Festival Internacional de Campos do Jordão (o
maior do gênero da América Latina), com a realização da V Turnê Nacional;
• Valorização da música brasileira com a inclusão de obras de compositores nacionais no repertório da temporada 2018;
• Realização de 31 concertos, com público presente em torno de 20 mil pessoas.
IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL
• 70 % da Biblioteca encontra-se equipada e mobiliada;
• Acervo Bibliográfico Adquirido/processado: 33% concluído;
• Espaço da Biblioteca do CCON readequado: 90% concluído.
AÇÃO: 2087 - IMPLEMENTAÇÃO DO SALÃO NACIONAL DE ARTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2251-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
Nesta Ação foram realizadas as seguintes atividades e exposições de Arte Contemporânea:
1-Exposição ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras, no período de 09/12/2017 a 25/02/2018, no salão principal do MAC,
contando com um total de 2.066 visitantes, entre eles estudantes de escolas públicas e privadas, professores, bem como o importante e
valoroso Projeto “Ver o Museu na Melhor Idade”, em que o Museu de Arte Contemporânea de Goiás tem como missão social alcançar
públicos distintos promovendo a democratização e a participação comunitária dos idosos. Nessa exposição teve a visita, integração e
inclusão de mais de 120 idosos da Associação dos Idosos do Brasil (AIB), Centro de Saúde da Família Jardim Guanabara e o Projeto
Conviver Vila Brasília. Os idosos fizeram apresentações de danças folclóricas como a catira, dança das flores e das ciganas, bem como a
apresentação das fiandeiras, violeiros para embaixada da Itália, na ocasião representada pelo Embaixador Antônio Bernardini, e para
servidores da Associação dos Italianos do Estado de Goiás e servidores do CCON. Dessa forma o MAC contempla a participação social
ativa de grupos da melhor idade contribuindo para a difusão da vivência com o Museu, visando sobretudo, contribuir para a
conscientização da sociedade goiana para os direitos de cidadania dos idosos e o devido respeito no atendimento das instituições
culturais à sua condição de idoso.
2 Exposição 6ª Edição do Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça, no período de 13/03/2018 à 29/04/2018, nas Galerias Cleber
Gouvêa e D.J. Oliveira, contando com um total de 7.960 visitantes, entre eles alunos de escolas públicas e privadas. O MAC em parceria
com a Ação Educativa do Prêmio Marcantonio Vilaça e seus mediadores desenvolveram atividades educativas, como visitas de
integração a exposição, seguidas de oficinas, em que foram trabalhadas os conteúdos da mostra, com cerca de 160 crianças e jovens
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diariamente. Dentro da programação, foi oferecido também o Curso para professores: ensino e arte contemporânea, para 60 inscritos,
com a com a participação de renomados educadores brasileiros premiados pelo Ministério da Educação, que contribuiu para a
disseminação do conhecimento.
3 Fashion Meeting – consolidando o cenário da moda, com origem na França, acontece 2 vezes por ano em São Paulo, nos dias 07 e 08
de maio de 2018, pela primeira vez em Goiânia, nas Galerias Galerias Cleber Gouvêa e D.J. Oliveira, contou com palestras, workshops,
desfiles, exposição e marcas conceituadas para o público de empreendedores da moda, estudantes de moda, com a oportunidade de
interagir com estilistas e profissionais de renome internacional.
4 Curso " O Fazer Contemporâneo" para Professores em Arte Contemporânea.
5 - Exposição "Selma Parreira - Memória e poética do espaço e dos objetos" - (20/09/2018 a 24/10/2018);
6 - Exposição Tai: Diáspora, convergências e conexões(40 anos na arte de Tai Hsuan-An - 16/12/2018 a 31/03/2019).

OBSERVAÇÕES
O Salão Nacional de Arte de Goiás não foi realizado em razão do formato deste certame ser de natureza bastante complexa, exigindo
grande aporte financeiro, não suportado pelo recurso disponível.
Vários profissionais deverão ser contratados para participar da comissão de seleção e premiação, como críticos, curadores e estudiosos
da arte, reconhecidos nacionalmente e internacionalmente, que atuarão de forma imparcial e transparente em todo processo. Outros
recursos se fazem necessário para atuação de todos esses profissionais, como hospedagem, alimentação, transporte, traslado e
prolabore.
São selecionados em média 20 artistas e propostas por certame, incidindo um prêmio de participação e posterior pagamento do prêmio
de aquisição para os 05 melhores projetos, conforme julgamento da banca de premiação.
A exequibilidade do Salão exige também um grande número de profissionais para produção e divulgação da mostra, entre eles estão a
contratação de marceneiros, serralheiros, pintores, eletricistas, auxiliar de serviços gerais, montador de exposição, designer de
iluminação, técnico de som e vídeo, museólogo, designer gráfico e de sinalização visual, arquiteto, contratação de empresas para
confecção de material gráfico, divulgação em tv e rádio, contratação de transporte especializado em obras de arte, seguro das obras,
contratação de monitores de arte educação, entre outros, inviabilizando a concretização do Salão com suas exposições de artes
específicas, bem como projetos conexos.

141



AÇÃO: 2088 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2251-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
- Realização de concertos de alta performance com feedback positivo por parte do público, conforme comprovado pela imprensa
nacional;
- Inclusão de novos públicos no universo orquestral no interior do Estado com a realização de concerto em Anápolis;
- Divulgação da música sinfônica, para mais de 400 alunos, nas universidades goianas com a realização da série “Concertos
acadêmicos”, com metodologia didática;
- Ampliação do repertório sinfônico da orquestra com a execução de repertório contemporâneo nos concertos impopulares,
proporcionando ao público conhecimento sobre obras menos conhecidas do repertório orquestral;
- Intercâmbio profissional com artistas de renome internacional como Isaac Karabtchevsky e Nelson Freire;
- Democratização da música de concerto com a realização de espetáculos gratuitos;
- Divulgação da cultura goiana nos principais palcos brasileiros, como Sala São Paulo e Festival Internacional de Campos do Jordão ( o
maior do gênero da América Latina), com a realização da V Turnê Nacional;
- Intercâmbio cultural com a execução de repertórios internacionais;
- Valorização da música brasileira com a inclusão de obras de compositores nacionais no repertório da temporada 2018;
- Apresentação no Palácio Itamaraty em Brasília-DF e recebimento da condecoração “Ordem Rio Branco” concedida pelo Ministério das
Relações exteriores;
- Gravação de dois álbuns com obras do compositor brasileiro Cláudio Santoro e divulgação da música brasileira;
- Apresentação da obra “Dos cânions às estrelas” pela primeira vez na América Latina;
- público presente nos concertos e eventos da orquestra em 2018 : 19.400 pessoas.
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AÇÃO: 2089 - PROMOÇÃO DE EVENTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2251-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
1 - Exposições de Artes:
1.1 - EXPOSIÇÃO - ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras, do artista Frei Nazareno Confaloni.
Período: 09/12/2017 a 25/02/2018;
1.2 - EXPOSIÇÃO - 6ª Edição do Prêmio CNI SESI SENAI Marcantonio Vilaça, do artista Sérvulo Esmeraldo - Período: 13/03/2018 à
29/04/2018;
1.3 - Exposição Selma Parreira, Memória e Poética dos Espaços e dos Objetos (20/09/2018 a 24/10/2018);
1.4 - Exposição Tai: Diáspora e conexões - 40 anos na arte de Tai Hsuan-an (13-12-2018);
2 – Palestras (Projeto Café de Ideias).
2.1 - 09/03 “Música na era digital” com Nelson Motta;
2.2 - 06/04 “1968, O Ano que não terminou” com Zuenir Ventura;
2.3 - 27/04 “Contra a angústia e o sofrimento ou um caminho para a felicidade” com Monja Coen.
3 – Outros Eventos Culturais Realizados:
3.1 - Visita Jacob Klintowitz e autoridades culturais mediado pelo artista Siron Franco e celebração religiosa na Exposição ABC Confaloni,
Modernidade Inaugural e Outras Obras. Data: 23/01/2018;
3.2 - Visita técnica aos afrescos do Frei Nazareno Confaloni na Paróquia São Judas Tadeu, projeto do Núcleo de Ação Educativa e
Museologia do MAC, realizada pela Profª Dra.Vera Regina Barbuy Wilhelm, Data: 24/01/2018;
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3.3 - Lançamento do Livro Conhecer Confaloni - Data: 16/02/2018;
3.4 - Projeto: Ver o Museu na Melhor Idade - visita da Associação dos Idosos do Brasil, Centro de Saúde da Família Jardim Guanabara,
Projeto Conviver Vila Brasília e Associação dos Idosos do Brasil - Datas: 21/02/2018 e 23/02/2018;
3.5 - Visita do Governador, Vice-Governador e autoridades na exposição ABC Confaloni, Modernidade Inaugural e Outras Obras. Data:
25/02/2018;
3.6 - Curso para professores: ensino e arte contemporânea - 60 inscritos, com a participação de renomados educadores brasileiros
premiados pelo Ministério da Educação, Felipe Tenório, Jayse Antônio e Marília Navegante, que contribuiu para a disseminação do
conhecimento.
Local: Salas Educativo- subsolo
• Educador Felipe Tenório - 24/03/2018
• Educador Jayse Antônio - 07/04/2018
• Educadora Marília Navegante - 14/04/2018
3.7 - Curso “ O fazer contemporâneo” – Professores em arte contemporânea brasileira - curso subsidiado pelo Estado de Goiás, contou
com 5 módulos ministrados pelos Educadores Enauro de Castro, Carolina Fonseca, Anna Behatriz, Mirna Anaquiri e Fernando
Hemógenes.
3.8 - Fashion Meeting - evento de moda, com palestras, intervenções artísticas, workshop, desfiles, com público de empreendedores da
moda, estudantes do curso de moda, designer e professores e exposição figurinos acervo Elis Regina. Datas: 07/05/2018 e 08/05/2018.
3.9 - Trampolim - Plataforma para Jovens Artistas - projeto nasce com a proposta de estimular os processos artísticos, alavancando a
carreira de jovens artistas visuais de Goiás.
• Primeira etapa: Ateliê - 20/04/2018 a 23/04/2018
• Segunda etapa: Diálogos – 09/06/2018 a 11/06/2018
Resultado: 04/04/2018 - 11 artistas selecionados
Exposição: previsão para novembro.

OBSERVAÇÕES
Em 2017 o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) deu início à sua primeira grande reforma, obra que se iniciou em julho sob a
coordenação da Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP e que até o presente momento não foi concluída.
Assim, apesar dos esforços empreendidos, não foi possível a realização plena das atividades planejadas para essa ação, considerando
que projetos foram delineados para acontecer principalmente na Esplanada (JK) do Centro Cultural.
Apesar da estrutura física do complexo não estar em condições de abrigar as atividades planejadas em 2018, elas foram delineadas em 3
eixos principais:
- projeto 1 - que compreende Atividades Recreativas, Atividades Esportivas e Festival de Pipas;
- projeto 2 - que compreende o Cine Esplanada ao ar livre e a Quinta do Jazz;
- projeto 3 - que compreende Seminários e Congressos para até 2.500 pessoas e Festival de Cultura Digital.
Além desses, foi pensado ainda o projeto da Feira de Artesanato do CCON, também planejado para acontecer na Esplanada JK e a
continuidade de um dos nossos mais bem-sucedidos projetos: o Café de Ideias. Todas essas atividades estão em fase de elaboração de
Termo de Referência e orçamentos.
Em relação especificamente ao Café de Ideias, o processo 201500006005760 encontra-se em fase de prestação de contas sendo que,
neste ano, tivemos 3 edições deste projeto:
• 09/03 “Música na era digital” com Nelson Motta.
• 06/04 “1968, O Ano que não terminou” com Zuenir Ventura
• 27/04 “Contra a angústia e o sofrimento ou um caminho para a felicidade” com Monja Coen
O processo 201500006005760 cuja execução orçamentária teve seu início em 2015 teve seu prazo de execução suspenso em função de
uma interdição pela qual o CCON passou naquele ano.
Esta interdição efetuada pelo Corpo de Bombeiros foi também uma das razões pelas quais as atividades planejadas para o CCON não
puderam ser executadas, o que culminou finalmente na reforma pela qual o espaço passa, afim de que, após cumpridas as exigências
constantes do relatório do Auto de Interdição, o espaço tenha suas licenças de funcionamento efetivadas e seu pleno funcionamento
estabelecido.
Diversos outros eventos culturais tem sido desenvolvidos no CCON, no âmibito do Museu de Arte Contemporânea - MAC, mesmo
estando o complexo passando ainda por adequações e reformas.
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AÇÃO: 2391 - MODERNIZAÇÃO DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2251-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
Ação não executada até a presente data.

OBSERVAÇÕES
Esta ação foi criada para apoiar as atividades do Museu de Arte Contemporânea - MAC, bem como estruturá-lo com equipamentos,
materiais e obras de arte necessários à sua operacionalização. O objetivo principal da ação é a apropriação de despesas típicas do
museu em rubrica própria, separando essas despesas do bojo do Centro Cultural, garantindo assim recursos necessários e a
transparência dos gastos no museu que hoje é dependente do programa de Apoio Administrativo do Fundo Estadual do Centro Cultural
(FECCON). O projeto de modernização foi concebido, mas devido à falta de recursos orçamentários e financeiros ainda não foi iniciada
sua execução. A execução desta ação depende de disponibilização orçamentária e financeira.

AÇÃO: 3018 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2251-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
A Biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer apresenta os seguintes resultados alcançados:
• Produto - Biblioteca do Centro Cultural equipada e mobiliada: 70% concluído.
• Aparelhar a Biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer está diretamente ligado aos processos de aquisições. Durante o período de
tramitação, ações pontuais tiveram que ser realizadas para que os objetos fossem licitados. Fez-se necessárias adequações,
complementações, descrições, estudos e reuniões para avaliação de equipamentos, mobiliários e projetos, bem como estruturação dos
Termos de Referências.
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• Foram autuados 25 processos.
• Foram recebidos até o momento: impressoras e insumos (03/2018), bibliocantos (03/2018), caixas bibliográficas (03/2018), expositores
(03/2018), carrinhos (03/2018), escadas (03/2018), software de gerenciamento (03/2018), tablets (07/2018), fones de ouvido (07/2018),
computadores (07/2018), cortinas (09/2018), mobiliário planejado em marcenaria (09/2018).
• Produto - Acervo bibliográfico adquirido: 33% concluído.
• Produto - Acervo bibliográfico processado: 33% concluído.
• A formação do acervo bibliográfico da Biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer faz parte da 4ª etapa do projeto de implantação.
Assim como nos outros processos de licitação, fez-se necessário esquadrinhar os termos de contratação para fornecimento dos livros.
• Uma equipe composta por 3 (três) profissionais bibliotecários e 10 (dez) estagiários foi formada para realizar o processamento técnico
do acervo, tratamento dado através de metodologias e política de desenvolvimento balizadas pelo estado da arte na área de
Biblioteconomia.
• O sistema de gestão da biblioteca, GNUTECA, pode ser parametrizado, homologado e obteve sua validação em março de 2018. A
equipe de trabalho atua na catalogação, classificação, indexação e etiquetagem do acervo.
• Aproximadamente 17.000 (dez mil) exemplares encontram-se cadastrados.
• Produto 4315 - Espaço da biblioteca do Centro Cultural readequado: 90% concluído.
• A reforma do local onde a biblioteca está sendo implantada encontra-se em fase avançada de execução.
• Tão logo sejam entregues os pavimentos da Biblioteca, fica liberada a emissão das ordens de fornecimentos de diversos equipamentos
e mobiliários para darmos início às etapas finais do projeto, a saber: organização do layout e do acervo bibliográfico nas estantes.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1019 - PROGRAMA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA, PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

O Programa visa garantir padrões de qualidade da infraestrutura física, pedagógica e tecnológica das unidades escolares e dos prédios
da SEDUCE, assegurando aos profissionais da educação e ao alunado o ambiente indispensável à efetivação do processo de ensino-
aprendizagem.
Em 2018 a Rede Estadual de Goiás conquistou o 1º lugar no IDEB e foi a única a cumprir a meta do Ensino Médio e vários fatores
contribuíram para o sucesso dos resultados obtidos. Todas as ações atinentes ao Programa 1019 foram desenvolvidas objetivando o
atingimento das metas propostas e impactar positivamente na aprendizagem do aluno. Dentre as quais, se destacam: descentralizações
orçamentárias para realizar ações voltadas à comunicação e publicidade; Transferência de recursos destinada à aquisição de ingressos
para mostra de cinema e exposição de trabalhos realizados pelos alunos nas unidades escolares; diárias de viagens para servidores da
Secretaria, para atendimento a ações de interesse da administração pública e pedagógica; ajuda de custo e deslocamento de alunos e
professores no evento Aprender Mais; ônibus para transporte de alunos para participação em eventos e, realização de despesas, através
de emenda parlamentar, para aquisição de veículos/ônibus escolares para os municípios de: Jesúpolis, Baliza, Diorama, Santa Rita do
Novo Destino, Montividiu do Norte e Distritos, Assentamento Oziel, no município de Baliza, Maurilândia, Chapadão do Céu, Perolândia,
Vila Propício, Acreúna e Caçu; oferta de merenda escolar a todos os alunos da rede estadual de Ensino em todas modalidades; aquisição
de 100 nobreaks, 500 estabilizadores, 60 switches e locação de impressoras e scanners; aquisição de computadores e impressora
multifuncional para cada Coordenação Regional; aquisição de computadores para os NTEs; aquisição de conjuntos do aluno; mesas e
cadeiras para refeitório para atender as unidades escolares de Tempo Integral; ônibus escolares; aparelhos de ar-condicionado para as
unidades escolares; materiais e utensílios para cozinha/cantina escolar; equipamentos de sonorização para o coral da SEDUCE e
auditório do condomínio Vila Nova; materiais e equipamentos de laboratórios para implementar os cursos de Educação Profissional e
Tecnológica; aplicação da Avaliação Dirigida Amostral nas unidades escolares e atividades do Aprender Mais; cobertura de transporte
escolar nos 246 municípios; aquisição de 151 (cento e cinquenta e um) ônibus escolares/03 (três) Marruás para atender ao transporte
escolar dos alunos da zona rural.
Em resumo, o programa concluiu em 2018 as obras de 22 escolas padrão século XXI, 1 quadra coberta- padrão SEDUCE, 11 quadras –
padrão FNDE e fez 92 ampliações/adequações e reformas. No entanto, a SEDUCE conta ainda com obras em execução, obras licitadas,
em fase de licitação e em planejamento. Vale destacar que, apesar dos esforços, o programa enfrentou a paralisação de obras, destas
sendo 8 escolas e 10 coberturas de quadras.
AÇÃO: 2090 - APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO
ENSINO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
• Descentralização orçamentária para realização de ações de publicidade da secretaria de estado de educação, cultura e esporte no
estado de Goiás, no desenvolvimento de ações de comunicação voltadas para engajar os alunos da rede estadual de ensino nas ações
do governo para a utilidade pública, objetivando a economia da água, o combate à dengue e a gripe.
• Publicação em jornal de grande circulação nacional do chamamento 002/2017 (201700006040392) - publicação de edital no formato 02
col. (9,6cm largura x 0,6 cm de altura) em jornal de circulação nacional - o estado de São Paulo S.A.
• Pagamento mensal de registro de responsabilidade técnica - RRT para a execução de serviços de arquitetura e afins junto ao Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás – CAU
• Pagamento mensal de anotação de responsabilidade técnica ART, para execução de serviços de engenharia e afins junto ao Conselho
de Engenharia e Agronomia de Goiás
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• Pagamento de despesas com diárias de viagens para os servidores desta pasta. As despesas de diárias de viagens serão efetuadas
para atendimento a ações de interesse da administração pública
• Transferência de recursos financeiros para atendimento das despesas com aquisição de 8.000 (oito mil) ingressos para a Mostra de
cinema, com exibição de aproximadamente 100 filmes nacionais e internacionais, na unidade Lumière Bougaiville
• Transferência de recursos financeiros ao credor acima para cobrir despesas com serviços de montagem de contos de alunos nas
unidades escolares
• Pagamento de diárias no valor de R$ 23.895,00 (vinte e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais) aos motoristas e técnicos das
coordenações regionais de educação, cultura e esporte que atuam na execução do processo censitário com o objetivo de empreenderem
viagem para participarem do evento do módulo situação do aluno (movimento e rendimento) do censo da educação básica 2017 e 2018;
• Transferência de recursos financeiros ao credor acima para cobrir despesas de contas de água de unidades escolares jurisdicionadas
às CRECES de Catalão e Goiatuba.
• Transferência de recursos financeiros para cobrir despesas com ajuda de custo e deslocamento de alunos e professores da rede pública
estadual de educação para participação no evento Aprender Mais
• Transferência de recursos financeiros para cobrir despesas com ajuda de custo e deslocamento de alunos e professores da rede pública
estadual de educação para participação no evento Aprender Mais
• Transferência de recursos financeiros ao credor acima para cobrir despesas com pagamento de 12 meses de aluguel onde funciona o
Colégio Estadual Olavo Bilac, no município de Águas Lindas de Goiás,
• Transferência de recursos financeiros ao credor acima para cobrir despesas com a aquisição e instalação de sistema de monitoramento
e segurança na Escola Estadual Brasil Ramos Caiado, em Araguapaz

OBSERVAÇÕES
• Transferência de recursos financeiros ao credor acima para cobrir despesas com realização o evento de abertura da Semana do dia
Internacional do Teatro no Instituto de Educação em Artes professor Gustav Ritter, em Goiânia
• Transferência de recursos financeiros para cobrir despesas serviço de vigilância armada com utilização de 1 (um) posto de 24 horas
ininterruptas, com prazo de execução de 3 (três) meses;
• Restituição ao INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesq Educacionais, referente a saldo do convênio nº 850002/2017-2018-
mec/inep/censo escolar devido a prestação de contas parcial e posterior continuidade do 3º repasse e execução da meta 4 do referido
convênio
• Transferência de recursos financeiros ao credor acima para cobrir despesas com aluguel de seis ônibus para transporte de alunos do
CEPI Juvenal José Pedroso para Assembleia Legislativa de Goiás, CRECE de Goiânia
• Transferência de recursos financeiros ao credor acima para cobrir despesas com traslado de alunos da regional de Aparecida de
Goiânia
• Transferência de recursos financeiros para cobrir despesas com traslado de alunos do ensino médio para o centro de excelência do
esporte
• Pagamento de diárias para as técnicas e motorista da secretaria de educação, cultura e esporte que atuam na execução do processo
censitário com o objetivo de empreenderem viagem para verificação in loco nas escolas da rede estadual, selecionadas a partir do cálculo
da taxa de risco.
• Pagamento de diárias para as técnicas e motoristas da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte que atuam na execução do processo
censitário;

AÇÃO: 2091 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
São atendidos todos os estudantes da Educação Básica da rede estadual de ensino, em todas as modalidades (Ensino Fundamental,
PNAP, EJA, EJA FUNDAMENTAL, EJA MÉDIO, E. MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO, ENS. ESPECIAL, ENS. PRISIONAL, CONTRA TURNO,
e Escolas de TEMPO INTEGRAL). É necessário ressaltar que o financiamento da merenda escolar é realizado com recursos do
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE e uma verba complementar do fundo PROTEGE.

OBSERVAÇÕES
De todo o valor liquidado através de repasse para os conselhos escolares, resulta que R$ 9.937.468,16 (nove milhões, novecentos e
trinta e sete mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) não foram distribuídos para os municípios devido ao fato de
que houve a liquidação, mas ainda não o pagamento de alguns meses e quando isso acontecer é que será possível confirmar quais
conselhos puderam efetivamente receber o recurso e então é que a alocação poderá ser feita por município beneficiado. Diante dessa
situação, o referido valor foi alocado em Goiânia para posterior distribuição após fechar a etapa de trabalho da Tesouraria (#).
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AÇÃO: 2092 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SEDUCE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
PRODUTO 4295 - UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA COM EQUIPAMENTOS E RECURSOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO / NUMERO
• A meta física deste produto foi atingida este ano, onde cada unidade escolar foi contemplada com computadores novos adquiridos
através do Processo n° 201700006029927.
• Os principais desafios ao cumprimento desta meta foram as restrições orçamentárias, devido ao seu alto valor, e a logística de entrega
e configuração dos computadores, devido ao grande quantitativo de escolas atendidas.
PRODUTO 4296 - SEDE DA SEDUCE BENEFICIADA COM EQUIPAMENTOS E RECURSOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO/ NUMERO
• A meta física deste produto foi atingida este ano, onde diversos equipamentos e serviços de informática foram adquiridos e utilizados na
Sede da Secretaria, dentre os quais:
o Processo 201700006012314: Aquisição de 100 nobreaks e 500 estabilizadores para proteção dos equipamentos de informática da
Secretaria;
o Processo n° 201700006021751: Aquisição de 60 switches gerenciáveis para melhorias da rede de computadores da Secretaria;
o Processo n° 201700006024246: Contratação de serviço de locação de impressoras e scanner, para atendimento dos expedientes da
Secretaria quanto à impressão e digitalização de documentos administrativos;
• Os principais desafios no cumprimento desta meta foram as demoras nos trâmites internos dos procedimentos licitatórios, e restrições
orçamentárias.
PRODUTO 4297 - SUBSECRETARIA BENEFICIADA COM EQUIPAMENTOS E RECURSOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E
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COMUNICAÇÃO / NUMERO
• A meta física deste produto irá ser atingida este ano, restando atualmente apenas a Coordenação Regional de Goiânia ser
contemplada. As Coordenações Regionais dos interiores foram priorizadas no atendimento, tendo em vista que a unidade metropolitana
se encontra melhor equipada com equipamentos de TI.
• Através do Processo n° 201700006024246, cada Coordenação foi contemplada com uma impressora multifuncional, melhorando os
serviços prestados junto às escolas.
• Através do Processo n° 201700006029927, cada Coordenação foi contemplada com computadores novos, melhorando os serviços
prestados junto às escolas.
• Os principais desafios no cumprimento desta meta foram a logística de entrega dos computadores e impressoras, e restrições
orçamentárias.
PRODUTO 4298 - NÚCLEO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL BENEFICIADO COM EQUIPAMENTOS E RECURSOS DE TEC DA INF
E COMUNICAÇÃO / NUMERO
• A meta física deste produto foi atingida este ano, onde através do Processo n° 201700006029927 cada NTE foi contemplado com
computadores novos, melhorando os serviços prestados.
• O principal desafio no cumprimento desta meta foi a restrição orçamentária.

OBSERVAÇÕES
Como sugestão de melhoria da Ação, sugerimos que o seu objetivo seja alterado de:
“Adquirir/manter equipamentos e recursos tecnológicos de informação e comunicação para as áreas da SEDUCE e unidades
jurisdicionadas. Implementar as ferramentas tecnológicas para otimização da gestão educacional.”
Para:
“Adquirir/manter equipamentos e recursos humanos e tecnológicos de informação e comunicação para as áreas da SEDUCE e unidades
jurisdicionadas. Implementar as ferramentas tecnológicas para otimização da gestão educacional.”
Esta sugestão é devido à utilização de mão-de-obra terceirizada nas diversas áreas da Tecnologia da Informação.
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AÇÃO: 2093 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Transferência de recurso financeiro às unidades escolares para aquisição de conjuntos de mobiliário escolar para o aluno;
Aquisição de mesas e cadeiras para refeitório para atender unidades de ensino em regime de tempo integral;
Aquisição de equipamentos de sonorização para atender ao coral da SEDUCE e auditório do condomínio Vila Nova;
Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionados para a centralizada e demais postos administrativos;
Transferência de recurso financeiro à CRECE de Uruaçu para compra e instalação e ar condicionado;
Aquisição de 20 mil conjuntos do aluno (mobiliário escolar) para as escolas;
Aquisição de ônibus Escolar, por meio de convênio entre a SEDUCE e o município de Turvelândia;
Aquisição de aparelhos de ar condicionado para unidades escolares do município de Pontalina, através de emenda parlamentar;
Aquisição de veículo, através de convênio, para a prefeitura de Goianésia, destinado ao Projeto Educar Consciente;
Aquisição de materiais e utensílios para cozinha / cantina das escolas;
Transferência de recurso financeiro às unidades escolares para aquisição de 225 conjuntos de mobiliário escolar para o aluno ;
Transferência de recurso financeiro às CRECE’s para aquisição de material de escritório para as unidades escolares em fase de
inauguração;
Aquisição de ar condicionado para as unidades escolares – convênio PAR – restante liquidado;
Transferência de recurso financeiro, via emenda parlamentar, visando a aquisição de veículo / ônibus escolar, para o município de
Jesúpolis, Baliza, Diorama, Santa Rita do Novo Destino, Montividiu do Norte e distritos, Assentamento Oziel no município de Baliza,
Maurilândia, Chapadão do Céu, Perolândia, Vila Propício, Acreúna e Caçu.
Transferência de recurso financeiro, via emenda parlamentar, visando a aquisição de projetor de imagem para C.E. Barão de
Mossâmedes;
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Aquisição de materiais e equipamentos de laboratórios com a finalidade de implementar os cursos de EPT – Educação profissional;
Aquisição de 10 microfones para o Coral da SEDUCE;
Devolução de recurso financeiro ao FNDE.

AÇÃO: 2094 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS JURISDICIONADAS DA EDUCAÇÃO - REPASSE DE RECURSOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Repasse de recursos financeiros às unidades escolares e coordenações regionais de educação através das Fontes: 116 – SE/QE e
100 – TE foi realizado de forma satisfatória, alcançando metas estabelecidas ao mesmo tempo que a descentralização de Recursos
Públicos colaboraram com o desenvolvimento sócio econômico dos diversos municípios, bem como, com o fortalecimento das unidades
escolares nas atividades administrativas e pedagógicas.

OBSERVAÇÕES
Foram desenvolvidos repasses de recursos financeiros para várias finalidades como: 1º e 2° Parcela do PROESCOLA de 2018 as
Unidades Escolares da Pública Estadual, e Repasse as 40 Coordenações Regionais de Educação Cultura e Esporte para Manutenção de
suas atividades, aquisição de extintores de incêndio ao C E Prof. Agostinho Nunes de Sousa no município de Niquelândia, instalação de
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grades e aquisição de sistemas de monitoramento e câmeras as Unidades Escolares C E Costa e Silva no município de Mozarlândia,
pagamentos de despesas de água ao C E Joaquim de Araújo e Silva no município de Catalão, despesa com Feira Brasileira de Iniciação
Cientifica em Jaraguá do Sul para a E E Oseas Borges Guimarães do município de Goiatuba, aquisição de material de Apoio para
desenvolvimento e Manutenção do Projeto Goiás ENEM 2018 as Coordenações Regionais, locação de tendas as Coordenações de
Águas Lindas, Uruaçu e Luziânia para atender as Unidades Escolares, despesas com vigilância armada repassado as Coordenações de
Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Formosa, Luziânia, Novo Gama , Planaltina, Santa Helena de Goiás e Silvânia para atender 28
Unidades Escolares NOVAS, ajuda de custo para cobrir despesas com transporte de mobiliários de refeitórios, aparelhos de ar
condicionados, equipamentos de laboratório repassados a 12 Coordenações e 1 Unidade Escolar – C E São Tomaz de Aquino no
município de Ceres, despesas com (06) alunos que participaram com Projeto de Acolhimento da Unidade Escolar CEPI Dircel Ferreira de
Araújo no município de Planaltina de Goiás que realizou-se no CEPI – Zulca de Paiva no município de Cristalina de Goiás, aquisição de
materiais para instalação de internet a Coordenação Regional de Piranhas, paramento de aluguel no período de (02) meses na
Coordenação Regional de Novo Gama, transferência de Recursos de materiais permanentes ao C E Frederico Gonzaga Jayme no
município de Quirinópolis, despesas com pagamento com água e energia no prédio da E M Menino Feliz onde funcionará
temporariamente a E E Castro Alves durante sua Reforma no município de Formoso, locação de imóvel para abrigar a E E Mata Azul
durante sua Reforma no município de Montividiou do Norte, aquisição de equipamentos microcomputadores para a Coordenação de
Porangatu, despesas com pagamento de água e energia para a Coordenação Regional de Iporá, instalação e aquisição de ar
condicionados na Coordenação de Uruaçu, despesas com aquisição de expedientes e limpeza a Coordenação Regional de São Miguel,
pagamento com despesas de vigilância diurna e noturna em prédio escolar em construção no município de Jataí, despesas com
concertos, reparos e higienização de aparelhos de ar condicionados à Vila Cultura repassado no Conselho da Coordenação Regional de
Goiânia, locação de empilhadeira para a Coordenação Regional de Goiânia, despesas com ajuda de custo para o Centro de Capacitação
de Profissionais de Educação e Atendimento de Pessoas com Surdez em Goiânia, despesas com alimentação e hospedagem para a
caravana Aprender Mais para a Coordenação de Rio Verde, pagamentos de despesas com locação de extensão do C E Dom Pedro I no
município de Aparecida de Goiânia, despesas com aquisição de equipamentos e mobiliários de escritórios para funcionamento da
Coordenação Regional de Ceres, despesas com projetos de Bandas e Fanfarras Workshop a Ciranda da Arte repassado a Coordenação
de Novo Gama, para atender o C E Novo Gama, CPMG – José de Alencar, C E Ocidental, C E Jorge Amado e Almirante Tamandaré,
despesas com aquisição de materiais de expedientes para a Coordenação de Santa Helena de Goiás, despesas de materiais de
papelaria e kit de higiene para a Coordenação de Itapaci.
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AÇÃO: 2095 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS ÀS PREFEITURAS
E PAGAMENTO A EMPRESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
O Programa de Transporte Escolar é regido pelas seguintes Leis: Lei Federal nº 10.709, de 30 de julho de 2003, Lei Estadual nº 14.556,
de 07 de outubro de 2003, Decreto de Regulamentação nº 5.902, de 12 de fevereiro de 2004 e Resolução GAB/SEE nº 001 de 09 de
maio de 2014. O Programa atende a todos os municípios goianos, seja por meio de parceria Estado/Município ou por contratação de
empresa terceirizada. No caso em que o transporte escolar é fornecido através de parcerias, o mesmo depende de assinatura do Termo
de Adesão e Responsabilidade com valor percapta por aluno transportado da rede estadual. No caso dos municípios onde os prefeitos
não aderiram à parceria, e, em alguns municípios onde existem vários assentamentos e/ou acampamentos o serviço é prestado através
da contratação de empresas terceirizadas.
Todos os estudantes que necessitam do transporte escolar para chegarem até as escolas estaduais, nos 246 municípios goianos estão
sendo atendidos com o Programa de Transporte Escolar, garantindo a permanência do aluno em sala de aula e proporcionando aos pais
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tranquilidade e oportunidade de ver seus filhos prosperarem, com isso podendo continuar suas atividades no campo. Portanto, se não
fosse o transporte escolar gratuito esses trabalhadores
do campo se veriam obrigados a mudarem para as cidades, acarretando muitas vezes, no inchaço das periferias e aumento da pobreza,
pois não há emprego suficiente para toda população, levando muitas crianças e adolescentes ao mundo das drogas e da marginalidade.
Foi formalizado o processo nº 201800006030742, para aquisição de 151 (cento e cinquenta e um) ônibus escolares para os Municípios
parceiros Estado/Município, e adquiridos, por meio, do processo nº 201700006008236, 03 (três) Marruás para atender ao Transporte
Escolar dos alunos residentes na zona rural da rede estadual de ensino.

OBSERVAÇÕES
A meta física corresponde alunos atendidos com Transporte Escolar da Rede Estadual de
Ensino.
Tabelas:
01. Transporte de alunos da rede estadual de ensino da zona rural - transferência de
recursos financeiros às prefeituras executado por meio de parceria, Estado/Município.
Produto Meta física/2018 Meta financeira/2018
ALUNO Prevista Realizada Prevista R$ Realizada R$
ATENDIDO 47.227 57.539 101.872.420,00 103.067.386,00
02. Transporte de alunos da rede estadual de ensino da zona rural - executado por meio de
Contratação de Empresa Terceirizada.
Produto Meta física/2018 Meta financeira/2018
ALUNO Prevista Realizada Prevista R$ Realizada R$
ATENDIDO 2.337 3.046 38.127.580,00 56.070.072,28
Vale destacar que o valor liquidado no mês de dezembro foi alocado na cidade de Goiânia e o valor da meta física não foi registrado. Isto
se deve ao fato de que o tempo transcorrido entre a liquidação nos últimos dias do mês e o fechamento da prestação de contas no
SIPLAM foi muito curto impossibilitando a obtenção da prestação de contas com o detalhamento necessário. (#).
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AÇÃO: 2364 - GESTÃO EDUCACIONAL COMPARTILHADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
O modelo de parcerias desenvolvido pela SEDUCE é inovador, ele propõe a celebração de contratos de gestão com organizações
sociais, devidamente qualificadas em educação, no âmbito do Estado de Goiás, para a gestão compartilhada em unidades escolares da
rede pública estadual, tudo, em ótima harmonia com os princípios e a legislação da área educacional.
Dessa forma, seguindo o conceito que a atividade administrativa envolve as funções de planejamento, organização, direção e controle, a
SEDUCE continuará sendo responsável pelo planejamento, que envolve basicamente o estabelecimento de metas e objetivos, a
fiscalização e o controle dos resultados, cabendo ao parceiro privado a execução, o que inclui a organização e a direção.
Essas atividades são interdependentes e indissociáveis, representando, de forma sintética, o principal conceito de gestão compartilhada.
A iniciativa de implantar este modelo, na Educação, partiu da intenção de alcançar os avanços percebidos nos hospitais sob
responsabilidade do Estado. Assim, por intermédio das pastas relacionadas ao pretendido chamamento, Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte-SEDUCE, Secretaria da Casa Civil, Controlaria Geral do Estado-CGE, Procuradoria Geral do Estado-PGE, Conselho Estadual
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de Investimentos, Parcerias e Desestatização-CIPAD, dentre outras, realizaram os estudos de viabilidade financeira, técnica e jurídica
sobre a pretendida parceria, sempre com a obrigação de alinhar o projeto à legislação e às especificidades da Rede Pública Estadual de
Educação.
Apesar de todos os esforços, a conquista dos avanços, ou seja, o atingimento das metas foi prejudicado, pois, atendendo a pedidos do
Ministério Público Estadual, a Justiça concedeu decisões liminares que suspenderam os efeitos dos chamamentos públicos realizados
pela SEDUCE.
Dessa forma, os editais publicados para selecionar instituições dispostas e capacitadas à empreender o projetos de gestão compartilhada
na Educação não obtiveram efeitos práticos, ou seja, as unidades escolares selecionadas para o projeto e seus alunos ainda não tiveram
a oportunidade de perceber as melhorias expectadas.
Com a paralisação judicial da Gestão Compartilhada na Educação a SEDUCE decidiu reavaliar a estratégia de lançar novos editais, já
que, caso se mantenha o atual cenário de incompreensão das reais possibilidades de ganhos aos estudantes e às unidades escolares
integrantes do projeto, por certo, eles seriam igualmente interrompidos.

OBSERVAÇÕES
Abaixo, no Quadro1, demonstrativo da situação dos chamamentos realizados em 2018:
QUADRO 1
Chamamento público 001/2017, seleção de organização social de educação para celebração de contrato de gestão objetivando o
gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas, de apoio, para a implantação e implementação de
políticas pedagógicas, definidas pela SEDUCE, em 11 (onze) unidades educacionais da Rede Pública Estadual de Ensino, Macrorregião
VIII – Águas Lindas/Planaltina. Entidade vencedora:
Instituto Destra de Educação - INDED
Chamamento público 002/2017, seleção de organização social de educação para celebração de contrato de gestão objetivando o
gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas, de apoio, para a implantação e implementação de
políticas pedagógicas, definidas pela SEDUCE, em 14 (quatorze) unidades educacionais da Rede Pública Estadual de Ensino,
Macrorregião V – Luziânia/Novo Gama suspenso durante a fase de julgamento das propostas
Em síntese, além do Chamamento da macrorregião de Anápolis, processo nº 2016.0000.601.8187 paralisado em 2017, por meio da Ação
Civil Nº: 5002615.56.2017.8.09.0000, tivemos também paralisados os Processos nº 2016.0000.604.0391 - Chamamento público
001/2017, Macrorregião VIII – Águas Lindas/Planaltina, e o de nº 2016.0000.604.0392 - Chamamento público 002/2017, Macrorregião V –
Luziânia/Novo Gama, interrompidos pela Ação Civil Pública Nº: 224993-21.2017.8.09.0158 e pela Ação Civil Pública Nº
5167851.17.2018.8.09.0100, respectivamente.
Observações:
No momento, importa informar que os recursos alocados para suportar o projeto de gestão compartilhada estão previstos no Programa de
Melhoria das Infraestrutura Física, Pedagógica e Tecnológica, da Ação Gestão Educacional Compartilhada, conforme a Tabela 1.
Contudo, caso o Estado consiga reverter as liminares judiciais, eles terão de ser suplementados.
Tabela 1:
Histórico dos chamamentos públicos
Macrorregião IV – Anápolis – Chamamento Público nº 003/2016
O Chamamento 003/2016, Macrorregião IV – Anápolis, foi tramitado nos Autos de nº 20016.0000.601.8187. Essa seleção teve como
vencedora a entidade Gestão, Transparência e Resgate Social - GTR, que após assinatura do Contrato iniciou visitas e reuniões às
comunidades escolares envolvidas. No entanto, com os Autos na PGE para análise de outorga, uma decisão judicial, em caráter liminar,
paralisou o procedimento. Apesar da Procuradoria do Estado ter recorrido em diversas instâncias, ainda não logrou êxito em interromper
os efeitos da liminar. O efeito suspensivo está relatado na Ação Civil Pública Processo: 5002615.56.2017.8.09.0000, movida pelo
Ministério Público do Estado de Goiás, submetido ao egrégio Tribunal de Justiça - Poder Judiciário Comarca de Anápolis. Após, as ações
de Agravo de Instrumento e Contrarrazões interposto pelo Estado de Goiás juntamente coma Secretaria de Estado de Educação, Cultura
e Esporte, o relatório do Tribunal foi pelo indeferimento dos recursos especiais.
Macrorregião VIII - Águas Lindas/Planaltina
Chamamento Público 001/2017, Processo nº 201600006040391, para a seleção de Organização Social de Educação para celebração de
Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas, de apoio, para a
implantação e implementação de políticas pedagógicas, definidas pela SEDUCE, em 11 (onze) Unidades Educacionais da Rede Pública
Estadual de Ensino, Macrorregião VIII – Águas Lindas/Planaltina. A Entidade vencedora foi o Instituto Destra de Educação – INDED.
Convicto da legalidade e da assertividade dos ganhos do modelo, o Estado continuou no empenho de implantar a gestão compartilhada,
por isso, no decorrer de 2017 foram publicados mais 02 (dois) Chamamentos Públicos, Macrorregiões VIII e V, respectivamente Águas
Lindas/Planaltina e Luziânia e Novo Gama. Entretanto, persiste a resistência ideológica de alguns poucos segmentos organizados e,
principalmente, do Ministério Público do Estado, que, por meio de outro pedido de suspensão, paralisou a execução do Contrato de
Águas Lindas/Planaltina que, novamente, após a seleção do Instituto Destra de Educação – INDED, já estava com o Contrato de Gestão
assinado e em fase de outorga.
Macrorregião V – Luziânia/Novo Gama
O Chamamento Público 002/2017 da Macrorregião V, teve sua sessão no dia 02 (dois) de fevereiro de 2018 e se encontra em fase de
análise e julgamento das propostas. No corrente ano, este Chamamento Público foi suspenso, momentaneamente, numa decisão liminar,
por meio de uma Ação Civil Pública, movida pelo Ministério Público do Estado de Goiás, relatado no Processo:
5167851.17.2018.8.09.0100, pelo Poder Judiciário – Comarca Luziânia. Outrossim, o Agravo de Instrumento impetrado pelo Estado de
Goiás e Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, obteve o efeito suspensivo da decisão liminar em tela, garantindo o
andamento do Chamamento Público 002/2017, para seleção de Organização Social de Educação para celebração de Contrato de Gestão
objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas, de apoio, para a implantação e
implementação de políticas pedagógicas, definidas pela SEDUCE, em 14 (quatorze) Unidades Educacionais da Rede Pública Estadual de
Ensino, Macrorregião V – Luziânia/Novo Gama.

AÇÃO: 2383 - REFORMA NA INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não trabalhada.
AÇÃO: 3019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E
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PRÉDIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Construção de Escola
Foram concluídas as obras de construção de 21 escolas Padrão Século XXI beneficiando a população das regiões do Entorno,
Metropolitana, Centro – oeste e Centro Goiano. A conclusão das obras proporcionou a abertura de mais 16.650 novas vagas ofertadas à
sociedade, considerando que algumas unidades poderão atender nos três turnos.
Construção de Quadra Coberta
Mossâmedes Construção de Quadra Coberta – Padrão SEDUC – Colégio Estadual Barão de Mossâmedes, Praça dos Esportes, S/N,
Centro em Mossâmedes, foi inaugurada no segundo semestre de 2018. Foi construída no modelo Arco Mod1 – Padrão SEDUC, com
337,20 m² e valor total de construção de R$ 249.409,29.
Cobertura de Quadra
Anápolis – Padrão FNDE – Centro de Ensino em Período Integral Dr. Genserico Gonzaga Jaime, Av. Sebastião Pedro Junqueira, s/n, Qd.
17, Lt.1 ao 11, Bairro Jundiaí Industrial em Anápolis, foi inaugurada no primeiro semestre de 2018. Foi construída no modelo padrão
FNDE, com 622,08 m² e valor total de construção de R$ 252.740,00.
Campo Alegre de Goiás – Cobertura de Quadra – Padrão FNDE – Colégio Estadual Major Emídio, Rua Pio Pereira nº 7, Centro em
Campo Alegre de Goiás, foi inaugurada no primeiro semestre de 2018. Foi construída no modelo Padrão FNDE, com 772,40 m², e valor
total de construção de R$ 238.070,32.
Em decorrência do fato de ter havido muitas liquidações no último dia útil do ano em muitas dotações após o envio do relatório de
monitoramento, fizemos o máximo de esforço para a obtenção dos dados necessários para o SIPLAM. Desse modo, apesar do cuidado
empenhado no trabalho, advertimos sobre a possibilidade de algumas inconsistências no produto "reforma/ampliação de unidades
escolares realizadas" referente a março/2018 e no "quadra poliesportiva coberta" referente ao mês de dezembro/2018, restrito no caso
deste último à localidade "Goiânia".

OBSERVAÇÕES
Acreúna CENTROESTE – Escola Padrão – Século XXI – Escola Estadual Ana Nastre de Melo
A Escola Estadual Ana Nastre de Melo, situada na Avenida São Felipe, Área I, Perímetro Urbano em Acreúna, foi inaugurada no dia 23
de junho de 2018 com valor total da obra de R$ 2.795.639,29. A Escola atende mais de 400 alunos que cursam do 6º ano ao 9º do
Ensino Fundamental e conta com 12 salas de aula, quadra poliesportiva, laboratório de ciências, biblioteca, grêmio estudantil, auditório,
administração e sala dos professores. Funcionando nos turnos matutino e vespertino.
Aparecida de Goiânia - METROPOLITANA – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Michelly Prado (Jardim das Hortências)
O Colégio Estadual Michelly Prado foi construído na Rua Nenzico Louza, APM 1, Q. 2, Jardim das Hortências em Aparecida de Goiânia,
com inauguração no dia 04 de julho de 2018 onde foram investidos R$ 3.100.047,62. Com área total de 2.200 m2, o Colégio Estadual
Michelly Prado vai absorver mais de 1 mil alunos do Ensino Fundamental e Médio de dez bairros próximos. O prédio possui quatro
pavilhões, sendo dois pavimentos e um elevador para garantir a acessibilidade. Conta ainda com 12 salas, biblioteca, espaço para
laboratórios de informática e ciências e quadra poliesportiva.
Cidade Ocidental ENTORNO– Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Dom Bosco
O Colégio Estadual Dom Bosco localizado na Rua Brazigóis Felício, com Rua Luiz Eduardo Jorge, com Rua Hamilton Carneiro e Rua
Bariani Hortêncio, área municipal 8, Jardim Dom Bosco em Cidade Ocidental, foi inaugurado no dia 24 de janeiro de 2018 com valor total
de R$ 4.287.400,81. O colégio atende 1200 alunos e funciona com turmas de Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e médio.
Cidade Ocidental – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual São Mateus
O Colégio Estadual São Mateus, situado na Rua 14, esquina c/ Rua 7 e Rua 9, Qd. 05, Bairro Mansões de Recreio São Matheus em
Cidade Ocidental, foi inaugurado no dia 09 de março de 2018 com valor total de investimento de R$ 4.181.717,28. A capacidade de
alunos é de 1.400 nos três turnos.
Cristalina ENTORNO – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Campos Lindos (Mansões Marajó)
O Colégio Estadual Campos Lindos localizado na Rua 07 e Rua 08, Gleba D, Loteamento Mansões Marajó, Distrito de Campos Lindos
em Cristalina, foi inaugurado dia 22 de fevereiro de 2018 onde foram investidos R$ 4.273.045,51 para construção. O colégio tem
capacidade para atender a 1,2 mil estudantes, com turmas de Ensino Fundamental II e Ensino Médio (matutino e vespertino).
Cristalina – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Adelvina Flores Ribeiro (Rio de Janeiro)
O Colégio Estadual Adelvina Flores Ribeiro construído na Rua Meier com avenida Botafogo, Bairro Rio de Janeiro em Cristalina, foi
inaugurado dia 22 de fevereiro de 2018 com valor total da obra de R$ 4.274.892,20. Tem capacidade para atender 1.200 aluno.
Formosa ENTORNO– Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Helena Nasser (Parque da Colina)
O Colégio Estadual Helena Nasser situado na Rua 23 com Av. “A”, Rua 22, Rua “G”, Quadra 80, Parque da Colina em Formosa, foi
inaugurado no dia 20 de fevereiro de 2018 com valor total de investimento de R$ 4.284.452,69. Com capacidade para 480 estudantes de
Ensino Médio, a obra beneficiará moradores dos bairros Padre José, Conjunto Netinho, Jardim Planalto, Jardim Bela Vista e outros.
Formosa – Escola Padrão – Século XXI – Centro de Ensino em Período Integral Izabel Christina de Sousa Ortiz (Parque do Lago)
O Centro de Ensino em Período Integral Izabel Christina de Sousa Ortiz localizado na Rua 65 Praça n° 4, Parque do Lago em Formosa
foi inaugurado no dia 07 de fevereiro de 2018 com valor total de R$ 4.232.029,93. O colégio atende 480 alunos do Ensino Fundamental
(6º ao 9º ano). A instituição de ensino é a quarta escola em tempo integral de Formosa.
Formosa – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Distrito de Santa Rosa
O Colégio Estadual Distrito de Santa Rosa construído na Rua São Miguel com GO 458, lotes 1/12, Vila de Santa Rosa, Distrito de Santa
Rosa em Formosa, foi inaugurado no dia 06 de março de 2018, onde foram investidos R$ 4.234.234,05. O colégio tem capacidade para
até 960 alunos, que vivem em assentamentos e na zona rural, nos turnos matutino e vespertino.
Itapuranga– CENTRO GOIANO– Escola Padrão – SEDUCE – Escola Municipal Vera Cruz
A Escola Municipal Vera Cruz foi construída na Rua 06, esquina com Rua 05, residencial Valeria Perillo em Itapuranga foi inaugurada dia
01 de agosto de 2018 com investimento de R$ 2.896.891,78. A escola tem capacidade para receber 700 alunos.
Luziânia ENTORNO – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Hélio Rodrigues de Queiroz (Estrela Dalva VIII)
O Colégio Estadual Hélio Rodrigues de Queiroz situado na Rua 72, Parque Mansões Estrela Dalva VIII, Jardim Ingá em Luziânia foi
inaugurado no dia 15 de março de 2018 com valor total da obra de R$ 4.281.176,17. O colégio atende 420 alunos do Ensino
Fundamental e Médio.
Luziânia – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Ely da Silva Braz (Jardim Brasília Sul)
O Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás – Ely da Silva Braz localizado na Rua Luiz Jardim, com Rua 15, com Rua 12A e Rua 12,
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quadra 28, Setor Jardim Brasília Sul em Luziânia foi inaugurada no dia 02 de abril de 2018 com valor da obra de R$ 4.250.946,52. O
colégio tem capacidade para receber 420 estudantes.
Luziânia – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Delfino Oclécio Machado (Jardim Ingá)
O Colégio Estadual Delfino Oclécio Machado foi construído na Avenida Governador José Feliciano Ferreira, Setor Jardim Ingá em
Luziânia e inaugurado no dia 02 de abril de 2018, com investimento total de R$ 4.261.706,37. O colégio tem capacidade para 1.680
alunos do Ensino Fundamental II, Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).
Luziânia – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Osvaldo da Costa Meirelles (São Caetano)
O Colégio Estadual Osvaldo da Costa Meirelles situado na Rua Jaraguá com Rua Piracanjuba, Praça Santa Luzia, Setor São Caetano em
Luziânia foi inaugurado no dia 15 de março de 2018 com valor total de R$ 4.241.889,19. Foi projetada para atender 420 alunos em tempo
integral do Ensino Médio.
Novo Gama ENTORNO – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Mont Serrat
O Colégio Estadual Mont Serrat localizado na Qd. 13, AP.III, no Jardim Mont Serrat, em Novo Gama, foi inaugurada no dia 09 de março
de 2018, com investimento total de R$ 2.998.652,62. O colégio atenderá inicialmente cerca de 650 alunos do Ensino Fundamental II,
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e a nova modalidade do Ensino Médio – Profen – no noturno.
Planaltina ENTORNO – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Doutor Dirceu Ferreira de Araújo (Setor Aeroporto)
O Colégio Estadual Doutor Dirceu Ferreira de Araújo construído na Rua 26, Quadra 22, Setor Aeroporto em Planaltina foi inaugurada em
20 de fevereiro de 2018 com valor total da obra de R$ 4.266.591,26. O Colégio atende 420 alunos do Ensino Médio.
Santo Antônio do Descoberto ENTORNO – Escola Padrão – Século XXI – Fraternidade Eclética Espiritualista Universal
A Fraternidade Eclética Espiritualista Universal Situada na Área Pública, GO 225, Km 14, Fazenda Capão Grosso em Santo Antônio do
Descoberto foi inaugurada no dia 02 de abril de 2018 onde foram investidos R$ 4.267.170,51.
Santo Antônio do Descoberto – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Engenheiro Paulo César Vaz de Melo (Estrela Dalva XVI)
O Colégio Estadual Engenheiro Paulo César Vaz de Melo localizado na Avenida 33, Quadra 210 em Santo Antônio do Descoberto foi
inaugurado no dia 30 de janeiro de 2018 com investimento total de R$ 4.206.598,26. Atenderá cerca de mil alunos do Ensino
Fundamental 1 e 2 de uma escola conveniada com a prefeitura que está sendo fechada.
Valparaíso de Goiás ENTORNO – Escola Padrão – Século XXI – Centro de Educação em Período Integral Cruzeiro do Sul
O Centro de Educação em Período Integral Cruzeiro do Sul foi construído na Rua 18 com Avenida Central, AR-6, Bairro Cruzeiro do Sul
em Valparaíso de Goiás – GO e inaugurado no dia 24 de janeiro de 2018, com valor total da obra de R$ 4.226.293,93. A Escola deve
atender cerca de 500 estudantes do Ensino Médio em tempo integral, das 07h30 às 17h30.
Valparaíso de Goiás – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Marajó (Jardim dos Ipês)
O Colégio Estadual Marajó situado na Avenida Brasil, esq. c/ Rua 02 e Rua 03, Jardim dos Ipês em Valparaíso de Goiás foi inaugurado
em 02 de março de 2018, com valor de investimento de R$ 4.237.306,38. A unidade tem capacidade para 1.400 alunos nos três turnos.
Valparaíso de Goiás – Escola Padrão – Século XXI – Colégio Estadual Gildete Barreto Lima (Ipanema)
O Colégio Estadual Gildete Barreto Lima localizado entre as Quadras 12 e 13, entre Rua 16 e Avenida 01, Bairro Pacaembu em
Valparaíso de Goiás, foi inaugurado em 02 de março de 2018 com valor total da obra de R$ 1.496.396,50. A unidade tem capacidade
para 720 alunos nos três turnos.
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AÇÃO: 3020 - ESCOLA DIGITAL - AMBIENTE TECNOLÓGICO NAS ESCOLAS ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não executada.
Os produtos 4292 - ALUNO BENEFICIADO COM NETBOOK (Previsto: 92.233), 4293 - PROFESSOR BENEFICIADO COM NOTEBOOK
(Previsto: 4.350) e 4294 - UNIDADE ESCOLAR BENEFICIADA COM O PROGRAMA ESCOLA DIGITAL (Previsto: 212) não atingiram a
meta física do ano por inviabilidade financeira e não foi possível a continuidade da forma elaborada e prevista inicialmente.
O Programa foi remodelado em decorrência da inviabilidade da infraestrutura escolar (física, pedagógica e tecnológica) para todas as
escolas distribuídas nos 246 municípios do Estado e de barreiras como a necessidade de robusto investimento de tempo e dinheiro na
qualificação dos profissionais da docência e do apoio à gestão escolar, sendo este último, inviável quando considerado o elevado número
de profissionais com vínculo temporário e da alta rotatividade que isso acarreta. A Escola Digital exige uma mudança radical no processo
de ensino-aprendizagem concomitante à mudança no espaço onde esse processo acontece e por isso tem um alto custo financeiro, o

164



que foi inviabilizado em decorrência das restrições orçamentárias enfrentadas pelo Estado nos últimos anos. Desse modo, a SEDUCE
manteve a orientação para a mudança contida na concepção do Escola Digital, mas através da melhoria incremental que consiste na
melhoria das condições estruturais do processo de ensino, do ambiente escolar e das relações em torno disso tudo.

OBSERVAÇÕES
O projeto foi remodelado em sua dimensão estrutural e financeira, porém não em seu objetivo tecnológico e pedagógico. Foi aberto um
processo para aquisição de equipamentos ,o qual se encontra pendente de autorização. O projeto visa levar equipamentos com
mobilidade, armazenamento e conectividade para as salas. Diferente da concepção inicial, não serão disponibilizados os equipamentos
de forma unitária para todos os professores e alunos, porém todos terão acesso aos equipamentos garantindo uso em 100% do tempo
com economia nos valores dispensados ao projeto e, ao mesmo tempo, eficiência e eficácia no uso das tecnologias.
Dentro da estrutura do projeto, no que tange a conectividade, prezou-se pela melhoria no serviço de banda larga das escolas. O serviço
de banda larga nas escolas está em constante evolução. Tanto a cobertura quanto as velocidades de banda são constantemente
aumentadas e melhoradas, tendo como limitador dessas melhorias as empresas de telecomunicações, pois depende-se dos serviços e
velocidades disponibilizadas pelas mesmas.

AÇÃO: 3154 - GMC - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Avaliação Dirigida Amostral (ADA) é um instrumento de avaliação contínua da SEDUCE que contribui para a realização de um
diagnóstico das habilidades e competências dos estudantes e para a formulação de orientações pedagógicas.
A ADA é uma sondagem de conhecimentos que identifica competências e habilidades em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da
Natureza, Química, Física e Biologia dos estudantes do 5º aos 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Médio.
A avaliação subsidia um diagnóstico do desempenho dos estudantes e acompanha o desenvolvimento deles ao longo de sua trajetória
escolar. Permite, ainda, que a rede conheça seus próprios resultados e, dessa forma, possa orientar ações mais específicas, voltadas
para a otimização do trabalho pedagógico em sala de aula.
É utilizada como referência para
• A articulação de ações pedagógicas na unidade escolar.
• Acompanhamento da evolução dos estudantes em relação aos descritores das matrizes do Sistema de Avaliação Educacional do
Estado de Goiás (Saego) – Língua Portuguesa e Matemática – e, da matriz de referência de Ciência da Natureza.
• Estudo de estratégias com o intuito de potencializar a aprendizagem dos estudantes de toda a rede.
• Referência para produção de Material Pedagógico Complementar para escolas.
Avanços do Projeto em 2018
• Início do Monitoramento do grupo de UEs Amostral e não Amostral.
• Junção da ADA com o Aprender Mais (5º, 9º anos e 3ª séries).
• Ajustes no Sistema de Análise dos Dados ADA
• Sorteio informatizado da ADA.
• Gradação de itens (Básicos, Operacionais e Globais)

OBSERVAÇÕES
É preciso ressaltar que a ADA é realizada três vezes no ano e o valor físico informado é da quantidade de unidades escolares que
participaram da ADA, sendo que uma mesma escola pode participar mais de uma vez e por isso o valor físico realizado ultrapassa o
quantitativo de escolas da rede pública estadual de ensino.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

O Programa tem como objetivo pesquisar, identificar, preservar, comunicar e implementar políticas de preservação dos bens de natureza
material e imaterial do Estado de Goiás de modo a fortalecer a cidadania e a identidade cultural goiana e é implementado pela
Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico - SPHA.
A SPHA é responsável por analisar questões concernentes ao patrimônio cultural material e imaterial. Também estão sob a supervisão da
SPHA: o Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, o Museu Pedro Ludovico, o Museu da Imagem e do Som, o Museu Ferroviário de
Pires do Rio e o Museu Palácio Conde dos Arcos, a Biblioteca Braille José Alvares de Azevedo, a Biblioteca Estadual Pio Vargas, a
Gibiteca Jorge Braga, o Arquivo Histórico Estadual de Goiás e o Centro Cultural Octo Marques, composto pela Escola de Artes Visuais e
pelas Galerias de Arte Frei Confaloni e Sebastião dos Reis.
AÇÃO: 2096 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MATERIAL E IMATERIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
A Ação 2096 tem como objetivo pesquisar, identificar, preservar, comunicar e implementar políticas de preservação dos bens de natureza
material e imaterial do Estado de Goiás de modo a fortalecer a cidadania e a identidade cultural goiana.
A estrutura organizacional da SPHA possui um quadro de assessoria técnica responsável por analisar questões concernentes ao
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patrimônio cultural material e imaterial. Também estão sob a supervisão da SPHA: o Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, o Museu
Pedro Ludovico, o Museu da Imagem e do Som, o Museu Ferroviário de Pires do Rio e o Museu Palácio Conde dos Arcos, a Biblioteca
Braille José Alvares de Azevedo, a Biblioteca Estadual Pio Vargas, a Gibiteca Jorge Braga, o Arquivo Histórico Estadual de Goiás e o
Centro Cultural Octo Marques, composto pela Escola de Artes Visuais e pelas Galerias de Arte Frei Confaloni e Sebastião dos Reis.

OBSERVAÇÕES
Preservação do Patrimônio
Foram desenvolvidas várias medidas tanto para a preservação do patrimônio material quanto do imaterial. Além de vistorias e
atendimentos, foram realizadas atividades de educação
patrimonial de modo a aproximar a Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da comunidade goiana.
RELATÓRIO DE ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2018
Tombamento e Legislação
PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2018.
JANEIRO/2018
Vistoria técnica ao antigo edifício do Fórum e Tribunal de Justiça, atual sede da Procuradoria Geral do Estado – PGE, localizado na
Cívica em Goiânia – GO, imóvel tombado como patrimônio cultural pelo Governo de Goiás, através do Despacho nº 1.096/1982 e do
Decreto nº 4.943/1998, para verificar o estado de conservação do imóvel.
Viagem à cidade de Pirenópolis/GO para realizar vistoria técnica para verificação do estado de conservação dos bens tombados como
patrimônio cultural pelo Estado de Goiás.
Viagem à cidade de Itaberaí/GO para realizar vistoria técnica para verificação do estado de conservação da Igreja Nossa Senhora da
Abadia, em atendimento à solicitação da Paróquia Nossa Senhora da Abadia.
Elaboração de Declaração de Imóvel Não Tombado, em Goiânia/GO;
FEVEREIRO/2018
Vistoria técnica à Praça do Trabalhador, em Goiânia/GO, imóvel tombado como patrimônio cultural pelo Governo de Goiás, através do
Decreto nº 4.943/1998, para atendimento à solicitação do Ministério Público de Goiás.
- Elaboração de Relatório de Vistoria referente à Igreja Nossa Senhora da Abadia, localizada em Itaberaí/GO.
- Elaboração de Relatório de Vistoria referente à Praça do Trabalhador localizada em Goiânia/GO.
- Elaboração de Relatório de Vistoria referente ao antigo edifício do Fórum e Tribunal de Justiça, atual sede da Procuradoria Geral do
Estado – PGE, localizado na Cívica em Goiânia – GO;
Elaboração de Declaração de Imóvel Não Tombado, em Caldas Novas/GO.
MARÇO/2018
Viagem à cidade de Goiás/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados como patrimônio
cultural pelo Estado de Goiás.
Elaboração de Relatório de Vistoria referente à Praça do Trabalhador, localizada em Goiânia/GO.
Elaboração de Declaração de Imóvel Não Tombado, em Caldas Novas/GO.
ABRIL/2018
Viagem à cidade de Trindade/GO para realizar vistoria técnica ao imóvel do Museu da Memória de Trindade, para o qual foi solicitado o
tombamento como patrimônio cultural do Estado de Goiás.
Elaboração de Relatório de Vistoria referente ao Museu da Memória de Trindade, localizado em Trindade/GO.
Elaboração de Declaração de Imóvel Não Tombado, em Alexânia/GO;
Elaboração de Declaração de Imóvel Não Tombado, em Jataí/GO.
MAIO/2018
Elaboração de Parecer Técnico referente ao pedido de tombamento pelo Estado de Goiás do Conjunto de 05 (cinco) Murais, que compõe
a Catedral de Sant’Ana, localizada na cidade de Goiás/GO;
Elaboração de Parecer Técnico referente ao pedido de cancelamento do tombamento das Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Abadia,
localizada na Estância Monte Sinai em Três Ranchos/GO.
JUNHO/2018
Viagem à cidade de Luziânia/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados como patrimônio
cultural pelo Estado de Goiás.
Elaboração de Parecer Técnico referente ao pedido de análise da proposta de se construir o Museu Evandra Rocha, na cidade de Alto
Paraíso de Goiás/GO
Elaboração de Parecer Técnico referente à CONTESTAÇÃO AO PARECER TÉCNICO Nº 002/2017 SPHA/SEDUCE sobre a solicitação
de demolição e aprovação de projeto em área de entorno do bem tombado Antigo Grupo Escolar Modelo;
Elaboração de Parecer Técnico referente à solicitação de apoio financeiro por parte da SEDUCE para execução de obra de reparos no
telhado da Paróquia Nossa Senhora d’Abadia, localizada no município de Campinaçu/GO;
Elaboração de Parecer Técnico referente à solicitação de instalação de painéis fotográficos no bem tombado Antigo Edifício do Tribunal
de Contas de Goiás – TCE/GO.
JULHO/2018
Viagem à cidade de Luziânia/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados como patrimônio
cultural pelo Estado de Goiás.
Elaboração de Parecer Técnico referente à solicitação de informações do Ministério Público do Estado de Goiás quanto ao
acompanhamento e providências tomadas pela Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico/SEDUCE em relação às obras do
empreendimento “Mega Moda Park”, com vista a proteger a ambiência da Estação Ferroviária, bem tombado como patrimônio cultural do
Estado de Goiás;
Elaboração de Parecer Técnico referente à solicitação de demolição do imóvel localizado na Rua Dona Gercina Borges, nº34, quadra
F17, lote31, Setor Sul, em Goiânia/GO;
Elaboração de Declaração de Imóvel Não Tombado, em Anápolis/GO;
AGOSTO/2018
- Viagem à cidade de Rubiataba/GO para realizar vistoria técnica ao imóvel da Capela de Nossa Senhora das Graças, para o qual foi
solicitado o tombamento como patrimônio cultural do Estado de Goiás.
- Jaraguá: visita técnica e palestra sobre o Patrimônio Cultural do Estado de Goiás.
SETEMBRO/2018
• Elaboração de Parecer Técnico referente a solicitação de informações acerca do edifício sede do Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento- MAPA, localizado na Praça Cívica, Goiânia/GO.
OUTUBRO/2018
• Elaboração de Notificação de Tombamento Provisório do imóvel do Museu da Memória de Trindade;
• Elaboração de Notificação de Tombamento Provisório do Conjunto de 05 (cinco) Murais que compõe a Catedral de Sant’Ana, localizada
na cidade de Goiás/GO.
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NOVEMBRO/2018
Elaboração de Declaração sobre inexistência de tombamento ou pedido de tombamento sobre o imóvel PÁTIO GOIÂNIA SHOPPING,
localizado na Av. Perimetral Norte, s/n, Fazenda Caveiras, Goiânia/ GO.
Patrimônio Imaterial
Em razão da demanda de pedidos de apoio a manifestações imateriais do Estado de Goiás, a Superintendência de Patrimônio Histórico e
Artístico/SEDUCE tem se empenhado, desde antes da publicação do Decreto 8.408/2015, em estruturar a gestão da preservação do
patrimônio imaterial através da elaboração da instrução normativa com o passo a passo dos trâmites e pré-requisitos necessários para a
análise do pedido de registro dos bens de natureza imaterial.
A Regulamentação do referido Decreto que institui o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural
do Estado de Goiás e cria o Programa do Patrimônio Cultural Imaterial encontra-se em andamento e compõe o Processo
201800006005707/20018 (SEI).
A equipe técnica da SPHA redigiu, com as alterações solicitadas pela Advocacia Setorial da SEDUCE (ADSET), e em consonância com
as sugestões do Conselho Estadual de Cultura, a Instrução que regulamenta o referido Decreto. Este documento foi encaminhado à
Procuradoria Geral do Estado (PGE), a pedido da ADSET, para que a elaboração de um parecer técnico.
No dia 06 de dezembro de 2018 a Procuradoria Geral do Estado (PGE) encaminhou à Superintendência de Patrimônio Histórico e
Artístico o parecer para a redação final da referida Instrução que será encaminhada ao Secretário de Estado de Educação, Cultura e
Esporte do Estado de Goiás.
Salientamos ainda que os pedidos de Registro de Bens Culturais Imateriais encaminhados a esta SPHA estão sendo recebidos, e seus
estudos iniciados. Contudo, como o processo de regulamentação ainda não foi finalizado, os proponentes estão sendo informados que os
devidos andamentos dos pedidos ocorrerão após a regulamentação formal, via instrução do referente registro.
NÚCLEO DE BIBLIOTECA, ARQUIVO, MUSEU E CENTRO CULTURAL
Durante o período de 1º de janeiro a 11 de dezembro de 2018 os cinco museus sob a responsabilidade da Secretaria de Educação.
Cultura e Esporte-SEDUCE, a saber, Museu Goiano Prof. Zoroastro Artiaga, Museu da Imagem e do Som, Museu Pedro Ludovico,
Museu Ferroviário de Pires do Rio e Palácio Conde dos Arcos receberam 8.432 visitantes, na Biblioteca Estadual Pio Vargas, Braille José
Álvares de Azevedo e Gibiteca Estadual Jorge Braga foram 5.002 usuários e no Arquivo Histórico Estadual 219 pesquisadores.
Principais Eventos realizados:
1-Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo/SEDUCE
Evento: Encontro do Clube de Leitura com o debate: O nome da Rosa de Humberto Eco
Data: 02 de fevereiro de 2018
Horário: 14:00
Local: Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo
Número de participantes: 21 pessoas
Evento: Exibição do filme: O nome da Rosa
Data: 09 de fevereiro de 2018
Horário: 14:00
Local: Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo
Número de participantes: 10
Evento: Encontro do Clube de Leitura com o debate: Caninos Brancos de Jack London
Data: 8 de março de 2018
Horário: 14:00
Local: Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo
Número de participantes: 06
Evento: Comemoração ao Dia da Mulher com a participação da Cantora Fabrícia Egg
Data: 16 de março de 2018
Horário: 14:00
Local: Hall do Centro Cultural Marieta Telles Machado/SEDUCE
Número de participantes: 50
Evento: Encontro do Clube de Leitura com o debate: O Apanhador no Campo de Centeio
Data: 02 de abril de 2018
Horário: 14:00
Local: Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo
Número de participantes: 08
2-Museu da Imagem e do Som/SEDUCE
Evento: visita mediada à exposição Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem
Data: janeiro/2018
Número de participantes (atividade mensal): 183
Evento: Audição de discos de vinil
Data: 20 de fevereiro de 2018
Número de participantes: 32
Evento: visita mediada à exposição Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem
Data: fevereiro/2018
Número de participantes (atividade mensal): 173
Evento: audição de discos de vinil em comemoração ao Dia Internacional da Mulher | Alunos da disciplina Introdução à Linguagem
Sonora, do curso de Cinema e Audiovisual/ UEG. Professora: Geórgia Cynara.
Data: 06 de março de 2018
Número de participantes: 40
Evento: audição de discos de vinil e estudo das tipografias das capas e encartes | alunos do curso de Design/ PUC Goiás. Professora
Ana Bandeira.
Data: 14 de março de 2018
Número de participantes: 20 alunos
Evento: Roda de conversa “A Mulher e a Fotografia” – com Rosary Esteves, Lisbeth Oliveira e Ana Rita Vidica
Data: 27 de março de 2018
Número de participantes: 35
Evento: 4.ª Saída Fotográfica com o Coletivo Click Coletivo Goiânia. Tema: Centro Lugar de Memória
Data: 24 de março de 2018
Número de participantes: 32
Evento: Audição de discos de vinil
Data: 19 de abril de 2018
Número de participantes: 20
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Evento: Oficina de Conservação de Papel
Data: 24 de abril 2018
Número de participantes: 20
Evento: visita mediada à exposição Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem
Número de participantes: (atividade mensal): 206
Evento: Palestra e Visita Técnica aos Acervos do MIS | Alunos da Universidade Aberta da Terceira Idade da PUC Goiás
Data: 08 de maio de 2018
Número de participantes: 15
Evento: Semana Nacional dos Museus | Parceria Ibram/MinC
16 de maio de 2018: audição de discos de vinil.
Participantes: 40
16 de maio de 2018: exibição de vídeo documentários.
Participantes: 15
17 de maio de 2018: oficina “Como Preservar Suas Coleções Fotográficas”.
Participantes: 20
Evento: Encontro do Núcleo de Pesquisa e Teoria da Imagem (FIC/UFG – MIS). Tema: Fotopintura
Data: 22 de maio de 2018
Número de Participantes: 14
Evento: Visita mediada à exposição Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem (atividade mensal):
Número de Participantes: 315
Evento: Palestra “A Conservação dos Acervos do MIS”. Para alunos do curso de museologia/UFG.
Data: 05 de junho de 2018
Número de participantes: 16
Evento: Oficina “Como Preservar Suas Coleções Fotográficas”
Data: 14 de junho 2018
Total de participantes: 20
Evento: Visita medida à exposição Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem
Número de participantes (atividade mensal): 208
Evento: Palestra e visita técnica aos acervos do MIS | Alunos do Curso Introdução a Fotografia. FIC/UFG
Data: 18 de junho de 2018
Total de participantes: 28
Evento: Palestra e visita técnica aos acervos do MIS | Alunos do Curso de Museologia/ UFG.
Data: 19 de junho de 2018.
Número de participantes: 25
Evento: Programa Funarte de Capacitação Técnica | Oficina Conservação Fotográfica com Patrícia de Filippi
Total de participantes: 25
Evento: Visita medida à exposição Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem
Número de participantes (atividade mensal): 271
Evento: abertura da exposição fotográfica CRUA
Data: 23 de agosto de 2018
Total de participantes: 120
Programação – Primavera dos Museus – Parceria IBRAM/MinC
Evento: Exibição comentada de vídeo documentários | Tema: Os Museus de Goiás, com o cineasta Ângelo Lima
Data: 26 de setembro de 2018
Total de participantes: 36
Evento: visita mediada à exposição fotográfica CRUA
Total de participantes: (atividade mensal): 317
Evento: Bate papo com artistas da exposição fotográfica CRUA
Data: 16 de outubro de 2018
Total de participantes: 18
Evento: visita mediada à exposição fotográfica CRUA
Total de participantes: (atividade mensal): 322
Evento: Palestra e visita técnica aos acervos do MIS | Alunos do colégio Galle
Data: 02 de outubro de 2018.
Número de participantes: 60
Evento: Palestra e visita técnica aos acervos do MIS | Alunos do colégio Senador Onofre Quinan
Data: 03 de outubro de 2018.
Número de participantes: 44
Evento: Oficina “Intervenções Fotográficas: Reinventando Narrativas da Cidade” | ministrantes: Júlia Mariano e Hal Wildson
Data: 23 de outubro de 2018
Total de participantes: 25
Evento: TrocaFoto – feira de troca de fotografia
Data: 26 de outubro de 2018
Total de participantes: 22
Evento: Música no Museu – 2ª Edição
Data:04 de dezembro de 2018
Total de participantes:70
3 - Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga
Evento: Oficina de Conservação e Restauro para os servidores do Museu, ministrante Alba Tânia
Data: 09 de abril de 2018
Evento: Abertura da 16° Semana de Museus – Tema: Museus Hiperconectados. Mesa redonda composta por Maria Abadia Silva,
superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico; Professora Kênia – Colégio Lyceu de Goiânia e Bento Fleury, diretor do Instituto
Histórico e Geográfico.
Data: 17 de maio de 2018.
Evento: Oficina de Conservação e Restauro em acervos de Museus. Com Alba Tânia.
Data: 30 e 31 de maio de 2018
Eventos: Oficina de Cerâmica “Conhecendo a Argila na Modelagem de uma Peça”, com os ceramistas Ernesto Vaz e Carlos Antônio +
exposição dos artistas: Ernesto Vaz e Carlos Antônio.
Data: 17 de maio de 2018
Evento: Semana do Meio Ambiente. Palestra “Restaurar o Cerrado Plantando Água, com o biólogo Murilo de Lima Arantes
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Data: 8 de junho
Total de participantes: 100
Evento: Conservação e Restauro em Museus - Alba Tânia R. Macedo
Data: 30 e 31 de julho de 2018
Evento: Escavação e Conservação em Arqueologia. Palestrante Joanne Ester.
Data: 02 de agosto de 2018.
Total de participantes: 20
Evento: Oficina Bico de Pena, com o artista Di Magalhães
Data: 19 de agosto de 2018
Evento: Roda de conversa. Tema: discutindo a educação em museus. Componentes da mesa: Gyovana Castro Carneiro,
Superintendente Executiva de Cultura da Seduce; Ivanilda Junqueira, professora do curso de Museologia/UFG.
Data: 21 de setembro de 2018
Evento: Música no Museu
Data: 27 de novembro de 2018
4-Museu Ferroviário de Pires do Rio/SEDUCE
Evento: Palestra “Educação na Era Digital” ministrada pelo Professor Carlos Silvio Gomes Júnior
Data: 15 de maio de 2018
Horário:19:30
Local: Auditório do Museu Ferroviário de Pires do Rio/SEDUCE
Número de participantes: 110
Evento: Palestra “Economia Criativa e Turismo” ministrada por Décio Coutinho do SEBRAE de Goiás
Data: 18 de julho de 2018
Horário: 19:30
Local: Auditório do Museu Ferroviário de Pires do Rio/SEDUCE
Número de participantes: 162
Evento: Mesa Redonda do Centro Acadêmico da UEG – Campus de Pires do Rio
Data: 11 de outubro de 2018
Evento: III Seminário de Letras da UEG – Campus de Pires do Rio
Data: 29 de outubro de 2018
Evento: Montagem de exposição para o aniversário da cidade
Data: 30 de outubro de 2018
Evento: I Colóquio da Pedagogia – O Negro no Brasil. Ranços e avanços na construção de nossa identidade
Data: 20 de novembro de 2018
5-Palácio Conde dos Arcos/SEDUCE
Evento: 14º Encontro de Coral da Cidade de Goiás
Data: 13 de outubro de 2018
Local: Palácio Conde dos Arcos
Número de participantes: 80
Evento: Antigas Músicas Goianas
Data: 09 de novembro de 2018
Local: Palácio Conde dos Arcos
6-Museu Pedro Ludovico
Evento: Café Com Pedro- roda de conversa sobre história, memória e cultura goiana, recebendo como convidados o jornalista Hélio
Rocha e a doutora em documentação, Maria Teresinha Campos de Santana.
Data: 18 de julho de 2018
Local: Jardins do Museu Pedro Ludovico
Horário: 17h
Público Alvo: Historiadores, escritores, representantes de entidades culturais, familiares de Pedro Ludovico, estudantes e público.
Número de participantes: 56
Evento: Café com Pedro, trazendo como convidados a museóloga Sâmella Martins Magalhães e o coordenador do museu Pedro
Henrique Campos Santana, que palestraram sobre a história política e cotidiana de Pedro Ludovico Teixeira e também, fizeram uma
análise da casa-museu.
Data: 15 de agosto de 2018
Local: Jardins do Museu Pedro Ludovico
Horário: 17h
Público Alvo: Historiadores, escritores, representantes de entidades culturais, familiares de Pedro Ludovico, estudantes e público.
Número de participantes: 45
Evento: Café Com Pedro- Contou com a participação do Sociólogo Eliézer Cardoso de Oliveira que palestrou sobre Imagens e Mudança
Cultural em Goiânia. O evento fez parte da programação da 12ª Primavera de Museus.
Data: 19 de setembro de 2018
Local: Jardins do Museu Pedro Ludovico
Horário: 17h
Público Alvo: Historiadores, escritores, representantes de entidades culturais, familiares de Pedro Ludovico, estudantes e público.
Número de participantes: 52
Evento: Café Com Pedro- Contou com a participação da escritora Maria Dulce Loyola Teixeira e do Coro Italiano Toscanelli e Coral da
SEDUCE.
Data: 05 de dezembro de 2018
Participantes: 50
Evento: Música no Museu
Data: 11 de dezembro de 2018
7 - Galerias Sebastião dos Reis e Frei Confaloni
Março – Abril
Evento Exposição coletiva “Elas em Arte”- com 51 dos artistas associados da AGAV e 14 artistas convidados
Data: 08 de março a 08 de abril de 2018
Número de visitantes: 298 visitantes
Abril – Junho
Evento: Exposição “Encontro” foram expostos, simultaneamente, os trabalhos de seis artistas: Doniê, Flores e Cores; Reencontro, Dôra
Santoth; Isabel Cristina, Além do Tempo; Lúcio Mauro, Impressão e Expressão; Maria Alves, Única e Muitos; e Pedro Galvão, Exposição
Cine POP Jazz. A Exposição contou com 190 trabalhos, entre pinturas, esculturas, objetos e instalações.
Data: 27 de abril a 08 de junho de 2018
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Total de visitantes: 335 visitantes
Junho
Evento: Exposição 4 Ateliês, com obras visuais de quatro artistas: Bené Silveira, Dijódio, Dipaiva e Nonatto Coelho
Data: 03 de maio a 08 de junho de 2018
Horário: Segunda a sexta das 09:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00
Total de visitantes: 170
8 -Escola de Artes Visuais
Evento: Abertura do Projeto “Ciclo de Diálogos: Artistas do Nosso Tempo”. Palestrante: artista Dalton Paula
Data: 14 de agosto de 2018.
Total de visitantes: 50
Evento: 2.ª Edição do Projeto “Ciclo de Diálogos: Artistas do Nosso Tempo”. Palestrante: artista Glayson Arcanjo
Data: 09 de outubro de 2018.
Total de visitantes: 42
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AÇÃO: 2097 - PROMOÇÃO DA CULTURA POPULAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Produção de vídeo, para atender às necessidades da Orquestra Filarmônica de Goiás, no Concerto de abertura da Temporada 2018;
Aquisição de partituras para atendimento às necessidades da Orquestra Filarmônica de Goiás para a Temporada de Concertos 2018;
Contratação de serviço especializado de iluminação e sonorização para atendimento às necessidades da Orquestra Filarmônica de Goiás
no Concerto de abertura da Temporada 2018;
Não houve a realização de eventos de artesanato e folclore e nem a realização dos demais produtos da ação. No entanto, foram
realizadas despesas emergenciais da Temporada de Concertos da Orquestra Filarmônica*.
AÇÃO: 3021 - REFORMA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO
ARQUITETÔNICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
A Ação de "Reforma, restauração, construção, instalação e adequação do patrimônio cultural" possibilita a preservação, pesquisa,
conservação, comunicação, restauração e revitalização do patrimônio arquitetônico, garantindo acesso da população aos bens culturais
do Estado de Goiás.
Apresentamos neste relatório as ações, projetos e obras que foram desenvolvidas e acompanhadas , por meio de duas tabelas
relacionadas a seguir.
A primeira tabela é referente a ações/projetos implementados e concluídos pela Ação 3021 no período de janeiro a setembro/2018. A
segunda refere-se a ações, projetos ou obras que estão em andamento/execução ou aguardando processos de licitação e recursos
financeiros para a sua continuidade, motivo do não atingimento da meta física do ano.
Informamos ainda, que no Relatório de Metas Físicas contido nos autos, consta um número reduzido de metas físicas realizadas pela
Ação 3021, conforme demonstrado abaixo.

OBSERVAÇÕES
Ações/projetos implementados e concluídos – ação 3021 - no período de janeiro a setembro/2018:
Edifício / projeto - museu do alimento - antiga chefatura (Projeto Circuito Cultural)
Serviço / etapa - Projetos e Orçamentos de Restauração e Requalificação
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - praça cívica – Goiânia/Go
Valores - R$ - 0
Edifício / projeto - Museu Zoroastro Artiaga (Projeto Circuito cultural)
Serviço / etapa - Projetos e orçamentos de restauração e requalificação
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - praça cívica – Goiânia/Go
Valores - R$ - 0
Edifício / projeto - bloco "a" TCE – arquivo histórico (Projeto Circuito Cultural)
Serviço / etapa - Projetos e orçamentos de restauração e requalificação
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - praça cívica – Goiânia/Go
Valores - R$ - 0
Edifício / projeto -Museu da Ciência - Antiga PGE (Projeto Circuito Cultural)
Serviço / etapa - Projetos e orçamentos de restauração e requalificação
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce emparceria com a UFG
Local - praça cívica – Goiânia/Go
Valores - R$ - 0
Edifício / projeto - Centro Audio Visual Marieta Telles (Projeto Circuito Cultural)
Serviço / etapa - Projetos e orçamentos de restauração e requalificação
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - praça cívica – Goiânia/Go
Valores - R$ - 0
Edifício / projeto - Museu Casa Goyas (Projeto Circuito Cultural)
Serviço / etapa - Projetos e orçamentos de restauração e requalificação
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - praça cívica – Goiânia/Go
Valores - R$ - 0
Edifício / projeto - museu Pedro Ludovico Teixeira

172



Serviço / etapa - fiscalização e acompanhamento técnico da troca do telhado e pintura
Andamento - obra finalizada
Responsável - Superint.de Infraestrutura / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Goiânia/Go
Valores - r$ 29.108,40
Edifício / projeto - Centro Cultural Marieta Telles Machado - anexos
Serviço / etapa -fiscalização e acompanhamento técnico da manutenção dos anexos - cobertura e infiltrações
Andamento - obra finalizada
Responsável - Superint.de Infraestrutura / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Goiânia/Go
Valores - r$ 124.370,57
Edifício / projeto - museu Pedro Ludovico Teixeira - revitalização dos jardins
Serviço / etapa -projeto e orçamento da revitalização dos jardins
Andamento - Finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce e Arquidiocese de Goiânia
Local - Goiânia/Go
Valores - r$ - 0
Edifício / projeto - Projeto “Divino 200” - publicação de livro com registro da 200º Festa do Divino Espírito Santo
Serviço / etapa - livro dos 200 anos da Festa do Divino
Andamento - Finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Pirenópolis/go
Valores - r$ - 650.000,00
Edifício / projeto - Igreja de São Sebastião
Serviço / etapa - obra de restauração
Andamento - Obra finalizada
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Silvânia/Go
Valores - r$ - 802.600,27
Edifício / projeto - Sala de Cultura Gercina Borges Teixeira
Serviço / etapa - adequação e execução
Andamento - Obra finalizada
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Goiânia/Go
Valores - r$ - 67.343,33
Edifício / projeto - Igreja Nossa Senhora da Conceição
Serviço / etapa - Projeto e Orçamento de Restauração
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Jaraguá/Go
Valores - r$ - 0
Edifício / projeto - Teatro Sebastião Pompeo de Pina
Serviço / etapa - Projeto e Orçamento de Restauração
Andamento - finalizado
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Pirenópolis/Go
Valores - r$ - 0
Edifício / projeto - cine teatro São Joaquim
Serviço / etapa - fiscalização e acompanhamento técnico
Andamento - obra finalizada
Responsável - Iphan e Prefeitura da Cidade de Goiás
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Cidade de Goiás/Go
Valores - r$ - 0
ações/projetos em andamento desenvolvidos e acompanhados pela Superintendência de Preservação de Patrimônio Cultural – Sppc /
Seduce - ação 3021.
Edifício / projeto - Museu do Alimento - antiga chefatura (projeto circuito cultural)
Serviço / etapa - restauração e requalificação
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Praça Cívica -Goiânia/Go
Valores - r$ - 6.610.037,93
Edifício / projeto - Museu Zoroastro Artiaga (projeto circuito cultural)
Serviço / etapa - restauração e requalificação
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Praça Cívica - Goiânia/Go
Valores - r$ - 3.009.049,61
Edifício / projeto - bloco "a" TCE - arquivo histórico (Projeto Circuito Cultural)
Serviço / etapa - Restauração e Requalificação
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Andamento - aguardando adequações da CGE
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Praça Cívica - Goiânia/Go
Valores - r$ - 3.189.000,00
Edifício / projeto - Museu da Ciência - antiga PGE (projeto circuito cultural)
Serviço / etapa - restauração e requalificação
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce em parceria com a UFG
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Praça Cívica - Goiânia/go
Valores - r$ - 13.000.000,00
Edifício / projeto - Centro Audio Visual Marieta Telles (projeto circuito cultural)
Serviço / etapa - Restauração e Requalificação
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Praça Cívica - Goiânia/Go
Valores - r$ - 14.000.000,00
Edifício / projeto - Museu do Alimento - antiga chefatura (chamamento público)
Serviço / etapa - musealização dos espaços
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce e Lei Rouanet
Local - Goiânia/Go
Valores - r$ - 0
Edifício / projeto - Casa Goyáz – antigo tribunal de justiça (chamamento público)
Serviço / etapa - musealização dos espaços
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce e Lei Rouanet
Local - Goiânia/Go
Valores - r$ - 0
Edifício / projeto - Museu Zoroastro Artiaga (chamamento público)
Serviço / etapa - musealização dos espaços
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce e lei Rouanet
Local - Goiânia/Go
Valores - r$ - 0
Edifício / projeto - Teatro Sebastião Pompeu de pina
Serviço / etapa - restauração
Andamento - aguardando licitação
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Pirenópolis/Go
Valores - r$ - 1.128.658,73
Edifício / projeto - Igreja Nossa Senhora da Conceição
Serviço / etapa - restauração
Andamento - Obras em andamento
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Jaraguá/Go
Valores - r$ - 1.500.000,00
Edifício / projeto -Palácio Conde dos Arcos
Serviço / etapa - restauração de esquadrias e pintura
Andamento - Obras em andamento - Etapa Final
Responsável - Superint.de Inraestrutura/ Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Cidade de Goiás/Go
Valores - r$ - 44.555,66
Edifício / projeto -Estação Ferroviária de Goiânia
Serviço / etapa - acompanhamento e fiscalização da obra de restauro e requalificação
Andamento - obras em andamento
Responsável - Iphan e Prefeitura de Goiânia
Envolvidos - Iphan, prefeitura de Goiânia e Sppc / Seduce
Local - GOiânia/Go
Valores - r$ - 0
Edifício / projeto - Igreja Matriz de Pirenópolis
Serviço / etapa - reconstituição dos altares
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce e Arquidiocese de Goiânia
Local - Pirenópolis/Go
Valores - r$ - 750.000,00
Edifício / projeto -Museu Pedro Ludovico Teixeira
Serviço / etapa - revitalização dos jardins
Andamento - aguardando recursos
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
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Local - Goiânia/Go
Valores - r$ - 400.000,00
Edifício / projeto - Igreja Nossa Senhora da Conceição
Serviço / etapa - restauração
Andamento - obras em andamento
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Jaraguá/Go
Valores - r$ - 1.466.821,48
Edifício / projeto - Igreja de Mossâmede
Serviço / etapa - restauração
Andamento - aguardando licitação
Responsável - Sppc / Seduce
Envolvidos - Sppc / Seduce
Local - Cidade de Goiás/Go
Valores - r$ - 672.566,86
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO
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ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 3145 - GMC - ESCOLA CONECTADA (SEDUCE)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
• A meta física deste produto foi atingida este ano, onde todas as escolas estaduais contam com link de internet, via Banda Larga ou
satélite, porém a liquidação está sendo atualmente realizada na Ação 4001 – Apoio Administrativo devido à falta de cobertura contratual e
pagamento via indenização administrativa.
• O Processo n° 201700006008641, de contratação de link de internet para as unidades escolares, NTEs, CRECEs e demais unidades
administrativas será licitado ainda este ano, para regularização contratual e liquidação através da Ação correta – 3145.
• Os principais desafios no cumprimento desta meta foram as demoras nos trâmites internos dos procedimentos licitatórios, e restrições
orçamentárias.

OBSERVAÇÕES
A métrica utilizada nesta ação (núemro) não é um bom indicador, pois não mede a qualidade do link de internet. Existem unidades
escolares que possuem link de internet de 1mbps, 2mbps, 5mbps ou 10mbps. Uma sugestão seria a revisão desta métrica de forma a
diferenciar entre estas velocidades.
O valor físico realizado foi alocado na cidade de Goiânia em decorrência da falta de informação do quantitativo de escolas beneficiadas
por município*. O fato precisa ser considerado no plano de melhoria da qualificação dos responsáveis pela gestão orçamentária para os
atributos dos produtos a serem monitorados, conforme registro no Relatório Institucional.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1070 - PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS – EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

O Programa Primeiros passos – Educação Infantil possui dentre seus objetivos a qualificação pedagógica dos servidores de creches e
pré-escolas para a qualificação do atendimento e da educação infantil promovida nesses espaços e com este objetivo a SEDUCE
realizou capacitações nas quais foram qualificados 156 servidores de 53 municípios adesos ao Programa.
Através deste Programa a SEDUCE investiu em infraestrutura com transferência de recursos para a construção da unidade Criança
Cidadã em Trindade com capacidade para 80 crianças.As Ações realizadas dependem de continuidade para garantir maior qualidade no
âmbito de suas aplicações, porém, as atividades já realizadas poderão dar o impulso inicial para a evolução da Educação Infantil.
AÇÃO: 2389 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
As metas previstas não foram atendidas, porque o recurso da Ação foi remanejado para outro Programa.
AÇÃO: 3166 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Foram celebrados 02 convênios com município de Senador Canedo referentes à concessão de auxílio financeiro destinado à Construção
de 02 CEMEI’s, sendo um localizado no Residencial Paraíso (Convênio 604/2018) e o outro no Residencial Aracy Amaral (Convênio
605/2018).
A meta prevista não foi atendida dem sua totalidade, porque o recurso da Ação foi remanejado para outro Programa.
AÇÃO: 3167 - GOIÁS - ESTADO PARCEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
As metas previstas não foram atendidas, porque o recurso da Ação foi remanejado para outro Programa.
AÇÃO: 3168 - GOIÁS - EDUCAÇÃO INFANTIL QUALIFICADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

177



U.O.: 2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Foram oferecidas 2 (duas) capacitações para 156 (cento e cinquenta e seis) servidores das secretarias de educação de 53
(cinquenta e três) municípios goianos, com recursos do PNUD (Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento).

OBSERVAÇÕES
A meta prevista não foi atendida, porque o recurso da Ação foi remanejado para outro Programa.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Manuel Xavier Ferreira Filho

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover o desenvolvimento social e econômico de forma harmônica e sustentada, por intermédio da formulação e execução de políticas
tributárias, arrecadação, gestão de recursos e provisão financeira ao órgãos e entidades da Administração Pública Estadual.

2.2 Legislação
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 e Lei nº 18934/2015.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Neste ano de 2018 a Secretaria da Fazenda vem realizando intensos esforços com objetivo de combater os efeitos da crise econômica
nacional que impactou fortemente Estados e Municípios.
No sentido de manter o equilíbrio das finanças na conjuntura de crise, destaca-se a intensificação das ações de fiscalização e
recuperação de crédito. Com a ajuda conjunta em parceria com as Polícias Civil e Militar, as ações de fiscalização de ICMS e IPVA têm
sido feitas com maior frequência e produzem importantes resultados. Além disso, as mudanças na segmentação e padronização do
trabalho de auditoria levou à identificação e recuperação de vultuosos volumes sonegados.
O Sistema de Fiscalização Inteligente Seletiva (FIS), desenvolvido pelas Gerências de Arrecadação e Fiscalização e Informações
Econômico-Fiscais, da Superintendência da Receita, permitiu um grande avanço no combate à sonegação. O Sistema possibilita o
cruzamento de dados, gerando um ambiente Big data que permite identificar padrões indicando possíveis irregularidades. Em 2018, o FIS
foi selecionado entre os 20 melhores trabalhos do mundo para ilustrar a publicação “ Visão geral do uso de tecnologias e soluções digitais
inovadoras em gestão política e fiscal” do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) sobre novas tecnologias e finanças públicas.
A Secretaria da Fazenda e a Receita Federal do Brasil assinaram termo de execução de protocolo de cooperação para atuação de forma
integrada no compartilhamento de cadastros e informações fiscais nas operações de comércio exterior. A intensão é de melhorar o
ambiente de negócios do País. A nova plataforma permitirá automatizar as operações de importações sujeitas, ou não à cobrança de
ICMS.
A SEFAZ investiu na melhoria da comunicação com a sociedade por meio do Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). A ferramenta de uso
obrigatório modernizou a relação entre o fisco e o contribuinte por meio de uma caixa postal onde são postadas e armazenadas as
correspondências oficiais enviadas pela SEFAZ aos contribuintes, inclusive notificações e intimações, tornando a comunicação mais ágil.
Mais de 33 mil empresas se credenciaram para utilizar o DTE em 2018. No total, são mais de 200 mil empresas utilizando a ferramenta.
Também no intuito de estreitar as relações com o contribuinte, a SEFAZ apresentou o novo Sistema de Orientação Tributária. O Sistema
é baseado em uma plataforma tecnológica de modo a tornar o ambiente de consulta da Orientação Tributária um local onde o contribuinte
obtenha todas as informações que precisa de forma intuitiva e completa.
O aperfeiçoamento dos métodos de recuperação de crédito e modernização do Call Center da SEFAZ culminou com o envio para
protesto de um grande número de certidões de processos de dívidas de contribuintes com ICMS, IPVA e ITCD, inscritos na dívida ativa
do Estado. O programa de negociação fiscal permitiu aos contribuintes negociarem seus créditos tributários inscritos, ou não, em dívida
ativa. No total, o programa envolveu dívidas de mais de R$ 832 milhões em pagamentos à vista e parcelados.
O Programa Nota Fiscal Goiana continua sendo um dos grandes destaques dentre os programas da SEFAZ, com cada vez mais
inscritos. O balanço parcial de 2018 aponta para mais de 600 mil contribuintes inscritos no Programa.
O Programa de Modernização da Administração Fazendária (PROFISCO) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
contratado pelo Estado em 2013 e já em fase de finalização dos projetos, tem propiciado os recursos necessários à melhoria da eficiência
na administração tributária estadual, aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e da comunicação e implantação de
novos modelos de gestão financeira e contábil no Estado. O PROFISCO fomenta 13 projetos divididos em três eixos: a melhoria do
atendimento ao contribuinte, a celeridade do processo de cobrança de débitos tributários e maior controle do gasto público.
O balanço geral da arrecadação de 2018 indica que as metas de trabalho estipuladas para o ano foram cumpridas. Considerado um
período difícil, com greve dos caminhoneiros e baixo crescimento do PIB nacional, a arrecadação deverá registrar um crescimento
nominal de aproximadamente 6% em relação ao ano anterior. Tal resultado é reflexo das diversas ações fiscalizatórias que resultaram na
redução da sonegação e na evasão de impostos, algumas delas em parceria com a Receita Federal e com a Polícia Civil de Goiás. O
sucesso do Programa de Negociação Fiscal também contribuiu para esse resultado.
A publicação do decreto regulamentando os atos normativos relativos às isenções, aos incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-
fiscais de ICMS em março deste ano, com aval do Confaz, trouxe segurança jurídica ao setor produtivo goiano. Considerado um divisor
de águas, o Decreto de convalidação de incentivos fiscais vai desempenhar papel importante na atração de indústrias, tornando a região
uma base sólida da economia nacional. Benefícios fiscais como o Fomentar e o Produzir possibilitam o desenvolvimento de vários
setores, de diversas cadeias produtivas do Estado.
Com relação às finanças públicas, o fechamento do segundo quadrimestre das contas públicas apontou um superávit primário de R$ 466
milhões, frente à meta prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias que era de R$ 12,8 milhões. Esse resultado positivo entre todas as
receitas e despesas, excetuado os gastos com pagamento de juros, demonstra a capacidade do Estado em honrar seus compromissos.
Apesar do resultado primário positivo, os números negativos da previdência e a crise financeira agravada pela greve dos caminhoneiros
contribuíram para um déficit orçamentário de R$ 1,1 bilhão. Para reduzir o impacto nas contas públicas, foram realizados ajustes
orçamentários, reduzindo gastos e adotando medidas de incremento na receita.
A arrecadação de ICMS, principal fonte de receitas tributárias, passou de R$ 5,7 bilhões em 2017 para R$ 6,2 bilhões de janeiro a agosto
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deste ano. O IPVA, ITCD, IRRF e taxas contabilizaram juntos R$ 2,5 bilhões. As receitas de transferências correntes – que englobam
FPE, IPI Lei Kandir, Cide, convênios, Fundeb e outros – contabilizaram R$ 21,8 bilhões.
A dívida consolidada liquida (DCL) fechou o mesmo período em R$ 18,9 bilhões, tendo sido pagos R$ 413,9 milhões. A Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece que a relação entre o montante de dívida consolidada liquida (DCL) e a receita corrente
liquida (RCL), determina que essa relação deve ficar abaixo de 2,0. Os dados do período analisado indicam que em Goiás a relação
DCL/RCL foi de 0,87, bem abaixo do teto preconizado pela LRF. Tal resultado faz com que o Estado de Goiás faça parte do seleto grupo
de 10 Estados que não correm risco de insolvência, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
Percebe-se claramente que a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás tem trabalhado de forma contínua para superar suas metas,
driblando as imprevisibilidades que surgiram ao longo do ano. As medidas de incremento da arrecadação, concessão de benefícios
fiscais e combate à sonegação da Superintendência da Receita juntamente com o intenso empenho do Tesouro Estadual para manter o
compromisso do ajuste fiscal desempenharam importante papel para que o Estado de Goiás supere a crise nacional e figure entre os
Estado com melhor desempenho na economia nacional.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
SMO - Sistema de Monitoramento Orçamentário

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não foram definidos indicadores dos Programas.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1021 - PROGRAMA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

O Programa de Gestão das Finanças Públicas contempla o desenvolvimento de novas tecnologias e modernização dos sistemas de
execução orçamentaria e financeira, agilizando a administração de recursos do Tesouro Estadual e dispondo informações imprescindíveis
à gestão financeira.
O empenho do Tesouro Estadual no cumprimento das metas e objetivos do Programa têm permitido que o Estado de Goiás cumpra o
ajuste fiscal no qual está inserido e se destaque entre os 10 Estados que não correm risco de insolvência, cumprindo os preceitos
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Do mesmo modo, Goiás tem se mantido bem abaixo do teto de endividamento calculado pela relação Dívida Consolidada Liquida/Receita
Corrente Líquida, graças aos intensos esforços de alongamento da dívida pública e mudança dos indicadores, bem como o incremento
da arrecadação tributária.
AÇÃO: 2098 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

REALIZAÇÕES
A Ação "Operacionalização das Ações de Finanças Públicas", tem o objetivo de promover o equilíbrio das finanças públicas por meio da
manutenção de atividades exclusivas do Tesouro Estadual e do incremento das receitas públicas e da captação de recursos com outras
esferas de governo e organismos internacionais. Nesse sentido, buscou-se em 2018 cumprir as exigências do Governo Federal para
renegociação da dívida pública em Goiás. Como resultado, obteve-se o alongamento de dois contratos por mais 20 anos, reduzindo o
desembolso mensal do Estado em cerca de R$ 100 milhões, permitindo aumentar as despesas com investimento.
AÇÃO: 3023 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

REALIZAÇÕES
O Ação busca a racionalização dos gastos e o equilíbrio das contas estaduais por meio da modernização de sistemas de planejamento,
orçamento, finanças e gestão. Dentre os três sistemas contemplados no Programa, o Projeto Conta Única do Tesouro Estadual atingiu
100% de implantação ainda no ano de 2017. Já no ano de 2018 foi possível alcançar 100% de implantação do Sistema de Contabilidade
Pública.
Ainda que os dois projetos tenham atingido o percentual máximo de implantação, constantes atualizações e novas funções continuam
sendo implementadas constantemente para o melhor cumprimento das metas estabelecidas nesta Ação de Modernização da
Administração Financeira.

OBSERVAÇÕES
O Programa de Modernização da Administração Fazendária (Profisco), implantado pela SEFAZ em 2013 entra na reta final para
conclusão de 13 projetos em diversas áreas. Dentre eles, os Sistemas do Projeto Conta Única e da Contabilidade Pública pertencentes à
Ação Modernização da Administração Fazendária.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA
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O objetivo do Programa de Incremento da Receita Tributária é promover ações de ordem financeira, tributária, jurídica e operacional, de
modo a inibir a sonegação fiscal. Assim, o programa busca aumentar a efetividade da fiscalização e, ao mesmo tempo, lança esforços
para recuperar créditos da Fazenda Estadual.
Nesse sentido, no ano de 2018, o Programa obteve êxito no cumprimento de seu objetivo, uma vez que a meta de arrecadação pré-
estabelecida para o ano já foi superada. Até o presente momento, a receita tributária atingiu o valor de R$ 18,15 bilhões, sendo que a
meta pactuada para o ano foi de R$ 18,13 bilhões. O cumprimento da meta foi possível graças às ações fiscais, ações de cobrança,
programa de negociação fiscal, auditoria contábil, malhas fiscais, entre outras medidas.
Também merece destaque as ações de desenvolvimento de atividades de inteligência fiscal, em conjunto com outros orgãos, tais como
MPGO, PC e PM, RFB, na produção de conhecimentos reveladores sobre práticas de fraudes fiscais estruturadas e na persecução dos
crimes contra a ordem tributária ou contra a administração pública.
Outras importantes ações e projetos fundamentais para alcance do objetivo principal estão em andamento, dentre os quais se destacam:
- Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF);
- SAEX - Sistema de Auditoria das Exportações;
- Operações Lavouras (Feijão, Milho e Soja);
- Operações Conjuntas com a Receita Federal;
- Autuações de IPVA (2018);
- Blitz de IPVA (18.706 veículos com arrecadação de R$32.541.173,04);
- Melhoria na sistemática de cobrança do Devedor Contumáz;
- Implementação do CIRA - Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos;
AÇÃO: 2099 - EDUCAÇÃO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

REALIZAÇÕES
O objetivo da Ação "Educação Fiscal para o Desenvolvimento da Cidadania" é Intensificar ações do Programa de Educação Fiscal no
Estado de Goiás, regulamentado pelas portarias inter-secretariais nºs 001/98 e 002/2006, visando sensibilizar o cidadão para a função
socioeconômica do tributo, incentivando o acompanhamento social da aplicação dos recursos públicos, harmonizando a relação entre
Estado e cidadão. Nesse sentido, a Secretaria da Fazenda de Goiás (SEFAZ) vêm promovendo uma série de palestras, reuniões, cursos,
debates e premiações em todo o Estado.
Buscando formar cidadãos conscientes da importância dos impostos para o desenvolvimento econômico e social da população, O curso
"Saberes e Praticas da Educação" percorreu diversas escolas das redes estadual e municipal. Totalizando 20 horas de capacitação, o
curso capacitou 314 professores no ano de 2018. O público total abrangido ao longo do ano, levando em consideração todas a reuniões,
palestras e seminários, somou 3.528 pessoas.
Destacam-se também as premiações do Programa Nota Fiscal Goiana que sensibiliza e incentiva mais goianos dia após dia. O programa
já conta com mais de 637,56 mil consumidores cadastrados. Além disso, o cadastro também dá direito a descontos no IPVA que podem
variar de 5% a 10%, dependendo do número de bilhetes. Em 2018, mais de 240 mil motoristas foram beneficiados com descontos no
IPVA. Em 2019 serão 408 mil motoristas beneficiados pelo Programa.
Ainda no contexto da Nota Fiscal Goiana como instrumento da Educação Fiscal, foi lançado, em 2018, o Programa ICMS Cidadão. O
programa dará isenção tributária às famílias cadastradas no Renda Cidadã, devolvendo no cartão magnético todo o imposto destacado
nas compras feitas no mês, desde que o beneficiário peça o CPF na nota. Cerca de 100 mil famílias serão inseridas no Programa Nota
Fiscal Goiana, passando automaticamente a ter direito ao benefício.
AÇÃO: 2100 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

REALIZAÇÕES
O objetivo da Ação "Operacionalização das Ações de Incremento da Receita Tributária" é promover ações de ordem financeira, tributária,
jurídica e operacional que visem o aumento da arrecadação de tributos no Estado.
Em 2018 foram realizadas duas operações diárias, sendo sempre uma na Região Metropolitana de Goiânia e outra no interior do Estado
de Goiás, com a utilização de OCR`s para identificação e abordagem somente dos veículos inadimplentes em relação a Taxa de
Licenciamento ou com Registros de Furto/Roubo/Restrição Judicial de Circulação, com a participação do Batalhão da Polícia Militar
Fazendária e das Secretarias Municipais de Trânsito.
Também foi intensificada a fiscalização das empresas do Simples Nacional por meio de malhas fiscais, vistorias cadastrais e bloqueios,
tendentes a identificar diversas irregularidades como falta do pagamento do imposto, comparativo Cartão de Crédito x PGDAS e bloqueio
de contribuintes que extrapolam o limite do Simples Nacional.
Foi realizado o comparativo das informações prestadas pelos Órgãos de Controle da Produção Agropecuária para identificar a produção
agrícola e o rebanho bovino/bubalino e o comparativo da área da propriedade rural com a documentação fiscal emitida. Do mesmo modo
buscou-se a identificação de operações simuladas para se eximir do pagamento do imposto devido bem como prestação de informações
à Procuradoria Geral do Estado nas ações judiciais com base na Súmula 166 - STJ.
Com relação às metas físicas da ação, se destaca:
a) Unidade Fazendária Mantida - Total de 146 repartições mantidas em funcionamento, representando 100% (cem por cento) da
quantidade ajustada;
b) Participação em Eventos Tributários/Fiscais - Total de 78 eventos realizados, entre operações de impacto e de auditoria programada;
c) Viaturas de Fiscalização Disponibilizadas - Total de 257 unidades distribuídas entre as repartições fiscais, incluída a renovação da frota
dos veículos locados.
AÇÃO: 2101 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
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2351-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
2702-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
A reestruturação do serviço de telecobrança da SEFAZ permitiu uma atuação estratégica na recuperação de crétidos de ICMS, IPVA e
ITCD. É importante destacar ainda, a implantação do sistema de telecobrança desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação (TI)
da SEFAZ. O sistema tornou o Call Center da Pasta muito mais moderno ao permitir a cobrança de débitos estaduais com banco de
dados completamente integrado. Por ser desenvolvido pela equipe do Órgão, é um sistema maleável que possibilita integrar base com
diversas informações. A profissionalização da cobrança de empresas e pessoas físicas, com a segmentação de perfis e a presença de
auditores treinados têm tornado o Estado de Goiás uma referência na recuperação de créditos. No ano de 2018, foram recuperados cerca
de R$ 451,73 milhões em créditos tributários atrasados com a interferência direta do Call Center da SEFAZ, perfazendo um total de
51.741 ligações no período.
A SEFAZ implementou, em março de 2018, o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e entidades Estaduais (Cadin).
O banco de dados contem informações de débitos que pessoas físicas e jurídicas têm com os órgão públicos estaduais. O cadastro se
propõe a ser uma funcionalidade a favor do contribuinte e a favor da Administração Pública, pois prestigia o contribuinte que honra suas
obrigações pagando-as em dia. O Cadin é uma medida pedagógica que respeita o princípio da igualdade, sendo uma forma que a
Administração terá de cobrar dívidas com mais eficiência e menos gasto. Estão sendo inscritas dívidas tributárias e não tributárias com
valor superior a R$ 150,00, não havendo limite de teto.
Em dezembro de 2018, a SEFAZ promoveu o Programa de Negociação Fiscal. Com o intuito de recuperar créditos tributários vencidos e
ao mesmo tempo oferecer aos contribuintes a chance de quitar suas dívidas de ICMS e ITCD com desconto junto à Fazenda Estadual,
foram negociados cerca de 50 mil processos administrativos tributários, referentes a aproximadamente 15 mil empresas devedoras. O
Programa contabilizou R$ 832,08 milhões em dívidas negociadas, das quais R$ 177,32 pagas à vista. Ao longo do ano, foi recuperado R$
860,01 milhões em dívidas atrasadas.
AÇÃO: 3024 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

REALIZAÇÕES
Com o objetivo de aprimorar os mecanismos de arrecadação e fiscalização, reduzir a evasão fiscal modernizando as áreas de
fiscalização e aprimorando os mecanismos de arrecadação tributária, o Ação Modernização da Administração Tributária vem
desenvolvendo diversos projetos visando o cumprimento de sua meta. No ano de 2018 houve avanço no desenvolvimento desses
projetos, inclusive com a conclusão de alguns, conforme descrito abaixo:
a) Sistema de Fiscalização Eletrônica Implantado - Percentual de 100% concluído e já em execução;
b) Sistema de Auditorias dos Setores de Energia Elétrica, Comunicação e Substituição Tributária - implantado percentual de 50% em fase
de mapeamento e testes;
c) Sistema de Parcelamento de Crédito Tributário Lançado Eletrônico (PCTL-e) em fase de produção e melhorias;
- Conta Corrente de Crédito Tributários (CCCT) em fase de mapeamento;
- (DIVAT-e) Dívida Ativa em desenvolvimento, sendo o módulo I concluído;
- Execução Fiscal em fase de mapeamento;
- Representação Fiscal para fins Penais com 20% concluídos e em fase de implementação;
- Arrolamento Administrativo de bens com 20% concluídos e em fase de implementação;
- Sistema de Cobrança implementado 100% em fase de melhoria;
- Call Center implementado;
- CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais implantado 100% em fase de
melhorias.
d) Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor (NFC-e) implantada - O Sistema já está totalmente implantado e a cada dia aumenta o número
de contribuintes que fazem a adesão para emissão do documento;
e) Sistema de Auto de Infração Eletrônico para IPVA com 100% implantado;
f) Sistema do Processo Administrativo Eletrônico (PAT-e) implantado - Percentual de 50% executado referente ao mapeamento das
etapas do PAT-e e levantamento das prioridades.
g) Sistema de Orientação Tributária - O primeiro a utilizar a ferramenta Sharepoint contendo Perguntas Frequentes (fags), Pareceres
Vigentes, Manuais e Informativos em fase de alimentação do sistema pela GEOT.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3025 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO CONTRIBUINTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

REALIZAÇÕES
Com a finalidade de modernizar os sistemas e a estrutura da Secretaria da Fazenda, os recursos oriundo do Programa de Modernização
da Administração Fazendária, já em fase final de execução, possui três eixos de ação, dentre os quais, a melhoria do atendimento ao
contribuinte. Nesse sentido destaca-se a execução de obras físicas para melhor atender os cidadãos. A maior delas é a nova sede da
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Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa com 1.500 metros quadrados de área construída. Também foram reformadas as
Delegacias Regionais de Fiscalização de Anápolis e Morrinhos. A última teve o espaço destinado ao público todo remodelado. Além da
troca de móveis, piso, pintura e iluminação, o projeto se preocupou com a acessibilidade dos contribuintes, inclusive com banheiros
adaptados.
A central de atendimento ao contribuinte foi reformulada para para a utilização de ferramentas de informática e equipamentos próprios
para centrais , como URA (Unidade de Resposta Audível), além da criação de processos com dois níveis de atendimento para que o
contribuinte seja atendido no menor tempo e receba informações mais precisas à sua demanda. Além da tecnologia, o projeto também
conta com uma base de conhecimento com as principais dúvidas dos contribuinte quanto aos assuntos ligados a sistemas e normas
legais, como Escrituração Fiscal Digital, Domicílio Tributário Eletrônico, autos de infração, entre outros.
Visando uma melhor comodidade aos contribuintes, a SEFAZ reuniu em um único local as dúvidas de contribuintes, contabilistas e
advogados tributarias. Disponível no site da Pasta, é possível verificar pareceres e decisões, além de consultar manuais explicativos e
tópicos de perguntas e respostas.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2107 - QUALIFICAÇÃO FISCAL, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

U.O.: 2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA

REALIZAÇÕES
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás vem promovendo cursos exclusivos para os servidores da Pasta. A finalidade é promover a
qualificação dos servidores com vistas ao aprimoramento de suas habilidades relacionadas ao trabalho que executam.
Cerca de 120 auditores fiscais, além de integrantes do Grupo de Proteção à Ordem Tributária (GPROT) e do Comitê Interinstitucional de
Recuperação de Ativos (CIRA) fizeram curso de capacitação em Lavagem de Dinheiro e Sonegação. Durante o curso foram
apresentados entendimentos dos tribunais acerca da relação entre sonegação fiscal, corrupção e lavagem de dinheiro, além dos temas
ligados a realidade prática das investigações e as principais polêmicas como crimes antecedentes à lavagem e o uso de criptomoedas
como mecanismo para bular a fiscalização e controle dos órgãos de repressão.
Ainda no âmbito da qualificação fiscal, foi promovido em 2018, aos auditores fiscais, o treinamento da Procuradoria Geral da República
para utilização do Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA. A principal função do sistema é otimizar os
procedimentos investigativos que envolvam informações de quebra de sigilo bancário no âmbito administrativo. O sistema será utilizado
quando o exame bancário for indispensável para o processo administrativo instaurado ou para a fiscalização em curso, como
estabelecido pela Lei Complementar nº 105/2001.
A Gerência de Gestão de Pessoas da SEFAZ empenhou significativos esforços para oferer cursos de gratuitos aos servidores da Pasta.
No total foram 33 cursos e treinamentos ao longo do ano de 2018, abrangendo 954 servidores.
O PROFISCO também teve importante participação na qualificação fiscal e administrativas do servidores da SEFAZ, propiciando os
recursos necessários para a qualificação e treinamento de cerca de 115 servidores. Dentre os principais cursos e conferências
financiados pelo PROFISCO, pode-se citar:
1) Casos práticos de planilha de custos e preços da IN n º 05/17;
2) Como elaborar a planilha de formação de preços de acordo com a nova IN nº 05/17 e como julgar licitação para a contratação de
serviços contínuos;
3) Como fiscalizar de forma eficiente os contratos de terceirização de serviços de acordo com as atividades e os procedimentos da IN nº
05/17;
4) Formação de Analistas de Processos - Análise e Diagnóstico;
5) 13º Congresso Brasileiro de Pregoeiros;
6) Formação de Analistas de Processos - Melhoria e Transformação;
7) Workshop PMO Ágil;
8) 13º Seminário em Gerenciamento de Projetos do PMI Goiás;
9) Especialização em BIGDATA e Machine Learning;
10) Capacitação em BigData e Data Science;
11) SOA na Prática - Integração com Webservices e Mensageria;
12) Arquitetura e Design de Projetos Java;
13) Curso Telecom e Energia para Auditores.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formular a política econômica estadual; Monitoramento do plano estratégico do Governo; Produzir e sistematizar informações de
aspectos socioeconômicos, divisão administrativa e territorial do Estado; Planejar, elaborar, executar e controlar o Orçamento-Geral;
Supervisionar liquidação de empresas estatais; Promover ações em tecnologia da informação; Atuar na formação, capacitação e outros
processos educacionais; Atendimento ao cidadão; Realizar Concursos públicos e outros processos seletivos.

2.2 Legislação
Lei Complementar nº 138/2018
Decreto nº 9.143/2018
Decreto nº 9.158/2018
Lei nº 20.006/2018
Lei nº 20.023/2018
Lei nº 20.071/2018
Decreto nº 9.252/2018
Leis nº 20.196/2018 e 20.197/2018
Instrução Normativa nº 013/2018
Lei nº 20.381/2018

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O ano de 2018 se mostrou num cenário de otimismo e crescimento para Goiás. Neste cenário se inclui a SEGPLAN (Secretaria de
Estado de Gestão e Planejamento) que não mediu esforços em conjunto com a administração pública estadual para que Goiás fosse
inserido entre os estados mais competitivos do país.
Sempre prezando por uma gestão transparente, respeitando princípios e com enfoque em resultados e melhorias para o cidadão. E eles
vieram.
GMCI
Com melhoria no âmbito fiscal, eficiência, dentre outros indicadores, o Estado de Goiás deu um salto e hoje se encontra no seleto grupo
dos 10 (dez) estados mais competitivos do Brasil.
O ranking da competitividade dos Estados é resultado da análise de diversos pilares como solidez fiscal, inovação, infraestrutura. É,
inclusive, o terceiro estado que mais avançou ocupando a 10ª (décima) colocação no ranking.
E foi um ano de ainda maior afirmação ao programa GMCI – Goiás Mais Competitivo e Inovador. Inúmeros projetos e indicadores
monitorados intensivamente para avaliar e por fim trazer melhorias e desenvolvimento da gestão pública e ao cidadão.
O GMCI, alocado no Núcleo de Gestão de Resultados da SEGPLAN, trabalha no sentido de gerenciar indicadores prioritários do governo
em várias áreas da administração com vistas a ampliar a efetividade governamental e melhorar o desempenho em áreas fundamentais.
São priorizados 3 (três) eixos estruturantes:
1. Competitividade econômica;
2. Qualidade de Vida;
3. Gestão pública eficiente;
Assim, o programa que tem por fim posicionar Goiás entre os estados mais competitivos do Brasil, busca através de avaliações melhores
soluções procurando levar uma melhor qualidade de vida ao cidadão.
Excelência dos serviços:
As unidades Vapt-Vupt continuaram em pleno funcionamento no exercício de 2018. No total são 78 (setenta e oito) unidades mantidas
pela SEGPLAN e totalizaram 13.731.289 (treze milhões setecentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e nove) atendimentos.
Gestão dos servidores públicos:
Após projeto piloto em 2017, os exames médicos periódicos realizados pelos servidores públicos foram implementados. Os
aniversariantes dos meses de números ímpares tem até o mês subseqüente para realizá-los.
Além disso, carreiras foram instituídas como a dos técnicos e analistas governamentais.
Modernização da Gestão Pública:
As capacitações pela Escola de Governo Henrique Santillo seguem como um dos grandes pilares da SEGPLAN. Mais de 100 (cem)
cursos de curta duração foram ofertados. Cursos de graduação e pós-graduação. Tudo sendo feito para capacitar os servidores para que
possam levar serviços de qualidade ao cidadão. Concursos como o do Procon e processos seletivos simplificados também foram
realizados pela Escola.
O SEI – Sistema Eletrônico de Documentos – foi atualizado para a versão 3.0, sendo implementadas novas funcionalidades. Todos os
documentos da administração pública estadual são tramitados eletronicamente.
A SEGPLAN ainda identificou, mapeou e fluxogramou todos os seus processos de trabalho. Auto-conhecimento da organização e que
ainda subsidia diversos projetos da secretaria.
Planejamento e Gestão estratégica:
Também como atividade primordial da SEGPLAN é o monitoramento das ações do plano de governo e do Plano Plurianual (PPA). São
202 diretrizes e 39 órgãos monitorados.
O IMB – Instituto Mauro Borges – teve seu site remodelado, facilitando ainda mais o acesso às informações, pesquisas, estudos do
Instituto. PIB, IPCA, inflação, tudo isso disponível em sua plataforma, sempre com dados que contribuem com o cidadão.
Área Social:
Em 2018 foram 293 (duzentos e noventa e três) entidades do 3º setor cujas práticas tem como princípio fundamental o bem-estar da
coletividade.
O programa Bolsa Universitária segue contemplando jovens que buscam auxílio para adentrar no ensino superior. Mais de 26 mil bolsas
ativas em todo o estado.

186



Romaria tanto de Trindade quanto do Muquém funcionaram no período e tiveram seus atendimentos sempre a disposição. Médicos,
enfermagem, tudo para auxiliar os romeiros.
Casas de apoio aos idosos em situação de vulnerabilidade, atendimento a adolescentes grávidas foram diretrizes fundamentais
realizadas pela OVG. Além de as unidades do restaurante cidadão agora contarem com 14 (quatorze) unidades.
Todo o trabalho desenvolvido nesta gestão é realizado com a finalidade exclusiva de beneficiar e trazer cada vez mais qualidade de vida
àquele que utiliza dos serviços do Estado: o cidadão.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
GMCI - Goiás Mias Competitivo e Inovador

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PIB Goiás – 4º trimestre e fechamento de 2017
Cálculo do Índice de Desempenho dos Municípios goianos (IDM) 2018
IGL – Índice Goiano de Longevidade
IDM – Índice de Desempenho dos Municípios
IPC – Índice de Preços ao Consumidor - Goiânia
Caderno de Indicadores de Goiás
Índice de satisfação do cliente-cidadão - Vapt-Vupt
Tempo médio de Espera - Vapt-Vupt
Índice de pesquisas respondidas - Vapt-Vupt
Tempo médio de atendimento - Vapt-Vupt
Taxa de implementação dos planos de melhoria - SMI

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

A excelência na prestação de serviços públicos ao cidadão é um dos grandes desafios e objetivos na gestão pública.
Dessa maneira, o programa Vapt-Vupt é de fundamental importância nesse sentido. Em 2018 foram realizados 13.731.289 (treze milhões
setecentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e nove) atendimentos em 78 (setenta e oito) unidades mantidas pela SEGPLAN.
Foram implantadas as unidades Shopping Cerrado, Ceres, Paraúna, Anápolis Sul, Itapaci e Campos Belos. Revitalizadas foram
Valparaíso, Rio Verde e Goianésia.
Em relação à acesso a informação foram padronizados 18 (dezoito) portais/sites governamentais. Todos os sites estaduais estão
adequados à transparência pública.
AÇÃO: 2102 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
- Atendimentos realizados em números: 13.731.289 (treze milhões, setecentos e trinta e um mil, duzentos e oitenta e nove) atendimentos
realizados. Período de apuração (janeiro a dezembro/2018).
- Serviços oferecidos através do Vapt-Vupt, em números:
1.570 serviços ofertados. Período de apuração (janeiro a dezembro/2018)
- Unidades Vapt-Vupt mantidas em 2018:
79 (setenta e nove) unidades. Dentre elas estão: Unidades Fixas, Unidades Padrão e Condomínios.
Período de apuração (janeiro a 20/12/2018).

OBSERVAÇÕES
Nos serviços oferecidos através vapt vupt, foram incluídos todos os serviços prestados pelas unidades: Fixas, Condomínios e Padrão.
Fechamento em caráter definitivo da Unidade de Novo Gama a partir de 23/11/2018, devido o locador do imóvel não ter mais interesse
em prorrogar o contrato de aluguel.

AÇÃO: 2103 - GOVERNO ELETRÔNICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
Produto 5415 - Site Governamental Padronizado: Atendendo nova abordagem de arquitetura da informação, navegabilidade, experiência
do usuário, usabilidade e acessibilidade, foram padronizados 18 sites/portais no exercício de 2018: AGEHAB, AGR, Casa Civil, Casa
Militar, Cetran, Escola de Governo, Goiás Estratégico, Goiás Internacional, Goiasprev, PGE, Portal do Servidor, SECIMA, SEGPLAN,
SEGOV, SED, SET, Representação DF e Vice Governadoria. Adicionalmente, foram desenvolvidos o novo portal do IMB - Instituto Mauro
Borges e o Portal de Serviços do Estado de Goiás (www.servicos.go.gov.br).
Produto 5414 - Novo Serviços Ofertado via Vapt Vupt: Não iniciado em função da suspensão do processo licitatório da PPP - Parceria
Pública Privada o qual previa a implantação digital dos serviços públicos.
Produto 5416 - Site Adequado à Transparência Pública: Todos os sites estaduais estão adequados quanto à Transparência Pública.
AÇÃO: 2376 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM
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REALIZAÇÕES
- Divulgação do resultado da Análise e Julgamento das Propostas Técnicas;
- Apresentação dos Recursos por parte das Empresas participantes da Licitação;
- Apresentação das Contrarrazões por parte das Empresas participantes;
- Foi realizada a publicação de Aviso de Suspensão de Licitação em razão do cumprimento de Decisão Judicial, por meio do processo nº
5010439.73.2018.8.09.0051. Atualmente o processo licitatório está suspenso e aguarda autorização para a continuidade dos trâmites
licitatórios.
AÇÃO: 3026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DO VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Implantação da Unidade Vapt Vupt Shopping Cerrado
Implantação da Unidade Vapt Vupt Ceres (Inauguração)
Implantação do Condomínio Vapt Vupt Paraúna (Inauguração
Implantação da Unidade Vapt Vupt Anápolis Sul (Inauguração)
Implantação da Unidade Vapt Vupt Itapaci
Implantação da Unidade Vapt Vupt Campos Belos
Revitalização da Unidade Vapt Vupt Valparaíso
Revitalização da Unidade Vapt Vupt Rio Verde
Revitalização da Unidade Vapt Vupt Goianésia

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O programa de gestão e valorização dos servidores públicos tem como objetivo constituir ações estratégicas que proporcionem melhores
condições de trabalho, políticas salariais e recursos humanos que possibilitem o crescimento profissional, modernização administrativa e
que possa melhorar a produtividade do servidor, motivando-o e trazendo celeridade aos serviços públicos.
O Clube de Desconto segue como uma ferramente importante para o servidor público. Atualmente conta com 260 (duzentos e sessenta)
empresas parceiras e o site contou com 667.000 (seiscentos e sessenta e sete mil) acessos.
Os servidores em exercício ainda obtiveram diversos benefícios como FCA - Função comissionada administrativa - para o IPASGO e
Diretoria Geral de Administração Penitenciária. Ocorreu também o PDV - Programa de Demissão Voluntária dos empregados públicos da
EMATER. E o plano de cargos e remuineração dos grupos ocupacionais técnico e analista governamental.
3) - AÇÃO 2260 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES
PRODUTOS:
32184/4972 - PARCERIA EM PROL DO SERVIDOR FIRMADA / NUMERO - Clube de Desconto instituído pelo Decreto nº 7.931, de 15
de julho de 2013, constitui-se como ferramenta informatizada inserida no sítio do Portal do Servidor, destinada a estabelecer política de
parcerias com empresas privadas de vários ramos, com a finalidade de oferecer descontos aos servidores públicos estaduais na
aquisição de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais.
Metas do programa (médio prazo): continuar divulgando o Clube de Desconto em Poder Executivo do Estado de Goiás.
Atualmente o programa conta com 300 (trezentas) empresas parceiras nos mais diversos seguintes do mercado empresarial.
-Obs: Em Execução.
32182/4974 - AUXILIO CRECHE CONCEDIDO/NUMERO - o auxílio-creche no exercício de 2018, até o mês de dezembro de 2018, conta
com 46 (quarenta e seis) beneficiados no total de 1.481 (hum mil e quatrocentos e oitenta e uma) unidades do benefício no valor R$
200,00 (duzentos reais), devendo a renda familiar mensal bruta ser inferior ou igual a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), distribuídos da
seguinte forma:
Janeiro – 0 / Fevereiro – 19 (dezenove) / Março – 9 (nove) / Abril – 0 / Maio – 14 / Junho – 02 / Agosto – 3 / Setembro – 02 / Outubro – 0 /
Novembro – 0 / Dezembro - 0
- Obs: Em execução.
32185/4973 - SERVIÇO OFERECIDO NO PORTAL DO SERVIDOR/NUMERO - o Portal do Servidor no período compreendido entre
outubro à dezembro de 2018 alcançou a marca histórica de 289.000 (duzentos e oitenta e nove mil) acessos de usuários em busca de
informações no site.
- Obs: Em execução.
32183/4965 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SERVIDOR IMPLANTADA / PERCENTUAL. A partir de fevereiro
de 2016, foi contratada por termo de comodato uma empresa terceirizada para gerenciar o sistema de margem consignável do Estado,
sem ônus.
- Obs Cancelado.
AÇÃO: 2259 - ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 801-GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1101-GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL
1301-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
1451-FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - FUNPROGE
1501-GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
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1601-GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA MILITAR
1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
2202-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2203-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2204-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2301-GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2904-POLÍCIA CIVIL
2953-FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR D
2955-FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO COMBATE À LAVAGEM DE CAPITAIS E ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMI
3601-GAB. SECRET. DE DESENV. ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PE
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
3801-GABINETE DO SEC. DA MULHER, DO DESENV. SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITO
4101-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR
5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
5705-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV
6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA
6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG
6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
6606-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
32181/4966 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A SAUDE DO SERVIDOR IMPLANTADO/PERCENTUAL - Considerando a
Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Publico Estadual, referente aos autos nº 0151096.63.2012.8.09.0051, para que o Poder
Executivo do Estado de Goiás fosse obrigado, em caráter definitivo da realização de exames médicos periódicos, transitada em julgado.
Obs: devido a questões operacionais (readequação dos sistemas) e questões jurídicas (impossibilidade de credenciamento pelo IPASGO
de médicos do trabalho), o cronograma inicial ficou comprometido, uma vez que os aniversariantes do primeiro semestre do ano ficaram
impossibilitados de realizarem os exames. Foi prorrogado o início para setembro de 2017 com os servidores do IPASGO, como projeto
piloto. Assim, no exercício de 2018 foi iniciada a implementação com todos os servidores aniversariantes dos meses ímpares (janeiro,
março, maio, julho, setembro e novembro) e finalizará no exercício de 2019 com os aniversariantes dos meses pares restantes (fevereiro,
abril, junho, agosto, outubro e dezembro). Em janeiro e março de 2018 foram realizados os exames médicos periódicos, e o servidor tem
até o mês subsequente do seu prazo para realizar o exame, ou seja, janeiro até fevereiro e março até abril. Os servidores aniversariantes
dos meses impares tem até o mês subsequente para realizar os exames.
- Obs: Em Execução. Janeiro: 3.518 / Fevereiro: 1.497 / Março: 3.829 / Abril: 1.442 / Maio: 2.145 / Junho: 1.597 / Julho: 2.505 / Agosto:
1.209 / Setembro: 1982 / Outubro: 1.194/ Novembro: 3.183.
31540/3752 - COLABORADOR ASSISTIDO COM PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAUDE/NUMERO- No exercício de
2018 foi iniciada a implementação com todos os servidores aniversariantes dos meses ímpares (janeiro, março, maio, julho, setembro e
novembro) e finalizará no exercício de 2019 com os aniversariantes dos meses pares restantes (fevereiro, abril, junho, agosto, outubro e
dezembro). Em janeiro e março de 2018 foram realizados os exames médicos periódicos, e o servidor tem até o mês subsequente do seu
prazo para realizar o exame, ou seja, janeiro até fevereiro e março até abril.
Obs: Em execução. Este produto também está sendo implementado junto ao Produto nº 32181.
- Obs: Em Execução. Janeiro: 3.518 / Fevereiro: 1.497 / Março: 3.829 / Abril: 1.442 / Maio: 2.145 / Junho: 1.597 / Julho: 2.505 / Agosto:
1.209 / Setembro: 1982 / Outubro: 1.194/ Novembro: 3.183.
32180/4967- MUNICIPIO COM PERICIA MÉDICA IMPLANTADO/NUMERO - O processo de Descentralização da Junta Médica esta em
andamento, em fase de convênio com o Ipasgo para realizar uma parceria para utilização dos médicos do IPASGO ou credenciamento de
novos médicos nas principais regiões do Estado. Na atualidade a junta médica possui sede em Goiânia e Anápolis.
Obs: Não iniciado.
Em 2018, 67.825 (sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e cinco) servidores foram beneficiados com auxílio-alimentação.
AÇÃO: 2260 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
PRODUTOS:
32184/4972 - PARCERIA EM PROL DO SERVIDOR FIRMADA / NUMERO - Clube de Desconto instituído pelo Decreto nº 7.931, de 15
de julho de 2013, constitui-se como ferramenta informatizada inserida no sítio do Portal do Servidor, destinada a estabelecer política de
parcerias com empresas privadas de vários ramos, com a finalidade de oferecer descontos aos servidores públicos estaduais na
aquisição de produtos e serviços em estabelecimentos comerciais.
Metas do programa (médio prazo): continuar divulgando o Clube de Desconto em Poder Executivo do Estado de Goiás.
Atualmente o programa conta com 260 (duzentos) empresas parceiras nos mais diversos seguintes do mercado empresarial.
-Obs: Em Execução.
32182/4974 - AUXILIO CRECHE CONCEDIDO/NUMERO - o auxílio-creche no exercício de 2018, até o mês de abril, conta com 19
(dezenove) beneficiados no total de 1.481 (hum mil e quatrocentos e oitenta e uma) unidades do benefício no valor R$ 200,00 (duzentos
reais), devendo a renda familiar mensal bruta ser inferior ou igual a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), distribuídos da seguinte forma:
Janeiro – 0 / Fevereiro – 19 (dezenove) / Março – 9 (nove) / Abril – 0 / Maio – 14 / Junho – 02 / Agosto – 3 / Setembro – 02 / Outubro - 0
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- Obs: Em execução.
32185/4973 - SERVIÇO OFERECIDO NO PORTAL DO SERVIDOR/NUMERO - o Portal do Servidor no período compreendido entre
maio e outubro de 2018 alcançou a marca histórica de 667.000 (seiscentos e sessenta e sete mil) acessos de usuários em busca de
informações no site.
- Obs: Em execução.
32183/4965 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SERVIDOR IMPLANTADA / PERCENTUAL. A partir de fevereiro
de 2016, foi contratada por termo de comodato uma empresa terceirizada para gerenciar o sistema de margem consignável do Estado,
sem ônus ao mesmo. O pagamento a empresa é realizado pelas Instituições Financeiras para utilizar o Sistema.
-Obs: Cancelado
AÇÃO: 2261 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Ato Normativo de Pessoal Aperfeiçoado: Lei nº 19.970 de Janeiro/2018 (Altera a Lei nº 15.694/2006, que dispõe sobre o Quadro
Permanente de Pessoal e o Plano de Cargos e Remuneração, dos servidores da Secretaria Cidadã); Lei nº 19.981/2018 (Para a 1ª
percepção do Prêmio de Incentivo, incidirá carência de 12 (doze) meses contados da data de início do efetivo exercício, condicionado ao
resultado da última avaliação ocorrida nesse período, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos servidores do quadro efetivo da
Secretaria de Estado da Saúde); Lei nº 20.100/2018 (Institui o Programa de Demissão Voluntária dos empregados públicos da EMATER);
Lei nº 20.121/2018 (Institui quadro de assessoramento no âmbito da Procuradoria-Geral do Estado e promove alterações na Lei estadual
nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências); Lei nº
20.180/2018 (Acresceu quantitativo para os cargos de Escrivão e Agente de Polícia Substituto - Altera a Lei nº 16.901/2010); Lei nº
20.182/2018 (Altera a Lei nº 17.090/2010, que dispõe sobre a criação de classes e padrões de subsídios nas carreiras dos servidores
integrantes do órgão gestor do Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás e dá outras providências); Decreto nº 9.222/2018
(Acresceu quantitativo de contratos temporários na SEDUCE); Decreto nº 9.229/2018 (Exclui do disposto no art. 5º, inciso VI, do Decreto
nº 8.320, de 12 de fevereiro de 2015, as Funções Comissionadas de Administração Geral -FCA- para o IPASGO); Decreto nº 9.260 de
Julho/2018 (Alteração do quantitativo de contratos temporários da SEDUCE); Decreto nº 9.306/2018 (Exclui do disposto no art. 5º, inciso
VI, do Decreto nº 8.320, de 12 de fevereiro de 2015, as Funções Comissionadas de Administração Geral - FCA - para a Diretoria-Geral de
Administração Penitenciária).
Carreira com Evolução por Méritor Instituída: Lei nº 20.196/2018 (Dispõe sobre o PCR de cargos que integra o Grupo Ocupacional
Analista-Governamental); Lei nº 20.197/2018 (Dispõe sobre o PCR do cargo de Técnico em Gestão Pública que integra o Grupo
Ocupacional Técnico-Governamental).
Instrumento de Avaliação de Desempenho Instituído: Lei nº 20.157/2018 (Avaliação de desempenho individual de professor em estágio
probatório - Introduz alterações na Lei nº 13.909/2001); Lei nº 20.366/2018 (Institui, para o ano de 2018, o Bônus de Incentivo
Educacional aos profissionais da educação pública estadual e dá outras providências).
Piso Magistério Concedido: Lei nº 20.184/2018 (Reajusta em 6,81% os valores dos vencimentos dos Professores do Magistério Público
Estadual).
AÇÃO: 3031 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
PRODUTOS:
- 32277/4968 - BANCO DE TALENTOS IMPLANTADO/PERCENTUAL - Instituir equipe de psicólogos a fim de delinear os perfis dos
servidores; Estruturada as demandas de vagas; Disponibilizar o currículo do servidor; Disponibilizar a todos os órgãos as informações
sobre as vagas e seu perfil profissiográfico; Editada Instrução Normativa nº 03, em 03 de março de 2017 com vistas a divulgação e
orientação para movimentação de servidores. Em execução no exercício de 2018 e disponível pela Gerência de Perfil e Alocação de
Pessoas.
- 32278/4975 - DIÁRIO OFICIAL DIGITALIZADO/PERCENTUAL - Criar uma equipe de digitalização do Diário Oficial do Estado;
Aquisição de aparelho de scanner de grande formato; Criar rotina de digitalização, armazenamento e disponibilização dos Diários
Digitalizados; Promover gestões junto a ABC para a alteração do procedimento de geração dos Diários Digitais.
Obs: Cancelado, tendo em vista, que a ABC já fez a sua implementação.
- 32279/4964 - ÓRGÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADA/NUMERO - Não iniciado.
- 32280/4970 -PROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAL AUTOMATIZADO/NUMERO - Não iniciado.
- 32281/4969 - SISTEMA DE DOSSIÊ FUNCIONAL DIGITAL IMPLANTADO/PERCENTUAL - Cancelado, pois não há mais necessidade,
tendo em vista, que esta dentro do Projeto Aposentadoria por Hora Certa coordenado pela Goiasprev.
- 32282/4971 - SISTEMA E-SOCIAL IMPLANTADO/PERCENTUAL - Não iniciado.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Este programa busca implantar a inovação na gestão pública, através de ferramentas e metodologias que possam alavancar a
modernização administrativa, qualificando o gasto, capacitando o servidor, avançando na área de tecnologia da informação, cujos
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resultados deverão espelhar a melhoria nas áreas de eficácia, eficiência e efetividade da gestão do Estado de Goiás.
Em relação à capacitação de servidores, foram ofertados 109 cursos de curta duração com 2.538 (dois mil quinhentos e trinta e oito
servidores diplomados. Está em andamento o curso superior em Tecnologia em Gestão Pública. A pós-graduação em Concessões e
Parcerias com a Administração Pública encerrou as suas atividades e contou com a certificação de 39 servidores em agosto deste ano. A
pós-graduação em Gestão Pública Contemporânea caminha para a sua conclusão com a apresentação dos Trabalhos de Conclusão de
Curso realizado nos dias 14 e 15 de dezembro. A turma conta com a participação de 59 servidores.
Em relação aos concursos públicos a seleção para 15 (quinze servidores do PROCON foi homologada esse ano, assim como o concurso
para o cargo de Porfessor III da SEDUCE. O concurso para delegado de polícia substituto ainda está em andamento, na fase de aptidão
física. Em relação aos processos seletivos simplificados, ocorreu a contratação de 537 (quinhentos e trinta e sete) para a SED, Seleção
de 19 (dezenove) servidores para a OVG, 343 (trezentos e quarenta e três) servidores para os ITEGOS e 1.373 (mil trezentos e setenta e
três) para a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária.
Foi realizado pela SEGPLAN O 3º seminário de gestão por processos e 02 edições do projeto "Café com Processos". Foi encerrado na
SEGPLAN o Projeto de Gestão por Processos, tendo todos os 351 (trezentos e cinquenta e um) processos mapeados. Lançamento de
arquitetura de processos e cadeia de valor na EMATER e SSPAP (Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.
O novo sistema de Compras já tem 80% de seu projeto concluído e tem a previsão de entrega em 2019. Módulo móvel do sistema de
patrimônio já entregue e o módulo imóvel ainda em desenvolvimento. O Data Center, inaugurado em 2017, está em pleno funcionamento
e totalmente adequado as necessidades da SCTI.
AÇÃO: 2113 - AGENDA DE GESTÃO MUNICIPAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
A ação permanece suspensa, sem realização em 2018.

OBSERVAÇÕES
Ação sem realização em 2018.

AÇÃO: 2114 - CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
A ação Capacitação para a Melhoria do Planejamento e da Gestão Pública promove a formação de servidores públicos estaduais para a
profissionalização, desenvolvimento de competências e o fortalecimento do seu papel como agente indutor de mudanças em busca da
melhoria da qualidade dos serviços prestados e no atendimento ao público, pela capacitação, troca de experiências e implementação de
novos processos de trabalho.
De Janeiro a Dezembro deste ano, foram ofertados 109 cursos/eventos de curta duração nas áreas de legislação, licitação, informática,
indicadores de desempenho, excelência no atendimento, falar em público, contabilidade geral, além da participação dos servidores em
congressos e no 5º Encontro Geral dos Gerentes, com a diplomação de 2.538 servidores.
A terceira turma do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, realizado pela UEG em parceria com a Escola de Governo, está em
andamento. As aulas iniciaram em outubro de 2017, contando a turma do período noturno com 25 servidores e a turma do final de
semana com 20 servidores. Os alunos estão cursando o 3º módulo de um total de 4 módulos. O curso têm a conclusão prevista para
dezembro de 2019 com a apresentação e avaliação dos TCCs.
A pós-graduação em Concessões e Parcerias com a Administração Pública encerrou as suas atividades e contou com a certificação de
39 servidores em agosto deste ano. A pós-graduação em Gestão Pública Contemporânea caminha para a sua conclusão com a
apresentação dos Trabalhos de Conclusão de Curso realizado nos dias 14 e 15 de dezembro. A turma conta com a participação de 59
servidores.
* Em 29/11/2019 ocorreu o lançamento das Trilhas de Aprendizagem, uma forma de capacitação e desenvolvimento profissional ampliada
que envolve muito mais que treinamentos e cursos presenciais, por oportunizar ao aluno aprender conteúdos ligados ao seu cotidiano
laboral por diferentes formas e meios. A ideia é que o conhecimento, ao final, seja construído e apreendido por aqueles que navegarem
na trilha, utilizando-se de filmes, vídeos e palestras. As Trilhas estão divididas em temas e atualmente 13 Temas estão disponíveis para
inscrição do servidor pelo Portal do Aluno.
A ação para o Credenciamento da Escola de Governo junto ao MEC encontra-se sem realização até o presente momento.
AÇÃO: 2115 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE DESBUROCRATIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM
2753-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
1- Realizar visita técnica a um órgão federal para acompanhar uma aposentadoria - Visita técnica a FUNASA – REUNIÃO REALIZADA
EM 10/01/2018
2- Publicar decreto para que todos os atos (abono de permanência, averbação, licença prêmio, disposição, outros) relativos a servidores
sejam publicados no D.O. - FINALIZADA EM 28/02/18
3- Solicitar a SCAP a regulamentação do Decreto através de Portaria do Secretário – SOLICITADO EM 20/03/2018
4- Minuta de Portaria que regulamenta o Decreto - PUBLICAÇÃO DE ATOS DOS SERVIDORES - ELABORADA 12/06/2018
5- Dossiês Eletrônicos implantados - Foi elaborado a minuta do Termo de Referência para contratação de empresa especializada em

191



sistema de gestão documental, contemplando a digitalização e digitação (indexação) dos dossiês dos servidores com a respectiva
vinculação dos documentos digitais e informações digitadas ao sistema RHNET – FINALIZADO em 20 de fevereiro de 2018.
6- O Termo de Referência - Dossiês Eletrônicos implantados – revisado pela GOIASPREV e devolvido a SEGPLAN pela Presidente Dra.
Marlene, dia 24/08/18, através do Despacho n.5449/20118-SEI-GAB - DEVOLVIDO EM 24/08/2018

OBSERVAÇÕES
AVANÇOS
- Reduzir tempo médio de permanência dos processos na PGE - São 22 dias em média atualmente – em 2015 e 2016 eram 29 dias
- Tempo médio de concessão da aposentadoria na GOIASPREV- São 15 dias em média atualmente – em 2016 e inicio de 2017 eram 45
dias
- Tempo médio de tramitação do processo de concessão de aposentadoria ( Entre a autuação e publicação)- São 100 dias em média
atualmente
OBS A Ação 4779 - ATUAÇÃO DO CLIENTE OCULTO foi suspensa em 2017 por decisão da alta administração.

AÇÃO: 2116 - INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE MODELOS E PROCESSOS DA GESTÃO PÚBLICA
ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
1.1 - Projeto Sistema Eletrônico de Informações - SEI
- Migração da versão 2.6 para 3.0 do SEI
- Disponibilização de novas funcionalidades do SEI
- Apoio na implantação do SEI na GOIASFOMENTO e OVG
1.2 - Apoio na implantação do Projeto GOTAXI na SEGPLAN
2.1 Eventos Realizados:
- Mobilização da Equipe de Mapeamento da Segplan para conclusão da etapa de Mapeamento de Processos;
- 3º Seminário de Gestão por Processos;
- Treinamento da Equipe do Escritório de Transformação da Gestão da Emater em Modelagem de Negócio;
- Treinamento da Equipe de Mapeamento da Segplan na Metodologia de Otimização de Processos;
- Lançamento da Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos da Emater;
- Realização do evento Café com Processos: 02 edições;
- Evento de encerramento do Projeto de Gestão por Processos na Segplan.
3.1 Processos Mapeados:
- 187 processos AS-IS - 178 da Segplan; 8 da OVG; 1 Central de Resultado/SES;
- 03 processos TO-BE modelados em parceria com a Central de Resultados e equipes da SEDUCE e SES;
- 11 Processos AS-IS com TO-BE (Otimização) - 3 Segplan; 6 OVG; 1 PGE; 1 Emater.
4.1 Projetos de Modernização da Gestão Implantados:
- Projeto de Gestão por Processos na SSPAP;
- Projeto de Gestão por Processos na Segplan;
- Projeto de Gestão por Processos na Emater.

OBSERVAÇÕES
1. A quantidade de "PROCESSO MAPEADO/NUMERO" extrapolou os valores inicialmente previstos porque o escopo do Projeto de
Gestão por Processos na Segplan foi aumentado e incluiu o mapeamento AS-IS de todos os processos da organização.

192



AÇÃO: 2117 - MERITOCRACIA - SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
* Em 26 de agosto de 2018 foi criado o Núcleo de Meritocracia e Avaliação de Desempenho cujas atribuições abrangem o planejamento e
a execução de todos os processos seletivos internos meritocráticos e avaliação de desempenho de todos os órgãos do Poder Executivo
Estadual.
* Com a Lei nº 138 de 18/01/2018 (Lei da Eficiência) o Núcleo participou da regulamentação do artigo 39 incisos I e II para o
planejamento da provisão de todos os cargos da estrutura complementar do Estado (cerca de 3.150) e do acompanhamento do processo
de Avaliação de Estágio Probatório dos servidores estaduais e da certificação profissional para progressão vertical dos gestores
governamentais, além de ter planejado o 8º processo de Meritocracia (suspenso pela exiguidade de tempo).
* 65 candidatos selecionados para o recebimento de Função Comissionada de Assessoramento (FCA), conforme Edital nº 001/2018 –
SEGPLAN/Meritocracia, para a Procuradora-Geral do Estado - PGE. O processo contou com as etapas de Inscrição, Análise Curricular e
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Entrevista Técnica.
* O Processo Seletivo para ingresso no Curso de Habilitação de Oficiais de Administração – CHOA do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Goiás encontra-se em andamento. Dia 09/12 foi realizada a Primeira Etapa, com a aplicação da Prova Objetiva de caráter
eliminatório e classificatório para os candidatos por critério de merecimento. Outras etapas estão previstas para realização no início de
2019. A divulgação do resultado será no dia 04/02/2019 e a convocação para o curso prevista para o dia 22/02/2019.
AÇÃO: 2118 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Telefonia móvel está em fase de migração do contrato antigo para o novo contrato , que permitirá mais agilidade e rapidez na
comunicação tanto de dados quanto de voz e permitirá melhor gestão dos recursos fornecidos e sobre o Projeto de Telefonia VoIP, se
encontra paralisado e pode ser consultado através do SEI 201700005012009, que prevê aquisição de hardware, atualização e aquisição
de software e licenças para ampliação da Solução de Comunicação Unificada.
Desde o ano de 2017, vários projetos estão sendo realizados voltados para atualização do parque tecnológico corporativo e podem ser
consultados no SEI:
201800005005986 = Solução de guarda, proteção, recuperação e gestão de informação em ambiente virtual e físico, incluindo o
fornecimento, instalação e implantação.
201800005005402 = Contratação de empresas especializada para o fornecimento de serviços relacionados a licenciamento de softwares
Microsoft, tecnologia e negócios, incluindo serviços técnicos especializados.
201800005004660 = Aquisição de peças de reposição para Storages IBM XIV e Servidores IBM Blade Center H / HS22 e cartuchos (Fita)
modelo 3592-JC para Fitoteca TS3500
201800005000749 = Contratação de empresa especializada para fornecimento de expansão de solução de firewall de próxima geração
(Next-Generation Firewall) de alta disponibilidade acompanhada de instalação, configuração, atualizações e suporte técnico.
201800005000294 = Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de monitoração e gerenciamento de
aplicações, incluindo garantia e suporte técnico.
201700005014538 = Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação e comunicação, TIC, para o fornecimento de
solução de infraestrutura de ativos de rede.
201700005014067 = Contratação de empresa especializada em soluções de Infraestrutura de Tecnologia da Informação para
fornecimento e implantação de expansão para Solução de Alta Disponibilidade de serviços de rede e aplicações, treinamento, operação
assistida, monitoramento e serviços de suporte técnico avançado.
201700005013413 =  Contratação de empresa especializada que promova solução em serviços de telecomunicações com capacidade
para prover tráfego de dados das aplicações corporativas do estado de Goiás, tráfego de voz e imagens, videoconferência e acesso à
Internet.
201700005000464 = Contratação de serviços de empresa especializada em tecnologia da informação na área de manutenção de
sistemas de informação e de infraestrutura de tecnologia da informação.
201700005012081 = Contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de alta disponibilidade, de segurança de
dados e backup de Bancos de Dados Oracle.
Sobre implantação de site backup, estudos estão sendo realizados e preliminarmente será utilizado estrutura do DC Conteiner do
DETRAN, onde está reservado para a SCTI 4 racks.
Contratos terceirizados renovados e vigentes.
AÇÃO: 2119 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Iniciado no ano de 2017, o Concurso do Procon para o provimento do cargo de Fiscal das Relações de Consumo do Quadro de Pessoal
da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – Procon-Goiás, para o preenchimento de 15 (quinze) vagas, sendo 14
(quatorze) para ampla concorrência e 1 (uma) vaga reservada para candidatos com deficiência, teve seu resultado final publicado em
19/06/2018 e homologado no dia 26 do mesmo mês.
O concurso público para o cargo de Professor de Nível III (900 vagas), para a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte foi concluído e o
resultado publicado em 24/08/2018.
Já o concurso para seleção de 100 delegados de polícia substitutos, com Edital publicado em maio, está sendo desenvolvido pela UEG e
está na fase de testes de aptidão física, realizado em 14/12/18. Segundo seu cronograma o Resultado Final desse concurso será
publicado em 17/05/2019.
Está em fase de elaboração o edital de concurso para o cargo Agente de Segurança Prisional, com previsão de oferta de 500 vagas. Não
há previsão de divulgação deste edital e a contratação da empresa que desenvolverá as atividades correspondentes (Instituto Americano
de Desenvolvimento - Iades) está pendente de empenho por parte do setor financeiro da Segplan.
Há, também, edital de concurso em elaboração para a contratação de 6 Engenheiros (eletricistas e civis) e 2 arquitetos para a Agetop.
Este processo será executado pelo Idib (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro) e se encontra com a contratação
empenhada. Não há previsão para divulgação do edital.
Referente aos Processos Seletivos Simplificados foi realizada e concluída, no período de 02/02/2018 à 09/03/2018, a seleção para 537
cargos temporários de Docentes, Professores e Apoio Administrativo para a SED. No período entre 15/06 e 31/08/2018 a seleção de
servidores/CLT para o OVG, onde foram selecionados 19 profissionais de diversas áreas para atuação junto àquela Organização. Houve
também seleção de 343 professores entre 09/05 e 04/07/2018, através de processo seletivo simplificado para a SED para atuação nos
ITEGOS e por fim a seleção de 1.373 vigilantes penitenciários temporários para a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP),
ocorrido entre 19/06 e 01/10/2018.
Três Editais de seleção simplificada para a Seduce estão em elaboração para seleção de pessoal administrativo de nível fundamental,
médio e superior além de professores, totalizando 17.673 vagas.
No que se refere ao NÚCLEO DE SELEÇÃO, foi contratada, no dia 16/04/2018, a Empresa Dédalus Concursos e Treinamentos, que será
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responsável pela impressão e envelopamento de provas objetivas e pela leitura óptica dos cartões de respostas, de forma que a Gerência
de Recrutamento, Seleção e Relações Externas poderá realizar os Processos Seletivos Simplificados solicitados e, caso, necessário,
concursos públicos de pequeno porte. Dessa forma, consideramos que 20% do Núcleo de Seleção já está implantado.
AÇÃO: 2262 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
O objetivo desta ação é elaborar e implantar políticas de boas práticas de gestão que possibilitem a otimização da administração
tecnológica e a integração de informações entre os órgãos, buscando ainda estratégias que valorizem os servidores da SCTI, mantendo-
os capacitados.
Em 2018 já foram realizadas 33 capacitações para apoios de informática dos vapt-vupts para um melhor suporte e agilidade na resolução
dos problemas relacionados a suporte de informática a usuários. Feita a renovação do contrato de mão-de-obra. Parque tecnológico
corporativo está sendo atualizado conforme demanda e após uma analise técnica.
AÇÃO: 3032 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Edição da Lei nº 19.979/18 que autoriza a alienação de uma área de 1.955.617 m², localizada em Anápolis - GO confrontante com o DAIA,
objetos das matrículas 79.854 e 7.855 e Lei nº 20.223/18, que autoriza alienação do imóvel localizado na Avenida Contorno com Rua 44,
Setor Ferroviário, em Goiânia-GO, matrícula nº 42.219 da CRI de 2ª Circunscrição.
AÇÃO: 3034 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Módulo Imóvel em desenvolvimento, com previsão para entrega em 2019.
AÇÃO: 3035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Sistema de Patrimônio Móvel entregue em Abril/2017.
AÇÃO: 3036 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
Sistema de Gestão de contratos implantado/percentual: foi priorizado o Sistema de Compras/Contratações do Estado, este Sistema será
desenvolvido posteriormente.
O novo Sistema de Compras, melhora as compras/contratações realizadas no Estado com maior segurança e agilidade nos processos
licitatórios, integrando o Banco de Especificação e Banco de Preços a Nota Fiscal Eletrônica, Cadastro de Fornecedores a Junta
Comercial do Estado de Goiás. Todos os procedimentos e documentos essenciais para as licitações estarão disponíveis no Sistema
gerando maior eficiência as licitações. Foi realizado aproximadamente 80 % de todo o processo, estimativa de finalização para março de
2019.
AÇÃO: 3037 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS E FROTAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
O Sistema Eletrônico de Documento foi concluído com a disponibilização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, desde o dia
01/10/2017, não existindo metas no ano de 2018, mas apenas manutenção do sistema implantado.
A implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Arquivos foi cancelado em 2017, considerando que a priorização de outras
implantações não propiciando desenvolvimento da ação.
O Sistema Eletrônico de Manutenção de Veículo foi concluída em 2017, restando o acompanhamento da utilização.
AÇÃO: 3038 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
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U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
Sobre a Unificação da base de dados dos cidadãos, estamos com 35% do projeto concluído com perspectiva de conclusão em 2019.
Órgão com sistema de gestão eletrônica de documentos: Implantado em 2017.
Sistema de Ponto eletrônico adequado - SFR adequado à legislação em 2016/2017
Serviço do Vapt-Vupt digital disponibilizado - Aguardando definições da Parceria Público-privada do programa Vapt-Vupt.
Portal da Transparência Pública já adequado às exigências da CGE.
AÇÃO: 3039 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS POR VENDA DIRETA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
18 imóveis regularizados por venda direta.
AÇÃO: 3161 - GMC - PIN GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
Data center já implantado e entregue em 2017. Manutenção do Data Center realizada durante todo o exercício de 2018.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O Programa de Planejamento e Gestão Estratégica visa a implantação de um modelo de governança orientado para resultados, mediante
a integração dos processos de planejamento, orçamento e gestão do Poder Executivo Estadual, com atuação intensiva no monitoramento
e avaliação das ações governamentais, bem como na gestão de entraves, gargalos e deliberações estratégicas, além de buscar fontes de
recursos externas para viabilizar os projetos prioritários.
No âmbito do GMCI, em 2018 foram monitorados 49 projetos prioritários referentes a 12 desafios.
Foi realizada a parceria do Consórcio interestadual do Brasil Central. Plano de governo e Plano Plurianual monitorados intensivamente,
sendo 202 diretrizes e 39 órgãos, respectivamente.
São 13 (treze) projetos prioritários internos na SEGPLAN. Em relação à captação de recursos, foi ampliado o quadro de multiplicadores
através de Cursos do SICONV com 54 alunos capacitados.
No Instituto Mauro Borges - IMB, foram realizadas avaliações de políticas públicas e inseridas no site do Instituto, como: A
Vulnerabilidade Social nos Municípios Goianos; Análise da fecundidade em Goiás: 2000 a 2016; Déficit Habitacional em Goiás: uma
análise do CadÚnico nos anos de 2017 e 2018. Além disso foram feitos informes técnicos, estudos técnicos para aprofundar o
conhecimento sobre Goiás, análises conjunturais e anuais, cálculos do PIB (Produto Interno Bruto) , índice de Desenvolvimento dos
Municípios (IDM), dentre outros.
AÇÃO: 2121 - APRIMORAMENTO DO CICLO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
2753-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Ao longo do exercício 2018, a Gerência de Planejamento realizou a atividade de monitoramento das ações governamentais, conforme
descrito abaixo:
1. PPA 2016-2019: forma monitorados 63 Programas em 42 órgãos do Poder Executivo e suas respectivas Ações e Produtos;
2. Plano de Governo 2015-2018: Realizado mensalmente o monitoramento das 202 ações.
Outras atividades desenvolvidas ao longo de 2018:
1. Elaboração do Relatório de Realizações Governamentais de 2018;
2. Realização de duas Reuniões de Governança do Estado, em Abril/2018 e Junho/2018;
3. Capacitação dos integrantes das Gerências de Planejamento dos seguintes órgãos, para operação do Sistema de Planejamento e
Monitoramento - SIPLAM: Goiás Turismo, Goiás Parcerias, AGEHAB, DEGAP, CGE, UEG e SEDUCE. Além de capacitações à distância
para praticamente todos os órgão do governo.
AÇÃO: 2122 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
2753-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
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Foram realizadas as seguintes avaliações de políticas públicas publicadas no site do IMB:
A Vulnerabilidade Social nos Municípios Goianos;
Determinação de fatores associados ao abandono escolar: uma análise do Ensino Médio Goiano;
Imigrantes estrangeiros no mercado de trabalho formal de Goiás: 2014 a 2016;
Análise da fecundidade em Goiás: 2000 a 2016;
Caracterização da Economia Criativa em Goiás;
Panorama das internações por condições sensíveis à atenção primária em Goiás;
Perfil dos Inscritos no CadÚnico em Goiás;
Déficit Habitacional em Goiás: uma análise do CadÚnico nos anos de 2017 e 2018;
Energias Renováveis: análise da geração fotovoltaica no Brasil e Goiás.

OBSERVAÇÕES
Além desses, alguns outros trabalhos foram realizados dentro dessa temática mas não foram publicados no site do IMB: Análise do
processo de meritocracia no tocante ao perfil dos gerentes; Melhoria dos relatórios da Ouvidoria dos SUS-GO; Análise do abandono
escolar e dos crimes na vizinhança das escolas estaduais. Em fase final de desenvolvimento há, ainda, a Análise do Programa Jovem
Cidadão, com previsão de publicação para a primeira semana de janeiro de 2019.

AÇÃO: 2123 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E
GEOGRÁFICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
2753-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Informes técnicos publicados pelo Instituto Mauro Borges:
1. Relatório Final IPC-Goiânia no Ano de 2017
2. Conjuntura Econômica Nacional 2º Semestre de 2017
3. Agronegócio Goiano
4. Conjuntura Econômica do Estado de Goiás 2017
5. Trabalho com Carteira assinada em Goiás 2017
6. PIB Goiás – 4º trimestre e fechamento de 2017
7. Imigrantes estrangeiros no mercado de Trabalho formal de Goiás – 2014 a 2016
8. Análise de Fecundidade em Goiás – 2000 a 2016
9. PIB Goiás - 1º Trimestre de 2018
10. Caracterização da Economia Criativa de Goiás
11. PIB Goiás – 2º Trimestre de 2018
12. Dia das Crianças – Mortes Evitáveis na Infância
13. Produto Interno Bruto – 2016
14. PIB Municipal 2016
Estudos técnicos produzidos pelo IMB em 2018, tendo como propósito aprofundar o conhecimento sobre o Estado de Goiás:
1. Caderno de Indicadores de Goiás
2. A Vulnerabilidade Social no Municípios Goianos
3. Emprego Formal de Goiás - 2016
4. Determinação de Fatores associados ao abandono escolar: uma análise do Ensino Médio Goiano
5. Panorama das Intenções por Condições Sensíveis à Atenção Primária em Goiás
6. Perfil dos inscritos no CadÚnico em Goiás
7. Déficit Habitacional em Goiás, Uma Análise do CadÚnico nos anos de 2017 e 2018
Análises conjunturais e anuais:
- Arrecadação Tributária
- Comex – Balança Comercial
- Operações de Crédito
- PMC – Pesquisa Mensal do Comércio
- PNAD Contínua – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
- CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- LSPA – Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
- PIM – Produção Física da Industria Geral
- PMS – Pesquisa Mensal de Serviços
- Censo Escolar da Educação Básica
- PAM – Produção Agrícola Municipal
- PIA – Pesquisa Industrial Anual
- RAIS – Relação Anual de Informações Sociais
- PAC – Pesquisa Anual do Comercio
- PAS – Pesquisa Anual de Serviço
- PPM – Pesquisa da Pecuária Municipal
- IPC – Índice de Preços ao Consumidor - Goiânia
- IDM – Índice de Desempenho dos Municípios
- IGL – Índice Goiano de Longevidade
- Monitoramento do Plano Estadual de Educação
- Coletânea do Planejamento em Goiás.
Alimentação de banco de dados estatístico: atualização do BDE
Implantação do Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais
Cálculo do Índice de Desempenho dos Municípios goianos (IDM) 2018
Cálculo do PIB:
- preliminar trimestral do Estado de Goiás (4º trimestre de 2017, 1º, 2º e 3º trimestres de 2018)
- municipal do Estado de Goiás de 2016
- do Estado de Goiás de 2016
Cartografia e Geoprocessamento:
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- Limites municipais: arquivo gráfico municipal em processo de atualização (parceria com o IBGE e Assembleia Legislativa) e informes de
localização de área realizados
- 2 edições do SIEG cursos
- Mapas temáticos elaborados conforme a demanda
- Site SIEG atualizado e atualização de arquivos georreferenciados (mapas temáticos e imagens de satélite inseridos)
- Desenvolvimento e manutenção de SIG online
AÇÃO: 3040 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
A Gerência da Central de Projetos de Captação de Recursos, por meio da Rede Siconv, ampliou seu quadro de multiplicadores, realizou
Cursos do Siconv - Módulo A - Atos Preparatórios e Inserção de Proposta os quais 54 alunos foram capacitados, além da realização de
seminário e workshop.
Também foi realizada melhoria do processo de gestão de convênios, por meio do monitoramento dos convênios federais (SICONV), junto
aos órgãos e parceria com escritório de processos da Segplan.
Com essas ações além do conhecimento adquirido, também houve uma melhora quanto ao canal de comunicação com os órgãos.
AÇÃO: 3041 - EXPANDIR E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA REDE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS
ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
2751-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Estão sendo monitorados intensivamente 13 Projetos Prioritários internos da Segplan:
- Projeto Aposentadoria na Hora Certa
- Projeto de Reestruturação de Compras e Almoxarifado
- Projeto de Reestruturação do Patrimônio Móvel e Imóvel
- Projeto Plataforma Logística Multimodal de Goiás
- Teletrabalho
- Projeto Novo Sistema de Execução Orçamentária e Financeira, integrando fluxo financeiro e execução orçamentária.
- Programa Aprimorarh (5 projetos: Gestão por Competências, Trilhas de Aprendizagem, Conhecer, Oportunizar e Comunicar)
- Projeto Gestão por Processos na Segplan
- Projeto Permuta Batalhão Anhanguera
Foram concluídos em dezembro de 2018 os seguintes projetos:
- Projeto Plataforma Logística Multimodal de Goiás
- Teletrabalho
- Programa Aprimorarh (4 projetos: Gestão por Competências, Trilhas de Aprendizagem, Conhecer e Comunicar)
- Projeto Gestão por Processos na Segplan
O projeto Permuta Batalhão Anhanguera foi suspenso.

OBSERVAÇÕES
Não houve implantação do gerenciamento de projetos nos órgãos setoriais pois todas as licenças da ferramenta corporativa do Estado
(150 licenças do EPM - Enterprise Project Managnment) estão sendo utilizadas .

AÇÃO: 3042 - OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
2753-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Finalizando o Projeto Reconhece Goiás, 293 entidades do terceiro setor foram beneficiadas.
No âmbito do GMCI, em 2018 foram monitorados 49 projetos prioritários referentes a 12 desafios. 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.
Dentre as principais entregas alcançadas a partir deste monitoramento, estão:
• Publicação da Lei 19.984/18;
• 279 viaturas policiais equipadas com tablets;
• 141 operações balada educativa;
• 302 operações balada responsável;
• 474 profissionais de saúde capacitados;
• Implantação do programa meninas de luz em 32 municípios;
• Aquisição de equipamento para realizar análise de agravos pelo DNA;
• 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;
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• 233 kms de rodovias reconstruídas;
• 26 kms de defensas e 918 kms de sinalização implantadas;
• 156 profissionais, distribuídos em 152 municípios, capacitados para melhor atender a educação infantil;
• 1719864 exemplares do material pedagógico “Aprender Mais” distribuídos.
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.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 3052 - VIABILIZAR O PROJETO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
2753-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Em 15/01/2018 foi publicada a Lei nº 19.979/2018, que autoriza a alienação de parte do loteamento que compõe a área da plataforma
logística multimodal. Processo (201700005012876) encaminhado à PGE para autorização do leilão prevista na lei. Em paralelo, a
Comissão Especial de Alienação Onerosa está em processo de contratação de um leiloeiro para executar o leilão das respectivas áreas.
Com todos os documentos concluídos, a alienação das áreas foi marcada para o dia 11/09/2018, as 15h, na Leilão Brasil, porém frustrou-
se, pois não houveram interessados.
Conforme orientação do Sr. Secretário de Gestão e Planejamento este processo encontra-se sobrestado.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

AÇÃO: 2288 - BOLSA UNIVERSITÁRIA - OVG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2702-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
No mês de janeiro foi realizado pelos bolsistas a renovação eletrônica do benefício.
Também no mês de janeiro foi aberta as inscrições para a 3ª Feira do Estudante, que ocorreu nos dias 20 e 21 de fevereiro, onde foi
realizada também solenidade onde os novos bolsistas assinaram o Termo de Compromisso e formalizaram a adesão ao programa.
No mês de fevereiro foi aberto processo seletivo para concessão de 10 mil novas bolsas de estudo, sendo 9 mil parciais e mil integrais.
Em julho foi realizado o evento de inclusão dos estudantes selecionados, momento em que formalizaram a adesão ao Programa Bolsa
Universitária. Depois da assinatura dos contratos foram incluídos, efetivamente, 9.545 estudantes, que começaram a receber o benefício
no mês de julho/2018.
Outras ações destacadas:
• Implantada a ferramenta corporativa de WhatsApp: mais de 33 mil atendimentos aos estudantes até 20/12/2018 e foi estruturada a
Central de Relacionamento do PBU com a contratação de estagiários bolsistas que atuam no atendimento pelo WhatsApp, telefone e no
desenvolvimento do projeto de melhoria de comunicação do Programa;
• Em fase de desenvolvimento a nova Plataforma Tecnológica da Bolsa Universitária: Concluída a reformulação do site e o Módulo de
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Renovação do Benefício, que estará em produção a partir de 03/01/2019. Em fase final de desenvolvimento o Módulo de Inscrição do
PBU (conclusão prevista para Fevereiro/2019), Reformulação da Central do Bolsista, App do Bolsista e demais módulos do Sistema da
Bolsa (em fase de documentação);
Com a implantação da Central de Relacionamento houve um impacto altamente positivo. O número de manifestações na Ouvidoria foi
praticamente zerado nos meses de setembro e outubro. O número de chamadas no 0800 (call center) foi reduzido em 84%, conforme
apuração realizada em novembro.
Ressalta-se que a Central de Relacionamento assumiu o atendimento do call center terceirizado no final de novembro de 2018. Desta
forma, os canais de comunicação com o Programa Bolsa Universitária (0800, 3201-9300 e Whatsapp) foram concentrados na Central de
Relacionamento do PBU, com a finalidade de padronização de informações e comunicação, agilidade e efetividade no atendimento. A
Pesquisa de Satisfação do atendimento da Central de Relacionamento, por meio do WhatsApp, apresentou mais de 97% de avaliação
positiva.
AÇÃO: 2289 - CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2702-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
A abertura do Centro de Apoio ao Romeiro de Trindade foi realizada no dia 21 de junho e as atividades tiveram início no dia 22 de junho
de 2018. O CAR de Trindade atendeu 425 mil romeiros, sendo que o mesmo romeiro é beneficiado em diversos atendimentos, como:
lanche, banheiro, massagem, aferição de pressão, espaço para descanso, capela para oração, ou seja, ele pode utilizar toda a estrutura
de serviços oferecida.
O funcionamento do CAR de Muquém começou mais cedo esse ano, a partir do dia 02 até o dia 15 de agosto (nos anos anteriores era de
05 a 15). Foram atendidos 50 mil romeiros, sendo que o mesmo romeiro é beneficiado em diversos atendimentos (os mesmos
atendimentos da romaria de Trindade) que funcionam 24 horas/dia. Houve aumento da área de camping, com várias tendas e água em
diversos pontos do local.
Durante a Romaria de Trindade e Muquém, os fiéis encontraram no Centro de Apoio ao Romeiro (CAR) um ponto importante para
reporem as energias e prosseguirem a caminhada da fé, com atendimento 24 horas por dia. A expectativa de romeiros que buscaram
apoio nas duas unidades foi plenamente atendida.
No CAR de Trindade contamos com 495 voluntários, que se revezaram em turnos durante os dez dias da romaria para acolher os
peregrinos. Localizada no Km 9,5, da GO-060, a estrutura de quase 2.000 m² oferece gratuitamente pão com manteiga e pão com
mortadela, leite, café e suco, banheiros químicos, espaço para descanso, capela e atendimentos de saúde.
Em relação ao evento natalino, a decoração na Praça Cívica foi alterada para atender a uma determinação do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que proibiu a instalação da enorme tenda que abrigava a Aldeia do Papai Noel. A orientação foi
feita com a justificativa de proteger as instalações da praça que é tombada pelo patrimônio histórico.
Por causa da recomendação, mas em busca de oportunizar aos visitantes o convívio e o fortalecimento de vínculo familiar e social e o
acesso à diversidade cultural e artística regional, de uma forma muito simples e singela, a OVG fez uma decoração com luzes e cores
que incluiu a fachada do Palácio das Esmeraldas e as árvores da Praça, enfeitadas com lâmpadas led imitando neve. Pinheiros de
tamanhos variados ganharam arranjos com luzes e figuras representativas dos símbolos natalinos. Um presépio e a Casinha do Papai
Noel foram instalados no jardim frontal do Palácio, onde as crianças puderam tirar fotos, participar de brincadeiras e conversar com o
Bom Velhinho durante as visitas.
As crianças tiveram um espaço com brinquedos gratuitos (pula-pulas e escorregadores infláveis). O público pôde desfrutar o ambiente
festivo criado com a decoração especial e a presença do Papai Noel entre os dias 30 de novembro e 25 de dezembro. O projeto ficou
aberto ao público das 19 às 22 horas e recebeu cerca de 300 visitantes por noite, totalizando 7.800 pessoas.
AÇÃO: 2290 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2702-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
Programa Meninas de Luz: Oficinas temáticas / palestras, recreações, sessão de fotos, eventos comemorativos, atendimentos médico,
odontológico e equipe multidisciplinar (Serviço Social, Enfermagem e Psicologia). Todas as jovens atendidas são beneficiadas com um
enxoval para o bebê. 2.513 atendimentos realizados em 2018. Principais ações nesse sentido: educação sexual e a relação de gêneros
na perspectiva de valorização da mulher e empoderamento; conscientização da importância do acompanhamento Pré-Natal, das
patologias possíveis na gestação e Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s); responsabilização quanto à maternidade e a relação
mãe/bebê; amamentação, observando futuras mães mais tranquilas, seguras e conscientes da importância do aleitamento materno;
dentre outras. O atendimento às adolescentes e jovens até 21 anos, que participaram do Projeto Meninas de Luz, é assegurado por um
período de 12 meses após o parto. Foram realizados encontros semanais e atendimentos individuais com a equipe multiprofissional e
trabalhadas as oficinas temáticas / palestras, sessões de fotos e eventos comemorativos, contribuindo para uma consciência dos direitos
e deveres promovendo a construção de um pleno exercício de cidadania. Foram 384 atendimentos em 2018. Para encerrar as atividades
em 2018, o Centro Social Dona Gercina Borges promoveu um desfile com as jovens atendidas. O evento, realizado em dezembro, contou
com a participação das gestantes, jovens do pós-parto e seus familiares. Vinte e cinco gestantes e mamães desfilaram, a fim de
promover a autoestima, a socialização e a comemoração das realizações do ano.
DOAÇÃO DE BENEFÍCIOS: A OVG, por meio da Gerência de Assessoramento e Benefícios, oferece atendimento a pessoas de todo o
Estado em situação de vulnerabilidade social e, também, a entidades sociais, devidamente cadastradas na Organização, com o objetivo
de proporcionar mais qualidade de vida, com ações focadas no atendimento das necessidades do usuário por meio de acolhimento, visita
domiciliar e doação de benefícios. Benefícios doados: Andador; Bengala; Cadeiras de rodas padrão, pedal elevado, reforçada, infantil e
higiênica; Colchões d’água e caixa de ovo; Enxoval de bebê; Fraldas descartáveis geriátricas e infantis; Malha compressiva; Muletas
canadenses e axilares; Leites para crianças (Fórmulas Infantis); Exame de DNA.
ATENDIMENTO REALIZADO AO IDOSO
O Programa de Proteção Social ao Idoso da OVG compreende ações realizadas em quatro unidades: Complexo Gerontológico Sagrada
Família, Centro de Convivência de Idosos Vila Vida, Centro de Convivência de Idosos Cândida de Morais e Centro de Convivência de
Idosos Norte Ferroviário. Atividades desenvolvidas: oficinas pedagógicas, musicoterapia, artesanato, treinamento funcional,
hidroginástica, fisioterapia, higiene e beleza, passeios externos, palestras educativas e projeto Cidadania Digital Já. Também são
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oferecidos atendimento psicossocial, odontológico e lanches comunitários.

OBSERVAÇÕES
As doações de brinquedos foram transferidas para esta ação de acordo com a disponibilidade orçamentária:
A OVG adquiriu 600 mil brinquedos e tinha em estoque 43.640 bolas, adquiridas ano passado na China, mas que devido a uma operação
padrão de paralisação dos fiscais aduaneiros em Santos, só foram liberados pela Aduana no dia 26 de dezembro de 2017. Assim,
totalizamos 643.345 brinquedos para distribuir nos 246 municípios goianos em 2018.
A OVG comprou bola de futebol, bola de vôlei, boneca, bola de encaixe, quebra-cabeça, caminhão caçamba, Kit Chá e Jogo Quem Sou.
Ao escolher os brinquedos, a diretoria da Organização levou em conta não apenas o preço e a qualidade, mas também o caráter
educativo e interativo dos produtos por entender que, além de entretenimento, eles desempenham um papel importante para o
desenvolvimento cognitivo e social das crianças.
Os jogos estimulam a memória, o raciocínio e a capacidade de concentração, além de transmitirem valores sociais essenciais para a
formação do indivíduo, como por exemplo: receber ajuda e auxiliar o próximo nas tarefas e a obediência às regras estabelecidas. Ajudam
também na interação com outras crianças e com os familiares, contribuindo para melhorar o relacionamento interpessoal.
Distribuição no Interior
A OVG repassou os brinquedos para os coordenadores das 27 regionais, que ficaram responsáveis pelas entregas nos 245 municípios
do interior, entre os dias 1º e 10 de dezembro. Os coordenadores de cada regional receberam os brinquedos mediante assinatura de
Termo de Recebimento, onde assumiram o compromisso de distribuir os brinquedos ao público-alvo do Programa, crianças de 0 a 12
anos, em situação de vulnerabilidade social, cientes de que os mesmos não poderiam ser utilizados para outros fins. Comprometeram-se,
também, a informar e devolver à OVG os brinquedos eventualmente não distribuídos, nas mesmas condições recebidas, bem como,
encaminhar o Relatório Final dos eventos de distribuição ocorridos nos municípios, visando subsidiar a prestação de contas aos órgãos
de controle.
Entidades sociais do interior do Estado, cadastradas na OVG e que atendem o público infantil, também receberam brinquedos. No total,
foram distribuídos 551.764 brinquedos no interior.
Distribuição em Goiânia
O Show de Natal ganhou novo formato em 2018 para facilitar o acesso das crianças aos presentes. Foram promovidos 12 eventos em
bairros diferentes, sendo nove em instituições sociais cadastradas na OVG, um em uma unidade da Organização e dois em locais
públicos. A mudança teve como objetivo democratizar a entrega, fazendo com que as crianças não precisassem percorrer um longo
trajeto para ter acesso aos brinquedos.
Outro fator importante que pesou na definição do formato foi a necessidade de fortalecer as entidades sociais cadastradas na
Organização. Ao realizar os eventos, que receberam crianças de todas as regiões de Goiânia, a OVG ajudou a divulgar o trabalho das
instituições, fazendo com que a população conheça a atuação de cada uma delas.
Além dessa distribuição, todas as entidades sociais de Goiânia, cadastradas na OVG e que atendem crianças, receberam presentes.
Assim, na capital foram entregues 69.816 brinquedos.
Diante disso, a OVG fez a distribuição de 633.345 brinquedos nos 246 municípios goianos, sendo que desse total, 621.580 foram
distribuídos no mês de dezembro nos eventos de Natal.

AÇÃO: 2291 - RESTAURANTE CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2702-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
Foi realizada orientação aos usuários dos restaurante em várias temáticas como HIV, hidratação, a importância das vitaminas de forma a
orientar e informar.
No mês de abril houve capacitação sobre higiene e boas práticas para os supervisores das unidades, ação para aferição de pressão
arterial e análise nutricional dos usuários em duas unidades e decoração dos pratos para valorizar as preparações.
Novas unidades em Caldas Novas, Jaraguá e Goianésia.
No mês de julho, as nutricionistas realizaram palestras educativas sobre alimentação e higiene bucal na unidade Jardim Ingá, em
Luziânia. Foram afixados nas unidades Jardim Ingá e Estrela Dalva, em Luziânia, e em Minaçu, murais educativos com o objetivo de
informar e conscientizar sobre a importância de uma alimentação saudável seguindo os princípios da pirâmide alimentar.
Em agosto, foram realizadas ações em todas as unidades em comemoração ao Dia dos Pais. Na unidade Centro, de Anápolis,
informações nutricionais e esclarecimentos sobre prevenção à obesidade, e nas unidades de Luziânia, aferição de pressão, glicemia e
avaliação nutricional.
No mês de setembro, ações sociais em todas as unidades em comemoração ao dia 07 de setembro. Houve cardápio com a culinária da
Região Sul e decoramos todas as unidades com motivos regionais para receber os comensais, renovando o ambiente, trazendo alegria e
bem-estar. Na unidade de Minaçu, fizemos uma campanha de conscientização para preservação do meio ambiente no Dia da Árvore,
com a distribuição de mudas de árvores típicas da região.
Em outubro, foram realizados cardápios especiais em todas as unidades em comemoração ao aniversário da OVG e Dia da Criança, o
que deu um acolhimento festivo aos comensais, trazendo mais alegria. Ocorreu na unidade Jardim Ingá - Luziânia uma ação social de
aferição de pressão e informações sobre cuidados com a saúde. Nas demais unidades foram realizadas campanhas de prevenção ao
câncer de mama, dentro do Outubro Rosa.
No mês de novembro tivemos cardápios especiais em todas as unidades sobre a culinária regional goiana. Na unidade do Jardim Ingá foi
realizada ação social de aferição de pressão e informações úteis de cuidados com a saúde. Nas demais unidades foram realizadas
campanhas de combate ao câncer de próstata em função do Novembro Azul. Nos murais foram divulgados os seguintes temas: Boas
práticas na hora de servir, com o objetivo de evitar contaminações nas refeições, Dia Mundial da Consciência Negra e Novembro Azul.
Em dezembro, foram realizados cardápios especiais de Natal e Ano Novo em todas as unidades. Tivemos na unidade de Luziânia, no
Jardim Estrela Dalva, uma ação social de avaliação de IMC, orientações nutricionais e palestra sobre saúde bucal. Na unidade de
Anápolis, Centro, foi realizada uma ação social, no dia 21/12/2018, para presentar os comensais com doação de brinquedos. A
arrecadação dos brinquedos foi promovida pelos próprios colaboradores da unidade.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Leonardo Moura Vilela

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Coordenar a formação da Política Estadual de Saúde, promover a sua implementação e permanente avaliação, de modo a garantir o
desenvolvimento de ações e serviços que respeitem os princípios do SUS, com a participação de seus usuários e que contribuam para a
melhoria da qualidade de vida da população no Estado de Goiás.

2.2 Legislação
Criação da Secretaria de Estado da Saúde - Lei 7928 de 21/05/1975. NOAS 01/02.
- Lei nº 17.797, de 19/09/2012- Institui o Fundo Estadual de Saúde (FES), por meio de reestruturação do Fundo Especial de Saúde
(FUNESA);
- Lei Nº 15.260, de 15/07/2005 - Cria a Escola Estadual de Saúde Pública de Goiás Cândido Santiago - ESAP/GO, o Fundo Especial de
sua manutenção;
- Lei nº 8.080, de 19/09/1990;
- Lei Complementar nº 141, DE 13/01/2012.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O Centro de Diagnóstico do CRER realizou 10.983 exames de ressonância Magnética, 12.132 tomografia computadorizada, 27.444
exames realizados e 302.645 exames de laboratório de análises Clínicas.
A Central de transplantes nos últimos 4 anos, apresentou os seguintes resultados:
- Aumento de mais de 100% nos órgãos captados entre 2015 e 2018.
- No total foram 507 captações.
- 2.953 transplantes realizados – Córnea, medula óssea, rim, coração, Pâncreas e fígado.
- Fila de espera zerada para transplantes de medula, coração, pâncreas e fígado.
- Em 2018 foi realizado o primeiro transplante hepático do estado de Goiás HGG.
- Crescimento das doações efetivas em relação a mortes encefálicas.
A Medclínica é um programa possibilita a entrega de medicamentos, diretamente nas clínicas, onde pacientes com Insuficiência Renal
Crônica fazem hemodiálise, 12 clínicas cadastradas e mais de 45 mil atendimentos.
O Conecta SUS realizou:
Visitas: 24 Estados da Federação e do Distrito Federal, 4 Ministros (AGU, Defesa, Saúde e Desenvolvimento Social); 5 Comitivas
Internacionais (China, Canadá, Burkina Faso, Dinamarca e Moçambique), pesquisadores de Harvard (USA), Universidade de Lisboa
(Portugal) e Universidade de Utrecht (França)
- Termo de Cooperação Técnica firmado com Santa Catarina e Sergipe;
- Termo de Cooperação Técnica em andamento com os estados do AC, RO e PR; e com os municípios de Joinville (SC) e São Paulo
(SP)
- Termo de Cooperação Técnica em elaboração com Ministério da Defesa e DOGES (Departamento de Ouvidoria Geral do SUS)
- Criação do SIMAZ– Sistema Integrado de Monitoramento do Aedes Zero(Sistema que o Ministério da Saúde adotou para implantação
em todo o Brasil partir de 2019)
O Goiás contra o Aedes: modernização e intensificação do combate propiciou:
- A força-tarefa foi estruturada em dezembro de 2015, por meio de uma parceria entre a SES-GO, Corpo de Bombeiros e prefeituras
municipais;
- Antes da ação Goiás contra o Aedes o índice de infestação era superior a 4%. Atualmente, está em torno de 1%, patamar recomendado
pelo Ministério da Saúde;
- A Ação Goiás contra o Aedes é realizada todos os meses, com a meta de visitar 100% dos imóveis;
- Antes as visitas domiciliares para combate ao vetor eram desconectadas da Vigilância Epidemiológica;
- Antes de 2015 Goiás registrava em média 200 mil casos de dengue ao ano. Em 2018 foram notificados cerca de 96 mil casos da
doença.
- Uso do georreferenciamento para monitoramento em tempo real das visitas domiciliares e índices de infestação.
Mais saúde para Goiás - Goiás mais competitivo:
- Goiás Mais Competitivo e Inovador em 99% dos municípios
- Qualificação de mais de 16 mil profissionais da atenção básica;
- Oficinas de Inclusão Digital para mais de 600 dos ACS e ACE, em parceria com UNB.
- Qualificação de mais 4.500 agentes, através do Curso de Capacitação do Processo de Trabalho dos ACS e ACE, com previsão para até
março de 2019, qualificar mais 4.000 ACS e ACE.
- Implantação de 84 equipes de Atenção Básica nas Unidades Prisionais do Estado - contrapartida estadual de R$ 12.554.220,00/ano;
- R$ 5 milhões para municípios equiparem 27 laboratórios, 47 aparelhos de eletrocardiograma e 1.393 KITS de Apoio Diagnóstico para as
Equipes Saúde da Família;
- Premiação da “Seleção de Boas Práticas em Saúde da Família”;
- Implantação de 9 Centros Especializados em Reabilitação – CER (Atendimento à pessoa com Deficiência), no período de 2012 a 2017.
Hoje são 12 CER no Estado;
- Abertura de 02 Ambulatórios de Transexualidade em Goiás: HGG e Núcleo de Atenção Básica de Saúde – NABS / Centro de Testagem
e Aconselhamento -CTA (Itumbiara);
- Aumento de 448% na oferta de Teste Rápido para HIV e Sífilis, no período de 2012 a 2017;
- Redução de 39% dos casos de Aids no Estado, no período de 2011 a 2016.
Escola de Saúde Pública
Formação continuada para um SUS cada vez melhor
- Parcerias com 6 Instituições de Ensino: UFG, UEG, UniEvangélica, UnB, Fiocruz-DF, Fiocruz-RJ
62 cursos executados
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- Autorização para certificação de cursos de Especialização
- Foram disponibilizadas 21.397 vagas de estágio nas Unidades Próprias da SES-GO
- Ampliação da oferta de cursos em EAD: 30 produtos na plataforma
- Foram capacitados 9.264 profissionais do SUS, em cursos que abrangem desde a Educação Permanente em Saúde até a Pós-
Graduação Lato e Stricto Sensu
- 4.298 Agentes Comunitários de Saúde formados
- Foram concedidas 210 bolsas de estudos
- Realizadas 126 Pesquisas para o SUS
- No total 1380 foram realizados 1380 eventos
Protocolo de Cooperação entre entes Públicos - PCEP
Goiânia (recebemos) - R$ 4,4 milhões por mês
Aparecida de Goiânia (pagamos) - R$ 1,02 milhão por mês
Anápolis (pagamos) - R$ 85 mil por mês
Liberação de Emendas Parlamentares – 2018 - no valor de R$ 24.339.828,40 *atualizado em 05/11/2018.
Transferência de Recursos para os Municípios:
Hospital do Câncer de Goiânia, Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, de Anápolis e de Buriti Alegre, Hospital Evangélico de Rio Verde,
Hospital Evangélico de Anápolis, Hospital Municipal de Jataí, Hospital Nasr Faiad, Hospital São Nicolau de Catalão, Hospital Pedro
Alcântara de Anápolis, Hospital São Marcos de Itumbiara, Hospital Municipal de Cumari, Hospital Municipal de Ceres, Hospital Municipal
de Aruanã e Hospital Municipal de Faina - R$ 10.799.248,00
Quantitativa dos serviços prestados pelas OS (2011 a 2018)
Produção Ambulatorial* - 1.192.800
Cirurgias* – 52.426
Internações** – 100.142
Leitos*** - 2.1282
*Fonte: Sistema Web Controll
**Fonte: Tabwin
Complementação de Leitos de UTI
Total de Leitos cofinanciados – 234 leitos, R$ 2.821.258,50 (valor mês) e R$ 32.154.348,00 (valor anual)
Terceiro Turno
- Mais de 31 mil procedimentos médicos realizados.
- Foram 1.196 são cirurgias, 17.085 exames e 13.473 são consultas.
- Reduziu o tempo de espera dos pacientes que aguardam a realização de tais procedimentos.
- Nove hospitais estaduais localizados na capital e no interior participaram do programa.
- 18 especialidades médicas, 10 especialidades cirúrgicas e 13 tipos de exames de imagem.
Obras em Andamento:
Hospital de Águas Lindas
Área construída (m2): 11.405,62
Leitos: 130
Obras executadas: 85%
Investimento: R$ 22.406.617,30
USE Formosa
Área construída (m2): 3.775
Obras executadas: 73%
Investimento: R$ 9.627.913,18
USE Goiás
Área construída (m2): 3.775
Obras executadas: 83%
Investimento: R$ 10.130.064,22
USE São Luís dos Montes Belos
Área construída (m2): 3.775
Obras executadas: 80 %
Investimento: R$ 9.883.697,52
CREDEQ Caldas Novas
Área construída (m2): 10.000,56
Obras executadas: 50 %
Investimento: R$ 30.914.108,58
CREDEQ - Morrinhos
Área construída (m2): 10.000,56
Obras executadas: 42%
Investimento: R$ 32.100.603,16
Reforma e Ampliação
Retomada do Hospital de Jaraguá
52 leitos
Metas 1º ano:
2.184 saídas hospitalares
33.075 consultas médicas ambulatoriais 30.450 atendimentos em PS
Ampliação do HUANA
R$ 16.286.384,00
Metragem atual: 4,3 mil m2
Ampliação: 7,8 mil m2
80% concluída
69 novos leitos (15 UTI)
Novo tomógrafo
Ampliação áreas de urgência e apoio - cozinha, refeitório e lavanderia
2 novas salas de centro cirúrgico
Nova ala apoio administrativo
Novo auditório
Heliponto
Centro Estadual de Atendimento ao Diabetes (CEAD)
Realização de cerca de dois mil atendimentos por mês. No Cead, os pacientes contarão com serviço de psicologia, fisioterapia,
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neurologia, enfermagem, serviço social, médicos e nutricionistas. O centro também funcionará como centro de pesquisa e treinamento
para profissionais da Atenção Básica, que serão capacitados para atender pacientes em seus municípios.
Conquista de Certificação de Excelência Hospitalar
- HGG conquista o selo de excelência da Organização Nacional de Acreditação Hospitalar - certificado ONA 3
- O CRER também já possui a certificação
- Para entender a importância do selo, em todo o País, apenas 12 hospitais têm este selo que confere a qualidade dos serviços prestados
Combate ao H1N1
- Estado superou a meta de vacinação definida pelo Ministério da Saúde
- Foram imunizados 97,65% das crianças contra a poliomielite (paralisia infantil) e 96,94% contra o sarampo
- Mais de 350 mil crianças de 1 a 5 anos receberam as doses
- Ações de manejo e controle da SES contribuíram para debelar o aumento de casos de H1N1, tanto na Vila São Cotolengo, em
Trindade, quanto em todo o Estado.
Descentralização da saúde:
- Entrega da obra das Unidades de Saúde Especializadas (USE) de Goianésia, Posse, Quirinópolis;
- Entrega das obras do Credeq de Goianésia e Quirinópolis
- São mais de 2 milhões de goianos beneficiados nessas unidades.
- As USEs serão um centro de diagnóstico de média e alta complexidade e orientação terapêutica, que reunirá 21 especialidades
médicas.
- Os Credeqs são unidades que prestam atendimento em regime ambulatorial e de internação ou acolhimento residencial, para
tratamento e reabilitação psicossocial de pessoas com graves necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas.
Lançamento do Sistema Informatizado para Regulação de Pacientes:
O sistema vai ampliar o atendimento e dará maior transparência ao número de vagas, além de diminuir a espera dos pacientes na busca
de leitos;
Vai permitir unificação na solicitação de vagas e mais agilidade no atendimento;
Unifica a fila dos pacientes, tanto para a realização de procedimentos e internações de urgências, quanto para os casos eletivo;
A ferramenta poderá ser utilizada, sem ônus para as prefeituras, nos 246 municípios goianos, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia e
Anápolis.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Plano Estadual de Saúde;
- Programação Anual de Saúde - PAS;
- Relatório Anual de Gestão - RAG;
- Relatório Detalhado Quadrimestral;
- SISPACTO - Sistema de Pactuação de Indicadores do Ministério da Saúde

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
* Cobertura populacional estimada pelas equipes de atenção básica
(Nº de ESF + Nº de ESF equivalente) x 3.000 X 100 / População no mesmo local e período O cálculo da população coberta pela Atenção
Básica tem como referência 3.000 pessoas por equipe de Atenção Básica, conforme Política Nacional de Atenção Básica (Pnab),
(Portaria nº 2.436/17).
Fonte: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
*Cobertura populacional estimada pelas equipes básicas de saúde bucal
Mede a ampliação de acesso à saúde bucal pela população.
(número de equipe de saúde bucal*3.450)+(nº equipe de saúde bucal equivalentes*3.000) x 100 (estimativa populacional)
Fonte: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).
*Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente
(3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª U dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal
Reduzir e prevenir riscos e agravos à saúde da população por meio das ações de vigilância, promoção e proteção, com foco na
prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, acidentes e violências, no controle das doenças transmissíveis e na promoção do
envelhecimento saudável.
Total das vacinas selecionadas que alcançaram a cobertura vacinal preconizada/ 4 vacinas selecionadas - Pentavalente x 100.
Fonte: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI).
Sistema de Informação de Nascidos Vivos (Sinasc)
*Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.
Possibilita a inferência sobre a qualidade das informações relativas às causas de mortalidade, pela aferição da participação proporcional
dos óbitos com causa definida no total de óbitos não fetais notificados.
Total de óbitos não fetais com causa básica definida/ Total de óbitos não fetais * 100
Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): módulo de investigação.
* Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência
Permite aprimorar a causa do óbito materno e identificar fatores determinantes que a originaram.
Unidade de Medida: nº de óbitos
Número de óbitos maternos (morte de uma mulher durante a gestação ou até 42 dias após o término da gestação, independente da
duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação
a ela, porém não devida a causas acidentais) em determinado período e local de residência
Fonte Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): módulo de investigação
* Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigado
Total de óbitos de MIF investigados, no módulo de investigação do SIM/Total de óbitos de MIF no módulo de investigação do SIM x 100.
Unidade de Medida: óbito de MIF
Fonte Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): módulo de investigação

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1027 - PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

O Programa Gestão da Saúde visa fortalecer o desenvolvimento e execução de processos de gestão do SUS, utilizando-se de
indicadores e tecnologia da informação para tomada de decisões e alcançar a valorização dos profissionais de saúde e melhorias
administrativas, a fim de promover o SUS coletivamente, nesse sentido, os resultados alcançados por este Programa demonstram que
houveram avanços na gestão.
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Houve um aumento no número de atendimentos/ocorrências. A Ouvidoria do SUS/SES-GO e a rede de Ouvidorias Descentralizadas da
SES apresentaram um total de 13.931 atendimentos , sendo que destas : 10.662 são demandas registradas (4.166 Solicitações, 1.989
Reclamações, 3.939 Elogios, 324 denúncias, 107 informações e 137 sugestões) e 3.269 disseminações de informações.
A maioria das campanhas foram realizadas através de midias sociais tais como: Facebook, Twitter, Instragram e canal do youtube.
Capacitamos em torno de 3.058 profissionais que atuam no SUS.
Sistemas desenvolvidos pela SES:
- Módulo de parcelamento de pagamentos dos Contratos de Gestão para a GEROF
- Implantação do sistema de digitalização de documentos DOCZ - inicialmente digitalizando os arquivos físicos da CMAC
- Catálogo de Serviços
- Sistema Integrado de Gestão das Organizações Sociais – SIGOS
- Upload dos arquivos do 3º turno pelas unidades de saúde
- Upload dos arquivos das Organizações Sociais
- Migração do uso do googlemaps para o Open SwitchMap
- SAF – Parcelamento dos Contratos de gestão
AÇÃO: 2124 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
As campanhas publicitárias este ano foram realizadas através das midias sociais abaixo descritas:
1. Alimentação diária do Facebook da SES-GO e do Facebook dos Servidores da SES-GO;
2. Alimentação do Twitter da SES-GO;
3. Criação do perfil do Instagram da SES-GO; Alimentação e criação de vídeos para o Portal, no Canal do You Tube, Facebook, Twitter e
mídias do governo; Alimentação dos sites da dengue;
4. Rede sociais da SES: Facebook – 1182 postagens entre oficiais e não oficiais; 1421 curtidas; 315 comentários; 1098
compartilhamentos e 2 mensagens. Twitter – aumento de 54 seguidores; 913 tweets da semana; 83 retweets; 133 curtidas e 4
mensagens;
5. Criação de grupos no Facebook divulgando as ações da SES-GO e do combate ao Aedes;
6. Realização de três médias training/oficinas de comunicação para superintendências e regionais;
7. Monitoramento diário das Mídias Sociais para produção de relatório do posicionamento da SES no meio digital;
8. Produção de Jornal Mural para divulgação nas regionais de Saúde
Outros resultados da Comunicação Setorial
1. Foram agendadas 272 entrevistas para a imprensa local e nacional;
2. Com a realização do clipping diário, foi possível identificar que a imagem da SES esteve em exposição, tanto nos jornais impressos e
site, como em programas jornalísticos de rádio e televisão, em 3934 oportunidades;
3. Cobertura fotográfica de 216 eventos;
4. Produção e revisão de 1005 matérias publicadas no site da SES-GO;
5. Organização e/ou participação de 157 eventos realizados pelas superintendências, regionais e hospitais do Estado;
6. Realização de 23 entrevistas coletivas;
7. Elaboração de respostas à imprensa sobre temas de interesse da SES-GO e relacionamento permanente com jornalistas para venda
de pautas locais e nacionais;
8. Consultoria e monitoramento das agendas de produção das assessorias de comunicação dos hospitais, orientação e suporte em
momentos de crises;
9. Apuração de dados para produção de pesquisa de dados, balanços e outros pedidos de áreas do governo;
10. Atendimento aos jornalistas via telefone ou durante os eventos e entrevistas coletivas;
11. Venda de pautas e follow-ups; elaboração de matérias especiais para jornais ou site do governo;
12. Cobertura fotográfica dos eventos da SES com prioridade para o Gabinete e secundariamente, para outros setores da Secretaria,
tratamento das fotografias e identificação das mesmas;
13. Envio diário de monitoramento ao mailing de interessados (gabinete, superintendentes e parceiros das OSs);
14. Produção de relatório semanal das atividades da ComSet.
AÇÃO: 2125 - CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 233 atividades de Auditorias.
Destas atividades, 214 foram demandados pela Secretaria Estadual de Saúde SES/GO, 10 pelo Ministério Público Estadual, 06 pela
Ouvidoria, 02 pelo Ministério Público Federal e 01 pelo Ministério da Saúde.
Quanto à finalidade tivemos as seguintes:
Verificar funcionamento de serviços de saúde; renovação de financiamento de custeio hospitalar, emissão de parecer para qualificação
de Organizações Sociais – OS, análise de prontuários para pagamento de diárias de UTI, analisar conformidade quanto às instalações
físicas materiais e recursos humanos de unidades de saúde, Auditoria em serviços de Terapia Renal Substitutiva TRS, Auditoria nas
Organizações Sociais – OS, auditoria nas informações do RAG/2016, Auditorias nos serviços de mamografia do Estado de Goiás,
verificação de prestação de serviços de Home Care oferecidos por ordem judicial, verificar prestação de serviços odontológicos, emissão
de pareceres referentes à órteses e próteses, averiguação de denúncias diversas feitas por cidadãos através da Ouvidoria, Auditoria nos
comprovantes de serviços de anestesia da COPANEST. Outras demandas específicas.
AÇÃO: 2126 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL PARA O SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2851-FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SA
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REALIZAÇÕES
Capacitou 3.058 profissionais que atuam no SUS por meio de 20 cursos:
- Qualificação de 127 Trabalhadores do SUS em “Capacitação Pedagógica”;
- Qualificação de 126 profissionais no uso de ferramentas de Educação a Distância;
- Capacitação de 233 profissionais em Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco;
- Capacitação de 83 profissionais no II Curso de Promoção de Modos de Vida Saudáveis no Ambiente Escolar;
- Capacitação de 35 profissionais no Curso de Introdução em Ayurveda;
- Aperfeiçoamento para Implantação e Execução do Projeto Vida no Trânsito nos Municípios prioritários do Estado de Goiás para 100
profissionais;
- Oficina de Atualização Sobre Crack e Outras Drogas para Profissionais atuantes em Hospitais Gerais, SAMU’s e UPAS’s, com 105
profissionais capacitados;
- Capacitação em Atendimento as Urgência e Emergências para Profissionais de Saúde em Ambiente de Simulação Realística, 508
profissionais ;
- Capacitação para 28 profissionais em Educação em Vigilância Sanitária (Projeto Educanvisa);
- Curso Básico de Vigilância Sanitária, Ambiental e Saúde do Trabalhador para 289 profissionais;
- Capacitação em Reanimação Neonatal para 89 profissionais do SUS;
- Curso Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde (SUS) para 176 profissionais (119 terminam no final de dezembro/2018);
- Curso de Atualização em Saúde Mental, Álcool e outras Drogas/CASMAD (Projeto Itinerários do Saber/Eixo Saúde Mental/MS) – 350
profissionais capacitados;
- Curso Introdutório para 08 Agentes Comunitários de Saúde;
- Qualificação para 307 Técnicos Agentes Comunitários de Saúde (Módulo I);
- Atualização de 146 profissionais de Saúde Bucal na Atenção Primária;
- Capacitação sobre o acidente radioativo “Césio 137” (Projeto “Irradia Saber”) para 39 profissionais do SUS;
- Especialização para 236 Trabalhadores do SUS em Atenção Primária à Saúde (Módulo III);
- Especialização para 54 profissionais do SUS;
- Formação Stricto Sensu para 19 profissionais da área da saúde (Mestrado Profissional em Saúde Coletiva);
- 01 Capacitação ministrada pelas técnicas da Ouvidoria Geral para implantação de Ouvidoria Nível I no dia 08, 09 e 10/08/2018 - 20
participantes;
- 01 Capacitação Nível II no dia 26/07/18 com 18 participantes.
- 01 Capacitação Nível II no dia 26/09/18 com 15 participantes.
- Capacitações individuais – 2 pessoas da Regional Central Sul no dia 08/02/2018; 01 pessoa do Município Santo Antônio de Goiás no
dia 01/03/2018 nível II, Regional Sudoeste II nível III no dia 08/03/2018 01 pessoa; No dia 23/05/2018. Regional Pirineus Nível III;
- 01 Capacitação Nível III com as Regionais no dia 26/06/2018 - 30 participantes;
- 01 Seminário: “Segundo Seminário Goiano de Ouvidorias” no dia 15/08/2018 -270 participantes
- Qualificação dos Processos de Trabalho para 4.300 ACS/ACE (Formação continuada) (finaliza em março/2019) em andamento.
AÇÃO: 2127 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Software Desenvolvido/Implantado/Adquirido:
1)Sistemas desenvolvidos
a) Módulo de parcelamento de pagamentos dos Contratos de Gestão para a GEROF
b) Implantação do sistema de digitalização de documentos DOCZ - inicialmente digitalizando os arquivos físicos da CMAC
c) Catálogo de Serviços
d) Sistema Integrado de Gestão das Organizações Sociais – SIGOS
e) Upload dos arquivos do 3º turno pelas unidades de saúde
f) Upload dos arquivos das Organizações Sociais
g) Inscrição para evento do CEREST
h) Integração via API do SIMAZ com o sistema de bloqueios de focos do aedes da SMS Goiânia
i) Migração do uso do googlemaps para o Open SwitchMap
j) Arquitetura versão 4
k) SAF – Parcelamento dos Contratos de gestão
l) Pesquisa de Clima Organizacional para a GGP
2) Painéis entregues
a) Ouvidoria
b) Monitoramento das metas dos contratos de gestão (7 indicadores)
c) Taxa de ocupação hospitalar
d) Média de permanência
e) Índice de renovação
f) Índice de intervalo de substituição
g) Taxa de mortalidade institucional
h) Saídas hospitalares
i) Mapa de leitos
j) Proporção de internações sensíveis à atenção básica.
Unidade de Saúde com Sistemas de Informação do DATASUS implementado
- 02 municípios contemplados: Caldas Novas e Centro Estadual de Referência em Medicina Integrativa e Complementar-CREMIC.
- Devido às restrições orçamentárias da pasta não foi possível implementar nos 48 municípios previstos.
Kit Conecat SUS distribuído aos municípios
- 62 Kits distribuídos
Parque computacional e infraestrutura de comunicação de dados atualizado
- Apenas 20% do parque computacional e infraestrutura de comunicação de dados foi atualizado. Devido às restrições orçamentárias da
pasta
não foi possível adquirir novos equipamentos . O Link de dados apenas foi renovado, não houve ampliação. Outsourcing de impressão
também
foi renovado, sem ampliação.
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AÇÃO: 2128 - OUVIDORIA E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Houve um aumento no número de atendimentos/ocorrências. A Ouvidoria do SUS/SES-GO e a rede de Ouvidorias Descentralizadas da
SES apresentaram um total de 13.931 atendimentos , sendo que destas : 10.662 são demandas registradas (4.166 Solicitações, 1.989
Reclamações, 3.939 Elogios, 324 denúncias, 107 informações e 137 sugestões) e 3.269 disseminações de informações.
Conscientização das unidades parceiras da Ouvidorias do SUS da Secretaria Estadual de Saúde, quanto ao encaminhamento das
respostas conforme estabelecido pelo Decreto Estadual nº 9.270/2018. As manifestações registradas na rede Ouvidoria encaminhadas às
entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual deverão ser respondidas com agilidade e clareza, devendo,
quando a elas, se não puderem atender prontamente, oferecer resposta preliminar até o quinto dia a contar de seu protocolo, e resposta
final em até 30 (trinta) dias ininterruptos.
Taxa de resposta superior a 80% conforme meta estabelecida no PES 2016-2019 (Meta: taxa superior a 80%). No ano de 2018 a Taxa de
resposta até outubro/2018 foi de 87,25%. Vale ressaltar que o Sistema é dinâmico, e este percentual de resposta pode sofrer alterações
diariamente devido ao fluxo de trabalho do Sistema OuvidorSUS.
Foram implantadas 04 Ouvidorias Nível I e 02 Ouvidorias Nível II (Interlocuções);
Participação em de 04 Congressos Nacionais de Ouvidoria;
Participação em 04 Reunião / Visita Técnica na Diretoria do Departamento de Ouvidoria Geral do Sus – DOGES;
Realização de Campanha de Divulgação em Unidades de Saúde e Municípios.
AÇÃO: 3043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Reforma e Adequação do Complexo Almoxarifado / UBV (AGETOP) - 54,89% executado da obra

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1028 - PROGRAMA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO A ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

Os resultados do programa apresentaram melhorias à saúde do cidadão, uma vez que houve aumento na oferta de leitos hospitalares,
UTIs, serviços de saúde e dos atendimentos realizados pelos hospitais estaduais sob Gestão das OSs,
Destacamos como principais resultados para 2018:
- De janeiro à outubro de 2018 foram registradas 72 doações efetivas, Número esse superior de todo o ano de 2017 (71) e, até então, o
maior registrado em toda a série histórica da CET. Um crescimento que pode ser avaliado também pelo número de órgãos captados (221,
considerando também os extraídos de doadores vivos) e, pelo número de transplantes renais realizados(134).
- No LACEN foram realizados aproximadamente 140 mil diagnósticos laboratoriais, para o monitoramento de doenças de notificação
compulsória, a vigilância de doenças transmissíveis e saúde do trabalhador, procedimentos estes de alta complexidade para diagnósticos
de IST/AIDS, Hepatites Virais, contagem de células TCD4, TCD8 e TCD45, Dengue, Zikavírus, Chikungunya, vírus Influenza A H1N1,
Tuberculose, Meningites bacterianas, sarampo, rubéolas, Febre Mayaro, Febre Amarela, etc;
- Centro de Atenção Psicossocial Implantado e Cofinanciado:
Apoio Institucional – Processo realizado para 75 serviços espalhados nas cinco macrorregiões do Estado de Goiás e com êxito para
implantação de serviços nos municípios de Itapuranga, Pirenópolis, Uruana, Orizona, Cavalcante, Flores de Goiás, Santo Antônio do
Descoberto e Jataí;
- Foram inauguradas e homologadas pelo Ministério da Saúde 23 UPA (municípios: (02) Goiânia e (03) Aparecida de Goiânia , (02)em
Luziânia, (01) Caldas Novas; (01) Rio Verde; (01) Mineiros; (01) Jataí; (01) Cristalina, (01) Goianésia, (01) Inhumas, (01) Trindade; (01)
Anápolis; (01) Formosa; (01) Ceres; (01) Catalão; (01) Santa Helena; (01) Senador Canedo ; (01) Valparaíso e (01) Itumbiara com UPA
porte I).
UPAS inauguradas funcionando e aguardando homologação pelo MS: (01) Uruaçu; (01) Campos Belos; (01) Iporá .
UPAS (6) construídas mas ainda não funcionam por motivos diversos.
- Garantia do acesso, dos pacientes portadores de Xeroderma Pigmentoso, aos serviços de média e alta complexidade no HGG para
realização de exames
- 01 Plano Estadual de Controle do Aedes aegypti e Albopictus instituído, elaborado e implantado ;
100% das Gestantes expostas à infecção transmitida pelo Aedes aegypti e outras doenças infecciosas e crianças com microcefalia e
doenças congênitas diagnosticadas e tratadas.
AÇÃO: 2129 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Campanha educativa em vigilância alimentar e nutricional realizada:
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- Elaboração e distribuição de materiais gráficos sobre alimentação saudável e prevenção e tratamento da obesidade para as regionais e
municípios de Goiás.
Medidas promotoras da alimentação adequada e saudável implantadas /implementadas:
- Desenvolvimento dos Cursos à Distância de Aperfeiçoamento das ações de alimentação e nutrição no SUS para 200 participantes e
Presencial Modos de Vida Saudáveis no Ambiente Escolar para 100 participantes.
- Proposição e desenvolvimento da Oficina de avaliação do guia alimentar para crianças menores de dois anos em parceria com o
Ministério da Saúde.
AÇÃO: 2130 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Ampliação de ofertas de leitos hospitalares e de UTI;
Por meio do Plano de Fortalecimento, a SES cofinancia ações e serviços de saúde de média e alta complexidade, dentre estes leitos de
UTI na Capital e interior do Estado, fomentando na rede privada e filantrópica contratada pelo SUS a ampliação da oferta de leitos à
população.
Atendimento aos Mandados de Segurança para realização de exames, aquisição de equipamentos e procedimentos de média e alta
complexidades;
O Tratamento Fora de Domicílio (TFD) da SES garante aos cidadãos residentes no Estado de Goiás, usuários do SUS o acesso aos
serviços assistenciais não existentes ou insuficientes nas unidades de saúde do Estado.
Através da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade - CERAC, regula os pacientes de alta complexidade de procedimentos
eletivos para tratamentos fora do estado.
Repasses financeiros (contrapartida) para a Rede de Urgência e Emergência para custeio do serviço SAMU 192 e UPA, com o objetivo
de promover a qualificação do serviço na Rede de Urgência e Emergência.
Goiás conta com 100% de cobertura do componente SAMU 192. Não Houve expansão e ampliação da frota para 52 municípios mas
ainda não foram, entregue em sua totalidade pelo Ministério da Saúde, houve renovação da frota em alguns municípios.
Foram inauguradas e homologadas pelo Ministério da Saúde 23 UPA municípios: (02) Goiânia e (03) Aparecida de Goiânia , (02)em
Luziânia, (01) Caldas Novas; (01) Rio Verde; (01) Mineiros; (01) Jataí; (01) Cristalina, (01) Goianésia, (01) Inhumas, (01) Trindade; (01)
Anápolis; (01) Formosa; (01) Ceres; (01) Catalão; (01) Santa Helena; (01) Senador Canedo ; (01) Valparaíso e (01) Itumbiara com UPA
porte I).
UPAS inauguradas funcionando e aguardando homologação pelo MS: (01) Uruaçu; (01) Campos Belos; (01) Iporá .
UPAS (6) construídas mas ainda não funcionam por motivos diversos.
Paciente Portador de Xeroderma atendido/Média Complexidade
Garantia do acesso, dos pacientes portadores de Xeroderma Pigmentoso, aos serviços de média e alta complexidade no HGG para
realização de exames
AÇÃO: 2131 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA HEMORREDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas um total de 84 campanhas externas, campanhas internas de coleta de sangue e campanhas externas de coleta de
medula óssea pelo Hemocentro Coordenador - Goiânia;
Visita técnica pelo Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede - PEQH/Ministério da Saúde em 01 unidade da Hemorrede Pública,
a Agência transfusional de Sangue em Pires do Rio;
Foram adquiridos 117 equipamentos médico-hospitalares/informática/diversos para a Hemorrede Pública com recursos Federais com e
sem contrapartida estadual e com recursos só estaduais;
Realização de parcerias no campo de pesquisa na área de hematologia e hemoterapia com as faculdades Estácio, Padrão,
Unievangélica, UNICAMPS, UNIFAN, UNIP, PUC e UFG;
Implementação de Fenotipagem Rh e Kell nas transfusões para pacientes com hemoglobinopatias, tendo sido realizado um total de 465
Fenotipagens no setor de transfusão do Hemocentro (Pacientes) de janeiro a novembro;
Realização de 4.360 testes de bolsas fenotipadas (doadores);
Continuação das capitações técnicas nas Unidades da Hemorrede Pública contemplado os módulos Hemovigilância, Gerenciamento de
Resíduos, Biossegurança, Acidente Ocupacional e Procedimentos Técnicos, num total de 38 capacitações.
Ressaltamos que os dados estatísticos que estão inseridos no sistema SIPLAM se referem ao período de 12 meses incompletos (janeiro
a dezembro /2018). Os dados aqui constante foram fornecidos pelos setores do Hemocentro que lidam os mesmos.
AÇÃO: 2132 - 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
Foram realizados:
Aproximadamente 140 mil diagnósticos laboratoriais, para o monitoramento de doenças de notificação compulsória, a vigilância de
doenças transmissíveis e saúde do trabalhador, procedimentos estes de alta complexidade para diagnósticos de IST/AIDS, Hepatites
Virais, contagem de células TCD4, TCD8 e TCD45, Dengue, Zikavírus, Chikungunya, vírus Influenza A H1N1, Tuberculose, Meningites
bacterianas, sarampo, rubéolas, Febre Mayaro, Febre Amarela, etc;
Mais de 40 mil ensaios para o monitoramento da água para consumo humano e diálises, onde foram avaliadas as quantidades de
resíduos e contaminantes em amostras;
Mais de 150 mil procedimentos laboratoriais para o monitoramento da qualidade de produtos e serviços expostos à população de riscos
ambientais, biológicos, químicos e físicos; São avaliadas as características físicas, químicas, toxicológicas e microbiológicas de produtos
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acabados e/ou in natura, como medicamentos, alimentos, saneantes, cosméticos, etc.;
Aproximadamente 200 casos elucidativos de diagnóstico laboratorial em Citogenética Humana e Genética Molecular, exames estes de
vínculo genético, cariótipos de sangue periférico e de medula óssea, além de aconselhamento genético;
Foram adequados e estão operantes 3 (três) Laboratórios Macrorregionais de Referência – áreas específicas de Entomologia,
Tuberculose, Hanseníase, Virologia nos municípios de Jataí, Ceres e Formosa; A descentralização de diagnósticos laboratoriais e
Coordenação da Rede Estadual de Laboratórios tiveram por objetivo garantir a qualidade e humanização dos serviços prestados para o
interior do Estado, pelo fato de haver uma grande distância entre polos regionais e a Sede em Goiânia;
Capacitações para 48 municípios com um total de 206 profissionais da Rede capacitados nas áreas de interesse em saúde pública,
sobretudo em virologia, entomologia, imunoparasitologia, micobactérias e bacteriologia;
Qualificados e capacitados 250 profissionais do quadro interno de pessoal do LACEN, atingindo mais de 80 % do total de servidores e
cumprindo o Plano Anual de Capacitação;
Implantadas 04 novas metodologias até outubro, sendo: Diagnóstico sorológico de Febre Maculosa, Cultura de Fungos em temperatura
controlada (estufa), Diagnóstico multiplex para Dengue, Zika e Chikungunya por PCR, Elisa para Norovírus;
Implantadas 02 novas metodologias de ensaio laboratorial de pesquisa de Metais em Água por Espectrofotometria de Emissão Óptica por
plasma na área de Produtos;
O Laboratório finalizou a pré-qualificação junto a Organização Mundial de Saúde (OMS) na área de controle de qualidade de produtos
farmacêuticos – Seção de Medicamentos.
AÇÃO: 2133 - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Atualmente, Goiás dispõe de equipes e estabelecimentos credenciados para transplantes de córnea, medula óssea, tecido ósseo, renal,
hepático e de coração. O desenvolvimento dessas equipes e o aumento do rol de especialidades atendidas é fator dependente do
número de
doações de órgãos e tecidos no Estado.
De janeiro à outubro de 2018 foram registradas 72 doações efetivas, Número esse superior de todo o ano de 2017 (71) e, até então, o
maior registrado em toda a série histórica da CET. Um crescimento que pode ser avaliado também pelo número de órgãos captados (221,
considerando também os extraídos de doadores vivos) e, pelo número de transplantes renais realizados(134).
Em julho de 2018 foi realizado o primeiro transplante hepático do estado de Goiás no Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto
Rassi (HGG). Lá também, foram realizados mais de 85% de todos os transplantes renais desse ano (134).
O Hospital Santa Helena, única unidade privada a realizar transplante renal no Estado, vem aumentando progressivamente o quantitativo
de cirurgias.
Em relação aos transplantes de tecidos, Goiás destaca-se como maior transplantador de córnea por milhão de população em todo o país.
Após vários anos com uma extensa lista de receptores cadastrados para receber uma córnea, hoje é realizado em no máximo até 30 dias
após inscrição. Feito extraordinário, se considerarmos que ao início de 2017 esperava-se em torno de 10 meses para realizar o
procedimento.
Assim também, o transplante de medula óssea que mantém sua capacidade máxima de atendimento e transplantes realizados no
Hospital Araújo Jorge.
O transplante de tecido ósseo é um procedimento mais eletivo e voltado ao atendimento de reconstruções cirúrgicas e correções de
deformidades ósseas. Ainda, podem ser indicados para tratamentos odontológicos. O Hospital Ortopédico de Goiânia Geraldo Pedra está
credenciado para este tipo de transplante.
No início de 2018 foi implantada a Organização de Procura de Órgãos do Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia
Dr. Otávio Lage de Siqueira (OPO HUGOL). As duas outras OPOs (OPO HUANA e OPO HUGO) estão em fase de discussão dos
processos para implantação.
Nos meses de setembro e outubro de 2018 foram iniciadas as discussões para criação do Plano Estadual de Doação e Transplantes,
com a indicação de nomes de vários servidores que representam a Secretaria de Estado da Saúde e a sociedade, como as
superintendências e Conselhos Estadual e Municipal de Saúde.
É destaque na gestão de processos na Secretaria de Estado da Saúde, introduzindo novos conceitos e uniformizando práticas para
realização de suas tarefas. Foram mapeados e 19 processos de trabalho e 39 subprocesso. Todos publicados na página da Secretaria
Estadual de Saúde.

OBSERVAÇÕES
EDUCAÇÃO CONTINUADA
Neste ano foram realizados mais de 64 eventos pela ou em parceria com a Central Estadual de Transplantes. Foram campanhas de
conscientização e sensibilização, palestras e cursos de formação e atualização nos mais diversos ambientes: rua, praças, shoppings,
escolas, universidades, hospitais e outras instituições privadas e públicas.
Aproximadamente 2.620 pessoas fizeram os cursos oferecidos pela CET-GO, com destaque para o Curso de Formação de
Coordenadores de Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes que ocorreu na Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal de Goiás. Também, muito importante ressaltar os inúmeros cursos oferecidos de Capacitação de
Médicos para Diagnóstico de Morte Encefálica promovidos em
vários hospitais do estado.
Não diferente, muitas pessoas foram sensibilizadas nas inúmeras campanhas realizadas. Além de Goiânia, as campanhas foram
realizadas em Aparecida de Goiânia, Trindade, Anápolis, Senador Canedo, Vianópolis, Brazabrantes, Santa Helena, Inhumas, Rio Verde,
e várias outras.
Em muitas delas, pessoas que participaram de algum processo de doação ou transplantes foram os idealizadores e promotores dos
eventos.
Além do processo de conscientização e sensibilização da sociedade, os colaboradores da Central Estadual de Transplantes estão em
constante processo de aprendizado e formação.
Foram vários os cursos e capacitações/treinamentos que tiveram participação efetiva da equipe da CET-GO aqui em Goiás ou nos outros
estados, contribuindo para uma melhor performance na entrega dos resultados esperados.
Enfim, as ações da Central Estadual de Transplantes promoveram debates em várias redes sociais, jornais impressos e online, além de
várias inserções em programas de televisão e rádio locais e a nível nacional. A CET-GO foi alvo de homenagens de Honra ao Mérito na
cidade de Vianópolis.
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AÇÃO: 2134 - CONFORMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Rede de atenção a pessoa com doença crônica – Oncologia. Apoio a elaboração e monitoramento do Plano de Ação da Macrorregião
Centro Norte.
Rede Cegonha – Monitoramento em 03 Macrorregiões (Centro Oeste, Centro Norte e Sudoeste)
Rede de Atenção a Saúde do Trabalhador/Sentinela – Nos agravos – Acidente de trabalhos, intoxicação exógenas, Câncer, Dermatoses,
Ler, Pair e dort Pneumoconioses e transtorno mental relacionado ao trabalho, Conformadas e Pactuadas nas regiões Centro Sul, Sul, Rio
Vermelho , Oeste I, Oeste II, Serra da Mesa, Norte, Nordeste II as demais regiões estão em fase de conformação e pactuação.
Rede de cuidados à pessoa com deficiência - Orientação Técnica em São Luiz dos Montes Belos, Paraúna e Cidade de Goiás.
Rede de atenção psicossocial - Orientação técnica em Cachoeira Alta;
Rede de atenção à saúde de vítimas de violência - As regiões que foram conformadas e pactuadas são: Centro Sul, Sul, Rio Vermelho,
Oeste I, Oeste II, Serra da Mesa, Norte, Nordeste II. As demais regiões estão em fase de conformação e pactuação.
Redes Profilaxia pós Risco – As regiões que foram conformadas e pactuadas são: Centro Sul, Sul, Rio Vermelho, Oeste I, Oeste II, Serra
da Mesa, Norte, Nordeste II. As demais regiões estão em fase de conformação e pactuação.
Redes de atenção às arboviroses – Orientação técnica em Brasília. As regiões que foram conformadas e pactuadas são Centro Sul, Sul,
Rio Vermelho, Oeste I, Serra da Mesa, Norte, Nordeste II. As demais regiões estão em fase de conformação e pactuação.
AÇÃO: 2135 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Pessoa Beneficiada com o Programa De volta Pra Casa:
O Ministério da Saúde não disponibiliza aos Estados da Federação, acesso ao sistema de solicitação e monitoramento das solicitações
realizadas pelos municípios, para os usuários que atendem aos critérios para receberem o recurso pertinente ao “Programa de Volta pra
Casa”. Por esta razão, não temos como acompanhar com fidedignidade, os resultados alcançados
Serviços Residencial Terapêutico Implantado:
Em 2018, o Estado de Goiás avançou com a implantação e habilitação de Serviços Residencias Terapêuticos nos municípios de Silvânia,
Morrinhos, Palmelo e Rio Verde (01 habilitada e 02 implantadas);
Unidade de Acolhimento Adulto Implantado:
Durante o ano de 2018, nenhum município do Estado de Goiás, implantou este dispositivo;
Unidade de Acolhimento Infanto Juvenil Implantado:
Realizamos apoio e vistoria para habilitação junto ao Ministério da Saúde , nas unidades situadas nos municípios de Goiânia e Aparecida
de Goiânia;
Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas Aplicadas à pessoa com transtorno mental em conflito com a lei -
Eap Implantada:
O presente indicador não se aplica ao Estado de Goiás, pois não temos equipes da modalidade “EAP” implantadas. Possuímos o
Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator - PAILI que foi criado para acolher a demanda judicial dos casos do louco infrator,
procedendo avaliação jurídica, clínica e psicossocial, acompanhando o caso, realizando a mediação entre o ato jurídico, a saúde e a
sociedade até a cessação de sua relação com a justiça, visando a não reincidência do ato infracional e sua inserção social. Visa ainda
buscar a adesão do círculo sócio familiar do paciente judiciário, trabalhando junto à família para estabelecimento de vínculos para retorno
ao lar;
Leitos de Saúde Mental em Hospital Geral Implantados:
Apesar de significativa mudança promovida pelo Ministério da Saúde, prejudicando a conformação da Rede de Atenção Psicossocial
sobretudo na ampliação dos leitos de saúde mental em hospital geral, obtivemos avanço e ampliação dos leitos nos municípios de Jataí;
Niquelândia e Pires do Rio;
Centro de Atenção Psicossocial Implantado e Cofinanciado:
Apoio Institucional – Processo realizado para 75 serviços espalhados nas cinco macrorregiões do Estado de Goiás e com êxito para
implantação de serviços nos municípios de Itapuranga, Pirenópolis, Uruana, Orizona, Cavalcante, Flores de Goiás, Santo Antônio do
Descoberto e Jataí;
Apoio financeiro – o Estado não conseguiu realizar repasse do cofinanciamento dos serviços de saúde mental neste ano. Expectativa de
repasse do valor total de R$ 8.075.205,36 (oito milhões, setenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e trinta e seis centavos) até a primeira
quinzena de dezembro de 2018.
Articulação através de qualificação para realização de ações de promoção e prevenção em saúde mental para 85 municípios e
participação direta em ações de prevenção ao suicídio em 06 municípios.

OBSERVAÇÕES
Realização de Oficinas de Atualização para profissionais atuantes em Hospitais Gerais, SAMU e UPAs sobre crack e outras Drogas;
Realização de Oficinas de Atualização em Atenção Psicossocial nas 05 Macrorregiões de Saúde para 300 profissionais dos Centros de
Atenção Psicossocial;
Realização de Colegiado de Coordenadores de Saúde Mental e de Centros de Atenção Psicossocial;

AÇÃO: 2136 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
O Teste do Pezinho - Goiás tem mantido a cobertura em torno de 70%.Um dos principais motivos em não se atingir a meta consiste da
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falta de acesso aos exames realizados na rede suplementar. Para aumentar a adesão ao teste a Área da Criança/GESMCA realizou
várias ações que foram focadas na educação e treinamento dos profissionais de saúde:
Identificar mediante monitoramento, os municípios com menor cobertura do teste do pezinho, intensificando as ações de apoio aos
mesmos, mediante de visitas técnicas, contato telefônico, e-mail, apoio da Regional de Saúde e APAE.
Elaborar Nota Técnica (NT) e realizar treinamento de multiplicadores, sobre as recomendações da Coleta do Teste do Pezinho em
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais (UTIN dos Hospitais Materno Infantil, Dona Iris, Santa Casa de Anápolis, Hospital das
Clínicas UFG).
Divulgar e realizar seminário (300 pessoas) e distribuir o Manual Técnico do teste do pezinho / Caderneta do 5°dia saúde integral (Siga
Bebe) para Maternidades e APS.
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IMPLANTADA/COFINANCIADA
Até a competência de outubro de 2018, foram implantadas um total de 62 novas equipes saúde da família. A SES está em constante
processo de articulação, com os municípios para incrementar a implantação de novas equipes. Reiteramos que o credenciamento das
equipes dependem da disponibilidade de recurso orçamentário federal.
Até a competência de outubro de 2018, foram implantadas 19 equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-
AB).
KITS DE ESCOVAÇÃO DISTRIBUÍDO
Até a competência de outubro de 2018 foram distribuídos 99.384 kits de saúde bucal, contemplando 101 equipes de saúde bucal da
Estratégia Saúde da Família (eSB/ESF) distribuídas em 66 municípios goianos (cada eSB/ESF recebeu 984 kits).
Realizado monitoramento em unidades de saúde bucal na Atenção Primária do Estado de Goiás:
a) 03 municípios - Unidades de Odontologia Móvel nos municípios de Baliza, Niquelândia, Campinaçu; e
b) 56 Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família.
Paciente portador de Xeroderma: repasse dos recursos financeiros destinados ao município de Faina para aquisição de protetor solar e
atendimento médico hospitalar.
Distribuição de protetor solar aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso.
Manutenção do atendimento ambulatorial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso.
Em 2018 houve o repasse financeiro referente a contrapartida estadual para composição de equipe de saúde prisional à 85 (oitenta e
cinco) municípios que fizeram a adesão
As 12 oficinas da Planificação da Atenção Primária à Saúde, realizadas até a competência de novembro de 2018 para técnicos estaduais
apoiadores da estratégia, subsidiaram o compartilhamento do conhecimento e o apoio técnico às equipes municipais na qualificação e
humanização da atenção à saúde da população nos 246 municípios goianos.

OBSERVAÇÕES
Principais resultados alcançados em 2018:
TESTE DO PEZINHO
O Teste do Pezinho é realizado em todo recém-nascido, nas unidades básicas de saúde, Sua importância consiste em detectar algumas
doenças (Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal
Congênita e Deficiência de Biotinidase) que podem deixar sequelas graves ao desenvolvimento, crescimento e em alguns casos até óbito
da criança, garantindo assim um início de tratamento precoce. O período recomendado para a sua realização é do terceiro ao quinto dia
de vida do bebê.
Goiás tem mantido a cobertura em torno de 70%.Um dos principais motivos em não se atingir a meta consiste da falta de acesso aos
exames realizados na rede suplementar.
Para aumentar a adesão ao teste a Área da Criança/GESMCA realizou várias ações que foram focadas na educação e treinamento dos
profissionais de saúde:
-Identificar mediante monitoramento, os municípios com menor cobertura do teste do pezinho, intensificando as ações de apoio aos
mesmos, mediante de visitas técnicas, contato telefônico, e-mail, apoio da Regional de Saúde e APAE.
-Elaborar Nota Técnica (NT) e realizar treinamento de multiplicadores, sobre as recomendações da Coleta do Teste do Pezinho em
Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais (UTIN dos Hospitais Materno Infantil, Dona Iris, Santa Casa de Anápolis, Hospital das
Clínicas UFG).
Divulgar e realizar seminário (300 pessoas) e distribuir o Manual Técnico do teste do pezinho / Caderneta do 5°dia saúde integral (Siga
Bebe) para Maternidades e APS.
EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA IMPLANTADA/COFINANCIADA
Até a competência de outubro de 2018, foram implantadas um total de 62 novas equipes saúde da família. A SES está em constante
processo de articulação, com os municípios para incrementar a implantação de novas equipes. Reiteramos que o credenciamento das
equipes dependem da disponibilidade de recurso orçamentário federal.
Até a competência de outubro de 2018, foram implantadas 19 equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-
AB).
GESTÃO MUNICIPAL DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE AVALIADA E MONITORADA
A contrapartida estadual referente as competências de janeiro a outubro de 2018 não foram repassadas aos municípios até a presente
data. O financiamento da APS pelo Estado acontece na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal
de Saúde dos municípios. É definido como contrapartida estadual o repasse correspondente a 25% da fração do Piso de Atenção Básica
(PAB) variável repassado pelo Ministério da Saúde aos Municípios, efetuada em repasses mensais.
KITS DE ESCOVAÇÃO DISTRIBUÍDO
Até a competência de outubro de 2018 foram distribuídos 99.384 kits de saúde bucal, contemplando 101 equipes de saúde bucal da
Estratégia Saúde da Família (eSB/ESF) distribuídas em 66 municípios goianos (cada eSB/ESF recebeu 984 kits).
Realizado monitoramento em unidades de saúde bucal na Atenção Primária do Estado de Goiás:
a) 03 - Unidades de Odontologia Móvel nos municípios de Baliza, Niquelândia, Campinaçu e
b) 56 - Equipes de Saúde Bucal na Estratégia de Saúde da Família nos municípios de Inhumas, Anicuns, Jataí, Barro Alto, Uruaçu,
Indiara, Goiânia, São Miguel do Araguaia, Campinaçu, Iporá, Piranhas, Aragarças, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Alto Horizonte, Nova
Iguaçu, Colinas do Sul, Niquelândia, São Luis dos Montes Belos, Firminópolis, Iporá, Mara Rosa, Morrinhos, Bom Jesus, Itumbiara,
Goiatuba, Santa Helena, Quirinópolis, Rio Verde, Mineiros
PACIENTE PORTADOR DE XERODERMA ATENDIDO
Principais resultados alcançados em 2018: a manutenção do repasse dos recursos financeiros destinados ao município de Faina para
aquisição de protetor solar e atendimento médico hospitalar.
Distribuição de protetor solar aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso.
Manutenção do atendimento ambulatorial aos pacientes portadores de xeroderma pigmentoso.
ATENDIMENTO MÉDICO A REEDUCANDO REALIZADO
Em 2018 houve o repasse financeiro referente a contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional à 85 (oitenta e
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cinco) municípios que fizeram a adesão, no valor total de R$ 4.865.331,00 (quatro milhões, oitocentos sessenta e cinco mil, trezentos e
trinta e um reais).
Os repasses financeiros realizados contribuíram para a melhoria da oferta de ações e serviços de saúde à população do sistema prisional
do Estado de Goiás, propiciando contratação de equipes de saúde, a aquisição de medicamentos e insumos médicos e odontológicos,
pequenas reformas para melhor adequação das instalações físicas das unidades de atendimento em saúde.
Realizou-se ainda o IV Seminário Estadual de Saúde no Sistema Prisional, que proporcionou capacitação à 159 profissionais de saúde
que atuam nas equipes prisionais dos municípios que fizeram a adesão a contrapartida estadual.
AVALIAÇÃO/MONITORAMENTO DO PROCESSO DE PLANIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA À SAÚDE REALIZADA
As 12 oficinas da Planificação da Atenção Primária à Saúde, realizadas até a competência de novembro de 2018 para técnicos estaduais
apoiadores da estratégia, subsidiaram o compartilhamento do conhecimento e o apoio técnico às equipes municipais na qualificação e
humanização da atenção à saúde da população nos 246 municípios goianos.
O processo de Tutoria da Planificação da Atenção à Saúde foi expandido e executado nas 18 regiões de saúde com o apoio de 114
Tutores estaduais do nível central e regional. Propiciou implemento na organização dos macro e microprocessos da Atenção Primária à
Saúde nas 371 Unidades Básicas de Saúde onde iniciou a execução do processo.

AÇÃO: 2137 - GESTÃO INTELIGENTE DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
HDS
Inauguração da Residência Assistencial do HDS;
Implantação da dispensação de medicamentos por código de barras.
HUGOL
Em abril houve a Inauguração do serviço de Hemodinâmica com 19 leitos de suporte (estabilização e observação), e também outros 40
leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva e 30 para internações;
Em julho houve o monitoramento das ações implantadas no serviço de urgência e emergência através da metodologia Lean, com vistas à
melhoria contínua dos processos do cuidado voltado ao paciente desde a sua classificação de risco até sua alta da unidade de urgência;
Treinamentos através de simulação realística para a aplicação dos protocolos de realização de cirurgia segura e identificação do
paciente.
CRER
- Novo Centro de Diagnóstico do CRER: mais humanização no atendimento com espaços amplos e modernos
- 319 dispositivos ortopédicos são entregues a população de São Luís de Montes Belos /GO
- CRER amplia seu horário de atendimento através do Programa + Saúde, do Governo de Goiás;
CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
SCIH promove treinamento sobre descarte correto de resíduos;
Diversas Oficinas de Artesanatos para pacientes;
Curso de atualização sobre Parada Cardiorrespiratória para equipe de Enfermagem;
HDT
Campanha Multivaçinação contra H1N1
Obtenção do Selo de Qualidade ONA2;
Evento do IBROSS em São Paulo – 20 anos do modelo de OSS
HMI
Reforma na estrutura da unidade;
Projeto SIGA BEBÊ – SES/SUS
Manutenção do Projeto Canguru.
HUAPA
Reforma da recepção do Pronto Atendimento;
Adequação do abrigo de resíduos;
Projeto HUAPA Família – UTI, Paciente e Equipe: Acolhendo com Intensidade;
Campanha “Diga não à desnutrição.
HGG
Implantação do Escritório da Qualidade;
Desenvolvimento do Plano de Custos Hospitalares e acompanhado por meio do painel Gestão a vista;
HUANA
Reforma completa da UTI2 adequando-a para 06 leitos;
Equipagem e abertura de novas áreas de UTI, com aumento de 15 novos 15 (quinze) leitos;
Aquisição de novo sistema de servidores de dados
HURSO
Aquisição de novos equipamentos de imagens: 01 de Ultrassom com transdutor transesofágico, 01 Arco Cirúrgico, 08 Desfibriladores, 04
mesas cirúrgicas e 02 de raio X.
HEJA
Reforma geral na recepção, consultórios, ambulatórios, enfermarias e farmácias.
HEELJ
Criação de ambiente humanizado e adequado para realização de prescrição médica;
Alcançou índice de satisfação do usuário de 95%.
Creche Cantinho Feliz
Unidade de atendimento aos filhos de servidores da Secretaria de Estado da Saúde, com idades de 4 (quatro) meses a 6 (seis) anos.
Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves foi contemplado com o novo prontuário eletrônico multidisciplinar
de saúde – Sistema de Monitoramento dos Radioacidentados – SISRAD que atualizou o sistema de abastecimento de informações
necessárias ao monitoramento de pacientes radioacidentados.

OBSERVAÇÕES
1- HOSPITAL ESTADUAL DE DERMATOLOGIA SANITÁRIA E REABILITAÇÃO SANTA MARTA - HDS
1.1- Lançamento do Planejamento Estratégico do HDS e implantação de software para acompanhamento, cuja ação foi disseminada por
meio de um workshop, oportunidade em que o projeto foi apresentado à diretoria e colaboradores com o fim de sensibilizar a equipe para
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a importância de se pensar a Unidade para o futuro. O planejamento contempla o biênio 2018-2019;
1.2 - Inauguração da Residência Assistencial do HDS;
1.3- Finalização do projeto e orçamento do Complexo Hospitalar denominado Hospital Estadual do Idoso Dr. Nabyh Salum;
1.4 - Lançamento da pedra de fundação do Complexo Hospitalar;
1.5 - Implantação da dispensação de medicamentos por código de barras;
1.6 - Eleição da Comissão de Ética Médica do HDS;
1.7 - Jornada Cientifica - Gestão de Qualidade na Assistência à Saúde do Idoso e do Homem;
1.8 - Implementação do uso da Classificação Internacional de Funcionalidade – CIF;
1.9 - Implantação de Software MOWA, ferramenta para Monitoramento de Feridas no Ambulatório de Feridas Crônicas;
2.0 - Restauração do acervo de Imagens Sacras do HDS;
2.1 - Projeto Classe Hospitalar do HDS;
2.2 - Realização da Avaliação Geriátrica Ampla (AGA);
2.3 - Implantação do Projeto Terapêutico Singular (PTS);
2.4 - Grupo de Prevenção de Quedas;
2.5 - Grupo Mulheres de Fibra;
2.6 - Implantação do Sistema Lean;
2.7 - Reforma e reinauguração da Capela Virgem Poderosa
2- HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA GOVERNADOR OTÁVIO LAGE DE SIQUEIRA -
HUGOL
2.1- Participação no projeto Melhorando a Segurança do Paciente em Larga escala no Brasil;
2.2- Ocorreu no mês de março o acolhimento das novas turmas de residentes dos programas de residência médica e multiprofissional do
HUGOL;
2.3 - No mês de abril houve a Inauguração do serviço de Hemodinâmica, Dr. Paulo de Siqueira Garcia, com 19 leitos de suporte
(estabilização e observação), e também outros 40 leitos, sendo 10 de Unidade de Terapia Intensiva e 30 para internações;
2.4 - Implantação do Serviço de Enfermagem em Cardiologia, com realização de atividades voltadas para o serviço de cardiologia
intervencionista iniciado em Abril/18;
2.5 - Em julho houve o monitoramento das ações implantadas no serviço de urgência e emergência através da metodologia Lean, com
vistas à melhoria contínua dos processos do cuidado voltado ao paciente desde a sua classificação de risco até sua alta da unidade de
urgência;
2.6 - acompanhamento do HUGOL na visita da Instituição Acreditadora na unidade CRER;
2.7 - treinamentos através de simulação realística para a aplicação dos protocolos de realização de cirurgia segura e identificação do
paciente;
3 – CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPATAÇÃO DR. HENRIQUE SANTILLO
3-1 - Melhorias estruturais;
3-2 - O CRER realizou um Workshop de Planejamento Estratégico voltado para os gestores e colaboradores multiplicadores da Instituição
e do Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária e Reabilitação Santa Marta (HDS).
3-3 -CRER divulgou as inscrições para o Programa de Treinamento Avançado em Cirurgia da Coluna Vertebral;
3-4 - Secretário de Estado da Saúde lançou planejamento estratégico da AGIR, CRER, HDS e HUGOL para 2018-2019;
3-5 - Novo Centro de Diagnóstico do CRER: mais humanização no atendimento com espaços amplos e modernos;
3.6 - 319 dispositivos ortopédicos são entregues a população de São Luís de Montes Belos /GO;
3.7 - Visita do Secretário de Estado da Saúde de Rondônia;
3.8 - Curso de Gerenciamento por processos para líderes do CRER;
3.9 - CRER amplia seu horário de atendimento através do Programa + Saúde, do Governo de Goiás;
3.10 - A comunicação e a construção da cultura de segurança do paciente;
3.11 - CRER é pioneiro no programa 3º Turno;
3.12 - Pacientes do CRER se destacam no esporte como atletas de alto nível;
3.13- CRER já realizou mais de mil procedimentos dentro do programa estadual “Terceiro Turno da Saúde”;
3.14 - CRER se prepara para desafio da acreditação internacional;
3.15 - Diretora do CRER é reconhecida por luta pela pessoa com deficiência;
3.16 - Início de auditoria para recertificação da ISO 9001 no CRER;
3.17 - CRER é recomendado para recertificação da ISO 9001:2015;
3.18- Equipe do Instituto de Angiologia de Goiânia visita CRER para conhecer Gerenciamento de Resíduos Sólidos do hospital;
3.19 - Assistência Medicamentosa do CRER é referência para hospital do Mato Grosso;
4 – CENTRO ESTADUAL DE ATENÇÃO PROLONGADA E CASA DE APOIO CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE
4.1 - Alvará Sanitário e Certificado de Conformidade dos Bombeiros;
4.2- SCIH promove treinamento sobre descarte correto de resíduos;
4.3 - Reunião Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA);
4.4 – Diversas Oficinas de Artesanatos para pacientes
4.5 – Processo Seletivo CEAP-SOL atrai 740 candidatos;
4.6 – Curso de atualização sobre Parada Cardiorrespiratória para equipe de Enfermagem;
4.7 – Visita da Secretária Municipal de Saúde de Goiânia Dra. Fátima Mrué.
5 – HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS DR. ANUAR AUAD
5.1 – Aniversário de 41 anos HDT
5.2 – Alvará Sanitário e Certificado de Conformidade dos Bombeiros;
5.3 – Campanha Multivaçinação contra H1N1;
5.4 – Início do atendimento ao 3º turno;
5.5 – Obtenção do Selo de Qualidade ONA2;
5.6 – Evento do IBROSS em São Paulo – 20 anos do modelo de OSS;
5.7 – Reunião de assinatura do termo de compromisso com PROADI na SES;
5.8 – Reunião do Proadi em São Paulo
5.9 – 18ª SIPAT
6 - HOSPITAL ESTADUAL MATERNO INFANTIL
6.1 – Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal (UCIN)
a) Troca do piso cerâmico e instalação de bate macas;
b) Retirada de infiltrações, pintura e troca de iluminação;
c) Troca de painel elétrico e identificação do mesmo;
d) Substituição da parte elétrica.
6.2 – Centro de Referência de Imunobiológicos Especializados (CRIE)
a) Retirada de infiltrações;
b) Troca de espaços físicos dentro da área destinada ao CRIE;
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c) Construção de consultório humanizado para atendimento aos pacientes;
d) Construção de recepção específica;
e) Construção de sala específica para câmara de vacinas;
f) Aquisição de nova câmara de vacinas;
6.3 – Corredores piso superior
a) Correções de paredes danificadas;
b) Pintura;
c) Instalação de bate marcas de PVC;
6.4 – Cozinha e Refeitório
a) Retirada de pisos e revestimentos;
b) Reforma em andamento;
6.1.1 – Como atividades realizadas destacaram a participação e manutenção dos seguintes projetos e referências:
a) Projeto Apice On - Aprimoramento e Inovação no Cuidado e Ensino em Obstetrícia e Neonatologia - MS;
b) Projeto SIGA BEBÊ – SES/SUS;
c) Projeto de Desenvolvimento Gerencial Integrado da Linha de Atenção as Urgências no Ambiente intra-Hospitalar – Hcor/MS/SUS;
d) Projeto Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis – PGRS;
e) Manutenção do Projeto Canguru;
f) Planejamento Familiar com Inserção de DIU Pós Parto e Puerpério e Treinamento para Médicos do Estado de Goiás – MS;
g) IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da Criança;
h) Referência no Tratamento de Hemagiomas e Linfohemagiomas;
i) Referência para Gemelaridade Imperfeita – Siameses;
j) Referência em Banco de Leite Humano – Padrão Ouro;
k) AVVS – Acolhimento a Vítima de Violência Sexual;
l) Referência para Abortamento Legal;
m) CRIE – Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais;
n) CERFIS – Centro Reabilitação de Fissuras Lábio Palatinas;
o) Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia, Ultrassonografia Obstétrica, Pediatria, Neonatologia, Terapia Intensiva Pediátrica,
Enfermagem Obstétrica;
p) Apresentação de Trabalhos em 2018;
p.1 - FIGO – Congresso Internacional de Ginecologia e Obstetrícia;
p.2 - Congresso Brasileiro de Perinatologia SBP;
p.3 - XVI Congresso Brasileiro de Controle a Infecção e Epidemiologia;
p.4 - CAPCO – Congresso de Atualização em Pediatria do Centro Oeste;
p.5 - Jornada Goiana de Ginecologia e Obstetrícia;
7 – HOSPITAL ESTADUAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES
Quanto ao Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora De Lourdes, destacamos a conservação da estrutura predial existente
conforme as possibilidades permitidas pelos órgãos fiscalizadores e contratantes. Em tempo ressaltamos que há um projeto aprovado
para Reforma geral da HEMNSL já aprovado pela Vigilância Sanitária Municipal, e que aguarda a liberação da Prefeitura Municipal de
Goiânia. Após isso serão iniciadas as obras conforme cronograma físico financeiro a ser determinado por esta Secretaria.
7.1 – Como atividades realizadas destacaram a manutenção dos seguintes projetos e referências:
a) Projeto Parto Adequado;
b) IHAC – Iniciativa Hospital Amigo da Criança;
c) Campo de Residência em Enfermagem Obstetrícia.
8 – HOSPITAL DE ESTADUAL URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA
8.1 – Investimentos
a) Reforma da recepção do Pronto Atendimento;
b) Adequação do abrigo de resíduos;
c) Projeto HUAPA Família – UTI, Paciente e Equipe: Acolhendo com Intensidade;
d) Credenciamento da residência de Ortopedia do HUAPA pela SBOT;
e) Adequação de estrutura da sala SND.
8.2 – Manutenção e Conservação
a) Reforma e manutenção realizada na sala de estoque e coordenação do SND;
b) Manutenção e retirada da infiltração das paredes (SND);
c) Instalação de revestimento cerâmico (SND);
d) Climatização da sala da coordenação;
e) Reforma da recepção de internação;
f) Substituição das pastilhas das paredes;
g) Manutenção e retirada de infiltrações;
h) Substituições dos revestimentos dos banheiros;
i) Serviços de Pinturas das paredes, portas e portais;
j) Correção de sistema de iluminação;
k) Identificação do local com placas de sinalização;
l) Reforma das poltronas, com troca de espuma e revestimento;
m) Realização de calçamento de uma área capaz de abriga contêineres;
n) Criado uma área para lavação dos carros de transporte de resíduos com estruturação elétrica, hidrossanitária fornecendo água potável
e rede de efluentes;
o) Realizado contrato para locação de 03 contêineres especiais capazes de abrigar resíduos, separando-os por classe;
p) Locação de du8as tendas capazes de abrigar carros de transporte de resíduos e outra para lavação desses carros;
q) Foi realizada a identificação de ambientes e a sinalização de corredores;
r) Manutenção e reforma dos corredores, onde foram realizadas pinturas de portas, portais, paredes e troca de bate macas de madeira
por material resistente e lavável.
8.3 – Atividades e eventos realizados no ano de 2018
a) Blitz de Segurança com o tema “ADOMOS”;
b) Acolhimento de novos estagiários;
c) Abertura do Projeto “Peso Certo”;
d) Palestra sobre o Gerenciamento de resíduos;
e) Campanha de Higienização das mãos;
f) Capacitação aos maqueiros da Unidade;
g) Campanha “Diga não à desnutrição”;
h) Palestra sobre Violência Interpessoal;
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i) Campanha “Setembro Amarelo”;
j) Campanha “Novembro Azul”.
9 – HOSPITAL ESTADUAL ALBERTO RASSI
9.1. PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS / MELHORIAS REALIZADAS PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICAÇÃO NÍVEL 3 - ONA
a) Implantação do Escritório da Qualidade;
b) Implantação de painel de Gestão à vista com identificação e classificação dos riscos, implementação e acompanhamento das barreiras
de segurança definidas, principais processos desenhados e protocolos implantados;
c) Estruturação de sistemática para avaliação do corpo clínico;
d) Acompanhamento e Gerenciamento de protocolos multiprofissionais;
e) Avanço na implantação do Prontuário e certificação eletrônica em todo o hospital garantindo maior segurança nos processos voltados
para a assistência ao paciente e comunicação entre os profissionais;
f) Disseminação dos conceitos de incidência, ocorrência e eventos adversos por meio do Núcleo de Segurança do Paciente, em
conformidade com o sistema de notificação, promovendo ações de incentivo às notificações de eventos na instituição;
g) Desenvolvimento do Plano de Custos Hospitalares e acompanhado por meio do painel Gestão a vista;
h) Fortalecimento do protocolo de transporte institucional e movimentação segura dos pacientes assistidos na unidade;
i) Promoção de discussão multiprofissional dos casos clínicos e desenvolvimento de Planos terapêuticos semanalmente;
j) Gerenciamento dos leitos da unidade, com o acompanhamento dos tempos de permanência e estabelecimento de planos de cuidado
voltados para agilizar a desospitalização dos pacientes.
9.2 - PONTOS FORTES ELENCADOS NA VISITA DE CERTIFICAÇÃO ONA 3:
• Reunião semanal da alta direção para alinhamento do planejamento estratégico – “Roda de Conversa”;
• Ações de humanização disseminadas pela organização (“Sarau do HGG”, “Dose de Letras“, “Semana do Riso“);
• Eventos de promoção à saúde através de ações sociais – Palestras para comunidade no Dia Mundial do Rim, Dia Mundial do
Hipertenso, Dia do Parkinsoniano;
• Modelo de inclusão dos pacientes com restrição em ações de humanização da organização (como, por exemplo, barraca de pipoca
hipossódica para pacientes com restrição alimentar);
• Ações de conscientização da população e colaboradores para as práticas de cidadania – “Multa Moral” para sensibilizar sobre vagas de
deficientes e idosos;
• Modelo de comunicação institucional através de painéis e identidade visual da organização;
• Modelo de comunicação efetiva com o paciente “Programa Gestão Cidadã”;
• Sistemática de visualização da equipe cuidadora pelo paciente e familiares (“Totem” com escalas de profissionais);
• Publicações de artigos científicos em congressos internacionalmente reconhecidos (“Congresso ISQua - International Society for Quality
in Health Care);
• Reconhecimento das práticas de qualidade e humanização através do Prêmio Saúde da Editora Abril;
• Estruturação hierárquica de gestão médica das Unidades de Terapia Intensiva;
• Reunião multidisciplinar de discussão de indicadores assistenciais com ações efetivas na segurança do paciente crítico;
• Reorganização Interna da gestão de leitos da Unidade de Terapia Intensiva para otimização da capacidade instalada;
• Modelo de passagem de casos críticos entre o corpo clínico da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – “check list” de passagem de caso
crítico;
• Modelo de treinamento junto aos residentes médicos, para mitigação dos casos de pneumotórax nos procedimentos de passagens de
cateteres centrais;
• Modelo de reunião multidisciplinar com a equipe cirúrgica para mitigação dos índices de cancelamento cirúrgico, com ações efetivas de
redução;
• Disponibilização de certificação digital para a totalidade dos colaboradores da organização;
• Modelo de inclusão dos pacientes elegíveis ao Protocolo de Sepse, através do sistema informatizado;
• Cultura de gerenciamento de Protocolos de forma disseminada pela organização;
• Modelo de gestão participativa com as equipes operacionais para melhorias das condições de trabalho – “Projeto Ideias não param”;
• Sinalização e interação junto à Secretaria do Estado de Saúde para regulação do paciente cirúrgico de forma equivocada, com efetivas
ações de melhorias;
• Utilização de ações junto ao paciente, para redução de absenteísmos das consultas ambulatoriais (Termo de compromisso para
realização de consulta ambulatorial);
• Modelo de disseminação das práticas de qualidade e segurança pela organização através do jornal digital – “Qualito informa”;
• Reuniões de “follow up” do SCIH (Serviço de Controle de Infecção Hospitalar) com especialidades cirúrgicas, para divulgação da adesão
as práticas de antibiótico profilaxia e ações efetivas para aumento das mesmas;
• Envolvimento do paciente com as práticas de higienização das mãos;
• Práticas de acompanhamento de higienização das mãos através de câmeras;
• Participação multidisciplinar da organização em programas pós-alta para acompanhamento do paciente (como por exemplo: PCCO -
Programa de Controle de Cirurgia da Obesidade);
• Modelo de estruturação do Programa Multidisciplinar para acompanhamento de feridas;
• Qualidade da estruturação da Comissão de Cuidados Paliativos;
• Realização de alimentação de conforto para pacientes em terminalidade;
Qualidade das ações do laboratório de análises clínicas para investigação de erros do controle de qualidade externo (“Check list”
investigatório de possíveis erros);
• Qualidade das orientações farmacêuticas para os pacientes (utilização de cartão de alta);
• Qualidade das ações do serviço de nutrição e dietética para envolvimento do paciente nas práticas seguras de alimentação (Campanha
“Sal de Erva”);
• Ações de conscientização ambiental através de práticas de segregação de papel reciclado, com reversão de compras de presentes,
roupas e alimentação para crianças carentes.
9.3 - PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS EM 2018
• No dia 17 de Janeiro/2018 foi realizada a primeira edição do projeto Saúde na Praça de 2018, aberta ao publico e com o tema: “Não tire
férias da sua saúde”;
• Em 31 de Janeiro/2018 foi realizada, através do Projeto Arte no HGG, a exposição coletiva Poética Contemporânea, com obras dos
artistas Brenda Lee, Carlos Catini e Pedro Galvão;
• Foi implantada uma nova portaria de acesso para garantir a segurança e o conforto dos pacientes e familiares. Os novos fluxos
passaram a ser adotados no dia 7 de Fevereiro/18. Ao todo, são quatro portarias: A, B, C e D. A Portaria C passou a receber internações
e altas de pacientes acamados e em cadeiras de rodas; entrega de óbitos; acolhimento de familiares de pacientes que foram a óbito;
• No dia 8 de Fevereiro/18, a população recebeu orientação de alguns profissionais do Hospital Alberto Rassi sobre saúde sexual. Na
ocasião foram disponibilizados testes rápidos de sífilis;
• Um videogame modelo X-Box foi disponibilizado aos pacientes do Hospital Alberto Rassi - HGG, com o objetivo de complementar o
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tratamento fisioterapêutico a pacientes com problemas neurológicos e portadores de doenças ou limitações motoras;
• O Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG realizou no dia 27 de Fevereiro/18, a solenidade de encerramento e confraternização dos
Programas de Residência Médica e Multiprofissional da unidade. Ao todo foram 49 formandos, sendo 41 médicos e 8 multiprofissionais
que receberam o título de especialistas no HGG, que é certificado como Hospital Ensino pelo Ministério da Saúde e Ministério da
Educação;
• A hotelaria hospitalar do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG teve 100% do seu enxoval renovado. Lençóis, fronhas, pijamas,
toalhas, cobertores, campos cirúrgicos de todos tamanhos, capote cirúrgicos unissex e capa de maca estiveram entre as aquisições, com
destaque para colcha de microfibra adquirida para as unidades de internação;
• No dia 6 de Março/18, os pacientes e acompanhantes do Hospital Estadual Alberto Rassi participaram da oficina de arte ministrada pelo
professor da Escola de Artes Visuais, Alexandre Liah. A atividade, que aconteceu no jardim da solistência, contribuiu para o bem-estar
dos pacientes por meio de um ambiente acolhedor e serviu como forma de resposta aos tratamentos de saúde;
• O Hospital Estadual Alberto Rassi, em parceria com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, promoveu no dia 8 de Março/18, o evento em
comemoração ao Dia Mundial do Rim;
• No dia 28 de Março/18 foi entregue três importantes obras no HGG: A Unidade Coletora de Sangue; A Central de Material Esterilizado,
com equipamentos de última geração; e o novo auditório com galeria de arte;
• A partir do dia 23 de Abril/18, o Hospital Estadual Alberto Rassi passou a oferecer consultas e exames em um terceiro turno de
atendimento, das 19h às 23h e aos sábados, assim como cirurgias nesses períodos. O objetivo do Programa intitulado “3º Turno da
Saúde”, foi expandir a oferta de procedimentos eletivos nos hospitais estaduais e desafogar as demandas por consultas, exames e
cirurgias.
• A solenidade de entrega do Certificado ONA 3 ao Hospital Estadual Alberto Rassi, foi realizada no dia 10 de Maio/18, no auditório Luiz
Rassi.
• Em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Digestiva, o Hospital Estadual Alberto Rassi - HGG promoveu no dia 29 de Maio/2018, mais
uma edição do projeto Saúde na Praça. Foram oferecidos diversos serviços gratuitos como aferição de pressão arterial, testes de
glicemia e orientações com nutricionistas, fonoaudiólogos e gastroenterologistas.
• O Hospital Estadual Alberto Rassi promoveu no dia 06 de Junho/18, a abertura da nova exposição contemplada pelo projeto “Arte no
HGG”. Nesta edição, 70 telas da coletiva MAG Itinerante foram recebidas na unidade hospitalar com uma solenidade que contou com
artistas plásticos, familiares, colaboradores e autoridades do governo. As telas expostas reuniram três coleções do acervo do Museu de
Arte de Goiânia - MAG, agrupando obras de diferentes épocas, modalidades, técnicas e estilos.
• Foi lançado, no dia 21 de Junho/2018, o Serviço de Reabilitação Cardíaca para usuários do SUS no Hospital Alberto Rassi - HGG. O
serviço conta com equipe multiprofissional composta por cardiologista, fisioterapeuta e educador físico, para atender pacientes
cardiopatas com doenças como: insuficiência cardíaca, revascularização percutânea, transplante cardíaco, valvopatias e doença arterial
coronariana, entre outras.
• Com o objetivo de alertar a população sobre os sintomas que podem indicar o diagnóstico de asma, além de orientar sobre como
prevenir às crises, o Hospital Estadual Alberto Rassi promoveu no dia 21 de Junho/2018, mais uma edição do projeto Saúde na Praça. A
atividade alusiva ao Dia Nacional de Combate à Asma ofereceu serviços gratuitos como aferição de pressão e teste de diabetes, além de
orientações com profissionais. No total, foram realizados 225 atendimentos.
• No dia 27 de Junho/2018, foi inaugurado o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes - CEAD, unidade anexa ao Hospital Estadual
Alberto Rassi – HGG que ofertará à população um atendimento multidisciplinar, com serviço de psicologia, fisioterapia, neurologia,
enfermagem, serviço social, médicos e nutricionistas.
• O Hospital Estadual Alberto Rassi foi escolhido para participar do modelo de certificação europeu da Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía no Brasil. O coordenador do Centro de Terapia Intensiva – Dr. Marcelo Rabahi, representou a unidade no dia 19 de Julho/18,
em cerimônia realizada pelo Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde - IBES, em Salvador, em homenagem às instituições pioneiras
no programa europeu de acreditação ACSA.
• No dia 26 de Julho/18, O Hospital Alberto Rassi – HGG lançou o Serviço Estadual de Transplantes Hepáticos, com a realização no
último dia 19 do primeiro transplante de fígado no Estado.
• Em mais uma edição do evento Saúde na Praça, no dia 27 de Julho/2018, o tema abordado foi ”o Dia Mundial de Luta contra Hepatites
Virais”. Foram oferecidos serviços gratuitos de aferição de pressão, testes rápidos para detecção de hepatite B e C, além de orientações
com nutricionistas e gastroenterologistas, que informaram a população sobre alimentação saudável e como ela pode ser utilizada para
prevenir a doença. Durante todo o evento foram atendidas 240 pessoas.
• O Hospital Estadual Alberto Rassi realizou no dia 03 de Agosto/2018, uma edição especial do Saúde na Praça alusivo ao Dia do
Pulmão. O evento fez parte do XXXIX Congresso Brasileiro de Pneumologia e Tisiologia.
• O Hospital Estadual Alberto Rassi promoveu no dia 11 de outubro/2018, mais uma edição do projeto Saúde na Praça, com o tema:
“Obesidade como fator de risco para câncer de mama”, já que neste mês se realiza a campanha Outubro Rosa e também o Dia Mundial
de Combate à Obesidade.
• O Hospital Estadual Alberto Rassi assumiu mais um compromisso com a Segurança e Qualidade do Atendimento, se tornando
integrante do projeto “Implantação da Técnica de Videolaparoscopia em procedimentos de Gastroplastia nos hospitais nacionais com
habilitação em alta complexidade ao paciente portador de obesidade”, do PROADI-SUS do Ministério da Saúde. O projeto é realizado em
parceria com Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que no dia 7 de Novembro/18, enviou profissionais para explicar os detalhes e fazer um
diagnóstico do HGG.
• No dia 14 de Novembro/18 em alusão ao Dia Mundial do Diabetes, o Hospital Estadual Alberto Rassi, por meio do Centro Estadual de
Atenção ao Diabetes, promoveu uma manhã de serviços gratuitos para a população. Na ocasião, 317 (trezentas e dezessete) pessoas
receberam atendimentos que incluíram orientações com nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, endocrinologistas,
além de aferição de pressão arterial, cálculo de IMC e teste de glicemia.
• O Hospital Estadual Alberto Rassi, em parceria com o Hemocentro de Goiás, realizou no dia 24 de Novembro/18, a quinta edição do
evento Doe Sangue ao Som do Rock. O evento fez parte das ações em celebração à Semana do Doador de Sangue Voluntário.
10 – HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIAS DE ANÁPOLIS DR. HENRIQUE SANTILLO
- Substituição e ampliação da Central de gases medicinais:
a) Novo prédio para abrigo dos maquinários e cilindros backup;
b) Novo sistema de geração de vácuo;
c) Novo sistema de geração tratamento de ar condicionado.
d) Abertura de 02 (duas) novas salas de cirurgia e centro de recuperação pós anestésica com 08 (oito) leitos;
e) Substituição dos sistemas de bombas de combate a incêndios;
f) Instituição e treinamento da brigada de combate à incêndios;
g) Ampliação das dependências de produção do SND;
h) Recuperação da condição de operação do SPR;
i) Reforma completa da UTI2 adequando-a para 06 leitos;
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j) Reforma e ampliação do bloco B, área Administrativa;
k) Substituição das portas de acesso às recepções Administrativas e do Pronto Socorro, utilizando fechamentos em vidro temperado,
mais seguro na prevenção de acidentes/incidentes;
l) Equipagem e abertura de novas áreas de UTI, com aumento de 15 novos 15 (quinze) leitos;
m) Equipagem e abertura do novo posto de enfermagem 4;
n) Substituição das portas de 12 (doze) quartos de enfermagem 4 com a finalidade de melhoras no espaço de movimentação interna;
o) Instalação de novo Grupo Moto Gerador e sistema de “ NO BREAK “ para áreas de suporte a vida;
p) Adequação da sala para instalação de novo Tomógrafo Computadorizado, advindo de emenda parlamentar;
q) Adequação da área de CME;
r) Adequação de sala para pequenos procedimentos e retorno de pacientes de ortopedia;
s) Adequação de sala para preparo de medicações no setor de ortopedia;
t) Aquisição de novo sistema de telefonia;
u) Aquisição de novo sistema de servidores de dados;
v) Aquisição de novo sistema de transmissão de dados por fibra óptica;
x) Substituição/instalação de novas telas de proteção contra insetos nas janelas;
z) Instalação de novos bebedouros de água gelada nos corredores do HUANA.
11 – HOSPITAL DE URGÊNCIA DA REGIÃO SUDOESTE DR. ALBANIR FALEIROS MACHADO
- Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Engenharia Clínica e Manutenção Predial;
- Implantação do sistema de monitoramento eletrônico com Circuito Fechado – CFTV;
- Implantação do serviço de armazenamento e distribuição de imagens PACS;
- Implantação de um novo organograma para os cargos de Diretoria, incluindo o cargo de Diretor Multidisciplinar, com intuito de melhorar
a prestação de serviços médicos e conseqüentemente a assistência aos pacientes;
- Aquisição de novos equipamentos de imagens, tais como:
a) 01 (um) Equipamento de Ultrassom com transdutor transesofágico, linear, convexo, endocavitário, com aplicação nas áreas de
cardiologia, obstetrícia, ginecologia, urologia, medicina interna, sacular, ecocadiograma adulto e músculo esquelético;
b) 01 (um) Arco Cirúrgico;
c) 08 (oito) Desfribiladopres;
d) 04 (quatro) mesas cirúrgicas;
e) 02 (dois) equipamentos de Raio-X fixos e 02 (dois) móveis.
- Implantação do serviço de radiologia digital, que conta com o armazenamento e distribuição de imagens através do Sistema PACS.
12 – HOSPITAL ESTADUAL DE JARAGUÁ SANDINO DE AMORIM
- Reforma geral na recepção, consultórios, ambulatórios, enfermarias, farmácias e demais áreas do Hospital;
- Reestruturação da sala de emergência;
- Reforma do Centro Cirúrgico, com aquisição de novos equipamentos, como carro de anestesia, bisturis, ventiladores, monitores;
- Aquisição de equipamentos eletromédicos, como monitores muliparametricos, bomba de infusão e ventilador pulmonar para sala de
emergência;
- Aquisição de 48 (quarenta e oito) camas;
- Aquisição de 10 (dez) longarinas de 05 (cinco) lugares e 20 (vinte) longarinas de 04 (quatro) lugares para recepção principal;
- Aquisição de 16 (dezesseis) armários, 25 (vinte e cinco) mesas, 49 (quarenta e nove) cadeiras, 48 (quarenta e oito) prateleiras, 01 (um)
bebedouro, 02 (dois) filtros e outros bens móveis, com intuito de promover a ergonomia e humanização para os colaboradores e
pacientes;
- Aquisição de 34 (trinta e quatro) aparelhos de ares condicionados para climatização de todo ambiente hospitalar;
- Adequação do laboratório de análises clínicas com equipamentos modernos, com a realização de exames não realizados no hospital
anteriormente, exemplo da Gasometria;
- Implantação dos serviços de Engenharia Clínica e Manutenção predial;
- Implantação do sistema de monitoramento eletrônico com Circuito Fechado – CFTV;
- HOSPITAL ESTADUAL DE PIRENÓPOLIS ERNSTINA LOPES JAIME
- Readequação da agenda cirúrgica, facilitando o cumprimento das metas:
- Capacitação e desenvolvimento multiprofissional com treinamentos dos protocolos assistenciais;
- Instalação e utilização do aparelho de videolaparoscopia;
- Obtenção e Acreditação Hospitalar ONA 1 e preparação para obter a Certificação da Acreditação Hospitalar ONA 2;
- Adaptação da área com redário para colaboradores;
- Reestruturação das vagas de estacionamento para colaboradores;
- Criação de ambiente humanizado e adequado para realização de prescrição médica;
- Adequação da nova sala de reunião;
- Cobertura da garagem da ambulância;
- Readequação do Setor de Nutrição;
- Melhoria e treinamento na Gestão de Custos;
- Alcançou índice de satisfação do usuário de 95%.

AÇÃO: 2138 - 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
Campanha educativa em vigilância sanitária, ambiental e saúde do trabalhador realizada:
102 Campanhas educativas em vigilância sanitária de produtos com objetivo de assegurar o consumo seguro de produtos sujeitos à
Vigilância sanitária.
Seminário Cerrado Livre de Agrotóxicos;
Campanha educativa na feira Agro Centro-Oeste familiar 2018;
Implantação do projeto Semeando Saúde nos municípios de Cristalina e Posse para realização de atividades educativas relacionadas aos
agrotóxicos nas escolas rurais;
Apresentação do projeto água tratada um direito de todos em evento realizado no dia mundial da água em Mossâmedes;
- Idealização e construção do painel de informação no Conecta SUS projeto Poseidon;
- Realização de oficina dos programas ambientais para os técnicos das regionais objetivando melhor atuação na comunicação dos riscos
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ambientais;
Agravos e doenças relacionadas a saúde do trabalhador reduzidas.
Essa ação é diferente das demais, visto que, o objetivo é orientar os profissionais a notificar as doenças e agravos relacionados ao
trabalho, que na maioria das vezes são subnotificados, assim, a tendência é um aumento das notificações dos casos e não a redução.
Porém, esse aumento nos direciona para identificar onde estão ocorrendo mais os casos e priorizar as ações de promoção, prevenção e
vigilância em Saúde do Trabalhador.
Fiscalização e Inspeção Sanitária, Ambiental e de Saúde do Trabalhador:
Fiscalização e controle sanitário de da comercialização, distribuição e fabricação de produtos sujeitos à Vigilância sanitária (alimentos,
cosméticos, medicamentos, produtos para saúde e saneantes).
Vigilância pós comercialização com execução de programas de monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos à vigilância sanitária
que são comercializados no Estado.
Inspeções investigativas em atendimento à denúncias de irregularidades em empresas e das queixas técnicas e eventos adversos aos
produtos sujeitos à vigilância sanitária.
Inspeções para Certificação em Boas Práticas de Fabricação para Indústrias Farmacêuticas, Indústrias de produtos para saúde e
Indústrias de cosméticos no Estado.
Desenvolvimento do Projeto de qualificação das envasadoras de água mineral do Estado de Goiás.
Totalizando 429 ações de Fiscalização e inspeção sanitária na vigilância sanitária de produtos.
Atendimento de 100% das denúncias relacionadas à ambientes e processos de trabalho, provenientes da Ouvidoria da SUVISA e SES,
Ministério da Saúde, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público, Tribunal Regional do Trabalho, Cerests, Trabalhadores e
Sindicato.
Doenças relacionadas a causas ambientais reduzidas:
A Coordenação de Vigilância Saúde Ambiental não tem dados suficientes em sistemas de informação para relacionar as doenças
relacionadas a causas ambientais reduzidas. Contudo trabalhamos no sentido de estimular o aumento das notificações dessas doenças a
fim de haja um retrato real da situação.

OBSERVAÇÕES
CEREST
Capacitação aos profissionais de saúde das Unidades de Referência, sobre o agravo Acidente de Trabalho com Exposição a Material
Biológico, em relação ao Protocolo específico, atualizado em janeiro de 2018, presencial (03) e (ou) via Conecta-SUS (5).
Capacitação in loco, para as equipes dos Cerest Regionais, Atenção à Saúde, CMS, CISTT Municipal e Regional de Saúde do município
sede de Cerest, sobre notificação das doenças e agravos relacionados ao trabalho e programas/projetos prioritários (PETI, Pró-Catador e
Fortale-SER).
Capacitação aos profissionais de saúde dos municípios (Cristalina e Goianápolis) sobre o agravo intoxicação exógena relacionada ao
trabalho.
Oficina de Consulta Pública para as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho, com
participação de 119 profissionais de CAPS e áreas afins.
Palestras sobre uso de Equipamentos de Proteção Individual e Ginastica Laboral para Trabalhadores (Catadores de Material Reciclável)
de 07 Cooperativas em Goiânia, contemplando 129 Cooperados.
Curso de Análise de Situação em Saúde do Trabalhador para as equipes dos Cerest Estadual, de Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Itumbiara
e Ceres, CES, CISTT e CMS de Goiânia, contemplando 26 profissionais.
SAÚDE DO TRABALHADOR
Capacitação de Vigilância em Saúde do Trabalhador das Populações expostas à ao Benzeno em Ceres, Aparecida de Goiânia e Goiânia;
Oficina de Vigilância em Saúde do Trabalhador das Populações Expostas à Sílica em Anápolis, Cocalzinho, Cezarina, Edealina, Regional
Centro Sul e Pirineus;
Oficina de Inspeção Sanitária em Saúde do Trabalhador em Cezarina, Edealina, Cidade de Goiás e municípios vizinhos;
Capacitação em Análise de situação de Saúde em 14 Regionais de Saúde;
Apoio Técnico na análise situação de Saúde do Trabalhador em 03 Cerests Regionais;
Realizadas 26 Capacitações de Vigilância em Saúde do Trabalhador em 13 municípios;
Elaboração de 17 relatórios técnicos de fiscalizações do Projeto de Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador de Populações
Expostas ao Benzeno nos municípios de Aparecida de Goiânia e Ceres;
Elaboração de 12 relatórios técnicos de Fiscalizações em Cerâmicas no Distrito de Campo Limpo de Goiás, Alêxania, Edéia, Edealina e
Cezarina
Realização de campanha educativa para população exposta ao benzeno nos municípios de Formosa e Aparecida de Goiânia:
Ação realizada por meio das seguintes estratégias: entrevistas em rádios, elaboração e distribuição de material educativo e realização de
2 reuniões públicas.
Confecção de materiais gráficos para campanhas educativas em saúde do trabalhador: 20.000 Flyers e 2000 Folders
Foram realizadas capacitações com técnicos dos municípios sobre o sistema sisagua para melhor inserção e monitoramento da
qualidade de resultados;
Capacitação em Ceres e Rialma sobre o projeto benzeno;
Capacitação sobre sílica (Projeto Sílica) nos municípios de Cezarina, Campo Limpo e Edealina.
Realização de inspeções sanitárias em saúde do trabalhador em conjunto com a Vigilância em Saúde Ambiental, Vigilância Sanitária
Municipal, Cerest Regional, Regional de Saúde e Sindicatos dos Trabalhadores.
Foram realizadas em 2018 fiscalizações sanitárias em saúde do trabalhador nos municípios de Aparecida de Goiânia (4), Alexânia(2),
Anicuns (2), Aragarças (1), Catalão(1), Caldas Novas (5), Campos Belos de Goiás (2), Campo Limpo de Goiás (8 ), Ceres (6), Cesariana (
7), Cristalina (12), Bela Vista de Goiás (3), Cocalzinho ( 5), Davinópolis (1), Edéia (2), Edealina ( 4), Formosa (2), Goiatuba (3), Goianira
(2), Hidrolina (1), Iaciara ( 2), Ipameri (3), Itaberaí (2), Anápolis(4), Luziânia (1), Marilândia (1), Porangatu (1), Jataí (1), Piracanjuba (3),
Ouvidor (1), Morrinhos (1), Montes Claros de Goiás (2), Rio Verde ( 1), São Luís de Montes Belos (1), Três Ranchos(1) e Senador
Canedo (7).
Realização de inspeções sanitárias em saúde do trabalhador em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, Cerest Regional, Regional
de Saúde, ACS e ACS e Sindicatos dos Trabalhadores.
a) Foram realizados em 2018 o controle e fiscalização sanitária, orientação técnica, apoio às ações municipais de vigilância sanitária,
capacitações em serviço, nas áreas de atuação da gerência, dentre outros, em 138 municípios goianos:
b) Atendimento das denúncias relacionadas à ambientes, serviços de saúde, serviços de interesse da saúde e segurança do paciente.
c) Foram realizadas 2.153 ações de fiscalização, inspeção e monitoramento, licenciamento sanitário, instauração de processo
administrativo sanitário, análise de fluxos e setores em projetos básicos de arquitetura, atividade educativa para a população, atividades
educativas sobre a temática da dengue, monitoramento de eventos adversos infecciosos - Sistema FORMSUS, monitoramento de
eventos adversos não infecciosos - Sistema NOTIVISA, nos estabelecimentos sujeitos à vigilância sanitária, tais como:
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Unidades de Hemoterapia, Serviços de Hemodiálise, Qualidade nos aparelhos de mamografia, Serviços de estética, Comunidades
Terapêuticas, Instituições de Longa Permanência para Idosos, Serviços de Verificação de Óbitos (SVO), IML, Clínicas de Preparação de
Corpos, Serviços Funerários, Salas de Velórios, Clínicas Veterinárias, Imunização e Controle de Pragas Urbanas, Comércio Ótico,
Unidades de Acolhimento, Albergues de crianças e adolescentes, Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (hospitais, unidade básica de
saúde, etc.), Laboratórios clínicos e de anatomia patológica, Serviços de Diagnósticos e Terapêutica (USG, Colonoscopia, Endoscopia de
Clínicas de Radiologia) com foco na segurança do paciente, Unidades de Tratamento Intensivo (UTI), Unidades de Tratamento Intensivo
(UTI), com foco na segurança do paciente; Escolas, Sistemas de Abastecimento de Água, Estabelecimentos de Estética, Pontos
estratégicos para prevenção da proliferação do mosquito transmissor da Dengue.
d) Fortalecimento e apoio técnicos, por meio da realização de inspeções sanitárias em conjunto com os fiscais dos municípios como
forma de treinamento e qualificação; acompanhamento de denúncias; em municípios com atividades de vigilância sanitária
descentralizadas no âmbito do SUS;
e) Foram realizadas 5.368 ações de Informação Toxicológica, sendo as ações de atendimento médico via 0800 646 4350 com notificação
e preenchimento de fichas de intoxicação e atendimento toxicológico humano, atendimento médico via 0800 646 4350 com notificação e
preenchimento de ficha de intoxicação e atendimento toxicológico animal, atendimento multiprofissional de informações gerais via
telefônica e e-mail, busca ativa para investigação e encerramento dos casos de atendimento toxicológico do estado via telefone, liberação
de soroterapia antiveneno (antiaracnídeo, antibotrópico, antibrotrópico/crotálico, antielapídico, antiescorpiônico) via SIES, atividade
educativa sobre a temática de acidentes por animais peçonhentos. Foram realizadas ainda a elaboração e divulgação do perfil
epidemiológico das intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos, para informar as áreas pertinentes, a fim de tomarem
providências quanto à promoção, prevenção e atendimento da população, além da promoção e ampliação das ações educativas sobre
intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos; Realizados eventos de Prevenção de intoxicação dos trabalhadores por
agrotóxicos e treinamento no preenchimento das Fichas de notificação.

AÇÃO: 2139 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO À
SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
Repasse da Contrapartida - Ano 2018: Repasse não realizado até o momento.
Pessoa privada de liberdade atendida com medicamento:
Sistema Prisional - Ano 2018: Realizada distribuição dos Exercícios de 2016 e 2017, Saldo Remanescente de 2014 e 2015.
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
Municípios contemplados com medicamentos p/programas estratégicos através de Planos de Contingência
Distribuídos medicamentos para Dengue , Zica e Chikungunya em atendimento aos Planos de Contingência do Estado - Ano 2018:
atendidos 217 municípios até o momento.
I- COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA/CEAF (Portaria nº 1.554/2018)
Nº de pacientes cadastrados na Unidade, até novembro de 2018: 163.971
Nº de pacientes atendidos na dispensação de medicamentos, no trimestre de 09/10/11 de 2018: 51.149
Nº de pacientes atendidos na dispensação de medicamentos, no mês de novembro/2018: 41.045
I - A Setores que entregam medicamentos aos pacientes, fora da Unidade:
1) Setor de Municípios:
Nº de municípios atendidos: 90
Nº de pacientes atendidos na dispensação de medicamentos, em novembro/2018: 5.382
2) Setor do Medclínica:
Nº de clínicas atendidas: 12
Nº de pacientes atendidos na dispensação de medicamentos, em novembro/2018: 1.558
3) Setor de Descentralização:
Nº de municípios atendidos: 141
Nº de pacientes atendidos na dispensação de medicamentos, em novembro/2018: 8.543
I-B Protocolos Estaduais
1) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica/DPOC
Medicamentos: Brometo de Tiotrópio 2,5mcg
Salmeterol 25/50 mcg/Fluticasona 125/250mcg
Brometo de Glicopirrônio 50mcg
Nº de pacientes atendidos pelo protocolo de DPOC, até novembro/2018: 12.255
2) Profilaxia da doença por citomegalovírus (CMV), em pacientes de alto risco, submetidos a transplante renal
• Medicamento: Valganciclovir 450mcg
• Nº de pacientes atendidos pelo protocolo de CMV, até novembro/2018: 08
3) Psoríase Moderada a Grave
• Medicamento: Ustequinumabe 45mg/0,5mL ou 90mg/mL
• Processo de aquisição em andamento na SES/GO.
II- Judicialização
1) Termo de Cooperação Técnica/TCT, celebrado entre o Estado e o Ministério Público Estadual, com vigência até 31/12/2018.
TCT suspenso em 16/07/2018, depois do valor contratado ter sido extrapolado.
Nº de pacientes atendidos pelo TCT,2018: 29.592
Valor gasto pelo TCT, até novembro/2018: R$ 45.084.002,28
2) Mandados de Segurança
Nº de pacientes atendidos por Mandados de Segurança,2018: 10.532
Valor gasto com mandados de Segurança, 2018: R$ 38.737.336,45
Serviços de atendimento Serviço de Atendimento Especializado - SAE
Contemplado com medicamentos para infecções oportunistas
Distribuição de Medicamentos para 12 SAE (inclusão SAE Aparecida de Goiânia e Cidade Ocidental).
AÇÃO: 2140 - VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Campanha educativa e preventiva em vigilância epidemiológica e imunização:
70 capacitações/campanhas/qualificações/ciclos de palestras/cursos/seminários/oficinas/encontros estaduais e municipais/mostras/ações
de saúde /atividades de campo, nas áreas de doenças transmissíveis e doenças e agravos não transmissíveis.
Campanhas de vacinação contra Influenza, HPV/ Meningite, Poliomielite e de Seguimento contra o Sarampo, mas não foi realizada por
falta de orçamento. No entanto, foram realizadas divulgações através de mídia espontânea por meio de veículos de comunicação como:
entrevistas, cards para divulgação no facebook da Secretaria Estadual de Saúde e coletivas com Secretário de Estado da Saúde.
Também foram realizadas capacitações para profissionais de saúde de forma presencial e via CONECTASUS.
Em Goiás a cobertura vacinal total de influenza alcançou 107,14,%, colocando o Estado em 1º lugar no ranking nacional. . Dos grupos
prioritários a maioria atingiu cobertura acima de 90%, como: Indígenas (210,64%), Professores (118,32%), Idosos (112,85%), Puérperas
(110,70%), Trabalhador de Saúde (124,71), Crianças (93,35%) e somente as Gestantes (89,55%) ficaram abaixo da meta preconizada
pelo Programa Nacional de Imunização. Dos 246 municípios do Estado, 236 atingiram cobertura vacinal maior ou igual a 90%,
representando uma homogeneidade de 95,93%.
Na campanha de vacinação contra Poliomielite e Sarampo, Goiás atingiu cobertura total de 100,27% e 99,56% respectivamente.
A cobertura vacinal da vacina HPV para meninas é de: D1 = 80,01% e D2 51,13%. Para os meninos é: D1 =45,60% e D2 = 15,65%.
Dados até Out.
Cobertura Vacinal Pentavalente.
Alcançou 56,46%. Este valor está abaixo da meta preconizada de 95%. A homogeneidade atingiu 23,98%, onde 59 municípios atingiram
cobertura vacinal maior ou igual a 95%. Os fatores que podem interferir para o não alcance da meta são: população super ou
subestimada, falta de busca ativa de faltosos, vacinação fora da faixa etária preconizada, falta de vacinação na zona rural e áreas de
difícil acesso, falta e erros de digitação das fichas do vacinado, falta da vacina no mês de fevereiro.
Agravos à saúde provocados por causas externas reduzidas
Avaliando a morbidade por Causas Externas referente ao período de Jan/2018 a setembro 2018 (33.583 internações) e comparando com
as internações do ano passado no mesmo período: Janeiro 2017 a Setembro 2017 (36.043 internações) observamos uma redução de -
6.8% no número de internações por Causas Externas no Estado de Goiás no período avaliado .
Observamos que houve diminuição da incidência da Coqueluche, de 12% no ano de 2018 em relação a 2017.
Doença meningocócica tipo C, houve uma diminuição de 41 % nos anos de 2017/18.
Crianças expostas aos virus HIV E HTLV atendidas com fórmula infantil.
Aquisição de fórmula infantil para crianças (0 a 9 meses) nascidas de mães que vivem com HIV e HTLV
A Coordenação de IST/Aids realizou monitoramento em IST/Aids nos 246 municípios.

OBSERVAÇÕES
Incidência dos agravos imunopreveníveis prioritários reduzidos
Para análise deste produto foram selecionados os agravos prioritários: Coqueluche e Doença meningocócica tipo C:
Observamos que houve diminuição da incidência da Coqueluche, de 12% no ano de 2018 em relação ao ano de 2017. A Coqueluche é
uma doença cíclica e vem acompanhando o perfil epidemiológico nacional do agravo.
A Doença meningocócica tipo C, houve uma diminuição de 41 % nos anos de 2017 e 2018. Essa diminuição pode ser atribuída a
introdução da vacina meningocócica C conjugada, principalmente na faixa etária menores de 5 anos, coberta pela vacina.
A maioria das faixas etárias atingiram cobertura vacinal de no mínimo 95%. Somente as crianças na faixa etária de 1 ano de idade não
atingiram os 95% tanto para poliomielite como para o sarampo.
AÇÃO: 2140 - VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS
Objetivo:
Promover a redução dos riscos e agravos, por meio das ações de promoção e prevenção em vigilância em saúde, incluindo campanhas
publicitárias.
Principais resultados alcançados em 2018:
INSTITUIÇÃO BENEFICIADA COM RECURSO PARA PREVENÇÃO DST/AIDS
Houve pactuação de repasses financeiros às ONG, entretanto, até novembro de 2018 o repasse
não havia sido executado pela SES.
CAMPANHA EDUCATIVA E PREVENTIVA NAS AÇÕES DE DST/AIDS
Não houve realização de campanhas publicitárias de mídia devido à não liberação de recursos financeiros.
CRIANÇAS EXPOSTAS AOS VIRUS HIV E HTLV ATENDIDAS C/FORMULA INFANTIL
Aquisição de fórmula infantil para crianças(0 a 9 meses) nascidas de mães que vivem com HIV e HTLV –Ano 2018: Até momento 11.280
latas de 400 gramas e 4.530 latas de 800 gramas, média de 95 crianças atendidas.
SUPERVISÃO/MONITORAMENTO DAS AÇÕES DE DST/AIDS REALIZADO
A Coordenação de IST/Aids realizou monitoramento em IST/Aids nos 246 municípios através das notificações feitas no SINAN e
preenchimento de questionário no Formsus.
Foram realizadas visitas técnicas em 6 (seis) Serviços de Assistência Especializada (SAE). Houve ampliação de dois SAE (Cidade
Ocidental e Aparecida de Goiânia).
Implantação e implementação da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP) no SAE de Anápolis, SAE de Aparecida de Goiânia e HDT.
Ampliação da rede de Profilaxia Pós Exposição (PEP).
Capacitação em Manejo Clínico da Sífilis realizada em 72 municípios, bem como Capacitação em Teste Rápido em 48 municípios.
Distribuição de insumos de prevenção (preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante) para todos os 246 municípios, realizada
através das Regiões de Saúde.

AÇÃO: 2378 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIDA E ALTA COMPLEXIDADE
(EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
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Nenhuma unidade de saude referente a emenda parlamentar avaliada em 2018
AÇÃO: 2379 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Não houve repasse financeiro para este produto neste ano.
AÇÃO: 3044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS
DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Construção do USE Quirinópolis (SES) - 93,35% executado da obra
Construção do USE Goianésia (SES) - 94,04% executado da obra
Construção do USE Formosa (SES) - 72,97% executado da obra
Construção do USE Posse (SES) - 91,22% executado da obra
Construção do USE Goiás (SES) - 83,37% executado da obra
Construção do USE São Luís de Montes Belos (SES) - 78,82% executado da obra
Construção do Hospital de Valparaíso (Aquisição de área) (SES) - Projeto planejado. Está em fase de regularização da área a ser
utilizada para a construção do hospital
Conclusão do Hospital de Águas Lindas (SES) - 85,00% da construção do hospital e 53,85% da obra de conclusão
Conclusão do Hospital de Santo Antônio do Descoberto (SES) - 55,00% da construção do hospital já executada anteriormente pela
Prefeitura e conclusão iniciada pelo Estado com percentual de 5,35%
Expansão do HUGOL (SES/AGIR) - 40,72% executado da obra
Reforma da Central Odontológica (SES) - 96,57% executado da obra
Reforma do Hemocentro de CERES (SES) - Foi executado 100,00% da obra
Reforma e Adequação do HMI (SES/IGH) - 40,97% executado da obra
Construção do Hospital de Uruaçu (AGETOP) - 91,91% Concluído e 41,21% da Complementação Concluída
Reforma e Ampliação do HDT (AGETOP) - 66,82% executado da obra
Hospital de Urgência Dr. Henrique Santillo – HUANA (SES/FASA) - 93,09% executado da obra
Reforma do Hemocentro de Posse (SES) - 0,00% executado da obra
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AÇÃO: 3045 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM
DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Construção do CREDEQ de Quirinópolis (AGETOP) **- 98,47% executado da obra
Construção do CREDEQ de Goianésia (AGETOP) ** - 99,19% executado da obra
Construção do CREDEQ de Caldas Novas (AGETOP) ** - 50,06% executado da obra
Construção do CREDEQ de Morrinhos (AGETOP) ** - 42,97% executado da obra
** Informações das obras administradas pela AGETOP atualizadas até 24/07/18. Após esta data não recebemos mais informações
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AÇÃO: 3139 - GMC - CUIDADO DO BEBÊ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2851-FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SA

REALIZAÇÕES
1.469 Profissionais das Unidades de Saúde de Atenção Básica (médicos, enfermeiros), SAMU (médicos e enfermeiros), Média e Alta
complexidade qualificados.
No mínimo 07 consultas de Pré-Natal e 01 odontológica asseguradas e qualificadas.
Foi previsto 100% das gestantes nos 32 Municípios Prioritários foi atingindo 67% das gestantes nos 32 Municípios Prioritários
AÇÃO: 3140 - GMC - VIGILÂNCIA DO ÓBITO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2851-FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SA

REALIZAÇÕES
Rede Estadual de núcleos municipais de vigilância do óbito implantada - 32 Municípios - 100%
Profissionais dos Núcleos Municipais de Vigilância do óbito qualificados - 32 Municípios 100%
Serviços de Verificação de Óbitos consolidados no Estado de Goiás - 08 - 100%
Grupos Técnicos Regionais de Verificação de Óbito Infantil instituídos - 18 - 100%
Grupos Técnicos Estadual e Municipais de Vigilância do óbito materno e Infantil instituídos - 32 Municípios - 100% e 1 Estadual - 100%
Equipamentos de Informática adquiridos e distribuídos - 32 Municípios - 100%
AÇÃO: 3141 - GMC - BEBÊ SAUDÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2851-FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SA

REALIZAÇÕES
475 Profissionais das Equipes de Estratégia Saúde da Família qualificados em Promoção da Saúde, foi Previsto.
470 Profissionais das maternidades e ESF qualificados em boas práticas de Atenção a Saúde da Gestante e da Criança (Método
Canguru, Linha de Cuidado da Gestante, AIDPI).
03 Parcerias firmadas com instituições que promovem a qualidade de vida das crianças e suas famílias
AÇÃO: 3142 - GMC - GOIÁS CONTRA O AEDES, A MICROCEFALIA E OUTRAS MALFORMAÇÕES
CONGÊNITAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2851-FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE GOIÁS CÂNDIDO SA

REALIZAÇÕES
01 Plano Estadual de Controle do Aedes aegypti e Albopictus instituído, elaborado e implantado ;
100% das Gestantes expostas à infecção transmitida pelo Aedes aegypti e outras doenças infecciosas e crianças com microcefalia e
doenças congênitas diagnosticadas e tratadas.
AÇÃO: 3143 - GMC - MAIS SAÚDE PARA GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram realizados 19 eventos de Capacitação abrangendo técnicos dos 242 Municípios de Goias.
Os recursos financeiros foram utilizados no pagamento de diárias para tutoria da Planificação (metodologia de organização de processos
de trabalho in loco nas Unidades de saúde) e na realização dos eventos.
O curso de Reanimação Neonatal é uma iniciativa do Governo Estadual de Goiás que visa redução da mortalidade infantil. Durante o ano
2018, foram realizados 4 cursos, na Escola de Saúde Pública Cândido Santiago.
Quanto ao Projeto 02 “BebêSaudável”, código 3141, foram realizados 05 cursos para a qualificação de profissionais nas áreas de manejo
do aleitamento materno e no cuidado humanizado ao recém-nascido de risco que necessite de internação em unidades de cuidados
especiais - 55 profissionais qualificados.
Curso de sensibilização para o Método Canguru na atenção básica – Cuidado compartilhado: realizado 02 cursos em Goiania ( em 25 e
26 de junho) voltado para profissionais que atuam na atenção primária à saúde do Distrito Noroeste.
Curso de manejo do aleitamento materno: foi realizado 1 curso para profissionais que atuem em maternidades públicas que tenham o
título da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) dos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo e Anápolis.
Participaram do Curso 36 Enfermeiros,19 Tecnicos em Enfermagem, 04 Fonoaudiologos e 01 Fisioterapeuta , totalizando 60
Profissionais.
O Curso “ATENÇÃO AO PRÉ-NATAL DE BAIXO RISCO” para o município de Goiânia faz parte do Programa “Siga Bebê” Projeto 01
(3139) “Cuidado do Bebê”.O curso foi executado nos meses de Agosto até Outubro de 2018. O objetivo dessa qualificação é a melhoria
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da atenção materno infantil e consequentemente reduzir a mortalidade infantil por causas evitáveis na atenção ao pré–natal de baixo
risco realizado pela Atenção Primária à Saúde.
O Curso foi realizado em Goiania com a participação de 90 Medicos e 163 Enfermeiros totalizando 253 inscritos e deste 233 concluiram
com exito.

OBSERVAÇÕES
O Programa “Goiás Mais Competitivo”, Programa “Siga Bebê” Projeto 01 “Cuidado do Bebê”, código 3139, teve objetivo qualificar
profissionais médicos e enfermeiros que atuam na unidade de suporte avançada do SAMU/SIATE e profissionais médicos que prestam
assistência na sala de parto de hospitais e maternidades dos 32 municípios prioritários.
Iº CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL
Realizado em 14/04 destinado a 05 municipios: Jatai ( 4 medicos e 3 enfermeiros); Formosa (3 medicos e 2 Enfermeiros); Itumbiara (3
medicos e 2 Enfermeiros) ; Campos Belos ( 1 medico) e Posse ( 2 medicos e 3 enfermeiros).Foram capacitados,13 medicos e 10
Enfermeiros
IIº CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL
Realizado em 30/06 destinado a 06 municipios:
Rio Verde ( 4 medicos e 3 enfermeiros); Planaltina (2 medicos ); Aguas Lindas (3medicos); Goianesia ( 3 medico e 2 enfermeiros);
Cristalina ( 2 medico e 2 enfermeiros) e Santa Helena ( 2 medicos e 2 enfermeiros). Foram capacitados,16 medicos e 09 Enfermeiros.
IIIº CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL
Realizado em 25/08 destinado a 08 municipios:
ANAPOLIS ( 5 medicos e 4 enfermeiros); ITAPURANGA (1 medicos ); ITABERAI (1medicos);SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO ( 1
medico ) JARAGUA ( 2 medico e 2 enfermeiros) e CATALÃO ( 2 medicos e 2 enfermeiros).CALDAS NOVAS ( 2 medicos e 2 enfermeiros)
LUZIANIA( 2 medicos e 2 enfermeiros)Foram capacitados,16 medicos e 12 Enfermeiros.
IVº CURSO DE REANIMAÇÃO NEONATAL
Realizado em 24/11 destinado a 06 municipios:
Goiania ( 7 medicos e 8 enfermeiros); Senador Canedo (2 medicos ); Trindade (3medicos 1 enfermeiros); Niquelandia ( 1 medico )
Anapolis ( 3 medico e 3 enfermeiros) e São Luis de Montes Belos ( 1 medicos).Foram capacitados,16 medicos e 12 Enfermeiros.
Curso de sensibilização para o Método Canguru – Atenção Hospitalar: realizado 02 cursos no ano de 2018.
O primeiro foi realizado em 26, 27 e 28 de março, para residentes da equipe multiprofissional dos hospitais escolas do município de
Goiânia. Foram capacitados 28 profissionais assim distribuidos: 17 residentes de pediatria; 04 residentes de Neonatologia; 02 residentes
de fonoaudiologia;01 residentes de Fisioterapia; 02 e residentes de Enfermagem e 02 Academicos de Psicologia.
O segundo curso foi realizado em 19,20 e 21 de novembro para profissionais da equipe multiprofissional do Hospital Materno Infantil,
Hospital das Clínicas e Hospital e Maternidade Dona Íris.Foram capacitados 27 profissionais assim distribuidos: 03 Enfermeiros; 08
Tecnicos em Enfermagem; 01 medico; 10 Fisioterapeutas;01 fonoaudiologo;01teraoeuta ocupacional e 03 psicologa .

AÇÃO: 3164 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Não foi efetuado nenhuma aquisição este ano por esta ação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1051 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

Tratamentos e Acolhimentos:
- O Centro Estadual de Avaliação Terapêutica, Álcool e Drogas - CEAT-AD, realizou 4.671 atendimentos sendo: 12 encaminhamentos a
rede SUS e SUAS; 1.350 pessoas atendidas em projetos (mente aberta/abraçando às famílias/pertencer e psicoterapia); 1.224
encaminhamentos de dependentes químicos encaminhados às Comunidades Terapêuticas; 592 orientações presenciais e 1493
orientações via CALL CENTER.
- Pessoas acolhidas pelas Comunidades terapêuticas - 1.103 Pessoas financiadas pelo Estado de Goiás.
- Outros projetos realizados: Atendimentos pelo projeto= 130
Projeto Mente Aberta – Atendimentos pelo projeto = 720.
Projeto PertenSer – Atendimentos pelo projeto: 434.
Psicoatendimento individual = 1005.
Prevenção:
- Projeto dos Anjos Urbanos : total de público atingido de 273.766.
- Projeto VemSer Música - 13.103 alunos e professores sensibilizados.
- Projeto Vem Ser Esporte Bumerangues - 9.657 alunos e professores sensibilizados.
- Projeto Farol: 2.771 educadores
Apoio e estruturação dos Conselhos - CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS:
- Foram realizados Seminários Municipais de Políticas sobre Drogas, s conselhos de política sobre drogas em 03 (três) municípios.
- O GEED tem dado apoio (estruturação) aos Conselhos Municipais no Estado até o ano de 2018 já foi distribuído 20 kits móveis (Termo
de cessão) para estruturação dos mesmos, sendo que 02 (dois) estão aguardando retirada (termo de cessão já outorgados) 01 em
andamento.
AÇÃO: 2272 - ACOLHIMENTO E TRATAMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.:
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2852-FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

REALIZAÇÕES
Tratamentos e Acolhimentos:
- O Centro Estadual de Avaliação Terapêutica, Álcool e Drogas - CEAT-AD, órgão responsável pelo processo de triagem do dependente
químico no Estado, possui o programa de tratamento que trabalha em quatro eixos: concede consultas para tratamentos psiquiátricos;
Oferece diagnósticos para dependentes de álcool e outras drogas; Acolhe e orienta as famílias e os usuários sobre a problemática;
Atendimento psicossocial; Atendimento e orientação ao cidadão por meio do serviço de Call Center, através do Disque Recomeço 0800
649 0145; Define perfil para encaminhamento à CT e da Rede de Saúde.
O CEAT-AD realizou 4.671 atendimentos sendo: 12 encaminhamentos a rede SUS e SUAS; 1.350 pessoas atendidas em projetos (mente
aberta/abraçando às famílias/pertencer e psicoterapia); 1.224 encaminhamentos de dependentes químicos encaminhados às
Comunidades Terapêuticas; 592 orientações presenciais e 1493 orientações via CALL CENTER.
- Foram disponibilizadas pelo Estado de Goiás 500 vagas conveniadas(23 contratos celebrados) para dependentes químicos e 161 vagas
do convênio com o SENAD, em 2018 1.103 Pessoas foram acolhidas pelas Comunidades Terapêuticas - CT (para acolhimento de
pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa) financiadas pelo Estado de Goiás.
- Outros projetos realizados: Abraçando as famílias – O Projeto Abraçando as Famílias, acolhe e orienta as famílias dos usuários sobre a
melhor forma de lidar com a problemática. De modo intuitivo, alguns familiares permitem o estado de codependência e passam a ter um
comportamento não adequado ao lidar com eles, abrindo mão da própria vida, para viver a situação em que o dependente se encontra.
Procura minimizar os conflitos no âmbito familiar e contribuir para o inicio do tratamento do dependente. Atendimentos pelo projeto: 130
Projeto Mente Aberta – é voltado para usuários de substancias psicoativas e seus familiares com participação de residentes em
psiquiatria do HGG / SES.
Atividades desenvolvidas: Atendimento em consulta individual e em grupo; palestras com a utilização de vídeos informativos e
motivacionais. Atendimentos pelo projeto = 720.
Projeto PertenSer – O programa trabalha dentro da lógica de inclusão social do paciente usuário de álcool e outras drogas (entre seus
pares nos grupos dos quais participa). Utiliza-se de roda de conversa com a equipe técnica com intervenções psicoeducativas a partir das
experiências de cada usuário e de seus familiares. Atendimentos pelo projeto: 434.
Psicoatendimento individual – Com base no modelo Teórico Cognitivo Comportamento tem o foco para estabelecer um vínculo de
relacionamento terapêutico ativo e colaborador, no qual o terapeuta e pacientes trabalham juntos visando identificar os processos
cognitivos e comportamentais associados aos problemas com intuito de melhorar e desenvolver habilidades e diminuir o risco de recaída.
atendimentos - 1005.

OBSERVAÇÕES
O GEED realizou o Chamamento Público nº 001/2016 onde ofertou 500 vagas para acolhimento de dependentes químicos junto às
Comunidades Terapêuticas - CT, até o momento foram celebrados 23 contratos com as CT's com capacidade para 443 pessoas. Foi
solicitado junto a Secretaria de Estado da Saúde mais 300 vagas através de um novo chamamento Público, além das 161 vagas
fornecidas pela Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD

AÇÃO: 2273 - APOIO À REPRESSÃO E AO COMBATE ÀS DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2852-FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

REALIZAÇÕES
As ações de apoio e fortalecimento não foram realizados no ano de 2018. Previsão de implantação em 2019.
.
AÇÃO: 2274 - ESTRUTURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2852-FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

REALIZAÇÕES
CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS - CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS:
- Foram realizados Seminários Municipais de Políticas sobre Drogas, para implantação dos conselhos de política sobre drogas em 03
(três) municípios.
- O GEED tem dado apoio (estruturação) aos Conselhos Municipais no Estado até o ano de 2018 já foi distribuído 20 kits móveis (Termo
de cessão) para estruturação dos mesmos, sendo que 02 (dois) estão aguardando retirada (termo de cessão já outorgados) 01 em
andamento.
- Foi firmado em 13/03/2018, o Termo de Cooperação Técnica que tem por objeto principal promover a cooperação entre o Governo do
Estado de Goiás e o Ministério Púbico do Estado de Goiás, bem como do Programa InterAção (firmado em 5 de março de 2012), e de
seus parceiros, para assegurar a continuidade, a ampliação e o alcance dos serviços e das ações voltadas à politica sobre drogas. Possui
como eixos a prevenção ao uso e abuso de substâncias psicoativas, o tratamento, a reabilitação e a reinserção social da pessoa em uso
de álcool e outras drogas e repressão ao tráfico de drogas.
Assinado entre, Procurador-Geral de Justiça, Doutor Benedito Torres Neto, e o Governador do Estado de Goiás, Marconi Ferreira Perillo
Júnior, e os representantes das seguintes Secretarias que compõem com a interveniência das seguintes pastas: Secretaria de Estado da
Saúde; Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas; Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial,
dos Direitos Humanos e do Trabalho; Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte; Secretaria de Estado da Segurança Pública;
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento; Secretaria de Estado da Casa Civil e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Goiás.
.
GEED, MP e UVEGO assinam acordo para conselhos antidrogas nos municípios goianos.
A implantação de Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas foi alvo de assinatura de acordo entre o Ministério Público de Goiás, o
Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas e a União de Vereadores de Goiás em 06/04/18, na sala de reuniões do MP-GO.
Assinaram o documento o Procurador-Geral de Justiça Benedito Torres Neto, a diretora-geral do GEED Ivânia Fernandes, o Promotor de
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Justiça do Programa InterAção Maurício Alexandre Gebrim e o presidente da UVEGO Ricardo de Oliveira Carneiro. Estavam presentes
ainda os vereadores Eduardo José Prado diretor do Núcleo de Segurança da Uvego e Matheus Ramos.
O acordo objetiva a implantação e funcionamento dos Conselhos Municipais de Políticas sobre Drogas e dos Fundos Municipais de
Políticas sobre Drogas nos municípios goianos.
É importante o estabelecimento de parcerias institucionais para o fortalecimento das políticas públicas e a parceria tem como missão a
interiorização de projetos de prevenção, para deixar um mundo melhor.
.

OBSERVAÇÕES
A Estruturação dos Conselhos Municipais no Estado até o ano de 2018 já foi distribuído 20 kits móveis (Termo de cessão) para
estruturação dos mesmos, sendo que 02 (dois) estão aguardando retirada (termo de cessão já outorgados) 01 em andamento.

AÇÃO: 2275 - PREVENÇÃO ÀS DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2852-FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO
3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
Prevenção:
- Projeto dos Anjos Urbanos realiza ações preventivas em todos os municípios goianos:
O projeto Caravana Anjos Urbanos tem a missão de levar aos municípios goianos atividades pertinentes à prevenção ao uso e abuso de
drogas. Realizou visitas em instituições do Estado tais como: JUCEG, Secretaria Cidadã, SEFAZ, SEGPLAN e Palácio Pedro Ludovico.
Fez a divulgação nos terminais: Bandeiras, Araguaia, Senador Canedo, Parque Oeste, Maranata, Recanto do Bosque, Vera Cruz, Vila
Brasilia, Goiânia Viva, Praça A, Novo Mundo, Dergo e Praça da Biblia.
Levou informações dos serviços em Faculdades e Universidades: Anhanguera, PUC, Araguaia, Federal e UNIP, além de praças e
bosques da capital, fora atendidas neste projeto 23 Municípios; 74 Palestras com 12.223 participantes em oficinas; 4.083 participantes em
10 Seminários, 257.460 Orientações em geral, com um total de público atingido de 273.766.
-Projeto VemSer: música, dança e esporte como instrumentos de transformação.
O rock é um estilo de música que o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED) incluiu em suas ações de prevenção às drogas
nas escolas da rede pública por meio do Projeto VemSer. As atividades remetem à prevenção ao uso de drogas enquanto promovem
interação, integração, fortalecimento de vínculo, socialização e recreação. A ação atua em três frentes: por meio da arte (oficinas de
música, rodas de conversa); da dança (flash mob – situação que surpreende e envolve as pessoas); e do esporte (bumerangue). As
escolas selecionadas estão situadas em bairros com maior índice de criminalidade, conforme levantamento da SSPAP-GO.
* Vem ser Música - 24 ações em 10 municípios (Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Bela Vista, Hidrolândia,
Inhumas, Campestre, Piracanjuba, Goianira,): Escolas: 36; Redações: 987; totalizando 13.103 alunos e professores sensibilizados.
* Vem Ser Esporte Bumerangues - 23 ações em 10 municípios (Goiânia, Aparecida de Goiânia, Bela Vista, Campestre, Hidrolândia,
Inhumas, Piracanjuba, Senador Canedo, Matrinxã e Trindade). Escolas: 24; Bumerangues distribuídos: 5.000; totalizando 9.657 alunos e
professores sensibilizados.
- Projeto Farol: 10 municípios, 83 Escolas com participação de 2.771 educadores

OBSERVAÇÕES
RESULTADOS EM NÚMEROS: PARCEIROS
Escola Sem Drogas, PROERD e PROEBOM são importantes parceiros governamentais nas atividades de prevenção em escolas e
instituições.
DADOS DO PROEBOM ANO 2018
- Número de pessoas atendidas: 478 (crianças e adolescentes);
- Número de scolas atendidas: 10 unidades operacionais do CBMGO.
O Programa Educacional Bombeiro Mirim – PROEBOM, é destinado aos alunos do Ensino Fundamental. É realizado em período anual
ou semestral, e conta com conteúdo programático padrão com matérias relacionadas às atividades fim do CBMGO, e também aborda
disciplinas como: Prevenção e Combate ao uso de drogas, Noções de Informatica, Higiene e Saúde dentre outras.
DADOS ANO 2018
Ord. OBM Qtd. De Formandos Data de Formatura
01 Águas lindas de Goiás 23 23/11/2018
02 Catalão 410 28/11/2018
03 Palmeiras de Goiás 23 10/10/2018
04 Anápolis 100 03/12/2018
05 Caldas Novas 50 30/11/2018
06 Santa Helena 78 13/12/2018
07 Formosa 40 04/12/2018
08 Goianira 18 19/12/2018
09 Silvânia 45 12/12/2018
10 Jataí 61 20/12/2018
Total anual .......................................................478
Outros Parceiros
Rotary Clube Rio Araguaia - Integrante do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e parceiro no projeto VemSer, entregou
oficialmente, em agosto de 2018, 30 violões e 30 cajons ao Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED em apoio ao Projeto de
Prevenção VemSer.
Fundação Yamaha e GEED estabelecem parcerias - A Fundação Yamaha conheceu de perto as ações realizadas pelo GEED e ressaltou
a importância do trabalho preventivo com alunos nas escolas estaduais e municipais e na ocasião foi firmado um Termo de Interesse em
parceria a ser desenvolvida em 2019.
PROERD: Escolas atendidas: 763; Quantitativo de alunos atendidos: 58.003; Instrutores que aplicaram o PROERD: 83; Municípios
atendidos: 92; Total Geral de alunos atendidos no Estado de Goiás(1998-2018): 977.023
Parceiros Institucionais: CRAS, SEDUCE, CREAS e Conselhos Tutelares.
Escola Sem Drogas: Pessoas atendidas = 83.362; Faixa etária: 12 anos acima; Escolas atendidas: 134; Palestrantes: 97; Palestras
efetuadas: 1654; Eventos realizados: 80.
.
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Conforme demonstrado acima o GEED tem parceiros que colaboraram com as Ações do GEED de informação e sensibilização às
Drogas -
O valores físicos previsto no PPA para 2018 de 2.100.000 e o realizado de 373.964 . Nas ações realizadas em midias (faceebok,
Televisão, etc) não há como prever as pessoas atingidas por isto a discrepância dos resultados alcançados, sem falar nos números
levantados nos terminais na caravana Anjos Urbanos que podem ter atingido mais pessoas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Irapuan Costa Júnior

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação da política estadual de segurança pública, assim como da política estadual penitenciária, em conjunto com a Diretoria-Geral
de Administração Penitenciária, visando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio; formulação da
política estadual e sua execução, direta ou indiretamente, de trânsito; execução das atividades de defesa do meio ambiente, de
segurança do trânsito urbano ou em rodovias, ferrovias e aquavias estaduais.

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; Port. 17/06/SSPJ; Lei 17.257/11; Dec. 7.215/11; Dec. 7.238/11; Dec.
7.355/11; Dec. 7.359/11; Dec. 7.360/11; Dec. 7.378/11; Dec. 7.379/11; Lei 17.657/12; Lei 17.995/13; Dec. 7.820/13; Lei 18.282/13; Lei
18.303/13;Dec. 8.060/13; Dec. 8.205/14; Dec. 8.272/14; Lei 18.535/14; Decreto 8.934/17; Lei nº 19.962/18

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria da Segurança Pública tem empreendido esforços na prevenção e repressão à criminalidade por meio de investimento no
serviço de inteligência, na análise de informações, em soluções tecnológicas, dentre outras áreas, como forma de garantir a efetividade
das políticas de segurança pública.
O Programa Goiás Cidadão Seguro, que visa integrar as Instituições que compõem a Segurança Pública no Estado de Goiás, com vistas
ao alcance de metas comuns, vem apresentando resultados satisfatórios, inclusive com diminuição dos índices de criminalidade,
especialmente, quanto ao número de homicídios em todo o estado.
Os indicadores criminais prioritários da Secretaria da Segurança Pública de Goiás atingiram reduções expressivas, no ano de 2018,
quando se compara com o mesmo período de 2017 (1/jan a 26/dez). Em percentual, os indicadores de homicídio sofreram queda de
10,30%, de tentativa de homicídio de 20,10%, o latrocínio teve queda de 11,22% e o estupro de 1,87%. Os roubos em comércio
diminuíram 50,51%, em residência 35,95%, a veículo 34,70%, a transeunte 33,36%. Já os furtos a transeunte 24,58%, em comércio de
21,99%, em residência 17,47% e de veículo de 8,61%.
Estas reduções estão sendo alcançadas devido a um planejamento iniciado ainda em meados de 2012, onde, após uma análise,
verificou-se a existência de uma tendência de aumento nos indicadores criminais, principalmente os considerados de alta prioridades pela
SSP. Diante deste cenário, várias ações foram tomadas, como a compatibilização das áreas de atuação das forças policiais, sendo
criadas 17 Regiões Integradas de Segurança Pública (nível regional) e 45 Áreas Integradas de Segurança Pública (nível local) com a
implementação de uma metodologia de trabalho que incentiva a atuação de maneira integrada das forças policiais, implantando uma
política pública voltada para repressão qualificada juntamente com prevenção social focalizada, uma vez que produzir segurança pública
implica em observar os aspectos multicausais do crime.
A adoção de estratégias que deram maior cientificidade ao trabalho policial, a modernização constante do parque tecnológico e das áreas
de inteligência e de análise criminal, que dão suporte à atuação operacional das policias, assim como a integração das ações e
operações das forças policiais, permitiram que o estado de Goiás alcançasse as reduções de indicadores criminais hoje aferidos. Assim,
a queda dos indicadores é fruto de um planejamento e de adoção de estratégias de longo prazo, que foram iniciadas há alguns anos e
que começaram a dar resultados muito positivos nos últimos anos.
Ocorreu, de igual modo, a manutenção e reforço das atividades voltadas à repressão e prevenção com fortalecimento da segurança
comunitária com implantação e manutenção de diversos projetos, programas e ações.
Quanto às ações proativas, entre 01/jan a 26/dez de 2018, foram recapturados 7.326 foragidos da justiça, recuperados 11.973 veículos,
apreendidas 6.512 armas, cumpridos 4.266 mandados de prisão, efetuadas 67.516 prisões em flagrante e apreendidas 58,44 toneladas
de drogas.
A Polícia Militar realizou 1.304.765 patrulhamentos, 1.559.401 abordagens policiais, 314.487 averiguações e 68.715 apoios policiais. As
ações da PM culminaram com a prisão de várias quadrilhas especializadas em roubo a bancos, explosão de caixas eletrônicos, explosão
de carros fortes, tráfico de drogas, dentre outras.
A PM tem como filosofia o conceito de Polícia Comunitária. Foram realizadas 211 reuniões, 214.066 visitas, 4.835 visitas solidárias e
69.283 visitas a escolas. Esse trabalho, também é desenvolvido pelo patrulhamento rural, onde foram realizadas 52.568 visitas
comunitárias. A Rede de Apoio à Segurança capacitou 570 pessoas.
O Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar, atua em 26 Bases Operacionais, distribuídas estrategicamente em
diversas regiões goianas. Em 2018, foram instaladas as Bases Serranópolis, Rio Verde, Perolândia, Ponte Alta, Caiapônia, Catalão,
Niquelândia, Minaçú, Vianópolis e Cidade Ocidental.
Em questão de estatísticas, foram realizadas 2.517 abordagens, recuperados 116 veículos, recapturados 128 foragidos, efetuadas 216
prisões, apreendidas 171 armas e 13,7 toneladas de drogas, dentre outros.
Foi realizado o 6º Curso do Comando de Operações de Divisas (6º COD – 54 inscritos e indicados, ainda em andamento e atualmente
com 34 alunos), além de instruções e atualizações em armamentos de utilização específica do Comando.
Dentre as ocorrências, destaca-se, neste ano de 2018, grande apreensão de agrotóxicos avaliados em 10 milhões de reais, além da
apreensão de mais de 5 toneladas de drogas, oriundas do Paraguai.
O Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas - ROTAM, atua de forma exemplar e incisiva no combate à criminalidade no
Estado de Goiás. A eficiência dessa atuação pode ser comprovada pelos números apresentados no ano de 2018, quais sejam: 577
flagrantes; 296 foragidos recapturados; 422 veículos recuperados; 356 armas de fogo apreendidas; 4.831 veículos abordados; 12.951
pessoas abordadas e 13 toneladas de drogas apreendidas.
O Batalhão do Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva - GIRO, que atua nas ruas de Goiânia utilizando motocicletas para atender
ocorrências de grande importância, como assaltos e sequestros, tem demonstrado muita eficiência em suas ocorrências. Em 2018, foram
recapturados 31 foragidos, recuperados 18 veículos e apreendidas 94 armas de fogo, além de realizadas 51 ocorrências envolvendo o
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tráfico de drogas.
O Grupo de Radiopatrulha Aérea – GRAER, que realiza o patrulhamento e apoio aéreo em operações das forças de segurança, em 2018,
efetuou 154 prisões, recapturou 35 foragidos, recuperou 40 veículos, apreendeu 49 armas de fogo e apreendeu mais de 2 toneladas de
drogas.
Em 2018 foi implantado o Batalhão de Terminal com o objetivo de diminuir a criminalidade envolvendo os usuários do transporte coletivo.
Os Terminais contam com efetivo fixo da Polícia Militar nos principais terminais da capital (Novo Mundo, Praça da Bíblia, Praça A, Dergo
e Padre Pelágio), além disso, de meia-noite até às 6 horas, os ônibus que fazem a linha do Eixo Anhanguera, os chamados “Corujões”,
são escoltados por viaturas.
As ocorrências de roubo em transporte coletivo diminuíram 55,90% e o furto a usuários de transporte coletivo 31,43%. Os registros da
Rede Metropolitana de Transporte Coletivo tiveram uma queda de 82%.
Foi lançado um projeto piloto no Terminal Padre Pelágio com o patrulhamento sendo realizado por policiais femininas com foco na
proteção às mulheres que utilizam o transporte coletivo, já que, 65% dos usuários de ônibus são mulheres.
A Polícia Civil, remeteu, em 2018, 39.195 inquéritos com autoria definida ao Poder Judiciário, um aumento de 9,38% em relação a 2017.
Além disso, foram realizadas diversas operações, 3.442 no total, que culminaram com a prisão de pessoas e quadrilhas especializadas
em tráfico de drogas, roubo, furto e desmanche de veículos, roubo a residências, assalto a bancos e explosão de caixas eletrônicos.
O índice de remessa de inquéritos policiais com autoria definida ao Poder Judiciário foi de 74,4%. Já o índice de resolução de crimes de
homicídio, em 2018, foi de 68,88%, superando a média dos Estados Unidos da América que é de 65%.
Após a prisão de várias organizações criminosas que agiam no estado, há sete meses não são registrados roubos a cargas de
combustível, são mais de um ano e dois meses sem registro de roubo a cargas de carnes e derivados. Em 2018 não houve nenhuma
ocorrência de roubo a cargas de cigarros.
Neste ano, as operações realizadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária contribuíram para a identificação e
qualificação de diversos fraudadores do fisco estadual, culminando com a expectativa de recuperação de mais de R$ 135,6 milhões em
créditos tributários.
A Polícia Civil do Estado de Goiás, até hoje, é a única instituição que não possui casos de extorsão mediante sequestro não elucidados,
assim como nenhum caso de grande repercussão sem a devida resposta.
Quanto ao Corpo de Bombeiros Militar, foram realizadas, entre janeiro e novembro de 2018, 225.702 atendimentos entre ações de
resgate, busca e salvamento, combate a incêndio, além de 242.490 atendimentos na área técnica (inspeções e análises).
O CBM realiza, anualmente, grandes operações como: Operações Férias nos principais balneários do Estado, Operação Romaria do
Divino Pai Eterno, Operação Goiás Contra a Dengue, Operação Cerrado Vivo visando a prevenção a incêndios e seu combate, Operação
Capacitar para Salvar com visitas a escolas e outras instituições, dentre outras.
A Polícia Técnico-Científica realizou, em 2018, pelo serviço de Criminalística, em todo o Estado, um total de 63.219 atendimentos com
conclusão de 59.665 laudos, um índice de 94,38%. Desses atendimentos, 38.768 foram pelos laboratórios do Instituto de Criminalística,
2.630 pelo Departamento de Perícia Externa e 21.637 pelos Núcleos Regionais.
Pelo serviço de Medicina Legal, foi realizado, em 2018, em todo o Estado, um total de 57.840 atendimentos em vivos e mortos, dos quais
foram emitidos 55.424 laudos conclusos, um índice de 95,51%. Desses atendimentos, 51.898 foram atendimentos em vivos, 5.364 em
mortos e 578 de natureza diversa.
No ano de 2018, foram realizados 253.587 atendimentos pelo PROCON Estadual e pelos PROCONs Municipais, sendo que desse total,
172.598 foram pelo Órgão Estadual. Pelo PROCON Web, no mesmo período, foram realizados 26.129 atendimentos, superando em
112,24% o ano de 2017, entre reclamações, denúncias, cálculos, bloqueio de telemarketing e dúvidas diversas. Sendo que a média de
satisfação e aprovação do atendimento foi de 99,90%, de janeiro a novembro do corrente ano, ou seja, acima da meta estabelecida pela
SEGPLAN que é de 99,89%.
Na área de prevenção, a SSP mantém as ações do Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência (PROERD), a Polícia
Mirim, o Programa de Prevenção Escola Sem Drogas (PESD), o Programa Investigador Mirim (PIM) e o Programa Educacional Bombeiro
Mirim (PROEBOM).
A Pasta investiu no reaparelhamento das unidades com equipamentos, aquisições e locação de 2.857 veículos para as instituições que
compõem o Sistema de Segurança Pública, dentre outros.
A SSP proporciona a qualificação profissional continuada de seus servidores. A Superintendência da Academia Estadual de Segurança
Pública (SAESP) promove a capacitação e treinamento para os operadores de segurança pública. De janeiro a 26/dez de 2018, foram
realizadas 23.034 capacitações, sendo que ainda estão em andamento mais 5.173.
Em 2018, foi realizado o primeiro vestibular da Faculdade da Polícia Militar para os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Educação
Física e Tecnologia de Segurança Pública. Estão previstos para serem acrescentados os cursos de Direito e, em 2020, o de Medicina.
Foram realizados os Cursos de Pós-Graduação - Curso em Altos Estudos em Segurança Pública (CAESP) com 42 (quarenta e dois)
alunos sendo alguns alunos de outros estados, proporcionando um intercâmbio de conhecimentos salutares e Curso de Pós-Graduação
em Gerenciamento em Segurança Pública com 84 (oitenta e quatro alunos capacitados).
Em 2018, foram promovidos 2.797 operadores de segurança pública.
O Governo do Estado autorizou a realização de novos concursos para preenchimento de 2.894 vagas, 2.000 para a PM, 274 para o CBM
e 620 para a PC.
Como forma de valorização dos servidores foi instituída a indenização por apreensão de armas de fogo e por cumprimento de mandados
de prisão. Em 2018, foram bonificados 4.270 armas de fogo e 4.543 mandados de prisão. A retirada dessas armas e de foragidos da
justiça das ruas impacta positivamente na redução dos índices de criminalidade, principalmente, no de homicídios.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
No planejamento estratégico adotado pela SSP em 2018, as forças de segurança do estado de Goiás fortaleceram e ampliaram o
trabalho de forma integrada, em patrulhamentos, bloqueios e em operações específicas visando à diminuição dos índices de
criminalidade, o que surtiu efeito pelos números apresentados pelo Observatório de Segurança Pública onde se registra queda de nos
últimos dois anos nos principais tipos de crime.
A adoção de estratégias que deram maior cientificidade ao trabalho policial, a modernização constante do parque tecnológico e das áreas
de inteligência e de análise criminal, que dão suporte à atuação operacional das policias, assim como a integração das ações e
operações das forças policiais, permitiram que o estado de Goiás alcançasse as reduções de indicadores criminais hoje aferidos. Assim,
a queda dos indicadores é fruto de um planejamento e de adoção de estratégias de longo prazo, que foram iniciadas há alguns anos e
que começaram a dar resultados muito positivos nos últimos anos.
As novas estratégias resultaram em alta produtividade das forças de segurança e forçaram a redução dos índices de criminalidade na
capital e no interior. Antes de cada operação é observada as manchas criminais e com isso traçado um planejamento de ação
estratégica.
Outro resultado importante foi o desmantelamento de grande número de quadrilhas organizadas para crimes como o tráfico de drogas,
assaltos a bancos e roubos de veículos e em residências.
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A SSP continuou, em 2018, com ações e operações integradas não somente entre as forças de segurança pública estadual, mas
também, envolvendo outros entes da federação e a sociedade civil organizada. Como exemplos dessas ações podemos destacar o Pacto
Integrador de Segurança Pública Interestadual e o Programa Pacto Social Goiás Pela Vida.
Foi criado em 2018 o Programa Segurança Máxima visando otimizar a segurança pública, possibilitando uma elevação do nível de
confiabilidade da sociedade em relação a prestação dos serviços de segurança pública, através da excelência nas ações de Segurança
Pública e Defesa Social, capazes de proporcionar o aumento do nível de parceria entre a sociedade e o estado. Para tal, o Programa foi
dividido em quatro diretrizes: Medidas de Alto Impacto, Máxima Ostensividade e Visibilidade, Segurança Pública Participativa e Ações
Transversais.
Dentro dessa linha de atuação, foram criados o Batalhão de Terminal, a Força de Segurança Rural e Força de Segurança Unificada.
Paralelamente, manteve-se o uso dos instrumentos da Política Nacional de Segurança Pública que, por meio de projetos específicos,
destina recursos para o atendimento das necessidades do Estado. A SSP captou recursos por meio de propostas de emendas
parlamentares no valor de mais de R$ 4,1 milhões. Para o Orçamento Federal de 2019 foram destinados mais de R$ 22,2 milhões para
reaparelhamento e modernização das Instituições de Segurança Pública.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1029 - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
Homicídios de jovens por 100 mil habitantes Homicídios por 100 mil habitantes
1030 - PROGRAMA CIDADÃO SEGURO
Homicídios de jovens por 100 mil habitantes Homicídios por 100 mil habitantes

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1029 - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA
PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

O Programa de Estruturação e Modernização das Unidades de Segurança Pública visa o aprimoramento e a ampliação das instalações
físicas das unidades que compõem o sistema de Segurança Pública, assim como aparelhamento e manutenção das mesmas, com o
objetivo de dar suporte às ações operacionais no combate à violência e à criminalidade.
No que tange à melhoria da estrutura física da SSP foram reformadas e construídas unidades para modernização das instalações
visando melhorar o ambiente de trabalho dos servidores, bem como melhorar o atendimento à população.
Nesse programa também estão inseridas as ações de fortalecimento da Polícia Técnico-Científica, modernização tecnológica e
valorização e capacitação continuada dos operadores de segurança pública.
As ações na área de tecnologia modernizam ainda mais a rede de segurança do Estado de Goiás por meio de soluções tecnológicas e
investimentos em inteligência e facilitam o acesso do cidadão aos serviços de segurança pública, conferindo maior transparência,
eficiência e agilidade.
AÇÃO: 2141 - APARELHAMENTO, REAPARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Esta Ação tem como objetivo suprir as unidades de segurança pública de materiais, serviços, equipamentos, armamentos e viaturas,
dentre outros, para auxílio na execução de suas atividades operacionais de combate ao crime e à violência.
Nesta ação foram adquiridos: 60 fuzis para a ROTAM/PM; veículos para a Superintendência de Inteligência Integrada, camionetas para a
PM e veículos de combate a incêndio e salvamento para o CBM; equipamentos de proteção individual para o CBM; 2.739 coletes
balísticos para a PM e PC; móveis e equipamentos para a PC, PM, SPTC e para o Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle
– CIICC, dentre outros.
Para auxílio nas atividades inerentes ás forças de segurança, foram locadas 2.857 viaturas, aumentando o número em 576 veículos em
relação à 2017. Os novos veículos são mais robustos e potentes, sendo que 256 estarão embarcadas com tablets robustos que auxiliarão
nas atividades rotineiras da PM, assim como na lavratura de TCO pela Força.
O Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar, atua em 26 Bases Operacionais, distribuídas estrategicamente em
diversas regiões goianas. Em 2018, foram instaladas as Bases Serranópolis, Rio Verde, Perolândia, Ponte Alta, Caiapônia, Catalão,
Niquelândia, Minaçú, Vianópolis e Cidade Ocidental.
Em questão de estatísticas, foram realizadas 2.517 abordagens, recuperados 116 veículos, recapturados 128 foragidos, efetuadas 216
prisões, apreendidas 171 armas e 13,7 toneladas de drogas, dentre outros.
Foi realizado o 6º Curso do Comando de Operações de Divisas (6º COD – 54 inscritos e indicados, ainda em andamento e atualmente
com 34 alunos), além de instruções e atualizações em armamentos de utilização específica do Comando.
Dentre as ocorrências, destaca-se, neste ano de 2018, grande apreensão de agrotóxicos avaliados em 10 milhões de reais, além da
apreensão de mais de 5 toneladas de drogas, oriundas do Paraguai.
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AÇÃO: 2142 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Para a modernização tecnológica das Instituições de Segurança Pública foram adquiridos solução de virtualização de servidores para o
Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle - CIICC; servidores de aplicação e storage para armazenamento de dados e
equipamentos de informática para a SSP; aquisição de software para extração de dados para análise forense para a SPTC; expansão da
infraestrutura de Radiocomunicação Digital, dentre outras.
Foram realizadas diversas atividades, tanto na execução de procedimentos visando atender ao usuário final externo (cidadão), quanto ao
usuário final interno (servidores). Centenas de manutenções corretivas e evolutivas, atendimentos aos usuários, reformulação de
sistemas e procedimentos, desenvolvimento de novos sistemas, ampliação de estrutura, contratos de manutenção, dentre outras.
De forma resumida destacamos os seguintes tópicos:
Ampliação da infraestrutura de links de comunicação (aumento de velocidade e de localidades, de servidores e storage;
Manutenções evolutivas e corretivas nos sistemas da SSP (RAI, SPP, MOPI, MASI, GeoControl, SCL, etc);
Desenvolvimento do Inquérito Policial Digital;
Implantação do Agendamento para Emissão de Identidade; do Certificado de Antecedentes On-Line; da Consulta Biométrica via Tablet
para realizar Abordagens Biométricas; do controle geral de usuários - Minhaconta, e critérios mais precisos de auditoria nos sistemas; da
requisição eletrônica de laudos; da localização de chamadas através da parceria com ANATEL (GT-LOC); do bloqueio automática de
celulares juntamente com ANATEL; do Sistema para geração do TCO pela PM; do Sistema Patrulha Rural; e do novo Sistema de Laudos
da Criminalística – ODIN.
Consolidação do processo de desenvolvimento utilizando-se de metodologias ágeis;
Aquisição de ferramenta para Data Discovery;
Realização de contratos para manutenção da infraestrutura de servidores, ferramentas de segurança, sala segura, entre outros;
Melhorias substanciais no processo de coleta e tratamento de dados para subsidias estatísticas criminais mais precisas;
Formalização de convênios entre a PRF, PF, Guardas Municipais de Goiânia, Aparecida, Trindade, Rio Verde, Senador Canedo,
Formosa, Luziânia e Águas Lindas para troca de informações e disponibilização do RAI e MPortal aos agentes de segurança;
Incremento de bases de dados no sistema de consultas integradas (MPortal) aos agentes de segurança;
Adequação do sistema de identidade para coleta dos dados exigidos no novo modelo de Identidade a ser utilizado em março\2019.
Na área de monitoramento remoto, a SSP conta com a central de videomonitoramento, com 195 câmeras instaladas.
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AÇÃO: 2143 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Essa ação objetiva qualificar os profissionais dos diversos órgãos de segurança pública dentro de uma concepção atual de
condicionamento técnico-profissional, padronizando tecnicamente todas as ações a serem realizadas no combate à criminalidade e criar
um mecanismo de valorização do agente da segurança pública, possibilitando premiações e ascensão na carreira.
Para aperfeiçoar os operadores de segurança pública visando ao atendimento de excelência ao cidadão, a Superintendência da
Academia Estadual de Segurança Pública (SAESP), por meio das Academias das Instituições de Segurança Púbica e pelos Centros de
Ensino a Distância, realizaram, de janeiro a novembro de 2018, 23.034 capacitações, sendo que estão em andamento mais 5.173.
Destas capacitações, 12.829 foram em cursos presenciais e 10.205 pelos Centros de Ensino a Distância (TELECENTROS).
Em 2018, foi realizado o primeiro vestibular da Faculdade da Polícia Militar para os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Educação
Física e Tecnologia de Segurança Pública. Estão previstos para serem acrescentados os cursos de Direito e, em 2020, o de Medicina.
No ano de 2018, foram realizados os Cursos de Pós-Graduação: Curso em Altos Estudos em Segurança Pública (CAESP) com 42
(quarenta e dois) alunos sendo alguns alunos de outros estados, proporcionando um intercâmbio de conhecimentos salutares e Curso de
Pós-Graduação em Gerenciamento em Segurança Pública com 84 (oitenta e quatro alunos capacitados).
Foram autorizados pelo Governador a realização dos novos concursos: PM (2.000 vagas) – Edital elaborado, Banca definida e Projeto de
Lei de quantitativo de vagas aprovado em segunda votação em 27/11/2018, seguiu para a Casa Civil para sanção do Governador, em
28/11/2018; CBM (274 vagas) – Autorizado pelo CONSIND; PC (620 vagas) – Delegado - Prova objetiva realizada em 12/08/2018,
aguardando a realização das Etapas 3 (Avaliação Multiprofissional), Etapa 4 (Avaliação Médica), Etapa 5 (TAF), Etapa 6 (Teste
psicotécnico), Etapa 9 (Avaliação da Vida pregressa) dias 10 a 14 de dezembro; Agentes e escrivães - Processo de dispensa em
andamento - aguardando homologação da SEGPLAN.
Em 2018, forma promovidos 2.797 operadores de segurança pública, sendo 2.128 policiais militares, 78 policiais civis, 330 bombeiros
militares e 261 servidores da SPTC.
Como forma de valorização dos servidores foi instituída a indenização por apreensão de armas de fogo e por cumprimento de mandado
de prisão com o objetivo de estimular o agente da lei em sua atuação. A gratificação pode ser paga a policiais militares, policiais civis,
bombeiros e membros da Polícia Técnico-Científica. Em 2018, foram bonificados 4.270 armas de fogo e 4.543 mandados de prisão, o
que resultou no pagamento de R$ 1.268.700,00 pelas armas e R$ 1.362.600,00 pelos mandados. A retirada dessas armas e de foragidos
da justiça das ruas impacta positivamente na redução dos índices de criminalidade, principalmente, no de homicídios.
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AÇÃO: 3046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
A Ação tem como objetivo adequar a estrutura física das unidades de segurança pública por meio de construção, reforma e ampliação
para melhorar as condições de trabalho e o atendimento ao cidadão.
No que tange à melhoria da estrutura física da SSP ocorreram as reformas e manutenções do Instituto de Criminalística e do IML de
Goiânia, do IML de Anápolis, as Gerências de Ouvidoria-Geral e de Gestão de Pessoas da Secretaria da Segurança Pública, em Goiânia,
da Base Operacional do Centro de Instrução e Tiro, em Senador Canedo e da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar, em
Morrinhos.
Estão em execução as reformas, e do IML de Luziânia (89,97% de execução), da Delegacia de Polícia de Senador Canedo, do IML de
Águas Lindas (7,49% de execução) e do Batalhão da PM de Posse (27% de execução).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

Neste programa são realizadas ações de fortalecimento e operacionalização da Inteligência, prevenção e repressão ao crime e à
violência e de valorização e capacitação dos profissionais de segurança pública. Nele se inserem, também, as atividades da Ouvidoria-
Geral, da Corregedoria-Geral, dos Conselhos Comunitários de Segurança e da Polícia Comunitária, cujos resultados estão descritos nas
ações respectivas.
A SSP buscou priorizar, por meio deste programa o aperfeiçoamento dos servidores, bem assim realizar os necessários investimentos
em equipamentos para o desenvolvimento da atividade.
No planejamento estratégico adotado pela SSP, as forças de segurança do estado de Goiás fortaleceram a integração de ações, em
patrulhamento, bloqueios e em operações específicas, resultando na queda de crimes considerados de alta prioridade.
Os dados estatísticos mostraram que ocorrências de homicídios em Goiás apresentaram redução de 10,30%. Os demais índices também
apresentaram queda, como pormenorizado nas ações.
Além disso, o programa abarca as ações direcionadas a prevenir o combate ao uso de drogas e à violência, tais como o Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD) e Polícia Mirim, da Polícia Militar, o Programa Escola Sem Drogas
(PESD), conduzido pela Polícia Civil, e o Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM), do Corpo de Bombeiros Militar.
Outro importante reforço no trabalho de prevenção é promovido pelas ações desenvolvidas com foco no policiamento comunitário que
visa maior participação da população que interagem com a segurança pública e atuam como atores propositivos da prevenção e da
preservação da ordem pública.
Na área de inteligência e análise criminal, foram realizados cursos e elaborados vários relatórios de inteligência estratégica e
levantamentos diversos, que visam subsidiar a tomada de decisão superior.
AÇÃO: 2146 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À
VIOLÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2905-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AÇÕES E OPERAÇÕES INTEGRADAS
2950-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP
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REALIZAÇÕES
Por meio das ações desenvolvidas pelas forças de segurança, todos os indicadores criminais prioritários estão atingindo reduções
expressivas no ano de 2018 quando comparado a 2017 (1/jan a 26/12)). Destacamos os indicadores de homicídio que sofreram queda de
10,30%, de tentativa de homicídio de 20,10%, o latrocínio teve queda de 11,22% e o estupro de 1,87%. Os roubos em comércio
diminuíram 50,51%, em residência 35,95%, a veículo 34,70%, a transeunte 33,36%. Já os furtos a transeunte 24,58%, em comércio de
21,99%, em residência 17,47% e de veículo de 8,61%.
Estes números são ainda mais expressivos se considerarmos que nos últimos anos os indicadores estão seguindo uma tendência de
queda, sendo que, no ano de 2017, todos os 12 indicadores apresentaram uma grande diminuição em relação ao ano anterior, o que
acumuladamente, representa valores muito significativos. Como exemplo, citamos a diminuição de 40,72% no crime de latrocínio, em
2017, devido a operações que resultaram em prisões de quadrilhas envolvidas em roubos a veículos, residências e outros. Em 2016
foram registrados 167 crimes de latrocínio, já em 2017 o número foi de 98, e em 2018, 87 (2017 e 2018 dados até 25/dez).
Quanto às ações proativas, em 2018, foram recapturados 7.326 foragidos da justiça, recuperados 11.973 veículos, apreendidas 6.512
armas, cumpridos 4.266 mandados de prisão, efetuadas 67.516 prisões em flagrante e apreendidas 58,44 toneladas de drogas.
A PM realizou 1.559.401 patrulhamentos, 1.304.765 abordagens policiais, 314.487 averiguações e 68.715 apoios policiais. As ações da
PM culminaram com a prisão de várias quadrilhas especializadas em roubo a bancos, explosão de caixas eletrônicos, explosão de carros
fortes, tráfico de drogas, dentre outras.
Já a PC, remeteu 39.195 inquéritos com autoria definida ao Poder Judiciário. Além disso, foram realizadas diversas operações, 3.442 no
total, que culminaram com a prisão de pessoas e quadrilhas especializadas em tráfico de drogas, roubo, furto e desmanche de veículos,
roubo a residências, assalto a bancos e explosão de caixas eletrônicos.
Quanto ao CBM, foram realizados 225.702 atendimentos entre ações de resgate, busca e salvamento, combate a incêndio, além de
242.490 atendimentos na área técnica.
Os Programas da PC atenderam 86.822 pessoas pelo Escola Sem Drogas. Já o Investigador Mirim formou 35 crianças. O PROERD
formou 58.003 alunos, atuando em 763 escolas de 92 municípios. O Polícia Mirim formou 1.439 alunos. O PROEBOM, coordenado pelo
CBM, atendeu 523 bombeiros mirins.
A PM tem como filosofia o conceito de Polícia Comunitária. Foram realizadas 211 reuniões, 214.066 visitas, 4.835 visitas solidárias e
69.283 visitas a escolas. Esse trabalho, também é desenvolvido pelo patrulhamento rural, onde foram realizadas 52.568 visitas
comunitárias. A Rede de Apoio à Segurança capacitou 570 pessoas.

OBSERVAÇÕES
PRODUTIVIDADE
O índice de remessa de inquéritos policiais com autoria definida ao Poder Judiciário foi de 80,34%. Já o índice de resolução de crimes de
homicídio, em 2018, foi de 68,88%, superando a média dos Estados Unidos da América que é de 65%.
Após a prisão de várias organizações criminosas que agiam no estado, há sete meses não são registrados roubos a cargas de
combustível, são mais de um ano e dois meses sem registro de roubo a cargas de carnes e derivados. Em 2018 não houve nenhuma
ocorrência de roubo a cargas de cigarros.
Neste ano, as operações realizadas pela Delegacia de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária contribuíram para a identificação e
qualificação de diversos fraudadores do fisco estadual, culminando com a expectativa de recuperação de mais de R$ 135,6 milhões em
créditos tributários.
A Polícia Civil do Estado de Goiás, até hoje, é a única instituição que não possui casos de extorsão mediante sequestro não elucidados,
assim como nenhum caso de grande repercussão sem a devida resposta.
Como destaque das operações da Polícia Civil citamos:
Operação Emboscada, cumprimento de mandados de prisão contra quadrilha suspeita de roubos de veículos.
Operação Orbitário, cumprimento de mandados de prisão contra despachantes e servidores de Circunscrições Regionais de Trânsito
(CIRETRANS), acusados de recebimento de propina de despachantes, realizavam a transferência de propriedade de veículos e outros
procedimentos de forma irregular.
Operação Cooptação, cumprimento de mandados de prisão contra indivíduos suspeitos de roubos de veículos a mando de um egresso
do Sistema Prisional.
Ação conjunta das Polícias Civil e Militar apreende 2 toneladas de maconha.
Operação Santana, elucidação de cinco casos de homicídio ocorridos na cidade de Anápolis, com a prisão de 11 suspeitos.
Operação Espectro da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado - DRACO desarticula quadrilha suspeita de enviar drogas e armas
para Santa Catarina e favelas no Rio de Janeiro que movimentava cerca de R$ 10 milhões por mês. Em continuidade à operação, foram
presos membros foragidos da cúpula do Comando Vermelho.
Operação Thanatos da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídios (DIH) prendeu 18 pessoas suspeitas de integrar uma facção
criminosa responsável por ao menos 21 homicídios em Goiânia.
Operação Avaritia, da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC), desarticulou uma organização criminosa dedicada ao
tráfico interestadual de drogas e insumos, contrabando e lavagem de dinheiro. Ao todo, 34 mandados de busca e apreensão e 14 de
prisão temporária foram expedidos para cumprimento nas cidades de Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia e Rio Verde.
Policiais do Grupo Antirroubo a Bancos (GAB) prenderam dupla ligada a grupo de ataques a carros-fortes.
Força-tarefa entre a Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DECAR) e a ROTAM/PMGO apreende 7 toneladas
de carne roubada em açougue de Aparecida de Goiânia.
Operação Conúbio IV, da Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos (DENARC), desarticulou associação criminosa que atuava no
tráfico de drogas. O grupo mantinha um organizado sistema de distribuição varejista de drogas com cadastro de mais de 800 clientes.
A Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (DECON) realizou operação conjunta com a Vigilância Sanitária
Municipal de Aparecida de Goiânia e apreendeu 62 toneladas de materiais impróprios para consumo, estimado em R$ 5 milhões, em uma
empresa do ramo de cosméticos no jardim eldorado, em Aparecida de Goiânia.
Operação Inimigos do Rei, da Delegacia Estadual de Repressão a Ações Criminosas Organizadas (DRACO) conseguiu desarticular um
dos braços do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Goiás. Foram cumpridos 58 mandados de prisão, sendo que 41 foram em
desfavor de faccionados que já estavam presos.
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que conta atualmente com 22 unidades em todo o Estado de Goiás, contribui
enormemente para a pacificação social, por meio dos serviços de Criminalística e de Medicina Legal.
Pelo serviço de Criminalística, foram realizados em 2018, em todo o Estado, um total de 63.219 atendimentos com conclusão de 59.665
laudos, um índice de 94,38%. Desses atendimentos, 38.768 foram pelos laboratórios do Instituto de Criminalística, 2.630 pelo
Departamento de Perícia Externa e 21.637 pelos Núcleos Regionais.
Pelo serviço de Medicina Legal, foi realizado, em 2018, em todo o Estado, um total de 57.840 atendimentos em vivos e mortos, dos quais
foram emitidos 55.424 laudos conclusos, um índice de 95,51%. Desses atendimentos, 51.898 foram atendimentos em vivos, 5.364 em
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mortos e 578 de natureza diversa.
Os Núcleos Regionais foram responsáveis por 27.864 atendimentos em vivos e 164 de naturezas diversas, expedindo 26.985 laudos
conclusos em vivos e 116 de naturezas diversas. Já o IML de Goiânia foi responsável por 24.034 atendimentos em vivos e 414 de
naturezas diversas, expedindo 23.500 laudos conclusos realizados em vivos e 342 de naturezas diversas.
Em relação aos exames em mortos os Núcleos Regionais foram responsáveis por 3.222 atendimentos e 2.985 expedições de laudos
conclusos. O IML de Goiânia, por sua vez, realizou 2.142 atendimentos e expediu 1.896 laudos conclusos.
OUVIDORIA-GERAL E CORREGEDORIA-GERAL
A Ouvidoria-Geral da SSP atua como meio eficaz de comunicação com a sociedade civil com vistas a colaborar com o aperfeiçoamento
dos serviços de segurança pública e prisional, em parceria com as Instituições Policiais, Academias de Polícia e Penitenciária,
Corregedoria-Geral e Corregedorias das Corporações e entidades de Direitos Humanos e da Sociedade Civil.
Em 2018, a Ouvidoria-Geral da SSP recebeu 1.183 comunicações entre elogios, sugestões, denúncias, reclamações, solicitações e
informações, inclusive requerimentos relativos à Lei de Acesso à Informação, no total de 398.
Das naturezas de comunicações recebidas, 23,58% se referiam a denúncias (cabe destacar que houve uma redução significativa em
relação a 2017, ano em que contabilizou 40,18% das comunicações recebidas); 28,49% a reclamações; 9,38% a solicitação de
informações; 33,68% a LAI (Lei de Acesso a Informação); 3,04% eram elogios e 1,86% sugestões.
A Corregedoria-Geral, por seu turno, realiza tanto trabalho preventivo como repressivo. Pode-se citar como exemplo de trabalho
preventivo desempenhado pela Corregedoria-Geral, a fiscalização diária, in loco, dos trabalhos das unidades da Superintendência de
Polícia Técnico-Científica em Goiânia, em que são verificados assiduidade e pontualidade dos servidores e regularidade de atendimento
da demanda.
Quanto às estatísticas de procedimentos correicionais, no ano de 2018, na Corregedoria-Geral foram realizados 280 procedimentos entre
sindicâncias, processos administrativos disciplinares, apurações diversas, dentre outros.
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AÇÃO: 2147 - FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTELIGÊNCIA E ANÁLISE
CRIMINAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
A Ação tem como objetivo estruturar as áreas de Inteligência e Análise Criminal visando o fornecimento de informações para tomada de
decisões estratégicas, bem como auxílio às ações operacionais de combate ao crime e à violência.
Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas no âmbito de inteligência estratégica, a principal delas está sendo o monitoramento das
Organizações Criminosas presentes e atuantes no Estado de Goiás. Este monitoramento contribui sobremaneira para o
desencadeamento da Operação Insone, realizado pela Polícia Civil do Estado de Goiás com apoio da Polícia Militar, da Superintendência
Executiva de Administração Penitenciária e do Corpo de Bombeiros Militar, na qual foram cumpridos diversos mandados de prisão e de
busca e apreensão relacionados a faccionados, bem como transferidos ao Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia. Além disso, estão sendo realizadas reuniões de trabalho nas sedes das Regiões Integradas de Segurança Pública- RISP. O
trabalho desenvolvido está sendo exposto a Delegados de Polícia, Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,
Diretores das Unidades Prisionais, Peritos Criminais, Policiais Rodoviários Federais, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
com vistas ao nivelamento de conhecimentos acerca do crime organizado na América do Sul, Brasil e especificamente em Goiás.
Para fortalecer as áreas de Inteligência e Análise Criminal, foram adquiridas soluções, serviços e equipamentos no valor de R$
6.793.458,40, sendo distribuídos da seguinte forma: consultoria, suporte técnico, atualizações e manutenção preventiva e corretiva no
programa de computador SisSoft2002, versão (SOMBRA); ampliação de Hardware para Instalação do Monitoramento Telefônico
(SOMBRA); ampliação dos canais de Monitoramento Telefônico - Software (SOMBRA); aquisição de Software de Análise Estratégica; e
aquisição e Implantação do Sistema de Integração, Análise, Tratamento e Difusão de Informações Policiais.
Foram capacitados 40 operadores de segurança pública no Curso de Análise Criminal, em parceria com a Secretaria Nacional de
Segurança Pública, que contou com a participação de membros de instituições de Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e
Tocantins. Nas aulas, foram repassados técnicas e instrumentos que possibilitam a coleta de dados por meio de elementos que
padronizem as ações dos órgãos de segurança no campo da análise criminal.
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AÇÃO: 2393 - FORTALECIMENTO DO PDDQD

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2950-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

REALIZAÇÕES
Pelo Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias – PDDQD foram destinados R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
para reforma da 26ª Delegacia de Polícia de Goiânia, da 20ª Delegacia de Polícia de Goiânia e do 8º Batalhão Bombeiro Militar, em fase
de licitação.
AÇÃO: 3135 - GMC - GOIÁS COM VIDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

REALIZAÇÕES
Esta ação foi transferida para o Gabinete de Assuntos Estratégicos pela Lei n. 20.071, de 07 de maio de 2018, conforme o seu artigo 12,
adiante transcrito:
Art. 12. A Secretaria de Estado da Segurança Pública transferirá a dotação orçamentária e os créditos orçamentários correspondentes à
Ação 06.181.1030-3.135 –GMC– Goiás com Vida, para o Gabinete de Assuntos Estratégicos, a fim de executar as atribuições atinentes à
unidade.
Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, para o atendimento do Gabinete de Assuntos Estratégicos,
realizar as adequações necessárias no orçamento de que trata o caput deste artigo, bem como no orçamento da Secretaria de Estado da
Segurança Pública, na parte correspondente.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1032 - PROGRAMA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

O Programa de Proteção aos Direitos do Consumidor está fundamentado na melhoria permanente da qualidade do serviço de
atendimento ao cidadão- consumidor, realizado pelo PROCON Goiás, por meio da implementação de diversas ações de modernização
administrativa, que visam proporcionar um atendimento de qualidade e com eficiência aos consumidores que se sentirem lesados em
seus direitos, assegurando a aplicação efetiva dos preceitos dos Direitos Básicos do Consumidor.
Por meio deste Programa são realizados atendimentos presenciais, tanto pelos PROCONs Municipais quanto pelo estadual e, ainda, pelo
PROCON virtual, onde são recebidas reclamações, denúncias e pedidos de bloqueio de telemarketing, dentre outros.
No ano de 2018, o PROCON capacitou 364 servidores em diversos cursos relativos ao direito consumerista.
Foram realizadas, ainda, 02 palestras para consumidores, visando educar para o consumo consciente e para o planejamento do
orçamento doméstico e 09 para fornecedores sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor.
Destaca-se, ainda, no quesito produtividade, a realização de 253.587 atendimentos pelo PROCON Estadual e pelos PROCONs
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Municipais. Já pelo PROCON Web foram realizados 26.129 atendimentos.
Foram realizadas, entre janeiro e novembro de 2018, o total de 6.883 ações de repressão entre Autos de Infração e Apreensão, Termos
de Constatação e Notificação, Relatórios de Visita, Reclamações de Ofício e Documentos de Fiscalização ANP.
A Gerência de Pesquisa e Cálculo realizou 30.301cálculos, com índice de 84,11% de acordos com êxito.
Dentre os assuntos mais negociados estão: cartão de crédito, antecipação antecipada de dívidas e ressarcimento de valores cobrados
indevidamente pelos fornecedores.
Foram pesquisados 259 estabelecimentos/empresas, entre janeiro e 26/dez de 2018, após foi realizado o trabalho de informação do
resultado apurado, com orientação dos direitos e deveres de acordo com as pesquisas realizadas no decorrer do ano.
AÇÃO: 2158 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO
DOMÉSTICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2952-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

REALIZAÇÕES
Esta Ação tem como objetivo realizar palestras e cursos para servidores visando o aperfeiçoamento para atuação na defesa do
consumidor e para consumidores e fornecedores buscando disseminar os direitos e deveres consumeristas, o consumo consciente e o
planejamento do orçamento doméstico.
No ano de 2018, foram capacitados 364 servidores em diversos cursos relativos ao direito consumerista, além de realizadas 02 palestras
para consumidores, visando educar para o consumo consciente e para o planejamento do orçamento doméstico e 09 para fornecedores
sobre as regras do Código de Defesa do Consumidor.

AÇÃO: 2159 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DO PROCON - GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2952-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

REALIZAÇÕES
Esta Ação tem como objetivo expandir e modernizar a rede de atendimento do PROCON/Goiás para promover a acessibilidade e o
exercício da cidadania.
Para tanto, são realizados atendimentos presencialmente, tanto pelos PROCONs municipais quanto pelo estadual e, ainda, pelo
PROCON virtual, onde são recebidas reclamações, denúncias e pedidos de bloqueio de telemarketing, dentre outros.
O PROCON/Goiás realizou, de janeiro a novembro de 2018, 744 campanhas de divulgação dos direitos do consumidor, tendo como foco
a difusão organizada de textos publicados no site do órgão e redes sociais, além de envio de releases e sugestões de pauta a imprensa
goiana, que geraram entrevistas para jornais impressos, televisivos e radiofônicos, participações em debates e artigos em jornais
impressos.
No ano de 2018, foram realizados 253.587 atendimentos pelo PROCON Estadual e pelos PROCONs Municipais, sendo que desse total,
172.598 foram pelo Órgão Estadual.
Pelo PROCON Virtual, no mesmo período, foram realizados 26.129 atendimentos, superando em 112,24% o ano de 2017, entre
reclamações, denúncias, cálculos, bloqueio de telemarketing e dúvidas diversas.
A média de satisfação e aprovação do atendimento foi de 99,90%, de janeiro a novembro do corrente ano, ou seja, acima da meta
estabelecida pela SEGPLAN que é de 99,89%.
A Gerência de Atendimento ao Consumidor inscreveu 4.433 processos no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, analisou
e despachou 46.468 processos, expediu 16.354 ARs e protocolou 9.358 documentos.
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AÇÃO: 2160 - REPRESSÃO AO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2952-FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

REALIZAÇÕES
Esta Ação tem como objetivo ampliar as ações de fiscalização e agilizar as atividades administrativas visando à diminuição dos casos de
descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
Foram realizadas, entre janeiro e novembro de 2018, o total de 6.883 ações de repressão entre Autos de Infração e Apreensão, Termos
de Constatação e Notificação, Relatórios de Visita, Reclamações de Ofício e Documentos de Fiscalização ANP.
Foram visitados 45 municípios em fiscalizações itinerantes no interior do Estado de Goiás para análise de combustível e 32 municípios
para fiscalizações itinerantes em supermercados.
A Gerência de Pesquisa e Cálculo atendeu 3.866 consumidores para fins de negociação ou renegociação de dívidas, foram realizados
30.301 cálculos, com índice de 84,11% de êxito na negociação.
Dentre os assuntos mais negociados estão: cartão de crédito, antecipação de dívidas e ressarcimento de valores cobrados
indevidamente pelos fornecedores.
Foram visitados, também, 259 estabelecimentos/empresas, em 2018, e pesquisados o total de 921 produtos/itens, após foi realizado o
trabalho de informação do resultado apurado, com orientação dos direitos e deveres de acordo com as pesquisas realizadas no decorrer
do ano.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2902 - POLÍCIA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

CORONEL PM SILVIO VASCONCELOS NUNES - 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 Estadual nº 19.801 de 27/07/2017 (Diretrizes orçamentárias exercício de 2018).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Tendo a responsabilidade pela execução de polícia ostensiva, a Polícia Militar do Estado de Goiás, desenvolveu grande esforço durante o
ano de 2018, buscando dinamizar com modernidades ações de segurança pública, focada no objetivo de proporcionar segurança de
qualidade à sociedade goiana. O Comando da corporação realizou de forma racional e responsável a adequação dos diversos
mecanismos e instrumentos organizacionais, visando adequar a Corporação às Diretrizes Governamentais, como PPA/LOA, a criação
(estruturação e execução) do Plano Estratégico da Polícia Militar (2016-2022), Criação do Manual de Modelos de Documentos,
Implantação do Sistema de Georefenciamento do Policiamento Rural, Mapeamento dos Processos, Implantação imediata do SEI,
estabecimento de convênio com a SEGPlan para a utilização da Plataforma EPM e às melhores práticas gerenciais para o setor de
segurança pública, com ênfase na continuidade do POP (Procedimento Operacional Padrão).
Foram desenvolvidas ações no sentido de incrementar a prestação do serviço de polícia ostensiva, com a manutenção e ampliação do
policiamento extra remunerado, tendo investimentos mensais na média de R$ 6.797.952,31 (seis milhões, setecentos e noventa e sete
mil e novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), totalizado investimento no valor de R$ 81.575.427,67 (oitenta e um
milhões, quinhentos e setenta e cinco mil e quatrocentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos), sendo estes valores na ordem
de R$ 81.521.649,67 (oitenta e um milhões quinhentos e vinte e um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos)
provenientes da AC-4 Serviço extraordinário via folha de pessoal órgão: 2902 fonte 100, R$ 53.778,00 (cinquenta e três mil e setecentos
e setenta e oito reais) provenientes da AC-4 Serviço extraordinário Ajuda de Custo via FREAP órgão 2954 fonte 100. A otimização do
efetivo da polícia militar proporcionou a melhoria da prestação de serviço junto à comunidade, contribuindo ainda com o aumento na
renda do Policial Militar, agradando consideravelmente o público interno.
Medidas inteligentes e coerentes ampliaram a aproximação com a população. Dentre muitas, destacamos: a renovação da frota através
da continuidade do sistema de locação de 1.709 viaturas, contemplando com isto todos os municípios do Estado; treinamento de pessoal,
priorizando os policiais que atuam diretamente nas ruas; valorização do público interno com condecorações, diplomas e medalhas;
redistribuição e criação de unidades policiais que conferiram maior efetividade às ações da PMGO. Além dessas, podemos citar ainda o
maior nível de integração e interatividade com outras instituições policiais e afins.
A população do Estado de Goiás, conforme informações colhidas junto ao site do IBGE, estimada no ano de 2018, é de 6.921.161, e para
atender as necessidades da nossa população, a PMGO possui o efetivo de 13.849 policiais militares distribuída em todo território Goiano.
A Região Metropolitana de Goiânia foi criada através da LCE 27 de 30/12/99 com 13 municípios e em 2010 foram inclusos mais 7
municípios através LCE 78 de 25/03/10, perfazendo o total de 20 municípios, sendo estes: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de
Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas,
Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade. A população estimada de Goiânia em 2018
é de 1.495.705 e das demais cidades que formam a Grande Goiânia é de 1.069.050, perfazendo o total de 2.564.755 habitantes na
Região Metropolitana. Realizando um comparativo com o ano de 2017 verifica-se que houve um aumento populacional estimado de
99.234 (4,024%) nesta região (fonte IBGE).
Após análise das informações prestadas pela Gerência do Observatório de Segurança Pública (Seção de Análise Criminal), o relatório
traz com exatidão indicadores de criminalidade de 2018. É preciso aferir a criminalidade com o crescimento populacional. Diversos
fatores podem contribuir para com a criminalidade, como por exemplo: a migração interna, o aumento da população da região
metropolitana e o baixo desempenho da economia brasileira dentre outros.
No exercício de 2018 foram empregadas 331.140 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 907 guarnições) e foram atendidas
as seguintes ocorrências reativas principais (período de 01/01/18 até 09/12/18): estelionato 440; estelionato (tentativa) 71; estupro 190;
estupro de vulnerável 222; estupro (tentativa) 90; feminicídio 34; feminicídio (tentativa) 46; homicídio (doloso) 1.890; homicídio (culposo)
48; homicídio (tentativa) 1.462; lesão corporal (dolosa) 8.115; lesão corporal (culposa) 251; lesão corporal (tentativa) 61; sequestro 98;
sequestro (tentativa) 6; latrocínio 72; latrocínio (tentativa) 96; furto 25.156; roubo 20.054; roubo (tentativa) 740; dano 3.272; receptação
3.547; receptação (culposa) 378; posse / porte de arma de fogo 3.831; trafico de drogas 4.629.
No ano de 2018 a PMGO alcançou um alto índice de produtividade executando 4.870.705 ações positivas (período de 01/01/18 até
09/12/18), sendo estas: ações policiais 1.255.686; abordagens policiais 952.943; apoio policial 63.006; averiguação 287.232; fiscalização
836; foragido recapturado 6.715; medidas protetivas de urgência 4.913; monitoramento 283.808; núcleo educacional ambiental 147;
organização criminosa (desarticulada) 6; operações de choque 199; patrulhamento 1.235.907; programa educacional de resistência às
drogas e à violência 6.188; reunião comunitária 233; visitas 364.195; outros 408.691.
Em 2018 a Assessoria de Planejamento da PMGO elaborou 22 Notas de Serviço e 1.171 Ordens de Operações. O sucesso das
atividades operacionais são reflexos dos investimentos e seriedade do Governo Estadual em se tratando de segurança pública, sendo
investido em: locação de viaturas; continuação dos processos "modus operandi" policial em conformidade com o POP (Procedimento
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Operacional Padrão), que trouxe a Polícia Militar um avanço técnico profissional; a manutenção do RAS - Rede de Apoio a Segurança,
que busca desenvolver a participação da comunidade em contribuir com informações a Polícia Militar; a manutenção do patrulhamento
rural em 81 municípios Goianos.
Em relação aos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados, estes se mostram insuficientes. Resumidamente, o quadro de
despesas globais do órgão 2902 - POLÍCIA MILITAR e 2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PM, fonte 100 e 220, foi o seguinte:
ÓRGÃO 2902 - POLÍCIA MILITAR
4001 - 4001 (01=Folha de pessoal/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado......................R$ 1.586.865.104,24
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 40.062.193,96
Valor pago....................................R$ 1.546.802.910,28
4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.......................R$ 19.087.417,27
Empenhado a Liquidar................R$ 0,00
Liquidado a pagar........................R$ 1.917.167,67
Valor pago.....................................R$ 17.170.249,60
4001 - 4001 (04= Investimentos /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.......................R$ 6.934,60
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 0,00
Valor pago....................................R$ 6.934,60
4001 - 4001 (05= Inversões financ/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago..................................R$ 0,00
1024 - 2108 (03=Despesas correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.......................R$ 5.000,00
Empenhado a Liquidar................R$ 0,00
Liquidado a pagar........................R$ 0,00
Valor pago.....................................R$ 5.000,00
1029 - 2144 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 1.709.527,13
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 579.744,87
Valor pago...................................R$ 1.129.782,26
1029 - 2144 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 3.651,48
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 3.651,48
Valor pago...................................R$ 0,00
1030 - 2148 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago..................................R$ 0,00
1030 - 2148 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago...................................R$ 0,00
1030 - 2394 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago..................................R$ 0,00
1030 - 2394 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago..................................R$ 0,00
1033 - 2161 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago..................................R$ 0,00
1033 - 2161 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 7.432,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago..................................R$ 7.432,00
1033 - 2162 (03=Despesas correntes /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 44.642.665,40
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 14.683.041,98
Valor pago...................................R$ 29.959.623,42
1033 - 2162 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 1.206.780,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 1.200.000,00
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Valor pago...................................R$ 6.780,00
1033 - 2382 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 0,00
Valor pago....................................R$ 0,00
1033 - 3051 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado.......................R$ 210.433,61
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 158.293,61
Valor pago....................................R$ 52.140,00
1033 - 3051 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 339.777,76
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 339.777,76
Valor pago....................................R$ 0,00
ÓRGÃO 2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PM
a) Fonte 100
1024 - 2108 (03=Despesas correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago...................................R$ 0,00
4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado......................R$ 593.339,84
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 345.581,98
Valor pago....................................R$ 247.757,86
4001 - 4001 (04= Investimentos /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 9.125,60
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 3.150,00
Valor pago...................................R$ 5.975,60
4001 - 4001 (05= Inversões financ/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 145.000,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago...................................R$ 145.000,00
1029 - 2144 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 17.572,85
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 17.572,85
Valor pago...................................R$ 0,00
1029 - 2144 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 9.200,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 2.200,00
Valor pago....................................R$ 7.000,00
1033 - 2161 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 5.295,70
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago...................................R$ 5.295,70
1033 - 2161 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 9.469,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago...................................R$ 9.469,00
1033 - 2162 (03=Despesas correntes /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 13.360,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 6.880,00
Valor pago..................................R$ 6.480,00
1033 - 2162 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar.............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago..................................R$ 0,00
1033 - 3051 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 223.307,04
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 33.476,70
Valor pago...................................R$ 189.830,34
1033 - 3051 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 0,00
Valor pago....................................R$ 0,00
b) Fonte 220
4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
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Saldo Empenhado.......................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar........................R$ 0,00
Valor pago.....................................R$ 0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS GLOBAIS, ÓRGÃO 2902 - FONTE 100:
Saldo Empenhado......................R$ 1.654.084.723,49
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 58.943.871,33
Valor pago....................................R$ 1.595.140.852,16
TOTAL GERAL DAS DESPESAS GLOBAIS, ÓRGÃO 2954 - FONTE 100 e 220:
Saldo Empenhado......................R$ 1.025.670,03
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 408.861,53
Valor pago...................................R$ 616.808,50
Não foi possível perceber falhas em relação à gestão e estratégia adotadas durante o curso de 2018, que mereçam ênfase. Na execução
financeira foi possível detectar pequenas falhas originadas na necessidade de priorizar maiores recursos para o custeio da máquina
estatal, onde algumas ações não tiveram nenhuma realização físico/financeira ou houve emprego acanhado dos recursos orçamentários
previstos, ações estas de extrema importância para a Corporação. São estas: ação 2108 - promoção, prevenção e controle da saúde do
servidor da Polícia Militar (órgão 2902 e 2954); ação 2148 - segurança integral para o meio rural (órgão 2902); 2161 - aparelhamento e
reaparelhamento das unidades da PM (órgão 2902 e 2954) e ação 2394 - batalhão rural (órgão 2902).
Os valores acima são validos para o dia 20/12/2018, data de elaboração do relatório.
Não foram incluídas as dotações orçamentárias relativas as fonte 291 (Convênio, ajustes e acordos com órgãos municipais) e fonte 292
(outros convênios, ajustes e acordos) da Unidade Orçamentária 2954, em virtude de não ter sido firmado convênios, portanto não houve
recursos financeiros para execução orçamentárias nestas fontes.

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 2017.
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 1033 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2161 - Unidade da PMGO reaparelhada/número.
2162 - Policial militar capacitado/número;
Armamento adquirido/número
Equipamento/material de proteção e segurança individual adquirido para PMGO/número
Viatura disponibilizada/número;
Semovente custeado/número.
3051 - Unidade da PMGO construída/número;
Unidade da PMGO reformada/número.
PROGRAMA 1029 - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS
UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2144 - Implantação de sistemas de Ti/Telecom na PMGO realizada/número;
Manutenção de sistemas de Ti/Telecom da PMGO realizada/percentual.
PROGRAMA 1024 - PROGRAMA DE GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2108 - Servidor da PMGO atendido em prevenção e controle da saúde/número.
PROGRAMA 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO
AÇÃO-PRODUTO MONITORADO
2148- Município atendido com patrulhamento rural/número.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2108 - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE DO SERVIDOR DA POLÍCIA MILITAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Nenhuma. A despesa de R$ 5.000,00 se refere ao exercício anterior.
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OBSERVAÇÕES
Não houve despesa corrente no presente exercício.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1029 - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA
PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2144 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA PM/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas despesas com pagamentos das faturas de telefonia fixa e móvel, e internet e foram adquiridos 07 rastreadores de GPS
portátil.

OBSERVAÇÕES
O investimento realizado foi de pequena monta.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2148 - SEGURANÇA INTEGRAL PARA O MEIO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902-POLÍCIA MILITAR

REALIZAÇÕES
Foram atendidos 81 municípios com patrulhamento rural, mesmo sem a realização de despesas.

OBSERVAÇÕES
Não houve despesas correntes e nem investimentos.
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AÇÃO: 2394 - BATALHÃO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902-POLÍCIA MILITAR

REALIZAÇÕES
Nenhuma.

OBSERVAÇÕES
Não houve investimentos e nem despesas correntes.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1033 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME

ÓRGÃO GESTOR: 2902 - POLÍCIA MILITAR

No exercício de 2018 foram empregadas 331.140 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 907 guarnições) e foram atendidas
as seguintes ocorrências reativas principais (período de 01/01/18 até 09/12/18): estelionato 440; estelionato (tentativa) 71; estupro 190;
estupro de vulnerável 222; estupro (tentativa) 90; feminicídio 34; feminicídio (tentativa) 46; homicídio (doloso) 1.890; homicídio (culposo)
48; homicídio (tentativa) 1.462; lesão corporal (dolosa) 8.115; lesão corporal (culposa) 251; lesão corporal (tentativa) 61; sequestro 98;
sequestro (tentativa) 6; latrocínio 72; latrocínio (tentativa) 96; furto 25.156; roubo 20.054; roubo (tentativa) 740; dano 3.272; receptação
3.547; receptação (culposa) 378; posse / porte de arma de fogo 3.831; trafico de drogas 4.629. E obtivemos um índice altíssimo de
produtividade executando 4.870.705 ações positivas (período de 01/01/18 até 09/12/18), sendo estas: ações policiais 1.255.686;
abordagens policiais 952.943; apoio policial 63.006; averiguação 287.232; fiscalização 836; foragido recapturado 6.715; medidas
protetivas de urgência 4.913; monitoramento 283.808; núcleo educacional ambiental 147; organização criminosa (desarticulada) 6;
operações de choque 199; patrulhamento 1.235.907; programa educacional de resistência às drogas e à violência 6.188; reunião
comunitária 233; visitas 364.195; outros 408.691.
Principais despesas realizadas: R$ 17.981.732,14 com aquisição de combustível gasolina; R$ 9.204.427,81 com aquisição de
combustível etanol; R$ 2.900.825,21 com aquisição de combustível diesel; aquisição de 2.491 coletes com proteção balística; aquisição
de 700 pistolas calibre 9 mm; aquisição de 475.000 cartuchos de munições; contratação de serviço de manutenção e conservação para
801 veículos da frota própria; locação de guincho para dar suporte ao serviço operacional; aquisição de ração e medicamentos de uso
veterinário para 123 semoventes; locação de imóvel para a instalação do CPC e 29ª CIPM; locação de 32 motocicletas de 800 cc para a
realização de patrulhamento; serviços de reformas nas unidade: 1ª CIPM, QAG, Presídio Militar, CALTI, CPR e BPMCHOQ; início das
obras de construção de um quartel da PMGO na Cidade de POSSE para abrigar o 24º BPM.
AÇÃO: 2161 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Foram adquiridos 02 aparelhos de ar condicionados para o CPR e 03 tablets para o Gabinete do Cmt Getral.

OBSERVAÇÕES
Os investimentos foram de pequena monta.

AÇÃO: 2162 - INTENSIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO POLICIAMENTO TERRESTRE, AÉREO E NÁUTICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Principais despesas realizadas: R$ 17.981.732,14 com aquisição de combustível gasolina; R$ 9.204.427,81 com aquisição de
combustível etanol; R$ 2.900.825,21 com aquisição de combustível diesel; aquisição de 2.491 coletes com proteção balística; aquisição
de 700 pistolas calibre 9 mm; aquisição de 475.000 cartuchos de munições; contratação de serviço de manutenção e conservação para
801 veículos da frota própria; locação de guincho para dar suporte ao serviço operacional; aquisição de ração e medicamentos de uso
veterinário para 123 semoventes; locação de imóvel para a instalação do CPC e 29ª CIPM; locação de 32 motocicletas de 800 cc para a
realização de patrulhamento.

OBSERVAÇÕES
Os investimentos atenderam parcialmente as necessidades da PMGO.
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AÇÃO: 2382 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR (EMENDA
SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902-POLÍCIA MILITAR

REALIZAÇÕES
Nenhuma.

OBSERVAÇÕES
Não houve investimento e nem despesa corrente.

AÇÃO: 3051 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Foram realizados serviços de reformas nas unidade: 1ª CIPM, QAG, Presídio Militar, CALTI, CPR e BPMCHOQ.
Está sendo construído um quartel da PMGO na Cidade de POSSE para abrigar o 24º BPM.

OBSERVAÇÕES
O investimento e as despesas correntes atenderam parcialmente as necessidades da PMGO.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Coronel BM Márcio André de Morais

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Ser uma corporação militar de referência nacional pela excelência na prestação de serviços de bombeiros, até o ano de 2022.

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
Constitucionalmente incumbe ao Corpo de Bombeiros Militar a execução de atividades de defesa civil, além de outras estabelecidas em
lei, como por exemplo: prevenção e combate a incêndios, proteção de vidas e bens, busca e salvamento, prestação de socorro em caso
de afogamentos, inundações, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas.
Todos os esforços empreendidos durante o ano de 2018 foram voltados ao cumprimento desta nobre missão consagrada na Carta
Magna de 1988. As aquisições efetuadas, os cursos realizados, as campanhas difundidas, as parcerias celebras, entre tantas outras
atividades, foram planejadas e executadas no intuito de alcançar o cidadão, promover sua incolumidade e a proteção do meio onde vive.
Podemos aqui nesta síntese destacar algumas destas atividades:
CURSOS REALIZADOS:
- 1 Turma do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, 21 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, 72 alunos;
- 3 Turmas do Estágio de Adaptação de Sargentos, 104 alunos;
- 4 Turmas do Estágio de Adaptação de Cabos, 160 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Formação de Oficiais, 59 alunos;
- 1 Turma do Curso de Formação de Praças, 222 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Tripulação de Embarcações, 51 alunos;
- 1 Turma do Curso de Operações Aéreas, 2 alunos;
- 1 Turma do Curso de Gerenciamento de Processos, 20 alunos;
- 1 Turma do Curso de Instrutor Flashover, 26 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Resgate, 48 alunos;
- 1 Turma do Curso de Operações e Conduções de Viaturas, 34 alunos,
- 1 Turma do Curso de Mergulho Autônomo, 5 alunos,
- 1 Turma do Curso de Guarda Vidas, 26 alunos,
- 1 Turma do Curso de Combate a Incêndio Florestal, 15 alunos
- 1 Turma do Curso de Análise de Projetos de Inspeção em Edificações, 15 alunos;
- 1 Turma do Curso de Salvamento Terrestre, 21 alunos;
- 1 Turma do Estágio de Combate a Incêndio Urbano, 133 alunos; e
- 1 Turma do Estágio Envolvendo Produtos Perigosos, 138 alunos.
Foram um total de 1.172 concluintes em todos os cursos realizados durante o ano de 2018, entre especializações, formação,
aperfeiçoamentos, adaptação, habilitação e estágios.
MODERNIZAÇÃO:
A partir de 2018 os projetos de segurança contra incêndio e pânico serão analisados de forma digital, proporcionando maior agilidade,
economia processual, além de transparência nas atividades de prevenção realizadas pela Corporação em todo Estado. Até então o
processo de análise se iniciava com o protocolo da pasta física junto ao Corpo de Bombeiros e era finalizado com o carimbo e assinatura
do analista de projetos. Seguindo a tendência de desburocratização estatal, a digitalização de processos dará um importante passo rumo
ao futuro da prevenção contra incêndio e pânico.
GRANDES OPERAÇÕES
- Operação Carnaval
- Operação Semana Santa
- Operação Romaria de Trindade
- Operação Romaria do Muquém
- Operação Férias “Turista Seguro”
- Operação Estiagem “Cerrado Vivo”
- Operação Enchentes e Alagamentos
- Operação Goiás contra o Aedes ( parceria com a Secretaria de Estado da Saúde)
- Operação Rally dos Sertões
- Operação Pecuária
- Operação Maio Amarelo (apoio ao DETRAN)
Estas operações especiais já fazem parte do calendário oficial da Corporação, pois ocorrem sazonalmente, ano após ano, e exigem um
grande aparato para seu atendimento, principalmente àquelas cujo fluxo de pessoas aumenta em virtude de férias e feriados, motivados
pelos pontos turísticos e religiosos do Estado.
Dentro deste tema é importante destacar outro evento importante que foi a 10ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes. A SIPAT
realiza atividades para alertar sobre a prevenção de acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. Tem uma intensa programação
com palestras voltadas para a saúde física e mental do profissional bombeiro militar.
AÇÕES SOCIAIS
- Programa Capacitar para Salvar;
- Programa Bombeiro Mirim - PROEBOM;
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- Programa Amamentar – PROAMA;
O programa Capacitar para Salvar acontece nas Unidades do Corpo de Bombeiros e visa oferecer a comunidade aulas sobre como agir
em casos de parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas, afogamento, queimadura, intoxicação, cortes, fraturas e quedas,
situações que podem acontecer no dia a dia das pessoas. O objetivo da Corporação é disseminar a cultura da segurança entre os
goianos, capacitando a população sobre a importância de aprender técnicas de primeiros socorros.
Tivemos ainda dentro das ações sociais a conclusão de 10 turmas de bombeiros mirins, em 10 municípios goianos, totalizando 478
crianças formadas. Esse programa, o PROEBOM, é coordenado pela Fundação Dom Pedro II, entidade ligada ao CBMGO, assim como o
PROAMA, que é um programa de parceria que existe com o Hospital Materno Infantil para coleta para o Banco de Leite Humano.
Por fim, os recorrentes contingenciamentos dos recursos orçamentários e financeiros obrigaram a priorização da manutenção das
atividades (despesas correntes) e redução dos investimentos. Muitos processos de aquisições de viaturas e de construção de novas
Unidades Operacionais ficaram suspensos devido as anulações de empenhos e cortes de dotação.
Apesar dessas dificuldades que afetaram substancialmente os recursos liberados, 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 o cidadão.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico 2012 a 2022;
- Plano de Gestão 2018.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Quantitativo de pesquisa de satisfação dos cidadãos com o atendimento
- Quantitativo de Seminário de Desenvolvimento Estratégico Realizado
- Quantitativo de viaturas licitadas e contratadas
- Quantitativo de viaturas registradas no SRP
- Quantitativo de equipamentos operacionais adquiridos
- Quantitativo de equipamentos operacionais registrados no SRP
- Quantitativo de investimentos em materiais e equipamentos em geral registrados no SRP
- Quantitativo de investimentos em custeio e manutenção licitados e contratados
- Quantitativo de investimentos para a conclusão de obras
- Quantitativo de investimentos para a construção
- Quantitativo de unidades reformadas
- Quantitativo de unidades ampliadas
- Quantitativo de projetos implantados
- Quantitativo de inspeções técnicas realizadas
- Quantitativo de mapeamento de processos realizados
- Quantitativo de atendimentos médicos realizados
- Quantitativo de exames realizados
- Percentual de inspeções técnicas realizadas
- Quantitativo de campanhas desenvolvidas
- Quantitativo de seminários realizados por especialidade
- Quantitativo de turmas formadas
- Quantitativo de cursos realizados
- Quantitativo de manuais/legislações revisados
- Quantitativo de novos manuais doutrinários
- Percentual de incremento de arrecadação
- Quantitativo de concursos realizados
- Quantitativo de software desenvolvidos
* Indicadores extraídos do Plano de Gestão 2018 - CBMGO.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1029 - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA
PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2145 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO
MILITAR

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 D

REALIZAÇÕES
As principais aquisições realizadas nesta ação foram:
- 01 Viatura Auto Bomba Tanque e Salvamento (Outras 17 tiveram o empenho anulado pela JUPOF: 10 Auto Vistoria e 07 Auto Bomba
Tanque e Salvamento)
- 10 detectores de gases
- 100 mochilas costais
- 459 capacetes de combate a incêndio
- 232 lanternas de LED
- 20 desencarceradores
- 10 notebooks
- 8 projetores multimídia
- 01 software para elaboração de projetos de engenharia
- Mobiliários corporativo
- Diversos materiais de consumo operacional (ataduras, gases, cordas, soros, cones, fitas etc)
- Rede Lógica do Comando Geral
- Peças de instrumentos da Banda de Música
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OBSERVAÇÕES
Os valores físicos para o produto 2477 - UNIDADE DO CBMGO MANTIDA, foram consideradas apenas as unidades administrativas e
operacionais da Capital.
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AÇÃO: 2373 - APARELHAMENTO/REAPARELHAMENTO/ESTRUTURAÇÃO ADM. E OPER. DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

U.O.: 2903-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2904-POLÍCIA CIVIL

REALIZAÇÕES
A ação destinou-se a execução da Emenda Parlamentar n. 1183 com o fim de adquirir um veículo de alto custo para combate a incêndios
em edificações verticais, dotado de auto escada de resgate que alcança 42 metros.
A compra deste equipamento de grande porte é um investimento que moderniza a estrutura operacional do CBMGO e a torna compatível
com a atual realidade da capital goiana que é a elevada quantidade de prédios existentes e outros tantos sendo construído.

OBSERVAÇÕES
Por ser uma aquisição internacional, o contrato firmado exigia a compra da carta de crédito e a liquidação foi feita com base no INVOICE
emitida pela contratada.

AÇÃO: 3047 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
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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 D

REALIZAÇÕES
As liquidações efetuadas nesta ação foram em virtude das seguintes obras:
- Construção do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar, concluída no ano de 2017. Os valores que foram pagos em 2018 eram
apenas Restos a Pagar;
- Reforma do Quartel do Município de Inhumas; e
- Ampliação da garagem operacional do 1º Batalhão Bombeiro Militar, em Goiânia.

OBSERVAÇÕES
Nesta ação também foram descentralizados R$ 927.697,57 (novecentos e vinte e sete mil seiscentos e noventa e sete reais e cinquenta e
sete centavos) a Agencia Goiana de Transporte e Obras Públicas - AGETOP, para cobrir despesa com o contrato n° 001/2014 -AD-
GEJUR, para a execução dos serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva e reformas em quartel do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado de Goiás (Academia Bombeiro Militar e Batalhão de Salvamento e Emergência). Referente a saldo de contrato no valor de R$
393.299,82 e rescisão de contrato no valor de R$ 534.397,75.

AÇÃO: 3169 - CONSTRUÇÃO /AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA (
EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

U.O.: 2903-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2904-POLÍCIA CIVIL

REALIZAÇÕES
Esta ação foi inserida no orçamento 2018 mediante a Emenda Parlamentar 1403 no valor de R$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de
reais). Porém devido os frequente contingenciamentos feito pela JUPOF, impedindo a liberação das Programações de Desembolso
Financeiro, só foi possível concluir a licitação do processo de construção do quartel do município de Morrinhos. O restante do saldo
orçamentário foi reduzido de ofício pela Secretaria de Gestão e Planejamento.

OBSERVAÇÕES
Originalmente a Emenda Parlamentar 1403 previas a construção de unidades operacionais do Corpo de Bombeiros em 06 municípios do
Estado: Goiânia (2), Alto Paraíso, Planaltina, Iporá, São Luiz dos Montes Belos e Morrinhos.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2149 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

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 D

REALIZAÇÕES
1) Quantitativo de atendimentos realizados
- 263.010 Inspeções Técnicas
- 82.534 Resgate Pré-hospitalar
- 27.531 Ações Preventivas
- 14.651 Buscas e Salvamentos
- 6.333 Combate a Incêndio em Vegetação
- 3.538 Combate a incêndio urbano
- 10.442 Análises de Projetos
2) Durante a Operação Férias Turista Seguro, a comunidade ribeirinha pode contar mais uma vez com a realização do Projeto Mirim
Anjos do Araguaia. Projeto este que envolve crianças da comunidade local em atividades recreativas e educativas.
Neste ano o programa alcançou 240 crianças, entre 8 e 12 anos. O curso teve duração de 60 horas/aulas e durante as instruções os
alunos receberam orientações sobre cidadania, ética e meio ambiente, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, nós e
amarrações dentre outras atividades que teve como objetivo principal tornar estes jovens multiplicadores da doutrina bombeiro militar com
foco na prevenção de acidentes e na promoção das boas práticas ambientais. O projeto foi desenvolvido nas cidades de Aruanã, Britânia,
Cocalinho, Luiz Alves e Bandeirantes.
3) Com vista a aprimorar o atendimento operacional, envolvendo a sociedade nas atividades preventivas, foram realizados treinamentos
simulando ocorrências reais em vários municípios e em locais de grande aglomeração de pessoas.

OBSERVAÇÕES
Conforme estatística oficial do CBMGO, ainda houveram 495 atendimentos de Defesa Civil e 219 ocorrência com Produtos Perigosos.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2904 - POLÍCIA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

André Fernandes de Almeida

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
O ano de 2018 foi marcado pela continuidade do processo de crescimento de produtividade no âmbito da Polícia Civil, aquisição de
armamento, construção, reforma e ampliação de unidades policiais. Foram implementados processos orgânicos visando a melhoria do
Sistema de Procedimentos Policiais. Mesmo com uma das mais enxutas estruturas administrativas da Gestão Estadual, a Polícia Civil
garantiu que as ações administrativas impactassem positivamente em sua ação finalística, a investigação.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
No início de cada ano é elaborado um plano com as principais operações a serem desenvolvidas no período, com previsão de custos,
locais e prazos de execução, emprego de efetivo, meios logísticos necessários, nelas incluindo os eventos tradicionais e ações
emergenciais. Execução do Planejamento Estratégico próprio e em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1 . Tempo médio de apuração penal;
2 . Taxa de Homicídios por cem mil habitantes;
3 . Taxa de eficiência da investigação criminal;
4 . Tempo médio de instauração de inquéritos;
5 . Tempo médio entre a data de instauração do inquérito policial e a data de
remessa ao Poder Judiciário;
6 . Número de policiais civis por 100 mil habitantes;
7 . Taxa de elucidação de crimes;
8 . Taxa de passivos de inquéritos policiais nas delegacias;
9 . Taxa de procedimentos de Auto de Prisão em Flagrante;
1 0 . Taxa de Termo Circunstanciado de Ocorrência;
1 1 . Taxa de ocupação funcional. Delegado de Polícia;
1 2 . Taxa de ocupação funcional. Escrivão de Polícia;
1 3 . Taxa de ocupação funcional. Agente de Polícia.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1029 - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA
PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2383 - REFORMA NA INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

U.O.: 2904-POLÍCIA CIVIL

REALIZAÇÕES
Atendimento humanizado para as vítimas de violência doméstica e afins;

OBSERVAÇÕES
Houve reforma de uma unidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM em Aparecida de Goiânia.
O recurso financeiro foi obtido por parcerias com Ministério Público.
A Polícia Civil está em busca de parcerias para reformar e ampliar suas DEAMs.
A DEAM de Águas Lindas de Goiás está sendo contemplada por um projeto de reforma e ampliação por emenda parlamentar federal. A
proposta, num montante de R$ 413.322,00 encontra-se sob a análise da equipe técnica da SENASP, aguardando aprovação.

AÇÃO: 3048 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EXCELÊNCIA EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E ATENDIMENTO
ÀS VÍTIMAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
- As reuniões com diversas áreas de gestão secretarial, tanto estaduais quanto municipal, oportunizaram a disponibilização da área para
o projeto.
- A apresentação do projeto mostrou a necessidade de prestação de serviço à população de forma mais humanizada e efetiva.
- A possibilidade de Parceria Público Privado mostra maior celeridade ao projeto e garante economia ao Estado.

OBSERVAÇÕES
O projeto sofreu uma alteração de nomenclatura em 2016 e tomou o nome de : CIDADE DA POLÍCIA . Durante o ano de 2018 foram
realizadas reuniões com diversas secretarias de estado sobre o projeto ( SEGPLAN, SEGOV, SES) além de secretarias do município de
Goiânia. A área para a efetivação do projeto foi liberada. As licenças junto ao município de Goiânia quanto ao uso e a cessão da área. O
projeto arquitetônico está aprovado. Projeto geral em fase de planejamento do edital para construção junto à Segplan.

AÇÃO: 3049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
- Melhoria no atendimento;
- Melhoria na recepção do Cidadão;
- Melhor visibilidade dos prédios da Polícia Civil;
- Padronização visual;

OBSERVAÇÕES
Durante o ano de 2018, até o mês de agosto, foram realizadas reformas em 20 unidades da Polícia Civil. Outras 05 unidades contam com
reformas em andamento, com previsão para conclusão em janeiro de 2019. Os recursos vieram de parcerias com Ministério Público,
Poder Judiciário, Prefeituras, Associação de Moradores ou entidades particulares.
As unidades atendidas foram:
- Delegacia de Polícia de Apuração de Atos infracionais - DEPAI;
- Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos - DERCC;
- Delegacia de Repressão às ações Criminosas Organizadas - DRACO;
- Delegacia Estadual de Repressão à Narcóticos - DENARC;
- Delegacia Estadual de Capturas-DECAP;
- Delegacia Especializada de Investigação em Crimes de Trânsito;
- Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente;
- As Delegacias de Polícia; 5ª DP, 9ª DP, 10ª DP e 26ª DP de Goiânia;
- Auditório da Escola Superior da Polícia Civil;
- Base de operações do Grupo Tático 3;
- Núcleo de Manutenção em Construções;
- Núcleo de Gestão em Telefonia;
- Estacionamento em Senador Canedo para guarda de viaturas recolhidas;
- Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher - DEAM em Aparecida de Goiânia;
- 2ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia;
- Grupo de Investigação em Homicídios de Aparecida de Goiânia;
- Delegacia de Senador Canedo ( Jardim das Oliveiras);
- Delegacia de Polícia de Abadia de Goiás;
- Delegacia de Polícia de Corumbaíba;
Algumas unidades encontram-se em reformas com previsão para entrega janeiro de 2019:
- 3ª Delegacia Regional de Polícia de Anápolis;
- Delegacia de Polícia de Itaberaí;
- Delegacia de Polícia de Morrinhos;
- Delegacia de Polícia de Piracanjuba;
- Delegacia de Polícia de Firminópolis.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2150 - INVESTIGAÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME E AOS CRIMINOSOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
- Melhor sensação de segurança;
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- Policial melhor equipado para o trabalho;
- Maior agilidade na resposta ao cidadão;
- Efetividade da ação

OBSERVAÇÕES
Viatura mantida
Com a manutenção periódica das viaturas, mais veículos estiveram disponíveis para o servidor no exercício de suas funções. O período
de reparo foi reduzido, permitindo maior eficácia na utilização das viaturas.
Operação de repressão e investigação ao crime e aos criminosos
Foram realizadas 3.756 operações policiais. Ocorreram 6.155 prisões, entre mandatos de prisão e prisão em flagrantes.
Das armas apreendidas ( 490 no total), 3 eram fuzis de grosso calibre, além de pistolas (92), Revólveres ( 213), carabinas (33) e
espingardas ( 148). Juntamente, foram apreendidas 11.948 munições.
Mais de 3 toneladas de maconha foram retiradas das ruas. 117 Kg de cocaína, 35 kg de crack, 5132 comprimidos de ecstasy, 2321
comprimidos de LSD, 56 lança perfume e 401 kg de insumos diversos.
Armamento adquirido
O processo para aquisição de 700 pistolas SigSawers teve seu empenho cancelado por falta de recursos financeiros.
Por meio de convênio celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP,
foram adquiridos 50 pistolas glock.
Parceria com a Força Nacional e a Polícia Civil favoreceu a doação de 6 carabinas 556 e 5 pistolas PT 840 para o patrimônio da Polícia
Civil.
Equipamento de Segurança e Proteção Individual
A Polícia Civil recebeu 240 coletes balísticos por convênio celebrado entre SSP e SENASP.
A SENASP também doou 1043 coletes balísticos à Polícia Civil

AÇÃO: 2385 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

U.O.: 2904-POLÍCIA CIVIL

REALIZAÇÕES
- Melhoria no atendimento ao cidadão;
- Eficiência no atendimento ao cidadão;
- Melhoria nas condições de trabalho.

OBSERVAÇÕES
No ano de 2018 recebemos 88 computadores adquiridos via convênio com SENASP e SSP. O monitoramento será informado pela
equipe de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública.
Também recebemos 300 computadores via doação do Ministério da Justiça, sem ônus para o Estado.
Não houve produtos adquiridos pela Polícia Civil para esta ação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Edson Costa Araújo

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 recente Diretoria Geral de Administração Penitenciária – DGAP, foi criada através da Lei nº 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
Criada em janeiro de 2018, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) trouxe importantes mudanças e avanços para o
sistema prisional goiano.
Com a implementação da lei 19.962, a DGAP deixou de ser superintendência para se tornar uma diretoria com status de secretaria. Isso
despertou uma série de esforços da equipe de colaboradores com o intuito de viabilizar a reestruturação da unidade orçamentária, e a
transposição dos contratos originados na Secretaria de Segurança Pública. Desde então, a DGAP funciona como uma secretaria com
orçamento próprio.
Estabilização do Sistema Penitenciário
Após acontecimentos fatídicos na Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto e na Penitenciária Odenir Guimarães (POG) no início do
ano, que até culminou com a visita da ministra do STF Carmén Lúcia em Goiânia, a atual gestão implementou uma série de medidas que
viabilizaram o controle do sistema penitenciário. As medidas surtiram efeitos imediatos e deixou a situação mais controlada, por exemplo,
do que o ano anterior com menos fugas e rebeliões.
Avanços com a implementação da Lei 19.962
Outra medida importante tomada pela direção foi a segregação de presos mais perigosos em duas unidades prisionais estaduais:
Anápolis e Formosa. Cerca de 300 lideranças faccionadas, que exerciam lideranças negativas nas demais unidades foram isoladas
nesses dois presídios. O diretor-geral da DGAP, coronel Edson Costa, conceituou essa medida como a contenção de uma ‘metástase’
que se espalhava por todo o estado. Esse avanço só foi possível com a implementação da Lei 19.962, que permitiu que a gestão de
vagas pudesse ser feita diretamente pela DGAP e não mais pelo Poder Judiciário.
Outro avanço foi a adoção do sistema de regionalização penitenciária. Com a diretriz dada sistema, bem como um Plano Diretor, a pasta
passou a ter um norte que permitiram o funcionamento do órgão de forma sistêmica. A diminuição de 141 unidades prisionais para 55
unidades, considerado o número ideal, está permitindo a otimização da logística, de armamentos e servidores, além do barateamento dos
custos de gestão.
Execução Orçamentária
De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, Goiás é a unidade da federação que executou o maior
percentual dos recursos advindos de convênios com o Governo Federal, em 2018, servindo de modelo para as demais unidades da
federação.
Convênio com BNDES
Goiás foi o estado escolhido pelo Depen para ser piloto de um projeto de financiamento de unidades prisionais por meio de Parceria
Público-Privada (PPP). Serão construídas dois presídios, em Aparecida de Goiânia e Palmeiras de Goiás, por meio desse programa. As
garantias necessárias para o projeto serão ofertadas pelo Depen, através do Fundo Penitenciário Nacional (FunPen). Serão mais 800
vagas.
Semiaberto e Casa do Albergado
Por meio da Lei nº 20.347, foi autorizada permuta da área da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto pela construção de uma nova
unidade do regime semiaberto.
Também foi autorizada, pela Lei nº 20.329, a permuta da atual área da Casa do Albergado que permitirá a construção de duas novas
unidades com 200 vagas cada uma.
Celas modulares
Já está em fase final de análise, no âmbito da Controladoria-Geral do Estado (CGE), o Programa Emergencial de Provimento de Vagas
da DGAP que está sendo implementado com o objetivo de desafogar as unidades prisionais que estão com excesso de presos. O
processo licitatório deve ser iniciado em breve e deve gerar cerca de 3 mil novas vagas no sistema prisional goiano.
Novas Unidades
No primeiro semestre de 2018 foram inauguradas as unidades prisionais de Formosa e Anápolis que geraram 600 novas vagas.
Estão em construção as unidades de Planaltina (388 vagas), Águas Lindas (300), Novo Gama (300) e Casa de Prisão Provisória de Rio
Verde (250).
Ampliação
Duas unidades já estão com recursos garantidos para ampliação de vagas. O presídio estadual de Anápolis deve ganhar mais 150 e o
presídio feminino de Anápolis mais 48.
Regulamentação do sistema de processos
A DGAP conseguiu regulamentar todos os processos administrativos e operacionais do órgão. Foram desenvolvidos o Plano Diretor e o
manual de Procedimento Operacional (POP), importantes avanços para o sistema.
Outra conquista foi a mudança do conceito de comportamento dos custodiados. Antes, esse comportamento era baseado apenas nas
faltas disciplinares. Como a lei não define como deve ser esse comportamento, a DGAP acabou por regulamentá-lo.
O novo regulamento diz respeito às condições do preso dentro da unidade prisional e também da sua relação com o mundo exterior, ou
seja, a partir de agora para almejar a progressão da pena, o detento não poderá mais ter conceito negativo formulado pela área de
inteligência do órgão, por participar de facções criminosas ou qualquer ação e conduta imprópria com o extra muro.
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Alvarás
A DGAP desenvolveu a reestruturação do sistema do cumprimento de Alvará de Soltura.
Ensino
Foram inauguradas as sedes da Escola Superior de Administração Penitenciária e da Gerência de Ensino e Patronato.
Educação de presos
Em Goiás são atendidos atualmente 1.122 alunos presos, em unidades escolares instaladas em 32 (trinta e dois) estabelecimentos
penais, possibilitando-lhes a conclusão dos ensinos fundamental e médio.
Em 2018, 643 estudantes presos participaram do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas
Privadas de Liberdade (Encceja PPL), contra 548 no ano anterior.
Já o Exame Nacional do Ensino Médio para Privados de Liberdade (ENEM PPL) deste ano contou com 470 presos alunos inscritos.
Para o Ensino Superior, encontra-se formalizado o Termo de Cooperação entre a Diretoria Geral de Administração Penitenciária e a
Associação Aparecidense de Educação, mantenedora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN que estabelece a disponibilização por
parte desta de 20 (vinte) bolsas de estudos integral e gratuitas por semestre aos privados de liberdade (homens e mulheres) que estejam
cumprindo pena nos regimes semiaberto e aberto do Sistema Prisional Goiano, bem como para os egressos e desconto para servidores
do órgão gestor do sistema de execução penal do Estado de Goiás
Ensino Profissionalizante
Essa ação tem como objetivo proporcionar qualificação profissional inicial e continuada, na forma de cursos livres, aos presos do sistema
de execução penal, de modo a lhes permitir a (re)inclusão no mercado de trabalho quando da sua liberdade ou benefício amparado pela
lei, com uma proposta de cursos que possam lhes dar autonomia, possibilitando com que ao final do curso possam atuar como
prestadores de serviço. Parcerias firmadas com várias entidades proporcionaram o atendimento de 752 (setecentos e cinquenta e dois)
presos em cursos de formação profissional no ano de 2018.
Módulo de Respeito
O módulo de respeito está atrelado à oportunidade de trabalho remunerado aos seus integrantes, respeitando as restrições e
especificidades de cada um deles.
Atualmente integram o projeto cerca de 300 presos nas seguintes unidades prisionais: Penitenciária Odenir Guimarães, Casa de Prisão
Provisória do complexo prisional de Aparecida, Unidade Prisional de Goianésia, Unidade Prisional de Orizona e Unidade Prisional de
Itumbiara.
Ações sociais
Em parceria com o Instituto de Identificação do Estado de Goiás e a Delegacia da Receita Federal em Goiás foi realizada a emissão e
regularização de documentos (RG e CPF) dos presos que se encontram cumprindo pena em regime fechado. Em 2018, foram emitidos
e/ou regularizados mais de 900 (novecentos) documentos.
Convênios
Foram realizados diversos convênios com entidades como a Universal nos Presídios, com o Instituto Federal de Goiás e com Institutos de
Tecnologias (Itegos), com o objetivo de oferecer educação e capacitação profissional para os apenados.
PRESOS TRABALHANDO
Atualmente, o sistema prisional goiano possui cerca de 4.800 presos trabalhando e, por consequência, recebendo a remição de pena;
Em termos financeiros, só a remição permite uma economia de R$ 30 milhões de reais, mas o verdadeiro ganho é com a recuperação da
pessoa.
O estado de Goiás investiu, em 2018, na alocação de mão de obra carcerária para a manutenção das unidades prisionais.
Foram investidos R$ 1,2 milhão na montagem de oficinas e na realização de cursos profissionalizantes. Foram instaladas duas fábricas
de blocos e artefatos de concreto, três confecções industriais, 02 serralherias e 08 salas de informática para cursos de capacitação;
Foi realizado convênio com a Prefeitura de Goiânia onde atualmente 100 reeducandos trabalham na manutenção de parques e cemitérios
de Goiânia;
Foi firmado convênio com Tribunal de Justiça para a utilização da mão de obra de reeducandos no Programa Começar de Novo;
Foi ampliado convênio com a prefeitura de Senador Canedo onde atualmente 40 presos trabalham na pavimentação asfáltica e
manutenção de parques e jardins;
Foi aditivado convênio com a empresa Sallo Confecções onde atualmente 80 presos trabalham no bordado de roupas e na silkagem em
escala industrial;
Foi realizado dois novos Convênios com empresas privadas: a Inovar Acabamentos e a empresa Vocato, que funcionam dentro da
indústria do complexo prisional de Aparecida de Goiânia, onde atualmente 60 novos presos trabalham na confecção de roupas e
acabamentos;
Foi realizado novo convênio com a empresa Embalo Confecções que contratou 80 presos da Casa de Prisão Provisória do complexo
prisional de Aparecida de Goiânia para trabalhar com acabamento em roupa para empresa Hering. Em breve, serão mais 40 vagas;
Foram realizados três novos convênios com prefeituras municipais de Minaçu, Santo Antônio do Descoberto e Ceres para a contratação
de mão de obra carcerária. Expectativa de contratação de 90 reeducados;
Convênio com a UEG para a concessão de galpão para que os presos da unidade prisional de Ceres possam trabalhar.
Investimentos em Aparelhamento e Estruturação 2018
- A DGAP adquiriu oito equipamentos de esteiras de raios-x para a fiscalização de alimentos e objetos que entram nas unidades
prisionais;
- Também foram adquiridos quatro scanners de alta capacidade para digitalizar e informatizar os prontuários dos presos, com o objetivo
de facilitar o acesso à informação e desburocratizar o aparelho estatal, e ainda:
- Quatro sistemas de monitoração por câmeras e controle de acesso para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia.
- A DGAP recebeu do Departamento Penitenciário Nacional, por meio de convênio efetuados nos últimos dois anos, 39 esteiras de raio-x,
86 portais detectores de metal e 190 detectores de metal tipo portátil,
- Foram adquiridas 200 espingardas calibre 12 e encontra-se em andamento um procedimento licitatório para a aquisição de 600 pistolas
calibre ponto 40;
- Foi adicionado ao sistema GOIASPEN, uma nova tela de fiscalização, para a melhoria do controle feito pela Coordenação de
Fiscalização da CIAP. O novo recurso vai permitir a confecção e emissão da “Declaração da Situação Atual do Apenado em cumprimento
de Pena Restritiva de Direito”;
- Atualmente, o Sistema Prisional goiano conta com uma frota de 409 veículos. Destes, 135 pertencem a frota própria, 05 foram recebidos
em doação, 10 cedidos em parcerias, 17 são acautelados, e 242 carros locados por meio de contrato com empresas privadas;
- A DGAP adquiriu, ainda, um ônibus destinado ao transporte de servidores;
- Por meio de convênio, recebeu do Depen quatro camionetes Ford F4000;
- Foram adquiridos, em 2018, cerca de 500 computadores para atender as áreas administrativas da DGAP.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico
Mapeamento de Processos
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Plano Diretor

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Reincidência Criminal
Índice de Execução Orçamentária

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1031 - PROGRAMA MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA PARA PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

O Programa de melhoria da Administração Penitenciária para Promoção da Ressocialização visa ampliar e modernizar a estrutura física e
logística do sistema de administração penitenciária no estado por meio da qualificação e valorização profissional de seus servidores,
ampliação do número de vagas prisionais, modernização tecnológica na área de segurança, assistência material, educacional, social,
psicológica, de saúde e profissional dos custodiados. DESCRIÇÃO: Implementar ações que viabilizem condições para o cumprimento da
Lei de Execuções Penais, promovendo a reinserção social e a valorização do reeducando e do egresso, o incremento de medidas
alternativas à prisão, assim como a garantia dos direitos a eles assegurados.
A DGAP logrou êxito no intuito de atingir o objetivo almejado uma vez que as ações foram plenamente contempladas, a título de exemplo,
esta Diretoria realizou diversos cursos, inclusive para outras autoridades da segurança pública, adquiriu armamento, reaparelhamento da
CIAP e outras unidades, aquisição de scanners e esteiras de raio x. Frisamos também que foram construídas e entregues duas unidades
de segurança máxima, uma em Anápolis e outra em Formosa. Implementamos o Procedimento Operacional Padrão (POP) nestas duas
Unidades Prisionais e no Núcleo Especial de Custódia. Inúmeros reeducandos foram capacitados nos ramos de carpintaria, artesanato,
confecção, tecelagem etc. Isto possibilita uma ressocialização e reintegração mais fácil à sociedade. Foram implementados grupos
reflexivos para autores de violência doméstica e apoio aos violentados. Três Unidades Prisionais de segurança máxima estão em
construção, uma em Águas Lindas de Goiás, uma em Novo Gama e outra em Planaltina de Goiás, cada uma com 300 vagas,
possibilitando assim um grande acréscimo de vagas no sistema de execução penal em Goiás.
AÇÃO: 2151 - APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADM. OPER. E TEC. DAS UNIDADES PRISIONAIS E DE
ALTERNATIVAS À PRISÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
• Foram adquiridos e entregues 08 (oito) equipamentos de esteiras de raios-x para a fiscalização de alimentos e objetos que entram nas
unidades prisionais;
• Foram adquiridos, também, 750 tonfas, 750 lanternas táticas, 337 coletes táticos, 3.000 algemas de pulso em aço inox, 10 pistolas air
soft e 10 rifles air soft;
• 04 (quatro) Scanners de alta capacidade para digitalizar e informatizar os prontuários dos presos, facilitando assim o acesso à
informação e desburocratizando o aparelho Estatal;
• 04 (quatro) sistemas de monitoração por câmeras e controle de acesso para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia, expandindo
a eficácia tangida à segurança;
• Doação de 39 (trinta e nove) esteiras de raio-x, 86 (oitenta e seis) portais detectores de metal e 190 (cento e noventa) detectores de
metal tipo portátil, feita pelo Departamento Penitenciário Nacional nos últimos dois anos;
• Foram adquiridas e distribuídas entre as unidades 200 espingardas calibre 12 e também está em andamento o procedimento licitatório
para a aquisição de 600 pistolas calibre .40;
• Foi acrescentado ao GOIASPEN a tela de fiscalização, visando melhorar o controle pela Coordenação de Fiscalização da CIAP, o qual
permite que seja confeccionado a “Declaração da Situação Atual do Apenado em cumprimento de Pena Restritiva de Direito”;
• Atualmente, o Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás conta com uma frota de 409 veículos. Destes, 135 são veículos da frota
própria, 05 são doados, 10 cedidos, 17 cautelados e 242 que compões a frota locada decorrente de contratos com empresas particulares;
• Recentemente, A Diretoria Geral de Administração Penitenciária adquiriu um ônibus especificamente para o transporte de servidores;
• 04 camionetes Ford F4000 doadas pelo Departamento Penitenciário Nacional;
• Aquisição de um motor semi-industrial PPA, modelo Dz, condomínio Jet-flex com potência de ¾ HP, com controles, cremalheiras
industriais, central inteligente, para o portão da garagem da CIAP;
• Aquisição de webcam Logitech, C270 HD para ser utilizada no Cadastro da CIAP para fotografar os apenados para fins de identificação
no GOIASPEN e nos laudos de fiscalização, facilitando a identificação dos referidos cumpridores. Fase de elaboração de Termos de
Referência e orçamentos;
• Aquisição de 20 computadores novos, Minidesktop HP EliteDesk 800, 65W, G3 (ENERGY STAR) para a CIAP. Fase de elaboração de
Termos de Referência e orçamentos;
• Aquisição de um bebedouro industrial Inox de 100 litros, RBI10, para ser utilizado pelos cumpridores e pelos servidores da CIAP. Fase
de conhecimento do Conselho da Comunidade;
• Substituição de 02 computadores usados em troca a outros 02 danificados para serem utilizados no Cartório da CIAP. A solicitação foi
atendida pela Gerência de Tecnologia, Informação e Comunicação da DGAP.

OBSERVAÇÕES
Acerca da Parceria Público Privada para a construção, aparelhamento, manutenção e operação do novo Complexo Prisional Odenir
Guimarães, tem-se que o Edital foi publicado, mas a empresa proponente fora desqualificada. Novas adequações ao instrumento
convocatório foram feitas, todavia, o mesmo se encontra sobrestado por ordem superior e aguarda autorização para prosseguimento do
processo licitatório.
Atualmente, o Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás conta com uma frota de 409 veículos, classificados como próprios,
cedidos, doados, cautelados e locados. Desses, 135 são veículos da frota própria, 05 são doados, 10 cedidos, 17 cautelados e 242 que
compõem a frota locada decorrente de contratos com empresas particulares. Os locados se dividem em operacionais e administrativos.
Recentemente a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, adquiriu um ônibus especificamente para o transporte de servidores; e
entregou 49 novos veículos locados em substituição à frota antiga - própria. Esse número é um avanço para o sistema, pois representa
economia com manutenção, gastos com combustível e outras despesas.
Os veículos operacionais são considerados especiais, pois tem sua estrutura original modificada com compartimento para o transporte de
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agentes e de presos, e devem atender características especiais regulamentadas por lei, obedecendo a critérios de segurança,
resistência, proporção, ventilação, luminosidade, tendo em vista a utilização em escoltas e situações congêneres.
Dispomos no total de 181 veículos operacionais. Sendo 85 locados, assim distribuídos: 25 furgões Master tipo adaptado cela, 20
caminhonetes S-10 cabine dupla adaptada cela, e 40 station wagon Pálio Weekend cela.
Garantimos o reforço no transporte de presos com 4 camionetes Ford F4000, doadas pelo Departamento Penitenciário Nacional. As
camionetes são adaptadas com baú que comportam 8 presos e compartimento para 4 agentes penitenciários.
Os 92 veículos operacionais restantes são viaturas próprias, a grande maioria, marca/modelo Renault Kangoo, já não supre a
necessidade do sistema penitenciário, em virtude do desgaste pelo uso e não atende os padrões exigidos a natureza a que se destina.
Os veículos administrativos, no total de 229, são utilizados para o serviço de transporte de servidor e carga e não necessitam de
alteração na estrutura.
Os veículos definidos como especiais – operacionais, são destinados as Unidades Prisionais para deslocamentos de reeducandos e não
poderão ser utilizados na prestação de serviços administrativos.
Quanto à política de locação, é feito um levantamento, através de estudo, em que são considerados os custos com essa modalidade
contratual em comparação a aquisição e renovação da frota própria, considerando sua depreciação a médio e longo prazo; e ainda, a
estimativa de gastos com manutenção.
A contratação de veículos locados tem representado vantagem econômica e financeira e justifica-se pela qualidade e continuidade na
prestação do serviço, já que as manutenções dos veículos locados são de responsabilidade das locadoras e após um período de dois
anos, devem ser substituídos por novos.
Referente à distribuição dos veículos, com relação aos operacionais, o critério utilizado é o porte da unidade prisional e a quantidade de
presos, quanto aos administrativos são distribuídos as Superintendências, Gerências, Coordenações, Coordenações Regionais, Direção
de Unidade Prisional e demais atividades inerentes a administração penitenciária.

AÇÃO: 2152 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL DO CUSTODIADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

U.O.: 2906-DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
O fornecimento de alimentação aos custodiados do Estado de Goiás é realizado via terceirização mediante contratos entre o Estado e as
empresas especializadas em fornecer alimentos. Nossos termos de referência contaram com suporte e apoio de nutricionista para serem
elaborados e a dieta alimentar dos custodiados foi calculada considerando suas necessidades nutricionais. Vale ressaltar que, além de
serem elaborados por profissionais da área, também seguiram recomendações nutricionais nacionais e internacionais. Para tanto, a
necessidade energética foi calculada levando-se em conta o perfil da população carcerária; a recomendação utilizada para manutenção
do peso corporal em adultos não catabólicos; a necessidade de macro nutrientes estabelecida de acordo com recomendações da
WHO/Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e Organização Internacional de Imigração (IOM), utilizadas para
a promoção da qualidade de vida e prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
Tendo como base a necessidade energética e de macro nutrientes, foi calculada a dieta alimentar diária dos reeducandos, representada
em nossos Termos de Referência pelo “Cardápio Diário Básico Padrão”. Esta dieta foi calculada seguindo os valores estabelecidos na
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil (IBGE).
Assim sendo, importante evidenciar que o fornecimento de alimentação dos custodiados no Estado de Goiás apresenta valores
nutricionais adequados e respeita as necessidades dos mesmos, tratando-se de uma alimentação com qualidade e quantidade para
atender a demanda da população carcerária, promover qualidade de vida e prevenir doenças crônicas não transmissíveis.

OBSERVAÇÕES
Quanto ao fornecimento de colchão:
O fornecimento de colchão aos custodiados do Estado de Goiás é regular e realizado de acordo com a necessidade apresentada por
cada Unidade Prisional.
De janeiro a setembro de 2018 foram ofertados 654 colchões para atender as Unidades Prisionais do Estado de Goiás.
Esclarecemos ainda que em 25 de abril de 2018 foi autuado o Processo Administrativo SEI nº 201816448002979 para aquisição de
colchões para manutenção da distribuição regular de colchões aos custodiados do Estado de Goiás, sendo que o processo encontra-se
na Advocacia Setorial da DGAP para emissão de parecer quanto à regularidade da contratação.

AÇÃO: 2153 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES PRISIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
As liquidações relativas a Ação de "Implementação de Tecnologia de Segurança nas Unidades Prisionais" foram realizadas na Ação de
"Aparelhamento e Estruturação Administrativa, Operacional e Técnica das Unidades Prisionais e de Alternativas à Prisão".
AÇÃO: 2154 - MÃOS QUE TRANSFORMAM - PRODUÇÃO INDUSTRIAL, ARTESANAL E AGROPECUÁRIA DOS
REEDUCANDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
Com o propósito de Gerenciar, Delegar e Coordenar os trabalhos desenvolvidos na busca por fomentar a empregabilidade dos presos
através de convênios com órgãos públicos e empresas privada o programa está estratificado nas seguintes ações:
a) Agropecuária:
I – Implantação de projetos agropecuários nas unidades prisionais administradas pela DGAP, como forma de reintegração social do
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reeducando pelo trabalho;
II – Buscar a autossuficiencia dos projetos implantados na produção agropecuária nas unidades prisionais para tanto foi realizado Acordo
de Cooperação com a Fundação de Desenvolvimento Agrícola – Fundater.
III – Profissionalizar os reeducandos que possuem aptidão para atividades agrícolas com a realização de cursos profissionalizantes.
b) Produção Industrial:
I – Implantação de projetos de atividades industriais e manufatureiras nas unidades prisionais administradas pela DGAP, como forma de
reintegração social do reeducando pelo trabalho;
II – Buscar a autossuficiência dos projetos implantados na produção industrial nas unidades prisionais;
IV – Profissionalizar os reeducandos como forma de prepará-los para o retorno ao convívio social;
VI – Fabricação de grades de banho-de-sol, bigornas; portas de celas; e todas as atividades de serralheria da DGAP;
VII – Acompanhar e fiscalizar as atividades de todas as empresas dentro da Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia;
VIII – Executar a fabricação dos uniformes para as unidades prisionais do Estado;
IX – Executar a fabricação dos produtos do Projeto “Tecendo a Liberdade”.
c) Contratação de presos:
O orçamento de 2018 a ser executado é de R$ 4.500.000,00 o que corresponde a contratação de cerca de 500 presos mensais, que
executam todas as atividades de limpeza e manutenção básicas de todas as unidades prisionais administradas pela DGAP, o que permite
uma economia enorme de dinheiro público tanto no usufruto da mão de obra quanto com a diminuição do tempo de encarceramento com
o advento da Remição da Pena pelo trabalho.
d) Fomentar, Implantar e Coordenar Convênios e Parcerias Públicos e Privados
A GPAI tem por competência fomentar, implantar e coordenar convênios públicos e com empresas privadas. Dentre os convênios em
execução ou em andamento até a presente data citamos:
I – Convênio com a empresa Telemont/S.A. (em execução dentro da indústria do Complexo Prisional);
II - Convênio com a empresa Embalo Facção (ficcionista da empresa Hering S/A), atuação na Casa de Prisão Provisória em Aparecida de
Goiânia;
III - Convênio com a empresa Reação (ficcionista da empresa Hering S/A), atuação na Unidade Prisional de Goianésia.
IV - Convênio com a empresa Sallo Confecções (em execução dentro da indústria do Complexo Prisional);
V – Convênio com a empresa Focato Confecções (em execução dentro da indústria do Complexo Prisional).

OBSERVAÇÕES
Na seara da agropecuária temos como principais atividades em desenvolvimento:
1º. Criação de Gados e Suínos no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia;
2º. Criação de Gados e Suínos na Penitenciária de Rio Verde;
3º. Fazenda Esperança – Hortaliças no presídio de Goianésia;
4º. Fazenda Esperança – Criação de Suínos e Hortaliças no Presídio de Uruaçu;
5º Fazenda Esperança – Cultivo de Hortaliças no presídio de Minaçu;
6º Fazenda Esperança – Cultivo de Hortaliças no presídio de Acreúna;
7º Fazenda Esperança – Cultivo de Hortaliças no presídio Feminino Consuelo Nasser;
8º Fazenda Esperança – Cultivo de Hortaliças na Casa de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia.
E também levando-se em consideração o número de presos que trabalham para o Estado, Empresas Privadas, bem como as atividades
relacionadas a "trabalhos artesanais" que garantem o Instituto da Remição de pena, atualmente totalizam em 4.800 custodiados.

AÇÃO: 2155 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

U.O.: 2906-DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
Os Projetos de Assistência Biopsicossocial consistem na prestação de serviço de saúde aos custodiados do sistema prisional goiano na
assistência básica regulada pelo Ministério da Saúde.
Os casos de média e alta complexidade são regulados pela rede SUS do município de Aparecida de Goiânia.
Com atuação em todas as unidades do sistema prisional do Estado, a GEAB gere as equipes de saúde que, mediante pactuação da
Secretaria Estadual de Saúde/SES-GO, possibilitou a execução do serviço em 86 (oitenta e seis) unidades prisionais.
Os serviços de saúde prestados no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia são: saúde mental e dependência química (Projeto
Renascer), reabilitação (Fisioterapia), Psicologia, além dos serviços médicos e de enfermagem, serviço social e odontologia.
Imunização dos reeducandos e servidores com campanhas de vacinação, controle dos programas de doenças infecto contagiosas: HIV,
Hepatites B e C, Hanseníase.
Atualmente, a DGAP está elaborando projeto de aparelhamento de todas as unidades prisionais com equipamentos médico-hospitalares,
além da revisão de toda infra estrutura dos postos de saúde das unidades prisionais.
No tocante à área biopsicossocial, a Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), núcleo responsável pelo acompanhamento e
fiscalização do cumprimento das penas alternativas e restritivas de direito, realizou diversos trabalhos neste âmbito como avaliação de
saúde, psicossocial e profissiográfica. Além disso, também encaminha apenados para eventual tratamento ambulatorial e de internação
pelo uso de substância psicoativas, encaminhamento para o Patronato, Senac e instituições a fins o apenado sem qualificação
profissional para que o mesmo ingresse no mercado de trabalho. No dia 15 de março de 2018 foi criado o Projeto “Grupos Reflexivos”
para autores de violência contra mulher. Há também a entrevista psicossocial que visa verificar o perfil de cada apenado ao encaminhar
para instituições parceiras para a prestação de serviço à comunidade. No mês de maio foi implementado no GOIASPEN a tela
“Frequência”, pela qual é possível a feitura da Declaração da Situação atual do apenado em cumprimento de pena restritiva de direito.
Portanto, a Central Integrada de Alternativas Penais tem como objetivo articular ações com Órgãos e demais instituições envolvidas no
acompanhamento e fiscalização do cumprimento da pena, promover a cidadania, com estímulos à redução de vulnerabilidades sociais,
proporcionar medidas de caráter educativo de modo a estimular o processo de ressocialização do cumpridor de penas alternativas, com
enfoque restaurativo e foco na diminuição das taxas de encarceramento, prevenção à reincidência criminal e ruptura do ciclo de violência.
AÇÃO: 2156 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DESENV. EDUCACIONAL E EMPREGABILIDADE PARA
INCLUSÃO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
O trabalho desenvolvido pela DGAP no âmbito da Ação em tela tem como objetivo oferecer cursos de formação e capacitação iniciadas e
continuadas para os sentenciados custodiados pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária, tendo como eixo norteador a
formação e potencialização do talento humano, visando também a empregabilidade e empreendedorismo. Ao final de cada curso, o
reeducando terá novos horizontes em sua vida e maiores possibilidades de encontrar um novo emprego e se reintegrar à sociedade
quando posto em liberdade.
No ano de 2018, por meio do Pronatec, foi disponibilizado o atendimento aos custodiados com curso de formação profissional, além de
parcerias firmadas com o Senai, Senar e Itego, as quais visam ampliar esta oferta.
Ao estabelecer as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos
estabelecimentos penais, o governo federal reconhece que a educação neste tipo de estabelecimento é um direito humano. Tal oferta,
cujo objetivo consiste em obter a superação do analfabetismo na população carcerária, constitui uma porta de acesso à cidadania pela
elevação da escolaridade.
O Estado de Goiás, por meio da parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte e a então Agência Goiana
do Sistema de Execução Penal, desenvolve desde 2013 Plano Estadual de Educação nas Prisões, que consiste na oferta de atividades
educacionais na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos presos. O ensino nessa modalidade é ofertado na mesma
formatação das outras unidades escolares, sendo adaptadas as metodologias específicas.
Cabe salientar neste momento que, os números referentes a reeducandos que estudam nos ensinos fundamental e médio representam o
total de alunos matriculados e não, ainda, concluintes, pelo fato do ano letivo não ter se findado.
Com relação à empregabilidade do reeducando, em 2018, em média, 850 presos trabalharam nas diversas unidades da Administração
Penitenciária, dos quais 597 foram remunerados com recurso estadual, outra parte trabalhou, apenas, para a remição da pena. É
importante esclarecer que remição de pena consiste em instituto pelo qual o preso cumpre parte da pena por meio do trabalho ou estudo,
ou seja, reduz-se 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho. As atividades desempenhadas são os serviços de limpeza e
manutenção de todas as unidades prisionais administradas pela Diretoria de Administração Penitenciária, gerando economia ao Estado,
vez que não é necessária a contratação de empresa para realização de serviços gerais, além de contribuir para a ressocialização dos
apenados.

OBSERVAÇÕES
A Central de Alternativas à Prisão (CAP), instituída pelo Decreto estadual n.8384/2015, está em funcionamento há quase 3 anos, tendo
como objetivo institucional a execução, o apoio, e o acompanhamento das medidas de alternativas à prisão da comarca de Goiânia. O
público alvo da CAP são as pessoas que respondem em liberdade a processos judiciais mediante do cumprimento de medidas cautelares
diversas da prisão, determinadas pelos juízes responsáveis pelas audiências de custódia.
Devido à muitas medidas cautelares em nosso ordenamento jurídico, temos diversas situações com os beneficiários:
1 – aqueles que utilizam ou não tornozeleiras eletrônicas, mas também estão em clínicas/casas de recuperação de dependência química;
2 – aqueles que utilizam ou não tornozeleiras eletrônicas e devem comparecer mensalmente ao fórum para assinatura que comprove
suas atividades e/ou tem obrigatoriedade de comparecer a grupos reflexivos;
3 – os que possuem ou não tornozeleiras eletrônicas e devem participar de palestras educativas e/ou ter acompanhamento psicológico
através da nossa equipe biopsicossocial.
Além desses, também temos o caso de prisão domiciliar, pela qual a fiscalização deve ir in loco semanalmente, quinzenalmente ou
mensalmente, a depender do que fora estabelecido na decisão judicial.
A CAP conta com 6 frentes de trabalho e possui ações voltadas à ressocialização visando o resgate da cidadania e o respeito à dignidade
da pessoa humana. Estas são têm como responsáveis as Coordenações de Triagem e de Atividades Ocupacionais. Podemos citar como
ações:
• Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica – os homens autores de violência doméstica e familiar deverão ser assistidos
pelos entes federativos através de centros de educação e reabilitação. A participação destes agressores nos Grupos Reflexivos
realizados na CAP é condicionada a uma determinação judicial;
• Atendimento Psicossocial: consiste na atuação de forma interdisciplinar no acolhimento, atendimento, acompanhamento e
encaminhamento dos presos que receberam o benefício da liberdade provisória. Este trabalho envolve o acolhimento e entrevista, estudo
de caso, apoio à família, avaliação psicológica;
Para a realização dos Grupos Reflexivos para homens autores de violência doméstica contamos com a pareceria das equipes
multiprofissionais da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, do núcleo de Psicologia e da Secretaria Cidadã (CREI).
O atendimento psicossocial facilita o processo de ressocialização, proporcionando reflexões sobre valores éticos e de cidadania,
buscando dessa forma conhecer a realidade de cada beneficiário. Portanto, este trabalho facilita o convívio social do beneficiário da CAP
no contexto mais amplo.
Os homens autores de violência doméstica e familiar contra a mulher, participantes dos Grupos Reflexivos, são notificados e orientados
sobre a sua participação no grupo com duração de 5 meses, no turno matutino, totalizando dez encontros. Ressaltamos a baixa
reincidência como ponto positivo, já que desde 2016 passaram 250 homens por esses grupos e apenas um voltou a reincidir.
a Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), núcleo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do cumprimento das penas
alternativas e restritivas de direito, realizou diversos trabalhos neste âmbito como avaliação de saúde, psicossocial e profissiográfica.
Além disso, também encaminha apenados para eventual tratamento ambulatorial e de internação pelo uso de substância psicoativas,
encaminhamento para o Patronato, Senac e instituições a fins o apenado sem qualificação profissional para que o mesmo ingresse no
mercado de trabalho. No dia 15 de março de 2018 foi criado o Projeto “Grupos Reflexivos” para autores de violência contra mulher. Há
também a entrevista psicossocial que visa verificar o perfil de cada apenado ao encaminhar para instituições parceiras para a prestação
de serviço à comunidade. No mês de maio foi implementado no GOIASPEN a tela “Frequência”, pela qual é possível a feitura da
Declaração da Situação atual do apenado em cumprimento de pena restritiva de direito. No primeiro trimestre de 2018 foram cadastradas
644 pessoas apenadas, resultando num total de 85% dos quais receberam penas restritivas de direito. Em maio a frequência dos
apenados foi de 73%.
Portanto, a Gerência da Central Integrada de Alternativas Penais tem como objetivo articular ações com Órgãos e demais instituições
envolvidas no acompanhamento e fiscalização do cumprimento da pena, promover a cidadania, com estímulos à redução de
vulnerabilidades sociais, proporcionar medidas de caráter educativo de modo a estimular o processo de ressocialização do cumpridor de
penas alternativas, com enfoque restaurativo e foco na diminuição das taxas de encarceramento, prevenção à reincidência criminal e
ruptura do ciclo de violência.
A CIAP realiza atendimento aos torcedores autores de crimes ocorridos dentro do Estádio Serra Dourada – Em parceria com a Grupo de
Atuação Especial em Grandes Eventos do Futebol (GFUT), Juizado do Torcedor e Grandes Eventos e Central que realizará o
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atendimento e a realização de grupos reflexivos aos torcedores autores de crimes ocorridos dentro do Estádio Serra Dourada. Projeto em
desenvolvimento com os partícipes, reunião realizada no dia 21/09/2018 no novo Fórum Cível de Goiânia, para ajustes deste projeto e
planejamento do mesmo para ser colocado em prática no corrente ano.
Plano Piloto de um Grupo Reflexivo para mulheres-vítimas da violência doméstica e familiar iniciado em setembro de 2018 em parceria
entre CAP e PUC/GO.

AÇÃO: 2157 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

U.O.: 2906-DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
Em 2018 a DGAP, com o objetivo de reforçar a segurança nos presídios, garantindo a minimização e a prevenção de distúrbios como, por
exemplo, motins e rebeliões, intensificou a valorização e a capacitação dos servidores do sistema prisional a partir da realização de
diversos cursos, dentre eles:
- I Curso de Formação de Vigilante Penitenciário – 2018 (CF/VPT/2018-01): nas cidades de Goiânia e Aparecida de Goiânia, atendendo
servidores penitenciários de todo Estado de Goiás.
- Curso de Aperfeiçoamento para Atuação no Presídio Estadual de Formosa – 2018 (CAAPEF), ): na cidade de Anápolis, atendendo
servidores penitenciários para atuarem no novo Presídio de Formosa.
- Curso de Aperfeiçoamento para Atuação no Presídio Estadual de Anápolis – 2018 (CAAPEA): nas cidades de Goiânia e Anápolis,
atendendo servidores penitenciários para atuarem no novo Presídio de Anápolis.
- Curso de Uso e Manuseio de Armamento de Armamento Institucional – 2018 (CIUMAI): na cidades de Goiânia, atendendo servidor
penitenciário para atuar em Presídio.
- II Curso de Capacitação Pedagógica – 2018 (CCP): na cidade de Goiânia, capacitando servidores penitenciários para o exercício da
docência.
- Curso Avançado de Operador de Pistola.40" (SPTC): na cidade de Valparaíso de Goiás, com a finalidade de capacitar os servidores da
Polícia Técnica Científica do Estado de Goiás.
- Gerenciamento de Dados – Sistema Goiáspen: na cidade de Goiânia, atendendo servidores da administração penitenciária em função
Cartorária pertencentes ao Sistema Penitenciário do Estado de Goiás, regido pela Portaria nº 102 – 2018 /SAESP.
- Curso de Manutenção e Uso de Armamento Institucional - Carabina IA2 5.56mm: na cidade de Rio Verde, destinado a capacitar os
Agentes de Segurança Prisional para uso e manutenção do armamento supracitado. regido pela Portaria 105/2018/SAESP.
- Treinamento para Cumprimento de Alvará de Soltura: na Gerência de Ensino da Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, com o
objetivo de habilitar os servidores para o devido cumprimento de Alvarás de Soltura, regido pela Portaria nº 130/2018 – SAESP.
- Curso de Gerenciamento de Projetos: na Escola de Governo, permitindo a capacitação de 21 (vinte e um) servidores que trabalham na
administração do Órgão.
Ademais, convém destacar duas outras realizações de 2018 que contribuíram para a valorização dos servidores do Sistema Prisional,
são elas:
1 – Criação e estruturação da Escola Superior de Administração Penitenciária, que em 2018 fora transferida para uma nova sede,
dispondo hoje de uma instalação mais moderna e equipada.
2 – Lançamento do Procedimento Operacional Padrão – POP, ocorrido em dez/2018, que consiste na padronização das tarefas
realizadas em ações operacionais correntes, de modo que se possa minimizar a ocorrência de desvios na execução das atividades de
rotina, contribuindo positivamente para o processo de fortalecimento, reestruturação e profissionalismo no serviço.
AÇÃO: 2392 - FORTALECIMENTO DO PDDUP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

U.O.: 2951-FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

REALIZAÇÕES
Ação não executada em 2018.
AÇÃO: 3050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
Uma unidade prisional é um espaço institucional da justiça moderna, arquitetado de forma a acolher pessoas condenadas pelo Poder
Judiciário a cumprir tratamentos penitenciários ou pessoas as quais foram decretadas judicialmente uma medida de privação de liberdade
para efeitos preventivos antes do julgamento. Nesse sentido, a Diretoria Geral de Administração Penitenciária, desenvolveu ações no
âmbito da “Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais”, com o intuito de melhorar as estruturas físicas do ambiente
carcerário, de forma a cumprir com a legislação vigente e propiciar salubridade e segurança no interior das unidades e, também, da
região onde estão instaladas.
Há de se destacar que um dos principais objetivos de se investir na construção de novas unidades prisionais é o de ampliar o número de
vagas no sistema prisional do estado de Goiás, interferindo positivamente na melhoria da qualidade de vida da população carcerária.
Dessa forma, os benefícios alcançados são no sentido de:
1 – Desafogar Unidades Penais e Delegacias de Polícia existentes no estado;
2 – Garantir a segurança dos funcionários e todos que ali frequentam, até mesmo da circunvizinhança das unidades;
3 – Dar melhor capacidade de atendimento aos internos, melhores condições para cumprirem suas penas, garantir os direitos
fundamentais dos internos (integridade física, psicológica e moral), viabilizar a sua permanência de forma digna e capacitando-o para o
convívio social e para seu desenvolvimento pessoal e social;
4 – Unidades Penais compatíveis com sua finalidade, levando-se em conta sua estrutura e lotação carcerária, bem como sua destinação
para contar com áreas e serviços, voltadas para a assistência, educação, lazer e atividades profissionalizantes.
Em 2018, houve a ampliação do número de vagas, com destaque para a inauguração de 2 (dois) novos presídios, em Anápolis e
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Formosa. Ambos os presídios foram construídos com recursos, em sua maioria, provenientes da União, mediante Convênios firmado com
o Governo Federal.
Os novos presídios possuem 6 mil metros quadrados de área edificada, capacidade para abrigar 300 detentos cada um, com sala de
aula, pátio de sol, área para atendimento psicológico e espiritual, além de galpões e guaritas de segurança. São dois pavilhões de celas
cuja capacidade varia de uma a oito vagas, de acordo com a necessidade dos gestores de separar os detentos por nível de
periculosidade. Essas construções permitiram a abertura de 600 novas vagas no sistema prisional já no início do ano de 2018.
As construções seguiram novo conceito de engenharia e arquitetura desempenhando papel importante na melhoria do sistema prisional
goiano. Além de atender às resoluções estabelecidas pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, as instalações seguem
padrão internacional e possuem, entre outros, um módulo de administração e completo ambulatório de saúde.

OBSERVAÇÕES
Ressalta-se que, seguindo o plano de segurança do Governo do Estado que prevê a construção de presídios menores com o objetivo de
descentralizar a concentração de detentos no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, está em construção outros novos presídios
em Goiás que permitirá a diminuição do déficit de vagas, são eles:
1 – Presídio Estadual em Novo Gama – 300 vagas
2 – Presídio Estadual em Águas Lindas – 300 vagas
3 – Presídio Estadual em Planaltina de Goiás – 388 vagas
4 – Casa de Prisão Provisória de Rio Verde – 255 vagas (recursos provenientes do Conselho da Comunidade local)
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Tito Souza do Amaral

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico, científico e tecnológicos do Estado.

2.2 Legislação
LEI Nº 18.687, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014.
DECRETO Nº 8.579, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2016

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O papel da Secretaria de Desenvolvimento foi fundamental, atraindo empresas, gerando empregos, qualificando mão de obra,
modernizando nossa agricultura e pecuária, ajudando a levar desenvolvimento para os municípios e implantando programas inovadores
em todas as áreas.
A área de Agricultura e Pecuária investiu no fortalecimento das lavouras e hortas comunitárias, ajudando as famílias dos pequenos
produtores do Estado. Além disso, estimulou o desenvolvimento de programas de segurança familiar e a realização de eventos
agropecuários em parceria com o setor público.
Também foram realizados diversos trabalhos de pesquisa e extensão rural, contribuindo para a agricultura e pecuária sustentáveis.
Sementes e mudas de alto padrão genético foram distribuídos para aumentar a produtividade das lavouras.
As atividades de Comércio Exterior se destacaram pelo trabalho de promoção do Estado de Goiás, evidenciando suas potencialidades
para investimentos.
A Ciência, Tecnologia e Inovação desenvolveu os arranjos produtivos locais e a disponibilização de informações meteorológicas para
monitoramento de riscos e desastres naturais.
As ações de Desenvolvimento Regional contribuíram para a redução das desigualdades, ocupação racional do território e o
fortalecimento da governança regional. Milhões de reais foram investidos em obras de lazer, turismo, pavimentação e recapeamento
asfáltico, revitalização de equipamentos público e melhoria de serviços públicos.
As atividades voltadas para a Indústria, Comércio e Serviços destacaram-se no apoio às Micro e Pequenas Empresas, no fornecimento
de crédito beneficiando os setores como o artesanato e mineração. Essas ações auxiliaram a economia goiana a ter resultados
satisfatórios e a gerar de empregos, mesmo com todos os desafios macroeconômicos envolvidos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Orçamento Anual;
Plano de Governo;
Planejamento Anual;
Planus;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Número de Empresas Atendidas - PEIEX
Quantidade de Missões Realizadas
Quantidade de Empreendedores Capacitados - SMPE
Número de Artesãos Cadastrados
Quantidade de Ensaios Cerâmicos Realizados - LEC
Quantidade de Amostras Minerais Realizadas - LAM
Quantidade Determinações Químicas Realizadas - LAM
Quantidade e Percentual de Recursos Liberados - FUNMINERAL
Percentual de Recursos Deliberados - FCO
Quantidade de Cartas Consulta para Financiamento Deliberada e Aprovada - FCO
Quantidade de Empregos Gerados ou Mantidos - FCO
Valor de Recursos Deliberados - FCO
Quantidade de Projetos Aprovados - PRODUZIR/FOMENTAR
Número de Agentes de Crédito do Banco do Povo Capacitado
Número de Contrato Efetivado pelo Banco do Povo
Número de Empregos Gerados pelo Banco do Povo
Número de Informações Disponibilizadas - SEA
Quantidade de Informações Georreferenciadas
Municípios Beneficiados com a Patrulha
Número de Boletins Disponibilizados - SIMEHGO
Percentual de Satisfação de Cliente - Gemologia

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Foram assinados 27 protocolos de intenções, sendo 20 em março de 2018 e mais 6 em julho de 2018, além de 1 (hum) em novembro,
totalizando a expectativa do estabelecimento de 27 empresas, com investimento previsto de R$ 1.588.000.000,00 e a criação de 8.039
empregos, entre diretos e indiretos.
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AÇÃO: 2163 - ATRAÇÃO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Foram assinados 27 protocolos de intenções, sendo 20 em março de 2018 e 6 em julho de 2018, além de mais 1 (hum) em novembro,
totalizando a expectativa do estabelecimento de 27 empresas, com investimento previsto de R$ 1.588.000.000,00 e a criação de 8.039
empregos, entre diretos e indiretos. Vale ressaltar que três empresas, com investimentos de R$ 413.000.000,00 não definiram a cidade
onde irão se instalar.

OBSERVAÇÕES
Apesar de ser um ano eleitoral, a ação foi desenvolvida adequadamente e o resultado esperado foi alcançado. Infelizmente, o cenário
eleitoral atrapalhou no número de empresas, mas o investimento a ser realizado atingiu a meta.

AÇÃO: 2164 - DESENVOLVE GOIÁS - GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não tever realizações.
AÇÃO: 2165 - MEDIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste foi criado em 1989, com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento
econômico e social do Centro-Oeste brasileiro, pela Lei nº 7.827 de 27 de setembro, que regulamentou o artigo 159, inciso I, alínea "c",
da Constituição Federal de 1988, tem o propósito de mudar o perfil da economia regional, gerando impactos dinâmicos na diversificação
e modernização da estrutura produtiva.
São disponibilizados 3% (três por cento) do produto da arrecadação do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e do
Imposto sobre Produtos Industrializados, entregues pela União, na forma do artigo 159, inciso I, alínea “c” da Constituição Federal,
distribuídos entre as Regiões Norte (0,6%), Nordeste (1,8%) e Centro-Oeste (0,6%). O aporte permanente dos recursos do Fundo (34%
para Goiás, 34% para Mato Grosso, 25% para Mato Grosso do Sul e 7% para o Distrito Federal) possibilita financiamentos de longo prazo
para os setores econômicos, gerando novas perspectivas de investimentos para o empresariado comprometido com a dinamização da
economia regional.
O Conselho de Desenvolvimento do Estado – CDE, através da Câmara Deliberativa do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste – FCO, criado pelo Decreto nº de 5.258, de 18 de julho de 2000, conforme o artigo 5º, inciso VIII, possui a competência de
“analisar e aprovar as Cartas-Consultas apresentadas através do Agente Financeiro e acompanhar a implantação dos projetos”.
A Secretaria Executiva do CDE/FCO recebe as Cartas-Consultas do Programa Rural e do Programa Empresarial encaminhadas pelos
Agentes Financeiros com valores igual ou superior a R$ 1.000.000,00, ressaltando que abaixo destes valores os Agentes Financeiros têm
autonomia para deliberar sobre as Cartas-Consultas, não sendo necessário seus encaminhamentos ao CDE/FCO. (10/10/2018)
Por meio de uma Agenda Anual de Reuniões, com periodicidade quinzenal, a Câmara Deliberativa do CDE/FCO promove deliberações
relativas aos pedidos de financiamento de empreendimentos com recursos financeiros do Fundo.
O CDE/FCO aprovou no ano de 2018, 391 Cartas-consultas nos programas Rural e Empresarial e com atendimento a 101 municípios do
Estado de Goiás com um Valor Aprovado Total de R$ 1.719.447.777,79.
Os recursos previstos pelo Tesouro Nacional para o ano de 2018 , foi de R$ 3.299.690.858,70, deste valor os Agentes Financeiros
contrataram até o mês de DEZEMBRO/2018 R$ 3.125.534.000,00.
Os recursos alocados pelo FCO são de grande sustentação para o desenvolvimento do Estado de Goiás e para a região Centro-Oeste e
cabendo ao CDE/FCO o direcionamento dos recursos para as regiões e municípios mais necessitados e carentes do Estado, mas não
deixando o direcionamento aos demais municípios. (10/10/2018).
AÇÃO: 2166 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura,Pecuária e Irrigação realizou:
1. Seminário Técnico: Pólo Da Base Industrial de Desfesa,que será realizado nos dias 01/07 a 21/08/2018 em Anápolis-GO.
2. 73ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás promovida pela SGPA - Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura.

OBSERVAÇÕES
Não foram cumpridas as metas por não haver recursos financeiros para as participações e realizações de feiras e eventos no Estado,
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Brasil ou mesmo no exterior.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1035 - PROGRAMA BOLSA FUTURO INOVADOR

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Programa BOLSA FUTURO INOVADOR – Programa Estadual de Qualificação Profissional de Goiás
Público alvo: Famílias de baixa renda e comunidade em geral.
O Programa foi criado pela Lei Estadual nº 17.406, de 06 de setembro de 2011 e regulamentado pelo Decreto nº 7.470 de 20 de outubro
de 2012 (a Lei foi alterada pela Lei nº 17.828 de 29 de outubro de 2011 e pelo Decreto nº 7.959 de 08 de agosto de 2013), oferecido e
coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. É o Programa de qualificação Profissional do Estado de Goiás
que reúne todos os programas de qualificação profissional do Governo a distância ou presencial. A REDE ITEGO oferece cursos de
qualificação profissional em todos os níveis e modalidades. Toda oferta mantida pelo governo do Estado de Goiás está prevista pelo
Programa Bolsa Futuro Inovador e há, também, a oferta mantida por Programas do Governo Federal: PRONATEC/Rede e-Tec Brasil em
parceria com Estado/Secretaria de Desenvolvimento Econômico/Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica de onde
são emanadas todas as diretrizes e políticas da Educação Profissional. Em 2018, foram atendidos em cursos de Qualificação
Profissional, Técnicos de Nível Médio um um total 5.368 vagas, com atendimento de 4.274 bolsistas nos programas do Pronatec. A
REDE ITEGO foi criada pela Lei n° 18.931 de 08/07/2015 a princípio com 24 ITEGOS houve o acréscimo de mais 5 (cinco) ITEGOS, 4
(quatro) criados pela Lei nº 19.657/2017 e 1 (um) criado pela Lei nº 19.876 de 30/10/2017, 3 (três) Colégios Tecnológicos Móveis, 60
(sessenta) Colégios Tecnológicos (Cotecs), unidades vinculadas. A REDE ITEGO oferece cursos Superiores de Tecnologia, Técnicos de
Nível Médio, Qualificação Profissional e cursos de Capacitação/Atualização, nas modalidades presencial e a distância. A previsão para
2019 é de início de mais 8 cursos superiores. A capilaridade da rede se dá por meio dos ITEGOS e COTECS, que são unidades
descentralizadas criadas de acordo com a demanda de uma determinada região e vinculados administrativa e pedagogicamente a um
ITEGO. A rede oferece os serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT), que são atividades que envolvem transferência de
tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento de ambientes de inovação. O ITEGO Léo Lince conta com a
plataforma para oferta de educação a distância www.ead.go.gov.br, disponibilizando 14 cursos técnicos nessa modalidade, produz e
publica material instrucional, autoral, que é disponibilizado aos alunos. Implementou também um Estúdio de TV-WEB com investimento
de R$ 1 mm, no qual são realizadas produção audiovisual de matéria instrucional (web-aulas, vídeo-aulas). Há também o projeto Bolsa
Orquestra que visa à implementação de cursos de formação profissional do eixo Produção Cultural e Design, no âmbito da Rede ITEGO.
Está inserido em 11 municípios. Foram adquiridos cerca de R$ 2,2 mm em instrumentos e equipamentos de escritório em 2018.
AÇÃO: 2168 - GMC - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
A REDE ITEGO foi criada pela Lei n° 18.931 de 08/07/2015 a princípio com 24 ITEGOS houve o acréscimo de mais 5 ITEGOS, 4 criados
pela Lei nº 19.657/2017 e 1 criado pela Lei nº 19.876 de 30/10/2017, 3 Colégios Tecnológicos Móveis e 60 unidades vinculadas, os
chamados Colégios Tecnológicos (Cotecs) que estão distribuídos nas diversas regiões do Estado .
A REDE ITEGO oferece cursos Superiores de Tecnologia, Técnicos de Nível Médio, Qualificação Profissional e cursos de
capacitação/atualização, nas modalidades presencial e a distância, destaca-se os 3 cursos superiores de tecnologia, ministrados pelos
ITEGOS: Basileu França - Goiânia (Produção Cênica – início 2013) e Governador Otávio Lage - Goianésia (Tecnólogo em Construção de
Edifício – início 2018) e Catalão (Tecnólogo em gestão da produção industrial – início em 2018). A previsão para 2019 é de início de mais
8 cursos superiores.
A capilaridade da rede se dá por meio dos ITEGOS e COTECS, estes são unidades descentralizadas criadas de acordo com a demanda
de uma determinada região e vinculados administrativa e pedagogicamente a um ITEGO. Esse modelo permite uma aproximação maior
com o setor empresarial nos diversos municípios de forma ágil, dinâmica e flexível. Essas unidades também conseguem reproduzir e
ampliar as ações dos ITEGOS.
A rede oferece também os serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT), que são atividades que envolvem transferência de
tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento de ambientes de inovação.
O ITEGO Léo Lince conta com a plataforma para oferta de educação a distância www.ead.go.gov.br - EAD, disponibilizando 14 cursos
técnicos nessa modalidade. Este ITEGO produz e publica material instrucional, autoral, que é disponibilizado aos alunos. Implementou
também um Estúdio de TV-WEB com investimento de R$ 1 mm, no qual são realizadas produção audiovisual de matéria instrucional
(web-aulas, vídeo-aulas
Destaca-se dentre os ITEGOS, 5 planejados/construídos no Padrão MEC 1200 – com 8.500m², num investimento total de
aproximadamente R$ 50 milhões, bem como a reformas de 3 ITEGOS já existente (Anápolis, Goiânia – Sebastião Siqueira e Catalão).
Obras em 2018:
Goiânia - Construção do ITEGO região Noroeste 100%;
Mineiros - Construção do ITEGO 100%;
Santo Antônio do descoberto 2017 - Construção do ITEGO 100%;
Aparecida de Goiânia 2017 - 100%;
Valparaíso de Goiás - Construção do ITEGO 92,00%
Goiânia - Léo Lince - Demolição concluída, processo vai ser recalculado para tramitar a execução em 2019;
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Niquelândia - Centro de ensino profissionalizante em andamento, 29%;
Catalão - Ampliação do ITEGO projeto aguarda compatibilização - em andamento,;
Anápolis - Ampliação do prédio, aguardando licitação- em andamento;
Goiânia - ITEGO Sebastião de Siqueira - Ampliação em andamento;

OBSERVAÇÕES
A REDE ITEGO nesse contexto de ampliação, cuja previsão era de alcançar a marca de 30 ITEGOS, totaliza em 2018, 29 equipamentos
públicos (ITEGOs), criados em Lei. Destes, 4 estão ainda,em fase em construção/adequação, que implica num atingimento de mais de
86%.
Verifica-se que as dificuldades encontradas para a execução plena, foram em especial aquelas relativas as liberações de aditivos
financeiros, conclusão projetos complementares e procedimentos licitatórios.

AÇÃO: 2169 - CONCESSÃO DE BOLSA EDUCATIVA E CULTURAL - BOLSA ORQUESTRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
É um projeto que visa à implementação de cursos de formação profissional do eixo Produção Cultural e Design, no âmbito da Rede
ITEGO, respeitando a autonomia de cada unidade. Está inserido em 11 municípios. Foram adquiridos cerca de R$ 2,2 mm em
instrumentos e equipamentos de escritório
Em 2018, foram beneficiados 230 bolsistas com recebimento mensal de 600 e 800 reais, cada.
Implantada 14 orquestras, compondo a Rede de Orquestras Jovens do Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Programa é um sucesso porque superou todas as expectativas iniciais, o projeto inicial era de atendimento de 100 bolsas o que foi
ampliado para 230 bolsistas.

AÇÃO: 2170 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INCENTIVO FINANCEIRO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
No ano de 2018 não houve recurso para incentivo financeiro para alunos de baixa renda do Programa Bolsa Futuro.

OBSERVAÇÕES
Com a celebração dos Contratos de Gestão com as Organizações Sociais, esse programa deixou de ser executado.

AÇÃO: 2171 - CONSOLIDAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal em 2011, por meio da Lei nº
12.513, com a finalidade de ampliar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), por meio de programas, projetos e
ações de assistência técnica e financeira. Atendeu neste período aproximadamente 16.000 matrículas em cursos de Qualificação
profissional e Técnicos de Nível Médio (presencial e EaD).
O PRONATEC criou a Bolsa-Formação, por meio da qual são ofertados cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional, utilizando as estruturas já existentes nas redes de educação profissional e tecnológica. A iniciativa oferta cursos
técnicos para estudantes matriculados no ensino médio (cursos técnicos concomitantes), para quem concluiu o ensino médio (cursos
técnicos subsequentes, por meio do Sisutec), para estudantes da educação de jovens e adultos e, ainda, cursos de qualificação
profissional.
Rede e-Tec Brasil, atualmente sendo atendido pela política pública do Pronatec MEDIOTEC
Por meio da Rede e-Tec Brasil são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de qualificação profissional, na modalidade a distância.
Participam as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
Em 2018, foram atendidos em cursos de Qualificação Profissional, Técnicos de Nível Médio um total 5.368 vagas, com atendimento de
4.274 bolsistas nos programas do Pronatec, segundo as políticas públicas do MedioTec presencial e EaD, FIC (Formação Inicial e
Continuada de trabalhadores)

OBSERVAÇÕES
O Programa atingiu seus objetivos, haja vista que o Estado de Goias, por meio do Convênio em tela, participou de todas as Pactuações
promovidas pela Ministério de Educação - MEC, das quais resultou num antedimento a mais de 5.000 cidadãos goianos, em cursos de
educação profissional no atendimento às demandas do setor produtivo. Estes cursos foram ministrados por todos os ITEGOS da REDE,
inclusive tendo cursos promovidos em mais 115 municípios do estado de Goiás, por meio de suas unidades remotas.

AÇÃO: 2172 - GMC- GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
Não houve realizações.

OBSERVAÇÕES
Não foi executado, pois a partir de 2017 o modelo de gestão da REDE ITEGO, foi transferido para as Organizações Sociais, por meio da
celebração de Contratos de Gestão, regido pela lei 15.503/2005.

AÇÃO: 2173 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM
O TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
A SED, estruturou o funcionamento da REDE ITEGO em cinco Regionais, as quais foram transferidas para administração/execução de
suas políticas, por meio de Contrato de Gestão designados a cinco Organizações Sociais, com início das atividades a partir de abril 2017,
com previsão de duração de 4 anos, com um custeio da ordem de R$ 406.000.000,00 e uma previsão de 364.600 vagas de 174.560
alunos em cursos presenciais e 190.040 em EaD.
- 01/2017-SED - REGER (em atividade) - Regional 3 : ITEGOS: 3 - Catalão, 1 - Anápolis;
- 02/2017-SED - CEGECON (em atividade) - Regional 4 : ITEGOS: 1 - Goiânia, 1 - Goiatuba e 1 - Cidade de Goiás;
- 03/2017-SED - IBRACEDS (aguardando convalidação da sentença judicial para retorno das atividades) - Regional 1 : ITEGOS: 1 -
Cristalina,1 - Porangatu, 1 - Santo Antônio do Descoberto. obs: Valparaíso e Niquelândia (em construção);
- 04/2017-SED - CENTEDUC (em atividade) - Regional 5 : ITEGOS: 2 - Goiânia, 1 - Aparecida de Goiânia, 1 - Mineiros, 1 - Santa Helena
de Goiás;
- 05/2017-SED - FAESPE (em atividade) - Regional 2 : ITEGOS: 1 - Caiapônia, 1 - Ceres, 1 - Goianésia, 1 - Piranhas, 1 - Uruana.

OBSERVAÇÕES
O modelo foi implantado, foram celebrados os cinco Contratos de Gestão em 2017. Está funcionando com dificuldades, em virtude das
diversas ações impretradas pelo Ministério Público, que culminaram com a suspensão/paralisação, por períods significativos das OSs:
Centeduc, (9 meses), Ibraceds (11 meses), Cegecon (2 meses) e Faesp, (7 meses), além dos atrasos e nos repasses dos duodécimos.
Em que pese os entraves acima descritos, o modelo demonstra ser adequada a operacionalização da REDE pela regime jurídico ao qual
está vinculado, que traz maior celeridade nas contratações de serviços e de pessoal.
Esse modelo possui na sua fiscalização, desde a AGR (Agencia Goiana de Regulação), Comissão de verificação do atingimento de
metas, CGE, Assembleia legislativa e TCE, dentre outros.

AÇÃO: 2174 - GMC- IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Houve a contratação de um sistema/software - SGA, por intermédio das Organizações Sociais com recursos oriundos dos Contratos de
Gestão. O software contempla os programas SGA (Sistema de Gestão Acadêmica), AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) , API
(Aplicativo de integração do SGA com a Plataforma Moodle - EaD) e , o código fonte será entregue à SED, ainda este ano. O
Investimento na ordem de R$ 2.700.168,68 (Dois Milhões, Setecentos Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Sessenta e Oito Centavos). A
contratação ocorreu em agosto/2018 e está em fase final de validação.

OBSERVAÇÕES
A empresa contratada, já entregou uma versão em JAVA, preliminar, que está em funcionamento na REDE ITEGO e está desenvolvendo
uma nova versão em PHP que será entregue até o dia 20 de dezembro com o respectivo código fonte.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Gerência de Inovação e Difusão Tecnológica, que trabalha com ações de
desenvolvimento e inovação tecnológica, é a coordenadora da Rede Goiana de Arranjos Produtivos Locais e desenvolve ações voltadas
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aos setores produtivos envolvendo a implantação de novos arranjos produtivos, a ampliação dos já existentes, e o fornecimento de
equipamentos para a estruturação tecnológica dos mesmos gerando um incremento de produtividade. Os APLs estão vinculados à Rede
de Institutos Tecnológicos de Goiás - Rede Itego com políticas de desenvolvimento de inovações tecnológicas, investimentos em
capacitação e qualificação profissional contribuindo efetivamente na economia local dos municípios.
A proposta do programa é que tenham polos de excelência com base na Rede Itego e articulações com a UEG, FAPEG, Emater e
demais instituições de ensino, pesquisa e inovação. Os demais atores do ecossistema de inovação presentes em cada polo de
excelência são apoiados para que possam atender às demandas do setor produtivo local.
AÇÃO: 2175 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DO
ESTADO DE GOIÁS - SIMEHGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Para o ano 2018 no seu primeiro semestre o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás - SIMEHGO/ Sala de Situação de
Monitoramento de Riscos e Desastres Naturais desenvolveu várias atividades desde a participação em conselhos técnicos e o fórum
Goiano de Recursos Hídricos organizado pelo Ministério Público Goiano. Realizado manutenção em 15 estações com a intervenção
preventiva e corretiva de estações meteorológicas e hidrológicas.
Em uma ação da Agência Nacional de Águas – ANA que beneficia o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás/ Sala de
Situação de Monitoramento de Riscos e Desastres Naturais foi instalada 01 (uma) estação hidrológica na região do sudoeste Goiano do
Estado ampliando a rede para 23 (vinte e três) estações de monitoramento hidrológico.
No ano de 2018 houve a tentativa de viabilizar o repasse de recursos da SECIMA para SED/Simehgo, os recursos são do Programa
Progestão da Agência Nacional de Águas – ANA no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a execução do plano de trabalho
constante no processo 201600017002744.
Foi produzido 02 (dois) trabalhos para congresso sendo o primeiro sobre a Sistema De Monitoramento Das Variáveis Ambientais Para
Apoio À Operação Do Sistema De Distribuição Energética e o segundo apresentação do trabalho Classificação da Estação Chuvosa de
Goiás – Utilizando a Técnica de Quantis no congresso de Meteorologia em Alagoas - Maceió.
AÇÃO: 2176 - FOMENTO À PESQUISA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
Não houve realização.
AÇÃO: 2177 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
A ação de implantação de projetos de tecnologias sociais e sustentáveis onde está inserido o Programa Água Para Todos, está na sua
segunda fase, beneficiando 26(vinte e seis) municípios sendo: Arenópolis, Baliza, Bom Jardim de Goiás, Caiapônia, Campinaçu,
Campinorte, Cavalcante, Colinas do Sul, Cristalina, Crixás, Divinópolis/São Domingos, Fazenda Nova, Flores de Goiás, Formosa, Minaçu,
Monte Alegre, Mutunópolis, Niquelândia, Novo Planalto, Padre Bernardo, Perolândia, Santa Terezinha, São João da Aliança, São Miguel
do Araguaia, Vila Boa, Vila Propício, 48 (quarenta e oito assentamentos) nas mais diversas regiões do Estado, com a instalação de 109
(cento e nove) Sistemas Coletivos de Abastecimento de Água com isso atenderá 5.028 (cinco mil e vinte oito) famílias ao todo serão
atendidos 25.140 ( vinte cinco mil cento e quarenta) beneficiários, trazendo consigo a implementação de mais de um milhão de metros de
rede de distribuição de água potável.
O edital licitatório encontra-se em andamento, aguardando parecer do TCU, para iniciar os procedimentos da execução das Estruturas
Aéreas e Subterrâneas de Uso Coletivo, com valor Global de R$19.191.000,00, Processo nº: 201714304001230
A fonte de recursos, são oriundos de convenio com o Ministério da Integração Nacional R$18.696.000,00/Governo do Estado de Goiás
R$495.000,00.
Principais atividades realizadas trabalho social, constituição do comitê gestor municipal em cada município, constituição da comissão
comunitária em cada assentamento, verificação das condições sociais dos beneficiados, cadastros dos beneficiários de cada parcela,
curso de capacitação, oficinas e palestras para representantes da parcela, visita da equipe de engenharia em todas as parcelas do
assentamento, prospecção do projeto de engenharia para cada assentamento, outorgas para implantação do sistema aprovados pela
SECIMA.
O Programa de Tecnologias Sociais Agro Mais
O Programa tem como objetivo apoiar pequenos e médios produtores rurais, criando oportunidades e promovendo condições para o
desenvolvimento sustentável. Será implementado em 20 municípios na Microrregião de Porangatu, resgatando a cultura do
Cooperativismo e Associativismo, como forma de potencializar recursos, melhorar a eficiência da produção e assim possibilitar uma
melhoria de renda dos produtores rurais e conseguintemente melhorar sua condição de vida.
A fonte de recursos, são oriundos de Convenio com o Ministério da Agricultura (MAPA) R$2.500.000,00 (Dois milhões e quinhentos mil
reais) sendo que a contrapartida do Governo do Estado de Goiás R$2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais), e a sua execução está
prevista para os próximos (06)seis meses 2019.
AÇÃO: 2178 - IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Foram apoiados a estruturação de 4 Arranjos Produtivos Locais, na questão exclusivamente de Formalização, nos seguimentos de:
APL de Mel no município de Jandaia
APL de Mandioca no município de Bela Vista
APL do Mel no município de Goiandira
APL de Mandioca no município de Vila Boa
AÇÃO: 2179 - POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Não teve realização no ano de 2018.
AÇÃO: 3057 - EXPANSÃO DA REDE GOIANA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA - REGETEC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Em 2018 não teve realização.
AÇÃO: 3058 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA GOIANO DE INOVAÇÃO - SIGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2018.
AÇÃO: 3146 - GMC - GESTÃO DO INOVA GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
Não tever realizações em 2018.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O Programa de Desenvolvimento da Agropecuária promoveu ações que possibilitaram apoio às atividades e projetos do setor
agropecuário. Foram produzidas mudas para a recomposição de reservas e matas ciliares com espécies nativas do cerrado. A ação
Gleba Legal foi implantada para a Regularização Fundiária Rural. Foram apoiados projetos de desenvolvimento da piscicultura. A
implantação da ação Irriga Bem promoveu a expansão das atividades agropecuárias com irrigação em Goiás. As cadeias produtivas do
agronegócio foram fortalecidas através dos financiamentos do FCO Rural. Foram publicados boletins estatísticos agropecuários para
auxiliar os produtores rurais, gestores públicos e privados nas tomadas de decisões. Eventos agropecuários foram apoiados para
aumentar a socialização de informações do setor e expansão da adoção das novas tecnologias de produção. A sustentabilidade da
produção agrícola foi buscada por meio da recuperação e incorporação de áreas agricultáveis ao processo produtivo, fundamentada na
melhoria dos índices produtivos e zootécnicos com uso de modernas técnicas de produção e políticas públicas de incentivo ao aumento
da produtividade vegetal e animal. Na área de produção de alimentos comunitários, segurança alimentar e agricultura expandiu-se a
atuação no apoio à agricultura familiar com o investimento na capacidade de organização e qualificação profissional dos agricultores
familiares. Foram assistidas instituições como Prefeituras Municipais, Associações, Cooperativas e Comunidades Rurais em
Associativismo, Cooperativismo de Gestão Social, ajudando na implantação e no desenvolvimento de Hortas e Lavouras Comunitárias.
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As atividades para expansão da Segurança Alimentar e Nutricional foram planejadas de forma a priorizar a construção e implantação do
Banco de Alimentos do Estado de Goiás e desenvolver parcerias com os municípios por meio do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONESAN).
AÇÃO: 2185 - FAMÍLIA RURAL - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3602-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
1. Projeto: Aquisição de Kits de formas para construção de mata-burros para apoio à estruturação de serviços públicos nos Territórios,
Contrato de Repasse nº 1021743-60, Processo 201714304003080, elaborado pela SED e aprovado em 2014, pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário. Os recursos orçamentários foram disponibilizados e a aquisição dos bens encontra-se em fase de licitação.
Território Vale do São Patrício. Público beneficiário: 1.050 famílias.
2. Projeto: Aquisição de Distribuidores de Calcário, Contrato de Repasse nº 1021470-61, Processo 201714304002886 elaborado pela
SED e aprovado em 2014, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os recursos orçamentários foram disponibilizados e a aquisição
dos bens encontra-se em fase de licitação. Território Vale do Araguaia. Público beneficiário: 2.600 famílias.
3. Projeto: Melhoria de Infraestrutura para Produção de Leite e Grãos Destinados à Agricultura Familiar, aquisição de 41 tratores e
implementos agrícolas, Contrato de Repasse nº 1037135-56, Processo 201714304003174, elaborado pela SED e aprovado em 2016,
pela Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Os recursos orçamentários foram disponibilizados e a aquisição dos
bens já foram licitadas, aguardando liberação de recursos financeiros pela SEAD. Todos os Territórios. Público beneficiário: 610 famílias.
4. Projeto: Produção de Orgânicos, aquisição de uma caminhonete, uma balança eletrônica, 21 kits de irrigação, Contrato de Repasse nº
0305437-22, Processos: 2011000080001056, 201814304001747 e 201614304001021, elaborada pela SED e aprovado pela SEAD. Os
recursos já foram liberados e está em fase de licitação. Território Estrada de Ferro. Público beneficiário: 99 famílias
5. Projeto: Modernização e Ampliação da Capacidade de Produção das Agroindústrias de Derivados da Mandioca e Incentivos à
Produção de Mel e Derivados, aquisição de maquinários para reativação da fábrica de farinha de mandioca e derivados, aquisição de
utensílios e equipamentos apícolas, Contrato de Repasse nº 0332085-30, Processos 201100008001343 e 201714304001076. Elaborado
pela (SED) Secretaria de Desenvolvimento Econômico e aprovado, pela Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Os
recursos orçamentários foram disponibilizados e a aquisição dos bens encontra-se em fase de licitação. Território Vale do Paranã.
Público beneficiário: 185 famílias
6. Projeto: Apoio ao Desenvolvimento das Cadeias Produtivas do Leite e Apícola, aquisição de equipamentos para cozinha,
equipamentos de informática e implementos agrícolas Contrato de Repasse nº 0326493-51, Processos 201100008001250,
201100008001345, 2017143004004096 e 2011000080001176 os recursos orçamentários foram disponibilizados e a aquisição dos bens
encontra-se em fase de licitação. Território Vale do Araguaia. Público beneficiário: 344 famílias

OBSERVAÇÕES
Outras atividades desenvolvidas:
- Através de Termos de Permissão/Cessão de Uso, foram entregues os bens adquiridos com recursos do PROINF/PRONAT aos
municípios dos Territórios Vale do Araguaia e Estrada de Ferro.
- Elaboração de Termos de Referências para abertura de processo licitatório para aquisição de bens com recursos do PROINF/PRONAT,
para atendimento aos agricultores familiares dos territórios rurais e cidadania.
- Elaboração de Termos de Permissão/Cessão de Uso de bens adquiridos com recursos do MDA/SED, oriundo dos programas
PROINF/PRONAT.
- Contratos de repasses, destinados às instituições que atenderão as atividades da agricultura familiar.
- Vistoria/monitoria de bens adquiridos com recursos PROINF/PRONAT e entregues aos municípios através de Termos de
Cessão/Permissão de Uso, nos Territórios Vale do Araguaia e Estrada de Ferro.
- Assessoria em Plenária do Colegiado Territorial.
- Financiamento da produção para agricultura familiar – Destinado a apoiar os projetos de fortalecimento da agricultura familiar,
distribuídos nos diversos municípios do estado, ocorre através do PRONAF, por meio da liberação de recursos para investimento e
custeio, sendo que o Agente Financeiro Banco do Brasil e grande parte dos produtores são assistidos pela EMATER.
- Aprovação das leis destinadas a apoiar o desenvolvimento da Agricultura Familiar:
Lei n° 19.767 de 18 de julho de 2017 – Institui a Política Estadual de Compra da Produção da Agricultura Familiar.
Lei nº 19.998, de 22 de janeiro de 2108 – Institui Diretrizes para a Política Estadual de Agricultura Familiar.
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AÇÃO: 2186 - FORÇA AGROPECUÁRIA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO GOIANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3602-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
1) Elaboração do Calendário Oficial de Eventos Agropecuários de 2018, que se encontra disponível no site da SED.
Divulgação e/ou apoio a 79 Eventos Agropecuários realizados nos municípios goianos.
Ministrar palestras, mini cursos, distribuição de material técnico, orientação técnica, divulgar formas de fomento durante a realização de
eventos agropecuários.
Apoio técnico para prefeituras, sindicatos rurais e outras entidades que promovem eventos agropecuários. Apoio, organização e
coordenação do estande do setor público agrícola na 73ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, com a participação das
Superintendências Executivas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Jurisdicionadas: Agrodefesa, Ceasa, Emater e Goiás
Fomento.
Participação na TECNOSHOW COMIGO 2018 em Rio Verde, com estande do Governo de Goiás/ Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, em parceria com a Emater, com objetivo de difundir pesquisa, assistência técnica e fomento.
Participação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na 60ª Exposição Agropecuária de Rio Verde, com estande da SED, onde
estiveram presentes as Superintendências Executivas e Jurisdicionadas (Agrodefesa, Ceasa, Emater e Goiás Fomento), com objetivo de
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divulgadas as ações e programas da SED.
2) O FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) apoiou os investimentos dos setores produtivos e assim contribuiu
para o crescimento econômico e o desenvolvimento social e a ampliação das atividades Agropecuárias no Estado de Goiás.
Analise e aprovação de cartas consultas do FCO RURAL. Em 2018 ocorreu a análise e aprovação de 247 Cartas Proposta de
Financiamento Rural (FCO Rural), sendo as principais atividades financiadas: soja, milho, cana-de-açúcar, feijão, sorgo, reforma de
pastagem e nas atividades pecuárias: bovinocultura de corte e leite, avicultura e suinocultura, ainda projetos de armazenagem, fabrica de
ração, energia fotovoltáica, aquisição de máquinas agrícolas, entre outras. Com isso 1.424 empregos foram gerados e ou mantidos e
houve investimento de R$ 787.436.812,50 nas propostas de financiamento rural analisadas e aprovadas.
3) Realização de levantamento de informações da produção agropecuária dos municípios goianos e unidades da federação, do
agronegócio brasileiro e preços recebidos dos principais produtos comercializados em Goiás, sendo que os resultados desta ação
estratégica propiciam aos produtores rurais, entidades governamentais, privadas e demais parceiros afins, condições para a tomada de
decisão no momento da comercialização e planejamento da gestão da Propriedade Rural.
4) Coordenação do Contrato de Repasse nº 850929/2017 – MAPA/CAIXA/SED, cujo objeto é a aquisição de patrulha mecanizada para o
Estado de Goiás e distribuição a todos municípios goianos.

OBSERVAÇÕES
1) Apoio a Eventos Agropecuários:
Os eventos agropecuários são acontecimentos do agronegócio. Contando com a participação de um público especializado, composto por
técnicos, produtores rurais, empresários e investidores nacionais e internacionais, que buscam informações, oportunidades de negócios e
novas tecnologias, os eventos contam também com um público geral que veem nestes eventos a oportunidade de conhecer um pouco
mais sobre o desenvolvimento do agronegócio e de suas cadeias produtivas.
O apoio aos eventos agropecuários contribui para o desenvolvimento e crescimento do agronegócio Goiano que tem um rebanho de
22.879.411 milhões de bovinos, é o quinto maior produtor de leite e é o quarto em produção de grãos no País.
Participação:
73ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, com a participação das Superintendências Executivas da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e Jurisdicionadas: Agrodefesa, Ceasa, Emater e Goiás Fomento. Feira onde é oportunizada a mostra de
atividades, exposição de bovinos de diversas raças, ovinos, equinos, muares, e ainda máquinas, equipamentos, implementos, insumos e
pequenos animais. Durante a Feira foram divulgar as ações e programas da SED – Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelas
suas Superintendências Executivas e Jurisdicionadas: Emater, Agrodefesa, Ceasa e Goiás Fomento.
TECNOSHOW COMIGO 2018 em Rio Verde, com estande do Governo de Goiás/ Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em
parceria com a Emater, com objetivo de difundir pesquisa, assistência técnica e fomento. Trata-se de uma tradicional Feira de tecnologia
rural, com a exposição de máquinas e equipamentos agropecuários, plots agrícolas, animais das mais variadas espécies, realização de
palestras técnicas e econômicas, educação ambiental e dinâmicas de máquinas.
60ª Exposição Agropecuária de Rio Verde, com estande da SED, onde estiveram presentes as Superintendências Executivas e
Jurisdicionadas (Agrodefesa, Ceasa, Emater e Goiás Fomento), com objetivo de divulgadas as ações e programas da SED, prestar
orientação técnica ao público visitante: pequenos, médios e grandes produtores rurais, estudantes e técnicos do setor; divulgar melhores
técnicas produtivas, inovações, formas de fomento, visando o aumento da produtividade, da renda e de empregos dentro das cadeias
produtivas do agronegócio estadual.
2) Proposta de Financiamento Rural – FCO Rural:
Foram realizados levantamentos e compilação das informações relativas ao FCO e ao público a ser beneficiado pelo financiamento,
elaborando os registros de dados que identifiquem as demandas atendidas, além da renda e empregos gerados a partir dos projetos
financiados.
Durante os eventos agropecuários apoiados pela SED no Estado, ocorreu a divulgação das linhas de crédito do FCO Rural.
3) Boletim Estatístico Agropecuário
Levantamento e divulgação da Produção de Grãos dos Municípios de Goiás e Unidades da Federação.
Levantamento e divulgação da Previsão de Safras de Goiás e Unidades da Federação.
Levantamento e divulgação da Produção Pecuária dos Municípios e Unidades da Federação.
Levantamento e divulgação de preços médios recebidos pelos produtores dos principais produtos agropecuários no Estado de Goiás.
Participação em reunião mensal do Grupo de Coordenação Estatísticas Agropecuárias (IBGE/GCEA).
Realizou-se 45 planilhas de cotações dos preços médios agrícolas e pecuários recebidos pelos produtores dos principais produtos da
produção de Goiás. Disponibilizando-as no site da SED/Agricultura.
Realizou-se 11 planilhas de Acompanhamento da Previsão de Safras Agrícolas de Goiás e Unidades da Federação. Disponibilizando-as
no site da SED/Agricultura.
Publicação de 06 planilhas de Acompanhamento da Produção Agrícola e Pecuária de Goiás, disponibilizando no site da SED/Agricultura.
4) O Contrato de Repasse nº 850929/2017 – MAPA/CAIXA/SED, cujo objeto é a Aquisição de patrulha mecanizada para o Estado de
Goiás e distribuição a municípios goianos que possibilitarão a aceleração do crescimento e desenvolvimento de diversas regiões do
Estado. Valor total de R$ 113.731.395,38 (Cento e treze milhões, setecentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e
oito centavos). Como resultado da execução de tal ação teremos a melhoria das condições de logística do escoamento da produção
agrícola, além do incremento de receitas decorrentes do aumento da produtividade e da diversificação de produtos na propriedade rural,
bem como a geração de empregos e consequentemente melhoria da qualidade de vida da população.
Em 2018 foram licitados todos os equipamentos da patrulha mecanizada: 26 (vinte e seis) moto niveladoras, 212 (duzentas e doze)
retroescavadeiras, 257 (duzentos e cinquenta e sete) caminhões caçamba, 04 (quatro) caminhões pipa, 23 (vinte e três) tratores e 23
(vinte e três) conchas e plainas.
5) Outras atividades:
Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho do Ministério Público - Comitê de Carne Clandestina.
Participação nas reuniões no Ministério Público - Comitê Gestor Agrotóxico.
Participação nas reuniões no Ministério Público - Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.
Participação na Expot Tec Embrapa 2018, exposição de tecnologias para agricultura e a pecuária de Goiás.
Participação da Comissão Municipal de Geografia e Estatística do Município de Goiânia e da Comissão de Geografia e Estatística do
Estado de Goiás do Censo Agro.
Participação no Lançamento do Pré-Custeio Safra 2018-2019 do Banco do Brasil na Sup. De Goiás.
Participação das reuniões do CONEM - Conselho Estadual da Mulher.
Participação das reuniões do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás – CDE/FCO.
Participação da Conferência ANPROTEC 2018 – Agro: Negócio, Tecnologia e Informação.
Auxílio na realização de seminários, encontros, simpósios e outras atividades em prol de novas oportunidades do agronegócio.
Análise de processos de tomadas de contas especial.
Colaboração na propositura de políticas públicas do agronegócio.
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Elaboração de relatórios técnicos.
6) ABC – Agricultura de Baixa Emissão de Carbono.
O objetivo geral do Plano ABC, estabelecido em 2010 pelo Governo Federal, consolidado pelo Plano Setorial para uma economia de
baixa emissão de carbono na agricultura, é promover a redução das emissões de (GEE) Emissão de Gases e Efeito Estufa na agricultura,
conforme preconizado na Política Nacional sobre Mudanças do Clima (PNMC), melhorando a eficiência no uso de recursos naturais,
aumentando a resiliência de sistemas produtivos e de comunidades rurais e possibilitar a adaptação do setor agropecuário às mudanças
climáticas, bem como, aumentar a fixação do CO2 na vegetação e nos solos agrícolas.
Em 2018 (até o mês de setembro), o Estado de Goiás, alocou recursos do ABC – Programa para Redução da Emissão de Gases de
Efeito Estufa (GEE), na ordem de R$ 64.033.048,52, através de 107 contratos de financiamentos nas diversas atividades agropecuárias,
como recuperação de pastagens degradadas, no sistema de plantio direto, Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), dentre outras.
7) Desenvolvimento da Aquicultura e Pesca
No desenvolvimento da aquicultura e pesca ocorreram ações de atendimento e orientações às associações, cooperativas e piscicultores
em técnicas, estudos mercadológicos e planejamento da cadeia produtiva aquícola no Estado de Goiás. Ainda, realizou-se o
levantamento e estudo comparativo da legislação pertinente de outros estados a fim de acompanhar e contribuir com a equipe
responsável pela revisão do Decreto Estadual 7862/2013.
Levantamento e caracterização das associações e cooperativas, direta ou indiretamente ligadas ao setor aquícola, com o objetivo de
readequá-las às exigências do contexto atual no estado de Goiás. Foi feito o levantamento de piscicultores licenciados e em processo de
licenciamento junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos -
SECIMA, com intuito de identificar o número de Piscicultores por região.
A partir do Zoneamento Agroecológico do Estado, realizou-se levantamento das áreas prioritárias para a formação de polos aquícolas.
Foi feito Levantamento dos Empreendimentos Hidrelétricos (PCHs e UHEs) em operação e previstos no Estado para estudos sobre a
capacidade de suporte e uso para piscicultura.
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AÇÃO: 2187 - GLEBA LEGAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E FUNDIÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3602-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
I. PROGRAMA GLEBA LEGAL –
Tem um caráter social de grande alcance, por se tratar de um instrumento de pacificação fundiária no campo, trará também segurança
jurídica aos atuais ocupantes, como também permitirá o redirecionamento desse ordenamento do solo na perspectiva da transformação e
garantir o controle e influência sobre as políticas públicas, evitando os vieses que tendem a acirrar as desigualdades sociais, exatamente
pela ausência do título da propriedade.
ETAPAS :
1. Cadastramentos dos ocupantes;
2. Georreferenciamento das glebas;
3. Conferências técnicas;
4. Vistorias ocupacionais;
5. Fiscalização dos trabalhos georreferenciados;
6. Entrega dos títulos definitivos aos respectivos ocupantes de áreas rurais.
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REALIZADO NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO/2018:
1. Área devoluta do Estado identificada: 9.717 hectares;
2. Área rural georreferenciada: 39.610 hectares;
3. Número de título e escritura pública de imóvel rural emitido: 10 (Dez)

OBSERVAÇÕES
PRONAF A e A/C dos beneficiário:
A - INVESTIMENTO PARA A REFORMA AGRÁRIA: Estruturação dos lotes, até R$ 25 mil, R$ 1,5 mil para o pagamento da ATER, bônus
de até 43,396%, Até 10 anos para pagar com 3 de carência, com juros de 0,5% a.a.
A/C - CUSTEIO DA REFORMA AGRÁRIA: Custeio de atividades agropecuárias, Até R$ 7,5 mil, em até 3 operações, Até 2 anos custeio
agrícola. Até um ano custeio pecuário e agroindústria, com juros de 1,5% a.a.
RESULTADO DA EXECUÇÃO DA AÇÃO ABAIXO DO PREVISTO
PRODUTOS:
a. ÁREA RURAL GEORREFERENCIADA;
b. NÚMERO DE TÍTULO E ESCRITURA PÚBLICA E IMÓVEL RURAL EMITIDO
Se deu em face das seguintes ocorrências:
1. A nota de empenho só foi emitida no mês de março de 2018;
2. As ordens de serviços foram emitidas no mês de abril de 2018, para os municípios de Alto Paraíso de Goiás e Teresina de Goiás;
3. Os trabalhos foram iniciados pela empresa contratada no mês maio de 2018;
4. O início das entregas das peças técnicas, pela empresa contratada, se deu nos meses de agosto, setembro e outubro de 2018;
5. Ante as ocorrências mencionadas, a fiscalização “in loco”, dos trabalhos executados pela empresa contratada só puderam ser iniciados
pela equipe técnica no mês de setembro/outubro de 2018.
II. PROGRAMA NACIONAL DE CRÉDITO FUNDIÁRIO – tem por objeto oferecer condições para que os trabalhadores rurais sem terra
ou com pouca terra possam comprar um imóvel rural por meio de um financiamento.
ETAPAS:
1. Vistorias de imóveis para aquisição;
2. Análise da viabilidade econômica da implantação do projeto;
3. Monitoramento dos projetos já implantados;
4. Aprovação de PRONAF A e A/C dos beneficiários.:
Não houve execução no período de janeiro a setembro de 2018, em face à suspensão do Programa no âmbito nacional.
NÃO HOUVE EXECUÇÃO DO PNCF no período de janeiro a setembro de 2018, em face à suspensão do Programa no âmbito nacional.
As atividades serão retomadas no mês de outubro de 2018.
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AÇÃO: 2188 - HORTA COMUNITÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3602-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Pessoas Assistidas na Produção de Hortas Comunitárias Irrigada:
- 6.280 pessoas (seis mil e duzentos e oitenta pessoas).
Foram entregues 2 (dois) kits de irrigação para as seguintes entidades, Associação dos Trabalhadores Rurais do Projeto Santa Martha,
do Município de Mundo Novo-GO, e o Município de Palmeiras de Goiás-GO, para implantação de hortas comunitárias, as quais
beneficiam um número muito grande de pessoas carentes e colabora diretamente para o fortalecimento da segurança alimentar.
Temos a previsão de entrega de mais um (um) kit de irrigação até o término deste exercício calendário, para a entidade do Município de
Jandaia-GO, o que beneficiará um grande número de famílias carentes daquela região, objetivando o fortalecendo da segurança
alimentar daquele Município.

OBSERVAÇÕES
O número de pessoas atendidas na Ação Horta Comunitária foi reduzido, devido ao processo em andamento no que se trata de doação
dos kits de irrigação, assistido sobre o nº 201614304001212, o que foi impossibilitado o processo de compra das sementes de hortaliças
para o ano passado, e que reduziu bastante o número de pessoas assistidas pela Ação Horta Comunitária.
Outro motivo relevante que nos impossibilita em um levantamento mais preciso do atual número de beneficiários desta Ação, é a não
realização da renovação de um Novo Termo de Cooperação Técnica com EMATER-GO, pois aquele de nº 002/2013 perdeu sua
vigência, ora firmado pelo processo de nº 201300008000214.
Portanto, com as informações obtidas por meio dos relatórios assistidos pelos técnicos da EMATER, hoje chegam aproximadamente a
8% (oito por cento) dos relatórios em nossa Gerência, o que nos impossibilita de fazer um levantamento mais preciso, com relação ao
número exato dos beneficiários da Ação Horta Comunitária.
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AÇÃO: 2189 - IRRIGA BEM - CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO IRRIGADA EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3602-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Apresentamos as atividades relativas à gestão da agricultura irrigada no Estado de Goiás, em continuidade ao apresentado na última
edição deste relatório. Visam a conclusão dos projetos estaduais de irrigação em andamento, no caso o Projeto de Irrigação Luís Alves
do Araguaia (município de São Miguel do Araguaia) e o Projeto de Irrigação Flores de Goiás (municípios de São João da Aliança,
Formosa e Flores de Goiás), respectivamente relativos ao Termo de Compromisso nº 0251/2011-MI e ao Termo de Compromisso nº
015/2008-MI. O Projeto de Irrigação Três Barras situado no município de Cristalina passou por processo de diagnóstico, inclusive com a
proposição de implantação de ações de desenvolvimento dos agricultores irrigantes assentados, sempre em parceria com a Empresa
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER e demais entidades públicas e privadas do
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município e região.

OBSERVAÇÕES
1. Elaboração de Pareceres Técnicos, em atendimento aos questionamentos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
(SUDECO/MI), quanto ao andamento do processo licitatório de contratação de obras de conclusão da Fase “B” e “C” da 2ª Etapa do
Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, com ajustes nos custos do respectivo Plano de Trabalho e Orçamento. Referentes, ainda, ao
inventário florístico da Fase “C” da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, por ser condicionante de Cláusula
Suspensiva do respectivo Termo de Compromisso nº 0251/2011-MI.
2. Fiscalização e acompanhamento do Contrato nº 008/2017-SED x TERRA, destinado a executar o monitoramento ambiental continuado
do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, por atendimento as condicionantes da Licença de Operação nº 118/2000-IBAMA, no valor
contratual de R$ 982.999,99, com recursos 100% da União. Serviço em andamento, no terceiro semestre contratual, de um total previsto
de quatro semestres. Ocorrem viagens periódicas ao citado Projeto, participando de reuniões com a Contratada, os agricultores irrigantes
e instituições públicas estaduais e federais (SECIMA/SEMARH, IBAMA e ICMBio), discutindo o trabalho executado e criticando os
resultados alcançados, com o objetivo de evoluir na interpretação e proposição de tecnologias dos agricultores irrigantes no citado
Projeto. Serviço em andamento, com pagamento pendente de efetivação.
3. Acompanhamento dos Analistas Técnicos Ambientais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) nas vistorias ao Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia. Elaboração de Pareceres Técnicos de defesa do Estado de Goiás,
referentes as autuações e notificações apresentadas pelo IBAMA, referentes ao Projeto.
4. Cadastro dos Irrigantes ocupantes dos Lotes da 1ª e 2ª Etapas do Projeto de Irrigação de Luís Alves do Araguaia, visando a
Atualização das Inscrições Estaduais para efetivação da cobrança das obrigações financeiras dos permissionários de uso de lotes pela
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás/SEFAZ.
5. Execução do serviço de levantamento florístico da Fase “C”, da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA, sob o
Contrato nº 031/2016-SED, com recursos 100% da União, no valor de R$ 65.000,00, com encaminhamento em 03/01/2017 ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBAMA da respectiva documentação, requerendo a Autorização de
Supressão da Vegetação da área em questão.
6. Gestão junto a Gerência de Regularização Fundiária, da Superintendência de Desenvolvimento Agrário e Fundiário/SED-SUPEX, para
conclusão do levantamento georreferenciado do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA, visando a edição de mapas
georreferenciados das áreas e respectivos memoriais descritivos, do perímetro do citado Projeto.
7. Elaboração de memorandos denunciando as irregularidades e ajustes necessários aos processos de desapropriação das glebas que
estão dentro do perímetro do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, visando a rerratificação do Decreto de Desapropriação da área
do Projeto, além de propor providências por parte da Procuradoria de Patrimônio Público e do Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do
Estado de Goiás (PPMA/PGE-GO), para Registro da área total do Projeto em nome do Estado de Goiás em matrícula única, no Cartório
de Registro de Imóveis do município de São Miguel do Araguaia.
8. Realização do lançamento das informações cadastrais, da área destinada ao Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA,
visando a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR).
9. Gestão e acompanhamento do processo de reintegração de posse da área destinada ao Projeto de Irrigação Luís Alves do
Araguaia/PILAA, devido invasão por pessoas denominadas “sem terra”.
10. Elaboração e ajustes no Plano de Trabalho e Orçamento referente ao Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da 3ª
Etapa do Projeto Flores de Goiás, contido no Termo de Compromisso nº 015/2008-MI, inclusive com encaminhamento para abertura do
processo licitatório, previsto neste TC.
11. Fiscalização e Gestão do Contrato nº 035/2017-SED x Engevix, visando o levantamento das necessidades de reformas e manutenção
das instalações mecânicas, elétricas e de concreto da barragem no Rio Paranã, no Projeto Flores de Goiás, no valor de R$ 257.350,00,
com recursos 100% do Estado de Goiás. Serviço em andamento, com pagamentos pendentes de efetivação.
12. Fiscalização e Gestão do Contrato nº 38/2017-SED x Engevix, visando a elaboração de Plano de Ação Emergencial da barragem
Porteira e da barragem Paranã, ambas no Projeto Flores de Goiás, no valor de R$ 435.711,64, com recursos 100% do Estado de Goiás.
Serviço em andamento, com pagamentos pendentes de efetivação.
13. Continua Gestão do Projeto Flores de Goiás, em complemento as ações da Gerência de Hidrometria e Meteorologia da
Superintendência de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento/SED, que visam a implantação do Projeto de Instalação das
Estações Hidrométricas no barramento Paranã, em atendimento a Resolução nº 126/2006-ANA (Art. 4º, incisos III e IV) e a Portaria nº
126/2016-GAB/SED (no Art. 1º, inciso I, e no Art. 2º, inciso I), por ser condicionante de validade da outorga do uso dos recursos hídricos
no barramento Paranã, concedido pela Agência Nacional de Águas (ANA) ao Projeto Flores de Goiás.
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AÇÃO: 2190 - LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3602-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
A edição da Lavoura Comunitária safra 2017/2018 foi inaugurado por meio do Processo 2017.14304.000437, cujo Edital de Chamamento
Público nº 004/2017 foi publicado na data de 28/06/2017.
Como resultado, foram inscritas 146 entidades, solicitando participação nesta edição da Lavoura. Destas 146, foram selecionadas 90
entidades, que apresentaram a documentação conforme regramentos contidos no referido edital.
Em função da Intempestividade ocorrida pela não entrega, pelas empresas vencedoras dos processos de licitação, do fertilizante para
plantio e da semente de milho, trazendo enormes transtornos às cooperadas, que se viram obrigadas, de última hora, a arcar com as
aquisições destes insumos, e nem todas conseguiram encontrar os Fertilizantes nas quantidades e fórmulas recomendadas. Estes
transtornos também alcançou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), que não conseguiu cumprir com os regramentos
estabelecidos no mesmo Edital quanto a disponibilização de insumos. Em razão do exposto, das 90 entidades selecionadas, apenas 16
decidiram prosseguir com o projeto, arcando com a adubação ou com a semente de milho, que não foram disponibilizadas pelo Estado.
Mesmo com os entraves acima relatados, a lavoura ainda conseguiu apresentar alguns resultados a seguir:
- Entidades atendidas: 16
- Área de lavoura implantada: 724 ha de arroz e 42 ha de milho.
- Famílias atendidas: 1.706
- Produção obtida: 916.081 kg de arroz e 26.000 kg de milho.
- Contrapartida OVG (5%): 46.315 kg de arroz e 1.290 kg de milho.

OBSERVAÇÕES
Caso as empresas vencedoras dos processos licitatórios tivessem entregues os insumos conforme pactuado, os resultados da lavoura
quanto ao número de famílias, produção obtida e repasse de contrapartida à OVG seriam muito mais expressivos.
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AÇÃO: 2360 - BANCO DE ALIMENTOS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3602-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
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REALIZAÇÕES
Banco de Alimentos: Obra de engenharia de aproximadamente 1.000 m², conclusão de 100% obra edificada. Investimentos totalizando
mais de R$ 2 milhões com 60% dos recursos da União e 40% do Estado de Goiás. Durante o ano de 2018 foram elaborados os termos
de referência e os orçamentos para aquisição das máquinas, equipamentos e utensílios.
- Apoio na realização de 8 reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.
- Participação em 30 eventos diversos (seminários, oficinas, encontros) relacionados à Segurança Alimentar e Nutricional.
- Participação em 5 reuniões da Comissão de Presidentes dos CONSEAS Estaduais (CPCE), no CONSEA nacional em Brasília.
- Elaboração de material técnico para divulgação das ações e estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional.
- Incentivo e apoio à criação de Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional em 22 municípios do Estado de Goiás.
- Mobilização permanente entre o Poder Público e a Sociedade Civil para o fortalecimento de políticas públicas de Segurança Alimentar e
Nutricional, além da inter-relação permanente das ações estratégicas das secretarias estaduais.
- Mapeamento dos municípios que possuem Conselhos Municipais de segurança Alimentar e Nutricional no Estado de Goiás.
- Fortalecimento de parcerias institucionais com COEP, CONAB, CEASA (Banco de Alimentos), OVG, IDTECH, EMBRAPA, EMATER,
AGRODEFESA, SESI- Mesa Brasil, SESC - Cozinha Brasil e outros.
- Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa de Doação Simultânea (PDA) do Governo Federal. - -
- Acompanhamento, monitoramento e execução dos Projetos de Captação de Recursos para a Segurança Alimentar e Nutricional
iniciados em exercícios anteriores:

OBSERVAÇÕES
A Gerência de Desenvolvimento Sustentável, Aquicultura e Pesca e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional –
CONESAN-GO, realizaram em 2018:
- Realização de 01 dia mundial de Alimentação.
- Realização de 12 reuniões da Diretoria Executiva do CONESAN-GO.
- Realização de 10 oficinas de capacitação de agentes da segurança alimentar e nutricional.
- Participação em 05 reuniões da Comissão de Presidentes dos Conselhos Estaduais, em Brasília-DF.
- Participação em 02 encontros de Secretários Executivos dos Conselhos Estaduais de Segurança Alimentar e Nutricional.
- Participação em 01 encontro de Secretários Executivos da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional, em Brasília-DF.
- Participação em diversos eventos (seminários, oficinas, encontros, dentre outros) relacionados à segurança alimentar e nutricional.
A) - Contrato de Repasse nº 1022.552-23/2014 (SED/MDS/Prefeituras Municipais):
- Modernização das Centrais de Recebimento e Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar que beneficiará 13 municípios do Estado
de Goiás: Aparecida de Goiânia, Cachoeira Alta, Caldas Novas, Goianésia, Goiânia, Jataí, Jussara, Minaçu, Mineiros, Nova Crixás,
Porangatu, Rio Verde, Uruaçú.
B) - Contrato de Repasse nº 0398 204-69/2012- CAIXA/SEAGRO:
- Banco de Alimentos - edifiçação 100% da obra realizada.
C) – Convênio nº 014/2013- MDS/SED/SISAN:
- Apoio ao fortalecimento do CONESAN-GO e CAISAN-GO.
- Elaboração do Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de Goiás.
- Realizada licitação para aquisição de equipamentos, mobiliário e utensílios para o Banco de Alimentos do Estado de Goiás, aguardando
entrega dos mesmos.
Por fim, conclui-se que os resultados desta ação estratégica propiciaram o desenvolvimento da política estadual de segurança alimentar e
nutricional que através de capacitação de agentes de SAN, conselheiros, sociedade dentre outros, onde foi promovido o fortalecimento do
sistema agroalimentar locais com o foco nas famílias de baixa renda, reduzindo a insegurança alimentar.

294



PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Mineral foi sustentado pelas suas seis ações programáticas e teve seu curso
marcado pela regulamentação do COMGEO-Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia, que permitirá a aprovação
dos novos critérios de elegibilidade dos projetos de investimento com recursos do fundo, notadamente quanto ao Financiamento da
Cadeia Produtiva Mineral.
O projeto Interpretação e integração de dados de levantamento Aerogeofísico para definição de potencialidade mineral no Estado de
Goiás, foram efetuados o processamento, a interpretação e a etapa de trabalho de campo, das áreas 02, 03 e 04 do levantamento
Aerogeofísico do Estado de Goiás. Este trabalho, além de consolidar e divulgar os estudos geológicos, geofísicos e geoquímicos do
Estado de Goiás, com a publicação de áreas alvos como potencial prospectivo para novas jazidas minerais, bem como consistirá na base
para a definição do Plano Estadual de Mineração e desenvolvimento do Manual de Apoio ao Empreendedor Mineral, que contará com
várias informações e orientações de apoio para quem deseja investir em empreendimentos minerais no Estado de Goiás.
Nos cursos de Joalheria e Lapidação, com carga horária de 320 h/a cada, foram capacitados 16 profissionais. Foram desenhados 17
novos cursos em mineralogia e empreendedorismo (Fundamentos da Gemologia, Associativismo para Artesãos, Empreendedorismo para
Varejistas, Artesão de Biojoias, Tendência do Mercado Joalheiro, Design de Joias, Modelagem Digital de Joias, Impressão 3D,
Assessórios para o Público Masculino, Embalagens para Joias e Gemas, Artesão de Objetos de Arte Sacra e Artigos Religiosos, Pedras
Preciosas no Vestuário, Artesão em Joalheria, Lapidação, Organização de Eventos e Vitrinismo). Os cursos serão operacionalizados pela
Organização Social responsável pela gestão do Centro de Gemologia.
AÇÃO: 2196 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLOS REGIONAIS DE MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3652-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Conceituando o Polo de mineração como um conjunto de iniciativas, ações integradas e projetos com objetivos voltados para as
atividades econômicas minerais, estimulando os arranjos produtivos locais e o cooperativismo entre empresas e entidades relevantes à
esta estratégia e objetivos como entidades governamentais, de ensino, de assistência técnica e tecnológica, associações empresariais e
outras.
Planejado com o objetivo de apoiar à implantação de um Polo de Desenvolvimento Mineral, tendo o estado de Goiás como indutor,
estabelecendo políticas públicas e projetos capazes de atrair novos investimentos e propiciar a modernização, o desenvolvimento e
expansão dos negócios da indústria mineral de Goiás buscando o bem-estar da população e melhor distribuição de renda.
A àrea de estudo composta por 12 municípios, que são Alto Horizonte, Campinorte, Campos Verdes, Crixás, Guarinos, Hidrolina, Mara
Rosa, Nova Iguaçú de Goiás, Pilar De Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Uirapuru e Uruaçu, sendo escolhida com base na sua
potencialidade mineral, destacando principalmente os metais nobres (ouro) e pedras preciosas (esmeraldas).
Localizada na região Norte Goiano, com uma área de 15.570,50 Km2, com uma população estimada de 112.684 habitantes (IBGE, 2017).
Estão sendo levantados todos os dados relevantes, as principais bases cartográficas, e os principais projetos de mineração em
andamento. A previsão de publicação do relatório é setembro/2018.
A Câmara Temática de Geologia e Recursos Minerais Minerais do Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia –
COMGEO, nas suas duas reuniões realizadas, tratou também da confirmação dos municípios inclusos no projeto e do relatório de
definição do modelo teórico de implantação.
Mas, em função do ajuste no cronograma de execução do projeto de Interpretação e Integração de Dados do Levantamento
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Aerogeofísico do Estado de Goiás que é base para esse projeto, inicialmente previsto para ser concluído em setembro/18, as atividades
relacionadas ao Projeto do Polo de Metais e Pedras Preciosas foram adiadas para 2019.
AÇÃO: 2197 - FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3652-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Com a regulamentação do Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia, foi submetido para a aprovação deste
Conselho novos critérios de elegibilidade de projetos de investimentos com recursos do FUNMINERAL, que terá foco no desenvolvimento
de minerais estratégicos, pesquisa, prospecção e soluções tecnológicas para a mineração. Foram liberados R$ 42.500,00 para o fomento
de artesanato mineral. Contrato com a GOIASFOMENTO em processo de renovação conforme processo 201814304006308.
AÇÃO: 2198 - FOMENTO AO SETOR DE GEMAS, JÓIAS E ARTESANATO MINERAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3652-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Nos cursos de Joalheria e Lapidação, com carga horária de 320 h/a cada, foram capacitados 16 profissionais. Foram desenhados 17
novos cursos em mineralogia e empreendedorismo (Fundamentos da Gemologia, Associativismo para Artesãos, Empreendedorismo para
Varejistas, Artesão de Biojoias, Tendência do Mercado Joalheiro, Design de Joias, Modelagem Digital de Joias, Impressão 3D,
Assessórios para o Público Masculino, Embalagens para Joias e Gemas, Artesão de Objetos de Arte Sacra e Artigos Religiosos, Pedras
Preciosas no Vestuário, Artesão em Joalheria, Lapidação, Organização de Eventos e Vitrinismo). Os cursos serão operacionalizados pela
Organização Social responsável pela gestão do Centro de Gemologia.
AÇÃO: 2199 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3605-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3652-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Avançou o Projeto de Interpretação e Integração de Dados em 05 áreas cobertas pelo levantamento Aerogeofísico no Estado de Goiás,
que foi planejado em duas etapas.
A primeira etapa foi finalizada em 30 de maio de 2018 sendo que no total foram gerados 15 mapas interpretativos, acompanhados do
respectivo relatório técnico, e selecionadas 05 áreas alvo para detalhamento.
Em função de ajuste no cronograma de execução do projeto de Interpretação e Integração de Dados do Levantamento Aerogeofísico do
Estado de Goiás, inicialmente previsto para ser concluído em setembro/18, houve um atraso na execução da segunda etapa do projeto e
na publicação dos relatórios e mapas.
A análise dos dados levou a interpretação de 868 alvos para pesquisa in loco, com a checagem de 341 pontos, em onze etapas de cinco
dias cada de trabalho de campo. Foram coletadas inúmeras amostras que se encontram em laboratório para determinação geoquímica.
Foram gerados treze relatórios em texto e arquivos de imagens aerogeofísicas(*tif) e arquivos de interpretação (*shp). será publicado um
relatório final do projeto.
Este trabalho, além de consolidar e divulgar os estudos geológicos, geofísicos e geoquímicos do Estado de Goiás, com a publicação de
áreas alvos como potencial prospectivo para novas jazidas minerais, também é base para a definição do Plano Estadual de Mineração,
do desenvolvimento do Manual de Apoio ao Empreendedor Mineral e ao Projeto do Polo de Metais e Pedras Preciosas, sendo que as
atividades relacionadas a estes projetos também foram impactadas com o atraso na sua execução.
AÇÃO: 2200 - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR MINERAL EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3652-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Em virtude de novo planejamento financeiro, o Sistema Integrado para auxílio na gestão e fiscalização dos polos de mineração,
licenciamentos minerais, ambientais e dos royalties foi adiado para 2019.
AÇÃO: 2201 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3605-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3652-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Implementada parceria entre Estado de Goiás, Ministério de Minas e Energia, UFG e FIEG para a instalação de estrutura
física/laboratorial, junto ao Parque Tecnológico GOIASTEC, para pesquisa e prestação de serviços de identificação de substâncias de
base mineral e desenvolvimento de rotas de processamento mineral em planta piloto. A área de construção foi desmembrada para a
UFG, conforme processo 201714304001776; Turma de qualificação profissional em Agrogeologia em andamento, com 20 alunos em
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formação; Foram caracterizadas 13.655 substâncias de base mineral (análises quantitativas e qualitativas) nos Laboratórios da
Superintendência de Mineração, no período entre 01/01/2018 e 30/11/2018.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

O Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo e Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas contempla ações de
capacitação e qualificação para que o público-alvo de empresários de Médias, Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores
Individuais, potenciais empreendedores, artesãos e trabalhadores manuais exerçam sua capacidade de competitividade na obtenção de
melhores condições de vida. O segmento empresarial exerce relevante papel na geração de emprego e renda, portanto o Estado
proporciona apoio, dá condições para melhorar o desempenho e cria um ambiente favorável para o fortalecimento das empresas.
Abrangendo todo o Estado de Goiás, o programa apoia desde pessoas que estão querendo abrir o próprio negócio até as empresas já
estabelecidas que queiram expandir e implementar melhorias, possibilitando maior produtividade e qualidade dos produtos e serviços.
Oferece capacitação, planejamento sustentável, informações, orientações, inovações e crédito subsidiado, propiciando aos empresários
crescimento e ampliação dos postos de trabalho, à população a expansão da renda e consequentemente melhor qualidade de vida e ao
Estado o aumento da arrecadação tributária e do PIB, caracterizando o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Resultado do
Programa no ano de 2018: Projeto CRESCER COMPETITIVO - Nº total de Cursos realizados - 156 Nº Total de Palestras realizadas - 156
Nº de pessoas capacitadas (cursos) - 5585 Nº de pessoas atendidas (palestras) - 5961 Nº total de pessoas capacitadas + atendidas -
11546 Nº de municípios atendidos - 65 CRÉDITO PRODUTIVO Em 97 municípios goianos os empreendedores obtiveram crédito
produtivo. De acordo com os empreendedores o número de empregos gerados foram 1941 postos. Foram atendidas por meio do Crédito
Produtivo 693 empreendedores. Volume de crédito concedido R$ 24.346.257,28 o maior volume em quatro anos de governo, um
crescimento de mais de 14,87 % em relação ao ano de 2018 quando o volume emprestado foi de R$ 21.195.502,66. Projeto
ARTESANATO RAÍZES DE GOIÁS - Cadastramento dos artesãos em municípios goianos - 920 artesãos cadastrados em 2018 -
Comercialização de R$ 9.043,00 em eventos dentro e fora do Estado de Goiás FÓRUM ESTADUAL DAS MICROEMPRESAS E
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - FEMEP-GO - realizados 17 reuniões no ano de 2018, em Goiânia e em Brasília. Os Comitês
Temáticos têm várias ações em andamento e outras concluídas a nível federal que estão sendo também discutidas nas reuniões
estaduais. Essas ações visam garantir o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às microempresas e empresas de
pequeno porte.
AÇÃO: 2166 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3605-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA

REALIZAÇÕES
Não teve realização.
AÇÃO: 2203 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE CRÉDITO E EMPREENDEDORES DO BANCO DO POVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3655-FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

REALIZAÇÕES
- Capacitação para operacionalização da nova Plataforma Digital do Programa – CREDPOVOGOIÁS;
- Melhoria na operacionalização do sistema do Programa Banco do Povo (SipWeb);
- Melhoria na qualidade do atendimento ao cliente;
- Maior segurança dos Coordenadores e Agentes de Crédito na análise do perfil socioeconômico dos proponentes do Banco do Povo;
- Maior agilidade na análise de propostas e liberação de financiamentos pelos Analistas de Crédito;
- Melhoria no monitoramento e acompanhamento dos empreendimentos financiados;
- Melhoria no perfil empreendedor dos clientes;
- Diminuição do número de estorno das propostas de crédito por falha no cadastro do cliente;
- Melhor entendimento das normas e diretrizes do Programa Banco do Povo;
- Aumento significativo no número de contratos efetivados;
- Aumento no número de empregos gerados.

OBSERVAÇÕES
- Encontro Estadual de Coordenadores e Agentes de Crédito do Banco do Povo de Goiás – 2018; lançamento da nova Plataforma Digital
do Programa – CREDPOVOGOIÁS; premiação dos vencedores do II Prêmio Destaque Banco do Povo de Goiás (mais de 2 milhões em
renegociações) e apresentação das 10 Coordenações Regionais do Banco do Povo
- Dificuldade apresentada na realização desta ação foi a viabilização de transporte dos municípios de origem dos Agentes e
Coordenadores de Crédito até os locais das capacitações, por parte das Prefeituras Municipais.
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AÇÃO: 2205 - MICROCRÉDITO DO BANCO DO POVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3655-FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

REALIZAÇÕES
- Estímulo de ações empreendedoras mediante oferecimento de crédito para as pessoas físicas e jurídicas do setor formal e informal que
desejam abrir, ampliar ou obter capital de giro para um pequeno negócio;
- Fortalecimento e ampliação do microcrédito no âmbito do Estado de Goiás, por meio da intermediação de recursos e operacionalização
de financiamentos direcionados a público definido por sua renda familiar ou pelo seu ramo de negócio que, normalmente, tem dificuldade
de acesso às formas convencionais de crédito;
- Geração de emprego e renda, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico e como forma de fortalecimento da economia goiana;
- Possibilitou o aumento da renda familiar de trabalhadores, contemplando a vocação e as habilidades produtivas, bem como a
comercialização e prestação de serviços.

OBSERVAÇÕES
- Suspensão, pela GoiásFomento, dos pagamentos de Contratos de Crédito em Outubro/Novembro de 2017 por determinação do seu
Conselho de Administração conforme Ofício CONSAD nº 001/2017 e restabelecimento das atividades a partir de Julho/2018, por meio da
celebração de Contrato de Prestação de Serviço nº 017/2018 em 20/07/2018.
- Implantação da nova Plataforma Digital do Programa, com o objetivo de atender às normas do Banco Central do Brasil. Um sistema
moderno, ágil e seguro.
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AÇÃO: 2206 - ARTICULAÇÃO, APOIO E INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Foram realizados 17 (dezessete) reuniões até o mês de dezembro de 2018 .
Entrega:
O FEMEP está organizando reuniões a nível estadual com as entidades públicas e privadas. Os membros do FEMEP estão participando
das reuniões a nível federal, organizado pelo Fórum Permanente da Micro e Pequenas Empresas.
Os Comitês Temáticos têm várias ações em andamento e outras concluídas a nível federal que estão sendo também discutidas nas
reuniões estaduais. Essas ações visam garantir o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às microempresas e empresas
de pequeno porte.
AÇÃO: 2207 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - RAÍZES DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
- Em 2018 foram emitidas 920 carteiras nacional do artesão no Estado de Goiás.
- Foram comercializados 9.043 produtos artesanal.
- Participação do artesanato goiano no encontro Brasil Original em parceria com o Sebrae nas cidades Anápolis, Morrinhos, Porangatu,
Cavalcante, Valparaiso, Posse, Jataí, Caldas Novas e Alexânia;
- Participação em feiras e eventos em todo Estado e Brasil:

OBSERVAÇÕES
Não atingiu a metas devido a escassez de recursos financeiros.

AÇÃO: 3059 - STARTUP GOIÁS - APOIO E INCENTIVO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
INOVADORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3605-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realizações.
AÇÃO: 3061 - CRESCER COMPETITIVO - CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO PARA
EMPREENDEDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
O Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo e Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas abrangendo todo o Estado de
Goiás, apoiando desde pessoas que estão querendo abrir o próprio negócio até as empresas já estabelecidas que queiram expandir e
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implementar melhorias, possibilitando maior produtividade e qualidade dos produtos e serviços.
Oferecendo em sua ações a capacitação, planejamento sustentável, informações, orientações, inovações e crédito subsidiado,
propiciando aos empresários crescimento e ampliação dos postos de trabalho, à população a expansão da renda e consequentemente
melhor qualidade de vida e ao Estado o aumento da arrecadação tributária e do PIB, caracterizando o desenvolvimento socioeconômico
do Estado.
Em 2018, Foram emprestados R$ 24.346.257,28 milhões com 693 operações de crédito e uma geração de 1941 empregos conforme foi
informado pelos tomadores , realizados 156 cursos e 5.961 empreendedores capacitados no Estado de Goiás até o mês de dezembro.
AÇÃO: 3064 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO AO MICRO E PEQUENO
EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realizações.
AÇÃO: 3065 - MINHA EMPRESA DIGITAL - INCLUSÃO DIGITAL DE EMPREENDEDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realizações.
AÇÃO: 3066 - MINHA PRIMEIRA EMPRESA - APOIO E INCENTIVO À INICIAÇÃO EMPREENDEDORA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realizações.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Foi executada diversas obras de infraestrutura nos mais diversos municípios do Estado, as quais contribuíram para o desenvolvimento
socioeconômico das mais diversas regiões. Obras diversas como construção, reforma, ampliação, conservação e restauração de bens
públicos, que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento local.
AÇÃO: 2210 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E TURÍSTICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3603-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Realização ações de pavimentação, recuperação de vias, reforma e construção de obras civis em espaços públicos:
- Pavimentação o e urbanização da Praça da Matriz no município de Santo Antônio do Descoberto-Go.
- Terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes, obras de artes correntes, obras de artes especiais e ponte em
concreto armado na GO-453 (trecho Posse/Guarani de Goiás) e na GO-108 (trecho BR-020/ Barbosilândia).
- Execução obras de implantação da pista dos Romeiros com prolongamento de bueiros tubulares, celulares e obras de artes especiais,
na GO-237 trecho Niquelândia/Distrito de Nossa Senhora da Abadia do Muquém.
- Recapeamento Asfáltico em diversas vias no Município de Santo Antônio do Descoberto.
- Recapeamento Asfáltico de Vias Urbanas em CBUQ, no município de Pircnópolis.
- Execução dos serviços de obras em vários locais no Município de São Miguel do Passa Quatro.
- Terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes, obras de artes correntes, obras de artes especiais e pontes em
concreto armado na GO-108 (Trecho: Guarani de Goiás / Parque Estadual Terra Ronca).
- Pavimentação, sinalização e drenagem e águas pluviais no Distrito de São Jorge - Alto Paraiso de Goiás.
- Execução dos serviços de Pavimentações de Vias, Drenagem Pluvial e Sinalização de Vias no Município de Niquelândia.-
- Serviços de pavimentação, na cidade de Buenolândia cidade de Goiás.
* Reforma e revitalização da Praça Manoel Oliveira Guimarães, no município de Portelândia.
* Reforma e ampliação do asilo "Lar Vicentino", da Conferência São Vicente de Paulo, na cidade de São Luis de Montes Belos - GO.
- Reforma em edifício da Prefeitura do Município de Corumbá de Goiás para instalação do Condomínio Empresarial Vapt-Vupt.
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- Revitalização de praça no município de Novo Gama - GO.
AÇÃO: 2211 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realização no ano de 2018.
AÇÃO: 2212 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DOS DISTRITOS
INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3650-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

REALIZAÇÕES
Realização e apoio obras de infraestrutura:
- Reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.
AÇÃO: 2213 - PATRULHA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3603-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Foram realizados 195 atendimento da patrulha em 61 municipios . Reializamos pequenas obras e seviços emergenciais de melhoria em
infraestrutura urbana e rural, por meio da disponibilização de máquinas e veículos, com fornecimento de operadores e motoristas e
suporte de manutenção.
AÇÃO: 3067 - CENTRO DE CONVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO DO POLO CULTURAL E EMPRESARIAL DE
ANÁPOLIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Conclusão das obras do Centro de Convenções de Anápolis proporcionando o fortalecimento do turismo de negócios e das expressões
culturais da região.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Projeto Cidadania Digital Já, que objetiva apoiar os espaços digitais de quatro unidades da OVG (Vila Vida; Complexo Sagrada Família;
Norte Ferroviário; Cândida de Morais), a iniciativa visa inserir a pessoa da terceira idade no mundo da internet, com utilização de
celulares, tablets e smart TV.
Projeto piloto EDAO, visando promover o uso e a apropriação das novas tecnologias de informação e comunicação, base para
incrementar a produtividade no desenvolvimento dos serviços e /ou produtos das micros e pequenas empresas dos Arranjos Produtivos
Locais (APLs).
AÇÃO: 2214 - APOIO AOS ESPAÇOS DIGITAIS EM AMBIENTES DE OPORTUNIDADES ECONÔMICO-
FINANCEIRAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
Contextualização:
Em 2017, foi elaborado projeto piloto EDAO, visando promover o uso e a apropriação das novas tecnologias de informação e
comunicação, base para incrementar a produtividade no desenvolvimento dos serviços e /ou produtos das micros e pequenas empresas

302



dos Arranjos Produtivos Locais (APLs). Contudo, conforme consta no Processo nº 201714304002210, não houve aprovação
orçamentária em 2017 e no ano de 2018 foram contingenciados os recursos orçamentários e até o momento não foi autorizada a
suplementação de crédito no valor de R$ 34.0000,00.
*O Projeto Piloto para executar a Política Pública foi formulada com fundamentos nas pesquisas seguintes:
Micro e Pequenas Empresas (Mpes) na Cidade de Anápolis-Go: Análise da Cultura Organizacional do Professor Dr. Sandrerley Ramos
Pires e Prof. Me. Cassiomar Rodrigues Lopes;
TIC-Empresas 2015 (Publicado em: 23 de fevereiro de 2017) do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da
Informação-CETIC
Resultados: Estão sendo apoiados os microempreendedores dos APLs da Cachaça e da Confecções, respectivamente de Anápolis e
Catalão. Projeto piloto ainda em execução.

OBSERVAÇÕES
Ante ao contexto, de ausência de recursos orçamentários e com o autorizo do titular da SUPEXCT, foi sensibilizado a Organização Social
Instituto Reger, para executar o projeto piloto nos APLs de Cachaça de Anápolis e de Confecções de Catalão, que visa sensibilizar a
incorporação de um sistema de gestão gratuito( MarketUP), curso de capacitação para utilizá-lo e uma consultoria personalizada para
consolidar o uso das TIC, observando que os referidos serviços estão previstos no Contrato de Gestão com a referida OS.
Cumpre salientar que a Organização Social Instituto Reger, informou que foram realizadas a primeira e segunda fase no APL da Cachaça
e a a primeira fase no APL de Confecções, estando a dinamização das outras fases prejudicadas pela falta de repasse recursos
financeiros, três meses sem receber ,previstos no Contrato de Gestão

AÇÃO: 2215 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SEGMENTOS EM RISCO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Contextualização:
Em 2017/2018, foi elaborado e executado o Projeto Piloto (Cidadania Digital Já) para apoiar quatro espaços digitais da OVG, por
intermédio de uma descentralização orçamentária da SED para a SEGPLAN no valor de R$ 240.000,00 (Processo nº 201714304002199).
As etapas executadas foram as seguintes:
Promovido cursos para capacitação da gerente de ação social, para as coordenadoras das unidades, para os instrutores e para os
bolsistas da Bolsa Universitária numa nova metodologia de aprendizagem;
Adquiridos smartphones, tablet duo, smart TV e mobiliários;
Elaborado e executado projetos das adequações dos espaços físicos dentro do novo conceito de layout para o uso das TIC.
Resultados: Apoiadas quatro unidades da OVG, que são as seguintes:
Unidade Norte Ferroviário
Coordenadora: Helena Dias Borges
Avenida Contorno esq. com Rua 44, Setor Norte Ferroviário - Goiânia/GO
Tel.: (62) 3201-9701 / 3201-9704
Unidade Vila Vida
Gerente: Maria Helena de Jesus
Rua 267 com 270-A, Setor Coimbra - Goiânia/GO
Tel.: (62) 3201-9540
Unidade Complexo Sagrada Família
Coordenadora: Raquel Fonseca
Av. Alameda do Contorno, nº 3.038, Jardim Bela Vista - Goiânia/GO
Tel.: (62) 3201-9601
Unidade Cândida de Moraes
Coordenadora: Ana Celina Machado do Nascimento
Rua Palmares, entre CM-08 e CM-10, Setor Cândida de Morais - Goiânia/GO
Tel.: (62) 3201-6399
*O referido Projeto Piloto para implementar a Política Pública foi formulada com fundamentos nas pesquisas científicas seguintes:
Inclusão Digital e Social- Conhecimento e Cidadania
Ciranda Digital
(Das Professoras Dra. Mirza Seabra Toschi e Me. Eliane Gonçalves Costa Anderi)

OBSERVAÇÕES
No ano de 2018, os recursos orçamentários previstos para a execução do projeto cidadania digital foram reduzidos e contingenciados e
até o momento não foi autorizado a suplementação de crédito, conforme consta no Processo nº 201814304003123.
Ante a ausência de recursos orçamentários somados a crise econômica que fragilizou financeiramente as organizações da sociedade
civil-OSC, impedindo de arcar com as contrapartidas anteriormente previstas, o projeto foi redesenhado na forma seguinte:
* Adequar e utilizar um dos espaços físicos dos ITEGOs visando potencializar a oferta de serviços à comunidade, em especial para
atender este segmento fragilizado( pessoas idosas);
* Estabelecer termo de ajuste com algumas prefeituras para aderirem ao projeto, na perspectiva de parceria e também compartilhar as
despesas, em especial o custeio de algumas atividades, como remuneração de instrutores e estagiários.
* A proposta do novo desenho está sendo apreciado pala senhora NEULLI CORDEIRO ROLIM MOREIRA,Diretora do ITEGO Sebastião
Siqueira , indicada como interlocutora do Chefe de Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica. PROCESSO:
201814304003123

AÇÃO: 3070 - GMC - AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA
VELOCIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
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U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
No momento existem 14 sítios de órgãos públicos estaduais, interligados na Rede MetroGyn. Foi celebrado Convênio nº 09/2016 com a
UFG pra administrar , operar e manter os referidos sítios.
AÇÃO: 3071 - GMC - WIFI PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3604-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Não teve realização em 2018.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1042 - PROGRAMA INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

MISSÕES COMERCIAIS REALIZADAS
A Superintendência Executiva de Comércio Exterior -SUPEX-COMEX tem como competência a promoção das exportações de produtos e
serviços do Estado, contribuindo para a internacionalização das empresas, por meio de missões empresariais internacionais em que o
foco pode ser comercial, de cooperação internacional, diplomático ou de atração de investimentos. Abaixo informações mais detalhadas
sobre as missões comerciais:
1. MISSÃO EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
Resultados e observações:
Missão com foco comercial (atração de investimentos).
Representação do Governador Marconi Perillo no Encontro Anual de Investimentos, na cidade de Dubai.
Data: abril de 2018
MISSÕES DIPLOMÁTICAS/COMERCIAIS RECEBIDAS EM GOIÁS
A SUPEX-COMEX é responsável pelo acompanhamento e atendimento de diversas missões diplomáticas à Goiás, com o intuito de
apresentar as potencialidades do Estado e sugerir novas oportunidades de negócios e investimentos. Abaixo informações sobre o ano de
2018:
Recepção Embaixador da Indonésia - 19 de janeiro de 2018
Recepção Embaixador do Azerbaijão - 24 de janeiro de 2018
Recepção Embaixador do Israel - 24 de janeiro de 2018
Recepção Embaixador da Índia - 31 de janeiro de 2018
Recepção Ministro de Belarus - 20 de fevereiro
Recepção Embaixador do Canadá - 05 e 06 de março
Recepção Embaixador da França - 12 de março
Recepção Embaixador da Azerbaijão - 16 de março
Recepção da Delegação da União Européia - 21 de março
Recepção Embaixador da Bélgica - 22 de março
1º Seminário de Negócios de Argentina no Estado de Goiás - 25 de abril
Mesa Redonda Embaixada do Reino Unido - 23 de abril
Reunião com Delegação de Bangladesh com a presença do Embaixador – abril/18
Recepção Embaixadora da Nova Zelândia - 14 de maio
Recepção Embaixador da Itália - 22 de maio
Recepção Embaixador da Indonésia - 11 de junho
Recepção Embaixador e Embaixatriz de Luxemburgo - 23 e 24 de ago
Recepção do novo Embaixador da Bélgica - 18 de outubro
Seminário Indonésia - reunião de negócios entre representantes governamentaos de setores de investimentos da República da Indonésia
e empresários do Estado de Goiás - 13 de novembro
EVENTOS INTERNACIONAIS REALIZADOS - Foram realizados e/ou apoiados 07 eventos internacionais, todos eles no Brasil.
PEIEX – PROJETO DE EXTENSÃO INDUSTRIAL EXPORTADORA - GOIÁS
Em 2016, 36 empresas foram atendidas pelo PEIEX. Em 2017, foram atendidas 112 empresas pelo PEEIX e em 2018, 52 empresas até o
momento.
BALANÇA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
Todo início de mês, a Superintendência Executiva de Comércio Exterior realiza os cálculos preliminares da Balança Comercial do Estado,
relativa ao mês anterior, tendo como base os dados preliminares coletados pelo Ministério de Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), por
meio sistema Comexstat. É importante ressaltar que o saldo da balança comercial goiana está superavitário há 59 meses.
AÇÃO: 2216 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS GOIANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3606-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO EXTERIOR
3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
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REALIZAÇÕES
Criado no início de 2009 pela Apex-Brasil, o PEIEX (Projeto Extensão Industrial Exportadora) é um instrumento de caráter estruturante
com o objetivo de incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas de micro, pequeno e médio porte,
qualificando e ampliando os mercados para as indústrias iniciantes no Comércio Exterior.
As ações do PEIEX desenvolvem-se em localidades onde haja concentração empresarial e vão desde a implantação de soluções
gerenciais, que dependem apenas do próprio empresário e dos seus recursos disponíveis, até ações relativas à informação e ao acesso
a mercados, que são processos externos.
O PEIEX oferece às empresas um diagnóstico GRATUITO com o objetivo de, posteriormente, no desenvolvimento do trabalho,
apresentar soluções a fim de impactar sobre seu desempenho competitivo. Ao mesmo tempo, o projeto sinaliza aos agentes econômicos
o esforço de médio e longo prazos que se deve empreender no sentido de operar mudanças no padrão de competitividade da região
atendida, fundamentado no trabalho de gestão. Oferece soluções e auxílio nas áreas de: Administração Estratégica, Capital Humano,
Finanças e Custos, Vendas e Marketing Produto, Manufatura e Comércio Exterior. Tais soluções ajudam a tornar a empresa mais forte e
mais competitiva em um mercado cada vez mais acirrado.
Em Goiás, o projeto é resultado de um convênio entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (FAPEG) , com coordenação da
Superintendência Executiva de Comércio Exterior na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SED), e execução técnica da
Universidade Federal de Goiás (UFG). Com o conhecimento transmitido pelos técnicos e a implantação das melhorias indicadas após o
trabalho de análise, a empresa só tem a ganhar, tornando-se apta para encarar novos desafios de mercado.
O trabalho na empresa é desenvolvido por um técnico extensionista, que é um especialista com formação superior e pós-graduado, que
assessora a empresa nas fases de primeira visita, diagnóstico, implementação de melhorias e avaliação. Ele avalia a empresa, em todas
as áreas funcionais, apresenta de um relatório de diagnóstico e sugere implantação de melhorias. O relatório final identifica as forças
competitivas da empresa e as áreas que necessitam de aprimoramento e que devem ser corrigidas e apoiadas por capacitações
direcionadas ao empresário e sua equipe, assim a empresa só tem a ganhar, tornando-se apta para encarar novos desafios de mercado.
As ações do PEIEX não geram ônus para a empresa, assim o empresário deve estar disponível para verificações, procedimentos e
controles existentes em todas as áreas da empresa e para entrevistas com os técnicos extensionistas do PEIEX. De 2009 a 2015 Goiás
contemplou 423 empresas com 520 atendimentos, pois uma empresa pode ser atendida mais de uma vez no projeto. Em 2016, 36
empresas foram atendidas pelo PEIEX. Em 2017, foram atendidas 112 empresas pelo PEIEX e em 2018, 47 empresas.

OBSERVAÇÕES
Foram revistos os relatórios e atualizados os números referentes a 2018. A 3ª etapa do ciclo do PEIEX foi encerrada este ano. A 4ª etapa
está prevista para início de março de 2019.

AÇÃO: 2217 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM MISSÕES INTERNACIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3606-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO EXTERIOR
3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
MISSÃO REALIZADA:
1- Missão aos Emirados Árabes Unidos - missão com foco comercial (atração de investimentos) - Representação do Governador Marconi
Perillo no Encontro Anual de Investimentos, na cidade de Dubai - 09 a 11 de abril
MISSÕES RECEBIDAS:
1- Recepção do Embaixador da Indonésia - 19 de janeiro;
2- Recepção do Embaixador do Azerbaijão - 24 de janeiro;
3- Recepção do Embaixador do Israel - 24 de janeiro;
4- Recepção do Embaixador da Índia - 31 de janeiro;
5- Recepção do Ministro de Belarus - 20 de fevereiro;
6- Recepção do Embaixador do Canadá - 05 e 06 de março;
7- Recepção do Embaixador da França - 12 de março
8- Recepção do Embaixador da Azerbaijão - 16 de março
9- Recepção da Delegação da União Européia - 21 de março
10- Recepção do Embaixador da Bélgica - 22 de março
11- 1º Seminário de Negócios de Argentina no Estado de Goiás - 25 de abril
12- Mesa Redonda Embaixada do Reino Unido - 23 de abril
13- Reunião com Delegação de Bangladesh com a presença do Embaixador – abril/18
14- Recepção da Embaixadora da Nova Zelândia - 14 de maio
15- Recepção do Embaixador da Itália - 22 de maio
16- Recepção do Embaixador da Indonésia - 11 de junho
17- Recepção do Embaixador e Embaixatriz de Luxemburgo - 23 e 24 de agosto
18- Recepção do novo Embaixador da Bélgica - 18 de outubro
19- Seminário Indonésia - reunião de negócios entre representantes governamentais de setores e investimentos da República da
Indonésia e empresários do Estado de Goiás - 13 de novembro
EVENTOS INTERNACIONAIS REALIZADOS E /OU APOIADOS:
1. SGPA - Recepção de Embaixadores e reunião de trabalho, visando a realização de rodada de negócios, por ocasião da abertura oficial
da 73ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás - 18 de maio;
2. 1º Fórum Mundial de Empreendedorismo - Apoio na organização - 24 e 25 de maio;
3. Encontro de Negócios da Câmara MERCOSUL-ASEAN - Realização - 14 de junho;
4. Perspectivas Econômicas e Oportunidades de Negócios entre a União Européia e Goiás - Apoio na organização e realização - 26 de
junho
5. Encontro com o Ministro do Ministério de Relações Exteriores, Alouysio Nunes, e o Presidente da APEX-BRASIL, Roberto Jaguaribe -
Discussão sobre abertura de novos mercados internacionais para Goiás - 03 de julho
6. 6º Encontro Internacional de Comércio Exterior - EICE - Realização em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Goiás-
FIEG - 06 e 07 de novembro;
7. Assinatura do Plano de Trabalho do Memorando de Entendimento assinado entre Belarus e o Estado de Goiás em 2017 - 07 de
novembro.
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BALANÇA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
Todo início de mês, a Superintendência Executiva de Comércio Exterior realiza os cálculos preliminares da Balança Comercial do Estado,
relativa ao mês anterior, tendo como base os dados preliminares coletados pelo Ministério de Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o
sistema Comexstat. É importante ressaltar que o saldo da balança comercial goiana está superavitário há 59 meses.

OBSERVAÇÕES
Os produtos "missão comercial internacional realizada"; "acordo de cooperação internacional formalizado", e "rodada de negócio
internacional realizada" ficaram prejudicados em virtude da publicação do Decreto n. 9.246 de 19 de junho de 2018
(http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=18177), uma vez que tais produtos são geralmente realizados no exterior.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1043 - PROGRAMA PRODUZIR / FOMENTAR

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Dentre os principais resultados obtidos no Programa PRODUZIR / FOMENTAR no ano de 2018, foram realizadas 11 reuniões da
Comissão Executiva do PRODUZIR, 07 reuniões do Conselho Deliberativo do FOMENTAR e 01 do Conselho Deliberativo do PRODUZIR,
o que resultou em 177 Resoluções do PRODUZIR e 15 do FOMENTAR. Tais Reuniões foram responsáveis pela aprovação de 100
projetos de viabilidade econômico e financeira dos sendo 56 de Implantação e Expansão, 14 Reenquadramento do Produzir, 03
MICROPRODUZIR, 10 COMEXPRODUZIR, 07 LOGPRODUZIR , 02 MIGRAÇÃO, 03 CENTROPRODUZIR E 5 REESTRUTURAÇÕES
Programas e Subprogramas do PRODUZIR.
O programa FOMENTAR teve 03 Projetos de Reenquadramentos aprovado.
Os projetos aprovados no Programa e Subprogramas do PRODUZIR preveem investimentos fixos, por parte das empresas beneficiarias,
na casa de R$ 1 bilhão e 92 milhões de reais, geração de 5.051 empregos diretos, 15.153 indiretos e uma projeção de concessão de
incentivos, na ordem de R$ 37,6 bilhões de reais, até o ano de 2.040.
Já os projetos aprovados de Reenquadramento do Programa FOMENTAR, geração de 886 empregos diretos, 2.658 indiretos preveem
investimentos fixos de aproximadamente R$ 461,2 milhões de reais. Os investimentos fixos do Programa PRODUZIR E FOMENTAR
serão pulverizados em 40 municípios goianos. Goiânia aparece em primeiro lugar com 15 projetos, seguido por Aparecida de Goiânia
com 14 projetos e Anápolis com 13. Os demais projetos foram destinados para outros municípios.
Neste período, 17 empresas, com projetos de viabilidade econômico e financeira aprovados, iniciaram a fruição dos incentivos.
Por fim, e, ainda no período supracitado, acerca da realização das auditorias de investimento e de quitação, obtivemos os seguintes
resultados: 62 auditorias de investimentos, necessária para aferir e comprovar os investimentos fixos propostos e aprovados no projeto e
516 auditorias de quitação, indispensáveis para a comprovação dos fatores de desconto, cujo resultado é utilizado para a quitação do
saldo devedor (ICMS financiado) das empresas beneficiadas pelo Programa, totalizando 578 auditorias.
AÇÃO: 2218 - CONCESSÃO E AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS E BENEFÍCIOS FISCAIS PARA
FOMENTO DE EMPRESAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3650-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
3651-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Foram aprovados 100 projetos de viabilidade econômico e financeira dos sendo 56 de Implantação e Expansão, 15 Reenquadramento do
Produzir, 03 MICROPRODUZIR, 10 COMEXPRODUZIR, 07 LOGPRODUZIR, 02 MIGRAÇÃO, 02 CENTROPRODUZIR, 01
READEQUAÇÃO E 04 RESTRUTURAÇÕES, Programas e Subprogramas do PRODUZIR. O programa FOMENTAR teve 03 Projeto de
Reenquadramentos aprovado. Totalizando 101 projetos aprovados do Programa Produzir e Fomentar. Conforme observação no quadro
abaixo.
Os projetos aprovados no Programa e Subprogramas do PRODUZIR preveem investimentos fixos, por parte das empresas beneficiarias,
na casa de R$ 1 bilhão e 92 milhões de reais, geração de 5.938 empregos diretos, 15.216 indiretos e uma projeção de concessão de
incentivos, na ordem de R$ 37,6 bilhões de reais, até o ano de 2.040.
Os investimentos fixos do Programa PRODUZIR E FOMENTAR serão pulverizados em 40 municípios goianos. Goiânia aparece em
primeiro lugar com 15 projetos, seguido por Aparecida de Goiânia com 14 projetos e Anápolis com 13. Os demais projetos foram
destinados para outros municípios.
Neste período, 17 empresas, com projetos de viabilidade econômico e financeira aprovados, iniciaram a fruição dos incentivos.

OBSERVAÇÕES
Foram aprovados 100 projetos de viabilidade Econômico e Financeira do Programa e Subprogramas do PRODUZIR, sendo que as 02
(duas) Migração não conta , na qual trata-se de uma transferência de um benefício para outro.
Foram comunicado no sistema 98 Projetos do Programa e Subprogramas do PRODUZIR e 03 Projetos do Programa Fomentar,
totalizando 101 projetos aprovados.

AÇÃO: 2220 - REALIZAÇÃO DE LEILÃO DO FOMENTAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3650-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
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REALIZAÇÕES
No ano de 2018 foram realizados 2 (dois) Leilões do Fomentar, sendo 1(um) no mês de junho com a arrecadação de R$ 13.046.409,06 (
treze milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e nove reais e seis centavos), e outro no mês de dezembro, com arrecadação de R$
11.721.452,72 (onze milhões, setecentos e vinte e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e setenta e dois centavos),
respectivamente, totalizando um montante arrecadado de R$ 24.767.861,78 (vinte e quatro milhões, setecentos e sessenta e sete mil,
oitocentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos)
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

HWASKAR FAGUNDES

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução da política estadual de meio ambiente, saneamento básico e ambiental, transportes e obras públicas, de
desenvolvimento urbano e de transporte coletivo urbano, energia e telecomunicações, da política estadual de desenvolvimento da Região
Metropolitana de Goiânia.

2.2 Legislação
A Lei de criação da SECIMA é a Lei nº 18.746 de 29/12/2014
Lei Estadual 18.286 30/12/2013
Lei Complementar Estadual 18.687 03/12/2014
Lei Estadual 18.746 29/12/2014

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
1. 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. formulação da política estadual de habitação e formulação da política estadual e sua execução, direta ou indiretamente, de
saneamento básico e ambiental, desenvolvimento urbano e transporte coletivo urbano, bem como acompanhamento, controle e
fiscalização da qualidade no que se refere à sua execução, quando indireta;
3. formulação da política estadual e sua execução, direta ou indiretamente, no que se refere a transportes, obras públicas, energia e
telecomunicações, controle e fiscalização da qualidade na prestação ou no fornecimento desses produtos ou serviços; administração dos
terminais de passageiros de propriedade do Poder Público Estadual; pesquisa científica e tecnológica nas áreas de transportes e obras
públicas; produção, transmissão e distribuição de energia, em todas as formas, e telecomunicações;
4. formulação da política estadual de desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia e sua execução, direta ou indiretamente,
especialmente no que diz respeito aos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros, inclusive acompanhamento, controle e
fiscalização da sua qualidade

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA-2016-2019 e da LOA 19.989 de 22/01/2018, o planejamento se baseia no plano de governo Marconi Perillo e nos planos
setoriais de saneamento básico e ambiental (Programa Goiás sem Lixão), nos planos de desenvolvimento do meio ambiente com
sustentabilidade e Goiás Mais Competitivo

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os principais indicadores da SECIMA são: o número de famílias beneficiadas com unidades habitacionais construídas e entregues; o
número de licenças ambientais emitidas para uso da água, o número de unidades de conservação constituídas, o número de parques
estaduais gerenciados e mantidos, o número de terminais rodoviários mantidos, Planos de saneamento e de desenvolvimento
metropolitanos elaborados, alem de outros.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

AÇÃO: 3022 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA MEMORIAL ART DECÓ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
Os recursos do convênio foram devolvidos no ano de 2017 e o projeto extinto

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 3068 - CIDADES DE GOIÁS - MELHORIAS URBANAS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Adequação de Espaços Urbanos com o Programa Cidade Mais que realiza desenvolvimento de Projetos de Arquitetura de Espaços
Compartilhados para posteriormente celebrar convênio com os municípios.
Os municípios já contemplados, que já foram entregues os projetos, são:
– Piracanjuba;
– Bonfinópolis;
– São Miguel do Araguaia;
– Hidrolândia.
Obs: Todos os projetos foram repassados para os municípios, entretanto não houve nenhum repasse de verbas para serem executados.
AÇÃO: 3069 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3752-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIÂNIA - FUNDEMETRO

REALIZAÇÕES
Ano de 2017 foi executado 68% do projeto;
Foi pago, até o momento, R$ 1.115.085,71 do valor total de R$ 1.882.285,71.
No ano de 2018 nenhuma atividade foi realizada, ou seja, 0% realizado. Segue justificativa abaixo relacionada:
Suspensão do Contrato Nº 014/2014 – SICAM: Elaboração do Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia, Processo nº
201413951000110, por noventa dias (90 dias) a contar a partir de 04 de setembro de 2018, por motivo abaixo especificado:
Aguardando a JUPOF liberar suplementação orçamentária, exercício 2018, do saldo restante do projeto de elaboração do PDUIRMG
(Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana de Goiânia), valor de R$ 527.200,00;
Aguardando a SEFAZ liberar o pagamento da nota fiscal nº 38901, emitida pela FUNAPE, em 30/10/2017 no valor de R$ 240.000,00
referente à entrega de produtos do PDUIRMG.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1044 - PROGRAMA GESTÃO E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

Foram fiscalizados e analisados 3.263 processos de autorização de fauna. Está vigente as Normas de Resolução CEMAm (Conselho
Estadual do Meio Ambiente) para contribuição da Gestão da fauna silvestre em Goiás.
Atualmente existem 13 Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral e uma Área de Relevante Interesse Ecológico,
totalizando 14 Unidades de Conservações Mantidas. Em fevereiro foi ativado o Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Nova Roma
e em julho o Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto.
O Cadastro Ambiental Rural possui até o momento 146.712 imóveis inscritos no módulo cadastral, correspondendo a aproximadamente
97,80%, do total estimado de 150.000 (cento e cinquenta mil) imóveis.
Foram firmadas parcerias com prefeituras para a recuperação de nascentes. Em fevereiro foi recuperada uma nascente em Terezópolis
de Goiás. Em junho, em conjunto com o comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, foram feitas as Deliberações do Plano de
Monitoramento que define a prioridade de uso dos Recursos Hídricos em eminência de escassez de água. Foi desenvolvido no Programa
Produtor de Águas do Ribeirão João Leite com a contratação e execução das ações de terraceamento, cercamento e plantio de
vegetação, recuperação e conservação de estradas vicinais e construção de bacias de acumulação e infiltração de água de chuva
(barraginhas) em Nerópolis e Ouro Verde de Goiás.
Dentre os processos de fiscalização houve 1.086 Autos de Infração, 356 Autos de Advertência, 290 Autos de Embargo e Interdição, 23
Autos de Apreensão e Depósito e um Termo de Compromisso Ambiental.
Atualmente existem quatro Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais em pleno funcionamento, totalizando 240 membros que estão
sempre se capacitando, podendo ser via on-line, reuniões ou mesmo cursos internos promovidos pelo próprio comitê.
Em 2018 houve a descentralização de 32 municípios, através de Habilitação, para realizarem o licenciamento ambiental das atividades de
impacto locais constantes no anexo único da Resolução CEMAm nº 2/16, totalizando 70 dos anos anteriores.
O Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Goiás elaborou o Termo de Referência relativo às três de quatro fases (sendo que a
1a já foi entregue)-Diagnóstico, Prognóstico e Implantação e Implementação das ações.
Os processos de licenciamento analisados somaram 7.563, tendo sido emitidas 983 licenças ambientais.
Com o intuito de promover a Conscientização Ambiental e Cidadania entre os alunos, foram realizadas Palestras Ambientais e Amostra
de Vídeos em 38 Escolas Estaduais de Goiás.
Está em desenvolvimento o Produto 1–Bases Metodológicas para a Elaboração dos Planos de Bacia, do Plano Estadual de Recursos
Hídricos.
Existem 163 municípios aptos a receber o ICMS ecológico no Estado de Goiás.
Está em andamento a elaboração do projeto arquitetônico básico da nova sede da SECIMA, que deverá ser um projeto modelo nos
aspectos de sustentabilidade.
AÇÃO: 2221 - COMPENSAR - CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O Projeto Conscientização Ambiental e Cidadania visa Conscientizar os alunos da rede de ensino estadual de Goiás, com visitas a
parques, estações de tratamento de água e esgoto, palestras, oficinas de teatro e cinema. Foram realizadas Palestras Ambientais e
amostra de Vídeos nas seguintes Escolas:
24/01 inicio do projeto nos Colégios Militares.
02/02, PM Unidade Madre Germana.
05/03, alunos do C.E. Jerônimo V. Lopes de Aloândia, noções de preservação de mananciais hídricos e os diferentes usos da água,
reaproveitamento dos resíduos sólidos. Oficina de vídeo ambiental com o objetivo de produzirem vídeos ambientais para apresentação na
Mostra de Vídeo Escolar, no XX FICA. Sensibilização de alunos através de animações infantis na E. E. Gertrudes Lurdes.
11/04, Joviânia E. Alfredo Nasser.
05 e 06/06, Dia Mundial do Meio Ambiente, na E.E. NOVO HORIZONTE, apresentação teatral, caminhada ecológica e catação de
resíduos no Pq. Bernardo Elis. 06 e 07/06, 20ºFICA-Mostra de Cinema Circuito Tela Verde do MMA na cidade de Goiás com a P. M. João
Augusto Perillo, C. E. de Aplicação Prof. Manuel Caiado, Prof. Alcides Jubé, Lyceu de Goyaz, Jardim de Infância Prof.ª Terezinha V.
Mendes, Walter Engel, Cora Coralina e Dr. Albiron de Castro Curado.
07/18, 9ª Mostra Nacional de Produção Audiovisual independente do Circuito Tela Verde, no Espaço SECIMA no Quartel do XX. Circuito
Tela Verde é uma iniciativa do Deptº de Educação Ambiental do MMA, em parceria com a SECIMA. Mostra Ambiental Escolar-alunos dos
colégios da P. M. de Goiás José Carrilho do município de Goianésia e do João Augusto Perillo de Goiás, produziram 24 filmes ambientais
com a temática Água-foram selecionados 06 curtas com premiados com menção honrosa.
08/18, Jandaia e Palminópolis-Esc. José de Campos Sobrinho Ovídio Gomes de Souza e Desembargador Hamilton de Barros Velasco.
Em Uruaçu com visita Técnica da X Semana do Folclore no memorial da Serra da mesa.
09/18, Água Limpa-E. Bernardino Guimarães.
10/18, Nova Roma, São Domingos, Rubiataba, Montividiu e Formoso-Esc. Humberto Alencar Castelo Branco, João Reges Valente, Maria
Reges Valente, João Honorato, Povoado Estiva, Levino Borba, José Custódio, Raimundo Santana Amaral, Chico Mendes, Mata Azul e
Prof. Ênio Martins.
11/18, Palestras e Exposição de Materiais Recicláveis, em Iporá, e São J. da Paraúna e Paraúna-Esc. Aplicação, Odilon José De Oliveira,
Edmo Teixeira, Cônego Trindade e Professor Ferreira.
12/18 Houve a distribuição de 58 Kits de Educação Ambiental em todos os Colégios Militares do Estado.

OBSERVAÇÕES
Está em funcionamento o site http://www.conscienciaambiental.go.gov.br que visa dar suporte para a produção e disseminação de
informações e conteúdos voltados para a educação ambiental através da tecnologia das comunicações e redes digitais.
A SECIMA esteve no Instituto Federal de Goiás (IFG) de Senador Canedo no dia 9 de fevereiro, para uma série de ações de Educação
Ambiental. Cerca de 140 alunos, no total de duas palestras realizadas, dos cursos técnicos de mecânica e automação industrial tiveram
noção de como funciona o licenciamento ambiental, pois, em suas atividades, os técnicos têm alguma atividade relacionada à questão
ambiental. Além de noções sobre o licenciamento ambiental, os alunos dos cursos técnicos aprenderam sobre questões relacionadas à
biodiversidade, resíduos sólidos, outorga d’água e recursos hídricos e sobre a pesca e fiscalização ambiental em Goiás.
No período vespertino do dia 05 de março, 200 alunos do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Dona Teovina Rosa de Jesus do
município de Aloândia, aprenderem sobre a coleta seletiva de lixo e como iniciar estas ações a partir de suas próprias residências.
Alunos e professores dos cursos de graduação em Ciências Biológicas e do curso de mestrado em Ambiente e Sociedade, da
Universidade Estadual de Goiás (UEG), no município de Morrinhos, tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos e tirar
dúvidas sobre Avaliação de Impactos Ambientais, externalidades de custos ambientais, licenciamento ambiental, análises de EIA/RIMA e
legislação ambiental, entre outros temas. A palestra foi realizada no dia 13 de março para um público estimado de 20 pessoas, pelo
analista ambiental da SECIMA, Thiarlles Elias de Paula. Também foram abordados questões sobre os usos d’água, princípio da
responsabilidade estendida e da propriedade privada nas ações ambientais administrativas, penal e cível, como também as análises
ambientais do meio antrópico.
No período vespertino, o conteúdo e a didática foram direcionados para aproximadamente 200 alunos do nível fundamental II (7º ano), do
Colégio Senador Hermenegildo de Morais (escola privada e urbana de natureza filantrópica), que aprenderam questões referentes aos
resíduos sólidos, noções de diferentes usos d’água, o que é outorga e sobre pesca na bacia hidrográfica do Rio Paranaíba, além de
informações sobre licenças para uso da água.
A SECIMA, através do Secretário, do Superintendente Executivo do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do Superintendente de
Recursos Hídricos, e a Coordenadora de Educação Ambiental, assinou no dia 14 de março com MMA – Ministério do Meio Ambiente em
Brasília o Termo de Adesão A3P – Agenda Ambiental na Administração Pública, com o objetivo de transformar a Secretaria numa
Governança Sustentável. O Termo de Adesão tem por finalidade integrar esforços para desenvolver projetos destinados à implantação do
Programa Agenda Ambiental na Administração Pública A3P, no âmbito da SECIMA, visando à inserção da variável socioambiental no seu
cotidiano e na qualidade de vida do ambiente de trabalho.
Em Morrinhos, no dia 14 de março, foi realizado um trabalho direcionado a importância da coleta seletiva de resíduos e a sensibilização
das crianças por meio de animações infantis, com cerca de 70 alunos especificamente da educação infantil e nível fundamental I (1º ao 5º
ano) da Escola Municipal Professor José Cândido.
No Teatro do município de Morrinhos, 300 alunos do matutino de várias escolas tiveram oficina de vídeo ambiental no dia 15 de março,
com o objetivo de que possam produzir vídeos ambientais e que seus trabalhos audiovisuais sejam apresentados na Mostra de Vídeo
Escolar da SECIMA, durante o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (XX FICA). No período vespertino, o mesmo trabalho
foi desenvolvido com 70 alunos do Colégio Senador Hermenegildo de Morais e no dia 16 de março com 300 alunos da Universidade
Estadual de Goiás – UEG.
No dia 21 de março foram realizadas duas palestras para aproximadamente 290 alunos do nível fundamental I (1º ao 5º ano), turnos
matutino e vespertino, na Escola Municipal Romão Martins de Souza no município de Santa Rita do Araguaia.
No dia seguinte, ainda no mesmo município, também foram realizadas duas palestras, turnos matutino e vespertino, para cerca de 110
alunos da Escola Municipal João Paula da Cruz.
Dando continuidade aos trabalhos, no dia 23 de março foram feitas doações de cinco mil mudas para os ribeirinhos e audiência pública
para recuperação de nascentes do Rio Araguaia. Esses trabalhos foram desenvolvidos pela SECIMA em conjunto com a Frente
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Parlamentar do Cerrado (grupo que visa aumentar a rede de proteção do Bioma Cerrado, apresentar o compromisso da classe política
com as questões ambientais e tornar o Cerrado patrimônio nacional) na Assembleia Legislativa de Goiás (ALEGO) da Prefeitura de Santa
Rita do Araguaia para um público estimado de 100 pessoas.
Em Goiânia, no dia 27 de março foi realizada palestra para cerca de 35 alunos do Ensino Fundamental II na Escola Municipal em Tempo
Integral Professora Silene de Andrade.
Estudantes do município de Joviânia participaram no dia 10 de abril do Programa Educação Ambiental da SECIMA. No primeiro dia,
aproximadamente 160 alunos do ensino fundamental das Escolas Municipais Clarimundo Flauzino de Oliveira e José Gomes Figueira
tiveram palestras sobre coleta seletiva e resíduos sólidos. Ainda no dia 10 e no dia 11, cerca de 80 alunos da Escola Municipal
Professora Adélia Augusta de Oliveira aprenderam sobre outorga e usos da água, sobre a pesca na Bacia do Rio Paranaíba e resíduos
sólidos.
No dia 12 de abril, aproximadamente 160 estudantes da Escola Municipal Blandina Vasconcelos Alamy, de Buriti Alegre, assistiram
palestras sobre resíduos sólidos.
Foi celebrado um Acordo de Cooperação Técnica, em 18 de abril, entre o Departamento de Educação Ambiental do MMA e a SECIMA
que prevê o apoio do MMA para realização de atividades continuadas de Educação Ambiental nos presídios de Goiás e a realização de
várias ações conjuntas na área socioambiental. As ações incluem o apoio técnico à implementação de cursos para catadores e gestores
públicos e a formação a distância para membros de comitês de bacias. O Plano de Ações do acordo abre, também, a possibilidade de
realização conjunta de mostras de cinema ambiental, ações de educação ambiental nas unidades de conservação, formação de
educadores ambientais a distância e ampliação e cogestão das salas verdes, nas escolas do Estado de Goiás. Está sendo elaborado
pela Educação Ambiental da SECIMA um planejamento estratégico para a implementação da educação ambiental no presídio de
Aparecida, o maior de Goiás, onde o MMA facilitara a implementação das ações através deste acordo. A expectativa é de que, como
parte do projeto, os presos possam atuar na recuperação de áreas degradadas, revitalização de nascentes, plantio de árvores e hortas
comunitárias, aprendendo na prática.
A população de Goianira conheceu em 25 de abril o trabalho Dia de Campo do projeto Meia Ponte de Todos da SECIMA, que faz parte
das medidas determinadas pelo Decreto nº 9.176 onde declara situação de emergência as Bacias do Meia Ponte e João Leite e define
ações para garantir o uso prioritário de água para a população da Região Metropolitana de Goiânia. Um dos objetivos é a recuperação da
Bacia do Meia Ponte a montante da capital. O projeto prevê ações como o plantio de mudas e cercamento de nascentes no Dia de
Campo, que já estão sendo iniciadas através da doação pela SECIMA de mais de 1.000 mudas nativas do Cerrado, para uma nascente
no município no Setor Lagoa Azul. Participaram do Dia de Campo o superintendente de Recursos Hídricos, Gustavo Soares, o
superintendente para Assuntos Metropolitanos e Projetos Estratégicos, Wesley Borges, a coordenadora de Educação Ambiental, Débora
Torres, o coordenador das Ações de Plantio e Nascentes, Júlio César e equipe da SECIMA. Alunos e professores da rede municipal de
ensino e autoridades locais foram convidadas e participaram do evento, com os integrantes do Comando Ambiental, Corpo de Bombeiros
e Emater, que são parceiros neste projeto. Deram continuidade ao trabalho Dia de Campo os municípios de Brazabrantes, no dia 27 de
abril e Novo Veneza, no dia 03 de maio (com distribuição de 1.000 mudas em cada).
Em 27 de abril no município de Bonfinópolis, foi realizada palestra e exposição para cerca de 80 alunos do Ensino Fundamental II na
Escola Municipal em Tempo Integral Professora Silene de Andrade, onde foram ensinados conceitos sobre meio ambiente, Água,
Biodiversidade e Cidadania realizado pela servidora Enery Martins..
Foi realizado no dia 17 de maio um Treinamento de Educação Ambiental Para Servidores da SANEAGO com a finalidade de atender
exigências legais de treinamento de educação ambiental para trabalhadores, exigidos por órgão ambiental governamental. Ao final do
treinamento os trabalhadores tiveram condições de entender o Meio Ambiente como um todo; perceber as possibilidades de acidentes
ambientais no seu trabalho; valorizar as normas de procedimentos preventivas de acidentes ambientais; conhecer as técnicas básicas de
prevenção à agressão ao meio ambiente; agir conscientemente nas suas atividades laborais diárias evitando acidentes ambientais; e
cooperar com toda a equipe de trabalho no cumprimento das exigências das Licenças Ambientais de Instalações ou de Operações.
A SECIMA participou da 8ª AgroTecnoleite – Complem 2018 de Morrinhos, entre 23 e 25 de maio, distribuindo cerca de 1.200 mudas.
Foram prestados também serviços e orientações para aberturas de processos de outorga e de outros tipos de licenciamento, como para
pesca e criação de passeriformes. Os alunos das escolas de Morrinhos receberam informações sobre a importância da preservação das
nascentes e dos cercamentos em seus entornos, para que o gado não danifique as Áreas de Preservação Permanente das nascentes.
No final do trajeto de uma mini-fazenda os alunos das escolas da região participaram de pequenas palestras.
No município de São Luís de Montes Belos em 29 de maio, no período da manhã, alunos do Ensino Fundamental I, da Escola Municipal
Cristo Redentor, receberam informações sobre coleta seletiva e resíduos sólidos. Ainda no mesmo período, os alunos do Ensino Médio
do Colégio Particular Machado de Assis, assistiram uma palestra sobre Áreas de Preservação Permanente, Biodiversidade, Resíduos
sólidos e Código Florestal. Já os alunos do Ensino Fundamental II (do 6º ao 9º ano), do mesmo colégio, receberam informações sobre a
diferença entre um aterro controlado e um aterro sanitário, além de informações sobre coleta seletiva, entre outras questões ambientais.
Os trabalhos continuaram no dia 30 de maio, para alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano). As ações são realizadas de forma
direcionada, de acordo com a idade e nível de ensino dos alunos. Nestes dois dias, estima-se que cerca 370 alunos da rede básica de
ensino foram contemplados com os trabalhos de Educação Ambiental.
No dia 06 de junho a servidora Enery Martins, realizou a Exposição, Orientação e apresentação de Músicas com o tema “Coleta Seletiva.”
Na CELG/ANELL no S. Leste universitário com a participação de 300 servidores e usuários.
Também houve a participação das escolas municipais em todos eventos do dia 06 e 07/06/2018 referente ao 20°FICA(lançamento da 9ª
Mostra Nacional de Produção Audiovisual Independente/Circuito Tela Verde-CTV como também as premiações) na cidade de Goiás:
Centro Municipal de Educação Infantil Dona Gercina Borges, Escola Municipal Holanda, Escola Municipal Vale do Amanhecer, Centro
Municipal de Educação Infantil Valeria Perillo, Centro Municipal de Educação Infantil São Bento, Centro Municipal de Educação Infantil
Tia Anita, Escola Municipal Olimpya Angelica de Lima, Escola Municipal Sonho Infantil, Escola Municipal Arnulpho Di Ramos Caiado,
Escola Municipal Os Pequeninos, Escola Municipal Pingo de Gente e Escola Municipal Santa Barbara.
No dia 11/06/2018 na cidade de Jatai-GO, realizou a temática: “Semana do Meio Ambiente”-Palestras e vídeos sobre meio ambiente,
Cidadania e Resíduos Sólidos, Exposição de Objetos de Materiais Recicláveis, com a participação: (80pessoas) entre: Estudantes,
Professores, Universitários, Gestores municipais, Autoridades e interessados na temática. Servidora responsável Enery Martins.
Com a participação de alunos da Rede Municipal de Ensino foram realizadas: “Palestras Ambientais sobre a Água” nos Municípios: de
Goianira com 320 alunos(11 à 12 /06/2018) e Brazabrantes com 320 alunos (14/06/2018) e no distrito de Deuslândia também com 320
alunos(15/06/2018). “Oficinas de Cinema e Vídeo Ambiental em Mídias Alternativas” em 13/06/2018 com 160 alunos de Goianira, em
Brazabrantes no dia 14/06/2018 com a presença de 160 alunos. Sob a direção de Divino Pinheiro e Débora Torres.
Com o comparecimento de autoridades municipais e alunos da rede Municipal do município de Itauçu foi realizado Palestra sobre “Projeto
Meia Ponte de Todos” e recuperação de nascentes com o lançamento de plantios de árvores na nascente dos rios. No dia 18/06/2018
com a participação do servidor Divino Pinheiro. A participação de 500 pessoas entre alunos e Autoridades.
O servidor Divino Pinheiro nos dias 25 e 26/06/2018 realizou “Palestras Ambientais sobra a Água” no Município de Rio Verde com a
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participação de 500 alunos da Rede Municipal de Ensino.
Foi realizado o lançamento do “Projeto Araguaia Mais Limpo” na cidade de Aragarças contando com a presença de Autoridades e
Imprensa com 30 pessoas no dia 03/07/2018 e os servidores Débora Torres e Divino Pinheiro.
Nos municípios de Aragarças, Baliza, Montes Claros de Goiás /Registro do Araguaia, Britânia/Itacaiú, Santa Fé de Goiás, Jussara,
cidades do Alto da Bacia do Araguaia os servidores Débora Torres e Divino Pinheiro realizaram ações de sensibilização no sentido de
conscientização referente ao Projeto Araguaia Mais Limpo e distribuição de materiais gráficos referentes às temáticas ambientais, junto
às secretarias do Meio Ambiente dos Municípios, Sindicatos, Emater e Produtores Rurais. Essas ações aconteceram nos dias 03 à
20/07/2018.
Nos dias 19 à 20/07/2018 realizou-se junto aos Secretários do Meio Ambiente dos Municípios do Noroeste Goiano na cidade de Alto
Paraíso com a participação de 30 pessoas, curso com o tema A3P, Resíduos Sólidos e Vídeos Ambientais. A agenda Ambiental na
Administração Pública(A3P) é um programa do Ministério do Meio Ambiente que tem como objetivo estimular os órgãos público do país a
implementarem práticas de sustentabilidade. Que promove a preservação do meio ambiente. As diretrizes estabelecidas pela Agenda é
que os órgão públicos consegue reduzir seus gastos.
Este programa destina-se ao órgãos públicos das três instâncias: Federal, Estadual e Municipal e aos três poderes da República:
Executivo, Legislativo e Judiciário. É uma agenda voluntária não existindo norma e tampouco sanção para quem não segue as suas
diretrizes. A adesão ao programa está cada vez maior por dois motivos:
1º-Adotar o programa é uma exigência dos tempos modernos, quando a população do planeta se vê diante de uma crise provocada pelas
mudanças climáticas e o aquecimento global.
2º-A sociedade tem exigido da administração pública a implementação de práticas que tenham como princípio a sustentabilidade do
planeta, e estas são as diretrizes da A3P.
A maioria dos órgãos públicos já adota procedimentos considerados sustentáveis tais como a coleta seletiva, evitar o desperdício de água
e toda licitação dentro de critérios de sustentabilidade. A A3P fornece assistência técnica aos seus parceiros de sustentabilidade. Para a
formalização da parceria entre o MMA e o órgão público se dá pela assinatura do documento intitulado Termo de Adesão, burocracia é
mínima.
O programa A3P integra o Departamento de Produção e Consumo Sustentáveis(DPCS) que por sua vez faz parte da Secretaria de
Articulação Institucional (SAIC) do Ministério do Meio Ambiente.
Divulgação feita pelos servidores da SECIMA, Débora Torres e Divino Pinheiro.
Com a presença de 50 Secretários do Meio Ambiente dos Municípios do Noroeste Goiano das cidades de: Pirenópolis, Corumbá de
Goiás, Cocalzinho de Goiás, Mimoso de Goiás, Padre Bernardo, Vila Propício, Água Fria de Goiás, Planaltina de Goiás, Formosa, Vila
Boa, Cabeceiras, Cristalina, Luziânia e Cidade Ocidental. Realizou-se nos dias 24 a 26/07/2018 ações de sensibilização referente a
educação ambiental do estado junto aos municípios e divulgação da A3P Brasília-DF.
Os secretários do Meio Ambiente dos municípios: Bonfinópolis, Goianápolis, Silvânia, Leopoldo Bulhões, Gameleira de Goiás, Abadiânia,
Valparaiso, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Brasília, Anápolis, Teresópolis, Senador Canedo, Caldazinha, Vianópolis,
Orizona, Ipameri, Pires do Rio, Urutaí, Catalão, Goiandira e Anhanguera com a presença de 50 secretários, nos dias 31/07 a 02/08/2018,
realizou ações de sensibilização para conscientização da educação ambiental do estado junto com as secretárias de meio ambiente dos
municípios do centro Goiano e divulgação da A3P Goiânia.
Nos dias 03/08/2018 com a presença de 33 secretários de meio ambiente dos municípios do centro: Aparecida de Goiânia, Hidrolândia,
Professor Jamil, Morrinhos, Rio Quente, Caldas Novas, Mazargão, Corumbaíba, Nova Aurora, Ouvidor e Três Ranchos. Nos dias
07/08/2018 em continuidade à divulgação sobre educação ambiental e divulgação da A3P junto as secretarias de meio ambiente dos
municípios do centro com a presença de 15 secretários: Abadia de Goiás, Guapó, Trindade, Santa Bárbara, Caturaí, Itaberaí. Americano
do Brasil, Cidade de Goiás, Aragoiânia.
No dia 09 e 10/08/2018 a Secretaria de Meio Ambiente – SECIMA contando com a presença de 126 pessoas dirigido por Luiz Fernando
do MMA, Débora Torres, Divino Pinheiro e Enery realizado no Palácio Pedro Ludovico Teixeira foi divulgado e oferecido o curso do
Programa A3P.
Em continuidade a divulgação do Programa A3P Rio Verde no dia 14/08/2018, feito pela Servidora Débora, na região dos municípios do
centro: Buriti Alegre, Água Limpa, Itumbiara, Cachoeira Dourada, Cacheira Alta, São Simão, Paranaiguara, Gouvelândia, Inaciolândia,
Portelândia, Itajá, Lagoa Santa, Aporé, Serranópolis e Chapadão do Céu, com a presença de 50 pessoas. Nos dias 22 a 27/08,
Aragoiânia, Cromínia, Pontalina, Edeia, Edealina, Indiara, Jandaia e Paraúna. Divino Pinheiro realizou a divulgação.
Foram realizadas Palestras Ambientais sobre a Água, com o servidor Divino Pinheiro e Enery nos dias: 16 de agosto em Itajá: Escola
Municipal Anhanguera com a presença de 250 alunos do período matutino e vespertino; em Santo Antônio de Goiás com a presença de
261 alunos da Escola Municipal Professora Uberaciema Vanuncio contanto com os períodos: matutino e vespertino, nos dias 20 a
21/08/2018.Em Palminópolis na Escola Municipal Vicente Gumercindo Santana no dia 29 de agosto com a presença de 330 alunos.
Em Pontalina no dia 23/08/2018, realizou 04 palestras com alunos da Rede Municipal para implantação dos projetos de Educação
Ambiental: Escola Municipal Monteiro Pereira do período matutino com a presença de 206 alunos, Escola Municipal Justiniano O. José
Machado do período vespertino com 235 Alunos. Servidor Divino Pinheiro.
Divulgação do PNC-Goiás (Plano Nacional de Capacitação Gestores Ambientais Público pela MMA) nas cidades de Cromínia, Edealina e
Edeia no dia 23/08, em 24 de agosto na Cidade de Paraúna, com a presença de Secretários e equipes. Divulgação feita pelos Servidores
Divino Pinheiro e Enery Martins.
Em Itauçu no memorial Serra da Mesa, X Encontro de Folclore da Serra Mesa com a presença de 1000 pessoas e também Palestras de
Educação Ambiental em 28 de agosto, visita técnica: Divino Pinheiro.
PNC-Goiás Plano Nacional de Capacitação de Gestores com objetivo de contribuir para qualificar a gestão ambiental municipal por meio
de processos formativos continuados, facilitando a descentralização e a gestão compartilhada, visando fortalecimento do SISNAMA-
Sistema Nacional de Meio Ambiente tendo com público-alvo técnicos, servidores e gestores municipais, vereadores e técnicos da Câmara
Municipal, conselheiros e pessoas que se relacionam com a gestão Ambiental, realizado com a presença de 500 gestores e proferido por:
Débora Torres, Enery Martins e Divino Pinheiro nos dias 13 e 14 de setembro.
Palestras Ambientais e Vídeos Semana da Árvore e Importância do Cerrado na cidade de Aragarças no dia 19 de Setembro: no centro
Municipal de Ensino Fundamental Prof.ª Adalgisa Lima da Silva, CMEF Prof. José Nogueira de Moraes e no Centro Municipal de Ensino
Fundamental Sebastião Granja com a presença de 342 alunos. No dia 20 de Setembro no Centro Municipal de Ensino Fundamental.
Prof.ª Adalgisa Lima da Silva, Centro Municipal de Ensino Fundamental Dom Bosco e CMEF Prof.ª Laurita Martins de Souza com de 367
alunos, com a servidora Enery Martins.
Em 01/10 através do Servidor Divino Pinheiro em Nova Roma na Escola Municipal H. dos Passos Pereira realizou Palestras Ambientais e
Vídeos Semana da Árvore com a presença de 80 alunos tanto matutino como vespertino.
No dia 04/10 na cidade de São Domingos com a presença de 55 alunos do Colégio Municipal Pe. Geraldo C. Ferracioli, o servidor Divino
Pinheiro realizou as “Palestras Ambientais com o Tema: Meio Ambiente e Cidadania”.E no dia 05/10 na Escola Madre Germana F. Lima,
com a presença de 50 alunos Mat. e 48 Vespertino.
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Em 23/10 na cidade de Trombas com “Palestras Ambientais e Vídeos” no colégio Pronatec com 60 matutino,45 vespertino e 100 noturno.
Em Montividiu no dia 25/10 com as mesmas palestras na escola Municipal Menino Feliz com a participação de 99 alunos matutinos e 99
vespertino e no Centro cultural Porangatu com a participação de 97 alunos. Todas pelo servidor Divino Pinheiro.
Em novembro, teve iniciou no dia 13/11 Seminário em Ceres na Faculdade do Instituto federal de Educação sobre Sustentabilidade X
Resiliência com a presença de 300 alunos sob responsabilidade de Enery Martins. No dia 14/11 Escola Municipal Jorcelino A. Barbosa
em Iporá com alunos do 5° a 7º Palestras Ambientais e Exposição de Materiais Recicláveis. Nessa data houve a premiação de melhores
Prêmios de Sustentabilidade. I Fórum de Educação Ambiental.
No dia 19/11 na cidade de Anicuns foram realizadas Palestras Ambientais e Vídeos nas escolas: Municipal Francisco Xavier Vieira e
Escola Municipal N. Senhora de Fátima com presença de 356 alunos, em 20/11 na escola Municipal Manoel G. Bueno com a participação
de 120 alunos; no dia 21/11 na Escola Municipal José V. Santana participaram 135 alunos, e a Escola Municipal de Tempo Integral
Hermenegildo Valadão com a participação de 105 alunos sob a direção de Divino Pinheiro.
No dia 27/11 em Turvânia foram realizadas Palestras Ambientais e Vídeos na Escola Municipal Martinez Dias de Araújo com a presença
de 132 alunos. Em São João da Paraúna no dia 28/11 na Escola Municipal Alegria do Saber Fidelina de Assis com a participação de 166
alunos com Palestras Ambientais e Vídeos.
Em 29/11 na região de Paraúna: na Escola Rural Ponte de Pedra, Povoado Ponte de Pedra Município de Paraúna e na Escola Rural de
Tempo Integral Catarina S. Boldarim com a presença de 106 alunos do período Mat. e Vespertino.
Em 30/11 também na região de Paraúna nas escolas: Centro Municipal de Educação Infantil Dª Ronan de Silva com a participação de 54
alunos e na Escola Municipal de Tempo Integral Sta Lúcia com 131 alunos que participaram de Palestras Ambientais e Vídeos. Todos
sob a orientação de Divino Pinheiro.
Durante o mês de Dezembro estão sendo entregues nas Escolas Militares, Kits sobre meio ambiente, para serem utilizados pelos alunos
no ano de 2019.
Em 13/12 o Servidor Divino Pinheiro participou representando a SECIMA na Região de Inhumas, com secretários de Meio Ambiente da
região para o replantio de árvores em recuperação das nascentes da região.
No mês de Dezembro houve a distribuição de Kits de Educação Ambiental nas SEMMAS(Secretarias Municipais do Meio Ambiente).

AÇÃO: 2222 - CRIAÇÃO, GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Este ano não foram criadas áreas de conservação e nem adquiridas novas propriedades para regularização fundiária de unidade de
conservação ambiental. Atualmente existem 13 Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral.
Possui também as Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável sendo oito Área de Proteção Ambiental, uma Floresta
Estadual do Araguaia e uma Área de Relevante Interesse Ecológico – sendo esta última somada as Unidades de Conservações
Mantidas.
No mês de fevereiro de 2018 foi ativado o Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Nova Roma e em julho foi reativado o Conselho
Consultivo da Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto.

OBSERVAÇÕES
Existem atualmente as Unidades de Conservação Estaduais de Proteção Integral (Estação Ecológica e Parque Estaduais que tem como
objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais) - Parques Estaduais com
data de criação e ha: de Telma Ortegal – 1995 com 165,96 ha, da Mata Atlântica – 2006 com 938,35 ha, da Serra de Caldas Novas –
1970 com 12.315,36ha, Altamiro de Moura Pacheco – 1992 com 3.183 ha, do João Leite – 2014 com 2.832 ha, da Serra de Jaraguá –
1998 com 2.828,66 ha, dos Pirineus – 1987 com 2.833,26 ha, de Terra Ronca – 1989 com aproximadamente 50.000 ha, do Araguaia –
2002 com 4.611 ha, Estação Ecológica de Nova Roma – 2017 com 6.811,21 ha, do Descoberto – 2005 com 1.935,6 ha, da Serra
Dourada 30.000 ha e de Paraúna – 2002 com 3.250 ha.
Existem também as Unidades de Conservação Estaduais de Uso Sustentável (Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse
Ecológico e Floresta Estadual que tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela
dos seus recursos naturais). O Estado possui as seguintes APA: Pouso Alto – criado em 2001 com 872.000 hectares; Serra Geral da
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Goiás – criado em 1996 com aproximada de 70.000 ha; Dr. Sulivan Silvestre (APA Serra Dourada) – criado em 1998; com 22.388
hectares; Pireneus – criado em 2000 com 22.800 hectares; Serra da Jibóia – criado em 2000 com 21.751,00 ha; Serra das Galés e da
Portaria – criado em 2002 com 30.000 hectares; João Leite – criado em 2002 e a Floresta Estadual do Araguaia (FLOE Araguaia) criado
em 2002 com 8.202,81 ha, sendo que o Estado não é mantenedor. A Área de Relevante Interesse Ecológico Águas de São João (ARIE
São João) – criado em 2000 com 24,91 ha, soma as Unidades de Conservação Mantidas.
Outra particularidade são as Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), no qual o Estado não é mantenedor. Atualmente
existem treze sendo Sede Campestre ADUFG Sindicato (PORTARIA Nº 279/2017-GAB) em Hidrolândia com 133,75 ha; Komodo em Alto
Paraíso (PORTARIA Nº 123/2017-GAB) com 169,78 ha; Diamante em Alto Paraíso (Portaria Nº 124/2017 de 12 de junho de 2017) com
369,27 ha; Serra Azul (PORTARIA Nº 182 /2017-GAB) em Porangatu com 174,32 ha; Santa Rita (PORTARIA Nº 183/2017-GAB) em
Niquelândia com 30,88 ha; Saudade em Paranaiguara (PORTARIA Nº 280/2017-GAB) com 85,75 ha; Sorriso Metálico em Urutaí
(PORTARIA Nº 303/2017-GAB) com 57,79 ha; Limírio Figueiredo em Guapó (PORTARIA Nº 304/2017-GAB) com 7,3390 ha; Córrego
Fundo em São João da Paraúna (PORTARIA Nº 281/2017-GAB) com 23,82 hectares; Vale do Tamanduá em Aragoiânia (PORTARIA Nº
305/2017-GAB) com 14,7136 ha; Engenho Novo em Aparecida de Rio Doce (PORTARIA Nº 295/2017-GAB) com 32,89 ha; Reserva do
Vale Verde (PORTARIA Nº 326/2017-GAB) em Bonópolis com 70,93 ha; Fortuna em Santa Rita do Araguaia (PORTARIA Nº 302/2017-
GAB) com 4,63 ha. Registre-se, ainda, que houve o cadastramento de 87 (oitenta e sete) unidades de conservações municipais, sendo
que 11 (onze) foram cadastradas no ano de 2018. Ainda no ano de 2018, encontram-se 16 (dezesseis) processos de Cadastro Estadual
de Unidades de Conservação Municipais, estando os mesmos em trâmites de análise. Constantemente é realizado acompanhamento de
processos de criação de novas Unidades de Conservação dentre eles o Parque Estadual Serra da Prata, Parque Estadual Rio São Félix
e Parque Estadual do Descoberto que foi encaminhado para o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Foi elaborada e publicada a norma
que Regulamenta o uso público dos Parques Estaduais.
Anualmente são realizadas as festas do Morro de Pirenópolis, Lapa São Domingos e Semana do Meio Ambiente. Esclareça-se, ainda,
que visando estabelecer parcerias com instituições voltadas ao turismo e à prática esportiva, instituiu-se a parceria com a Goiás Turismo
para a implementação e criação do “Caminho de Cora Coralina”, uma trilha de aproximadamente 300 km, originando-se em Corumbá,
perpassando as cidades de Pirenópolis e Jaraguá, finalizando na cidade de Goiás. Esse caminho rústico se destina à realização de
caminhadas ecológicas, podendo também ser realizada com bicicleta. Houve a expedição de inauguração do caminho com a ciclista
Raiza Goulão juntamente a outros ciclistas que percorreram o caminho entre os dias 18 a 20 de abril sendo o lançamento oficial no dia 20
de abril de 2018 na Cidade de Goiás com a presença dos representantes da Goiás Turismo, SECIMA e representantes das prefeituras
municipais inseridas no mesmo que são Corumbá de Goiás, Cocalzinho de Goiás, Pirenópolis, São Francisco, Jaraguá, Itaguari, Itaberaí
e Cidade de Goiás. Este caminho abrange três Unidade de Conservação Estaduais que são Parque Estadual dos Pirineus, Parque
Estadual da Serra de Jaraguá e Parque Estadual da Serra Dourada. Mencione-se, de igual modo, que na semana santa de 2018 foi
realizado evento no Parque Estadual da Serra de Caldas (PESCAN). Na oportunidade se reuniram profissionais da Secretaria de Estado
da Saúde (SES), do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), da Polícia Militar (PMGO), do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), de
membros da Associação de Ciclistas, da Prefeitura Municipal de Caldas Novas, da Faculdade de Caldas Novas (UNICALDAS), além de
pessoas de vários segmentos da sociedade civil organizada. Esse acontecimento buscou conscientizar os participantes da campanha de
prevenção da dengue, zika e chinkungunya, de doenças sexualmente transmissíveis (DST), oportunidade em que preservativos foram
distribuídos e palestras educativas foram proferidas. Está sendo realizada a divulgação de informações sobre as Unidades de
Conservação no site da SECIMA – http://www.secima.go.gov.br e da rede social – facebook. Continuamente são firmadas parcerias com
intuito de promover o uso público das unidades de conservação, como Associação de Ciclistas, Associação de Escaladores, Empresas
que desenvolvem eventos de corridas rústicas, entre outros.
A Área de Proteção Ambiental (APA) do João Leite e o Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco possuem o mesmo Conselho
Consultivo que está ativo desde 2013. O Conselho Consultivo do Parque Estadual de Terra Ronca está ativo desde 2017. No mês de
fevereiro de 2018 foi ativado o Conselho Consultivo da Estação Ecológica de Nova Roma, e em julho foi reativado o Conselho Consultivo
da Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto.

AÇÃO: 2223 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Em 2018 não houve credenciamento de Municípios, havendo somente a habilitação. Municípios credenciados passaram pelo CEMAm
(Conselho Estadual do Meio Ambiente) e os habilitados não passaram. Os habilitados foram descentralizados via ofício. O artigo 10 da
Resolução nº 2/16 dispõe:
            “Art. 10. Os municípios do Estado de Goiás deverão credenciar-se junto ao CEMAm para a emissão de licenças ambientais das
atividades de impacto local, devendo o credenciamento ser divulgado em sítio oficial do órgão estadual de meio ambiente na rede
mundial de computadores a fim de dar a devida publicidade."
No mesmo sentido, temos o PARECER ADSET – 06605 Nº 128/2018 SEI que no item 7 estabelece que o processo de credenciamento
deve ser feito pelo CEMAm. Sendo assim, será concedido prazo para os municípios habilitados enviarem toda a documentação exigida
no art. 12 da Resolução retromencionada para comprovar a capacidade técnica junto ao CEMAm.
Abaixo, estão relacionados por data os Municípios que foram descentralizados, através de Habilitação, e realizam o licenciamento
ambiental das atividades de impacto local constantes no anexo único da Resolução CEMAm nº 2/16:
Estado de Goiás
SECIMA
Gerência de Descentralização
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL
10/01/14-Abadiânia
21/11/17-Água Fria
07/05/18-Amaralina
18/10/16-Araguapaz
21/09/15-Barro Alto
11/06/18-Bom Jesus de Goiás
21/09/15-Bonópolis

314



18/04/17-Buriti de Goiás
28/03/18-Buritinópolis
01/08/17-Caldazinha
27/02/18-Campestre
18/01/18-Campo Alegre
09/05/18-Campos Verdes
30/10/17-Carmo do Rio Verde
12/01/18-Cavalcante
02/01/18-Cocalzinho
02/01/18-Corumbaíba
09/05/18-Crixás
25/04/18-Cromínia
20/04/18-Edealina
18/10/16-Faina
13/07/18-Iaciara
01/05/18-Firminópolis
21/09/15-Flores de Goiás
18/10/16-Goiás
17/02/16-Goiatuba
18/10/16-Guaraíta
09/05/18-Guarinos
18/10/16-Heitoraí
06/11/17-Hidrolândia
19/02/16-Hidrolina
28/06/17-Ipiranga de Goiás
10/04/18-Iporá
08/09/15-Itaguaru
06/02/18-Itarumã
26/03/18-Itauçu
01/08/17-Ivolândia
12/04/18-Jandaia
19/03/18-Lagoa Santa
12/04/18-Matrinchã
27/02/18-Montes Claros
18/10/16-Morro Agudo de Goiás
07/07/17-Mossâmedes
21/09/15-Mozarlândia
21/09/15-Mundo Novo
08/03/18-Mutunópolis
01/10/17-Nova América
21/09/15-Nova Crixás
24/07/17-Nova Glória
03/06/18-Orizona
21/09/15-Palmeiras de Goiás
18/02/16-Palminópolis
03/01/18-Paraúna
13/07/18-Perolândia
09/05/18-Pilar de Goiás
01/08/17-Piracanjuba
21/09/15-Pirenópolis
15/05/17-Planaltina
08/07/17-Rialma
21/09/15-Rubiataba
29/11/17-Sanclerlândia
09/05/18-Santa Terezinha
27/04/18-São João da Aliança
19/02/16-São Luiz do Norte
21/09/15-São Miguel do Araguaia
01/08/17-Serranópolis
09/05/18-Uirapuru
08/03/18-Uruana
03/05/18-Urutaí
18/09/17-Valparaíso de Goiás
Deste total, 32 municípios foram habilitados em 2018.
AÇÃO: 2224 - GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA DAS ÁGUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Atualmente existem cinco Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais instalados, no entanto somente quatro estão em pleno
funcionamento, totalizando 290 membros que estão sempre se capacitando, podendo ser via on-line, reuniões ou mesmo cursos internos
promovidos pelo próprio comitê. Segue a relação dos comitês com suas respectivas sedes e quantidade de membros:
Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba – Jataí – 30 membros Titulares e 30 membros Suplentes;
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio dos Bois – Rio Verde – 30 membros Titulares e 30 membros Suplentes;
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio Meia Ponte – Goiânia – 30 membros Titulares e 30 membros Suplentes;
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Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Corumbá, Veríssimo e porção goiana do São Marcos – Caldas Novas – 30 membros Titulares e 30
membros Suplentes;
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho – Cidade de Goiás – 25 membros Titulares e 25 membros Suplentes – Atividades do
Comitê suspensas em função de estudos para criação do Comitê dos afluentes goianos do Rio Araguaia, que envolveria a bacia do Rio
Vermelho, além da baixa participação dos membros e da não eleição de uma nova diretoria.
Em 2018 não houve instalação de novos Comitês.
Está sendo elaborado um Plano de Capacitação para os componentes do Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos. A
capacitação abrangerá o Órgão Gestor de Recursos Hídricos, os Comitês de Bacias Hidrográficas e o Conselho Estadual de Recursos
Hídricos. A elaboração deste Plano de Capacitação faz parte das Metas Federativas que o Estado deve alcançar, para repasse de
recursos financeiros, no âmbito do Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão II).

OBSERVAÇÕES
Abaixo segue a relação dos Comitês de Bacias Hidrográficas Estaduais com quantidade de titulares e suplentes, o município sede e
todos os municípios pertencentes à respectiva bacia:
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES GOIANOS DO BAIXO PARANAÍBA
30 membros Titulares e 30 membros Suplentes
Sede: Jataí
Municípios que compõem a Bacia:
Aparecida do Rio Doce
Aporé
Cachoeira Alta
Caçú
Caiapônia
Chapadão do Céu
Gouvelândia
Itajá
Itarumã
Jataí
Mineiros
Paranaiguara
Perolândia
Portelândia
Quirinópolis
Rio Verde
São Simão
Serranópolis
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS BOIS
30 membros Titulares e 30 membros Suplentes
Sede: Rio Verde
Municípios que compõem a Bacia:
Anicuns;
Abadia de Goiás;
Acreúna;
Adelândia;
Americano do Brasil;
Araçu;
Avelinópolis;
Bom Jesus de Goiás;
Caiapônia;
Campestre
Castelândia;
Caturaí;
Cezarina;
Cromínia
Edealina;
Edéia;
Firminópolis;
Goianira
Goiatuba;
Gouvelândia
Guapó;
Inaciolândia;
Indiara;
Inhumas;
Itaberaí;
Itauçu;
Itumbiara
Jandaia
Joviânia;
Mairipotaba;
Maurilândia;
Montividiu;
Mossâmedes;
Nazário;
Palmeiras de Goiás;
Palminópolis;
Paraúna;
Pontalina;
Porteirão;
Quirinópolis;
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Rio Verde;
Sanclerlândia;
Santa Bárbara de Goiás;
Santa Helena de Goiás;
Santo Antônio da Barra;
São João da Paraúna;
São Luiz dos Montes Belos;
Trindade;
Turvânia;
Turvelândia;
Varjão; e
Vicentinópolis.
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MEIA PONTE
30 membros Titulares e 30 membros Suplentes
Sede: Goiânia
Municípios que compõem a Bacia:
Abadia de Goiás
Aloândia;
Anápolis;
Aparecida de Goiânia;
Aragoiânia;
Bela Vista de Goiás;
Bom Jesus de Goiás;
Bonfinópolis;
Brazabrantes;
Cachoeira Dourada;
Caldazinha;
Campo Limpo; e
Cromínia;
Damolândia;
Goianápolis;
Goiânia;
Goianira;
Goiatuba;
Guapó;
Hidrolândia;
Inhumas;
Itauçu;
Itumbiara;
Joviânia;
Leopoldo de Bulhões;
Mairipotaba;
Morrinhos;
Nerópolis;
Nova Veneza;
Ouro Verde de Goiás;
Panamá;
Piracanjuba;
Pontalina;
Professor Jamil;
Santo Antônio de Goiás;
Senador Canedo;
Silvânia;
Taquaral;
Terezópolis de Goiás;
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS RIOS CORUMBÁ, VERÍSSIMO E PORÇÃO GOIANA DO SÃO MARCOS
30 membros Titulares e 30 membros Suplentes
Sede: Caldas Novas
Municípios que compõem a Bacia:
Abadiânia
Água Limpa
Águas Lindas
Alexânia
Anápolis
Anhanguera
Bela Vista de Goiás
Buriti Alegre
Caldas Novas
Campo Alegre de Goiás
Campo Limpo
Catalão
Cidade Ocidental
Cocalzinho
Corumbá de Goiás
Corumbaíba
Cristalina
Cristianópolis
Cumari
Davinópolis
Formosa
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Gameleira
Goiandira
Ipameri
Leopoldo de Bulhões
Luziânia
Marzagão
Morrinhos
Nova Aurora
Novo Gama
Orizona
Ouvidor
Palmelo
Piracanjuba
Pirenópolis
Pires do Rio
Planaltina
Rio Quente
Santa Cruz de Goiás
Santo Antônio do Descoberto
São Miguel do Passa Quatro
Silvânia
Três Ranchos
Urutaí
Valparaízo de Goiás
COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERMELHO – O comitê está instalado, porém não se encontra em funcionamento.
25 membros Titulares e 25 membros Suplentes
Sede: Cidade de Goiás
Municípios que compõem a Bacia:
Aruanã
Britânia
Buriti de Goiás
Faina
Fazenda Nova
Goiás
Itapirapuã
Jussara
Matrinchã
Novo Brasil
Santa fé de Goiás.

AÇÃO: 2225 - GESTÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA FAUNA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Foram fiscalizados e analisados 3.263 processos de autorização de fauna.
Houve a publicação oficial e está vigente as Normas de Resolução CESMARH (Conselho Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – Alterada para “CEMAm”-Conselho Estadual do Meio Ambiente) para contribuição da Gestão da fauna silvestre em Goiás,
sendo:
– Norma 07/2017 para criação de abelhas silvestres nativas sem ferrão e desenvolvimento do Sistema Associado SISCAS (Sistema
Informatizado dos Criadores de Abelhas Silvestres) que é o sistema informatizado de gestão da criação de abelhas silvestres, foi
aprovado ad referendum (o presidente do conselho aprova sem votação da plenária) sendo encaminhado à votação onde o conselho
inferiu necessidade de revisão de alguns critérios, estando atualmente na câmara técnica do CEMAm para adequações e aprovação com
posterior remetimento à plenária para votação;
– Norma 06/2017 para cadastramento e autorização de áreas de soltura de animais silvestres (animais de entrega voluntária ou
apreendidos aptos para reintrodução na natureza, etc), foi homologadas pela resolução CEMAm 03/2018);
– Norma 09/2017 para dispensa de licenciamento ambiental dos empreendimentos de fauna – categorias do sistema SISFAUNA/IBAMA
(Sistema Gestão dos Empreendimentos de Fauna Silvestre), foi homologada pela resolução CEMAm 03/2018;
– Norma 10/2017 para justificação de utilização de normas/legislações federais até completa confecção das normas estaduais referentes
à fauna silvestre, foi homologada pela resolução CEMAm 03/2018.

OBSERVAÇÕES
Em 2018 foram efetuados, até o momento, os seguintes números relacionados a Fiscalizações:
– Multas: Valor dos Autos Lavrados (multas) = R$ 108.200,00;
– Animais Apreendidos e depositados no Centros de Triagem de Animais Silvestres – CETAS (Centro de Triagem de Animal
Silvestre)/IBAMA: aproximadamente 46;
– Processos de denúncias fiscalizadas (RAIAs - Relatório de Apuração de Infração Ambiental) = 146, que foram registradas pelo SGA
(Sistema de Gestão Ambiental) e SEI (Sistema Eletrônico de Informações);
– Recebimento de animais na Sala/SECIMA (atendimento presencial; “entrega voluntária”): aproximadamente 36 animais exemplares de
pequeno porte, como Passeriformes, Psitacídeos e Quelônios, sendo encaminhados ao CETAS/GO.

AÇÃO: 2226 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
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ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O Ato Normativo do ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Complementar n. º 90/2011, o Decreto n.º 8147/2014 e a Emenda
Constitucional nº 40/2007 que regulamentaram o ICMS Ecológico no Estado de Goiás. Por esta Lei Complementar são contemplados os
Municípios que abriguem em seus territórios unidades de conservação ambiental, ou que sejam diretamente por elas influenciados ou,
ainda, aqueles possuidores de mananciais para abastecimento público de municípios confrontantes, conforme a lei federal 9985/2000 e a
lei estadual 14247/2002. Em 2017 haviam 81 municípios aptos a receber o ICMS ecológico no Estado de Goiás, em 2018 este número
cresceu para 163. Com um aumento significativo de áreas de proteção ambiental no Estado de Goiás.
No dia 23 de Julho de 2018, foi lançada a plataforma eletrônica do Sistema de Avaliação Ambiental do ICMS Ecológico de Goiás,
disponível no Link https://www.intra.secima.go.gov.br/icmsecologico/login.jsp, com esta nova ferramenta buscamos mais celeridade e
transparência no processo de ICMS Ecológico, sendo o Estado de Goiás um dos pioneiros a criar um sistema exclusivo para avaliação
ambiental dos municípios.

OBSERVAÇÕES
LISTAGEM DOS MUNICÍPIOS QUE RESPONDERAM O QUESTIONÁRIO DO ICMS ECOLÓGICO EM 2018:
Municípios
ABADIA DE GOIAS
ABADIÂNIA
ADELÂNDIA
ÁGUA LIMPA
ÁGUAS LINDAS DE GOIAS
ALEXÂNIA
ALTO HORIZONTE
ALTO PARAÍSO DE GOIAS
ALVORADA DO NORTE
ANÁPOLIS
ANICUNS
APARECIDA DE GOIÂNIA
APARECIDA DO RIO DOCE
APORÉ
ARACU
ARAGARÇAS
ARAGOIÂNIA
ARAGUAPAZ
ARUANA
BARRO ALTO
BELA VISTA DE GOIAS
BOM JESUS DE GOIAS
BONFINÓPOLIS
BONÓPOLIS
BRITÂNIA
BURITI ALEGRE
BURITI DE GOIAS
BURITINÓPOLIS
CABECEIRAS
CACHOEIRA ALTA
CACHOEIRA DE GOIAS
CALDAS NOVAS
CAMPESTRE DE GOIAS
CAMPINAÇU
CAMPO ALEGRE DE GOIAS
CAMPO LIMPO DE GOIAS
CAMPOS VERDES
CARMO DO RIO VERDE
CATALÃO
CATURAÍ
CAVALCANTE
CERES
CEZARINA
CHAPADÃO DO CÉU
CIDADE OCIDENTAL
COCALZINHO DE GOIAS
CÓRREGO DO OURO
CORUMBA DE GOIAS
CORUMBAÍBA
CRISTALINA
CRISTIANÓPOLIS
CROMÍNIA
CUMARI
DAMIANÓPOLIS
DIORAMA
DOVERLÂNDIA
EDEALINA
FAINA
FIRMINÓPOLIS
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FORMOSO
GOIANÁPOLIS
GOIANDIRA
GOIANÉSIA
GOIÂNIA
GOIÁS
GOIATUBA
GUAPO
GUARAÍTA
GUARANI DE GOIÁS
GUARINOS
HIDROLÂNDIA
IACIARA
INDIARA
IPAMERI
IPIRANGA DE GOIAS
ITABERAÍ
ITAGUARI
ITAGUARU
ITAJÁ
ITAPACI
ITAPIRAPUÃ
ITAPURANGA
ITARUMÃ
ITAUÇU
ITUMBIARA
IVOLÂNDIA
JANDAIA
JARAGUÁ
JATAI
JESÚPOLIS
LAGOA SANTA
LEOPOLDO DE BULHÕES
MAIRIPOTABA
MAMBAÍ
MATRINCHÃ
MAURILÂNDIA
MONTES CLAROS DE GOIAS
MORRINHOS
MORRO AGUDO DE GOIAS
MOSSÂMEDES
MOZARLÂNDIA
MUTUNÓPOLIS
NERÓPOLIS
NIQUELÂNDIA
NOVA AMERICA
NOVA AURORA
NOVA CRIXÁS
NOVA ROMA
NOVA VENEZA
ORIZONA
OURO VERDE DE GOIÁS
OUVIDOR
PADRE BERNARDO
PALMEIRAS DE GOIAS
PALMINÓPOLIS
PARANAIGUARA
PARAÚNA
PEROLÂNDIA
PIRACANJUBA
PIRANHAS
PIRENÓPOLIS
PIRES DO RIO
PONTALINA
PORANGATU
PORTEIRÃO
PORTELÂNDIA
POSSE
QUIRINÓPOLIS
RIALMA
RIANÁPOLIS
RIO QUENTE
RIO VERDE
RUBIATABA
SANCLERLÂNDIA
SANTA CRUZ DE GOIAS
SANTA RITA DO ARAGUAIA
SANTA ROSA DE GOIAS
SANTA TEREZA DE GOIAS
SANTO ANTONIO DE GOIAS
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SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO
SÃO DOMINGOS
SÃO FRANCISCO DE GOIAS
SÃO JOÃO D'ALIANCA
SÃO JOÃO DA PARAÚNA
SÃO LUIS DE MONTES BELOS
SÃO LUIZ DO NORTE
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA
SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO
SENADOR CANEDO
SERRANÓPOLIS
SILVÂNIA
SIMOLÂNDIA
TERESÓPOLIS DE GOIAS
TRINDADE
TROMBAS
TURVÂNIA
TURVELÂNDIA
URUAÇU
URUANA
URUTAÍ
VALPARAÍSO DE GOIÁS
VIANÓPOLIS
VILA PROPICIO

AÇÃO: 2227 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O Plano Estadual de Recursos Hídricos foi Elaborado e Aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás – ALEGO em
maio/2018.
A Elaboração dos Planos de Recursos Hídricos das Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos (UPGRH’s) do Estado de
Goiás afluentes ao Rio Paranaíba, quais sejam: UPGRH Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba; UPGRH Rio dos Bois; UPGRH Meia
Ponte e UPGRH Corumbá, Veríssimo e Porção Goiana do Rio São Marcos, foi contratada. O contrato nº 25/2018 foi assinado no dia
14/09/2018 entre o Estado de Goiás, por intermédio da SECIMA, e a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE) da Universidade Federal
de Goiás (UFG), bem como já foi emitida a primeira ordem de serviço para o início dos trabalhos. A previsão de conclusão é de 18 meses
e o valor total investido será de 3.375.600,00 (três milhões, trezentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais). O recurso é proveniente do
acordo celebrado entre o Estado de Goiás, por intermédio da SECIMA, e a Agência Nacional de Águas (ANA), por meio do Programa de
Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas (Progestão) do qual o Estado é signatário desde 2013.
As bacias para as quais os Planos foram contratados respondem por aproximadamente 50% do território goiano.
Em novembro/2018 o Produto 1 – Bases Metodológicas para a Elaboração dos Planos de Bacia – foi entregue e a reunião para a
apresentação do produto foi realizada em 09/11/2018. Após prazo para considerações, o produto foi devolvido à universidade para
consolidação das contribuições, sendo enviado novamente à SECIMA no último dia 28/11/2018. No presente momento está sendo
realizado, pelos grupos técnicos da SECIMA, a análise do produto quanto ao atendimento das recomendações. Após essa etapa, o
produto será devolvido à contratada para consolidação final e impressão, bem como será emitida a ordem de serviço para a elaboração
do segundo produto.
AÇÃO: 2228 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Foram emitidas 1.001 licenças ambientais com a tipologia abaixo descriminada:
Licenças de Instalação e Funcionamento;
Licença de Funcionamento;
Desmatamento;
Licença de Instalação;
Licença Ambiental Simplificada;
Licença Prévia;
Licença de Funcionamento (Renovação);
Aproveitamento de Árvores;
Licença Ambiental Simplificada (Renovação);
Licença para Carvoejamento Simplificada;
Limpeza de Pastagem com rendimento lenhoso;
Licença para Manejo de Fauna;
Licença de Operação;
Licença de Operação (Renovação);
Licença de instalação e operação;
Autorização Provisória para Utilização de Produto Florestal Remanescente;
Licença para Pesquisa em Unidade de Conservação;

321



Licenças de Instalação e Funcionamento (Renovação);
Licença para Resgate de Fauna;
Renovação de licença para desmatamento;
Autorização Provisória para Utilização de Produto Florestal Remanescente;
Licença de Instalação (Renovação);
Corte de Guariroba;
Levantamento Circunstanciado.
Os processos de licenciamento analisados somaram 7.836, tendo o acréscimo de duas tipologias além das descritas acima:
Registro (para comércio de lenha, produção de carvão, barragem, entre outros);
Registro (Renovação).
AÇÃO: 2229 - PALÁCIO SUSTENTÁVEL - PPLT COM ACESSIBILIDADE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COLETA
SELETIVA E ECONOMICIDADE DE ÁGUA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida até o presente momento.
AÇÃO: 2230 - QUALIDADE AMBIENTAL - FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Em 2018 foram realizadas por mês as seguintes fiscalizações através de processos formalizados:
Janeiro - 123;
Fevereiro - 104;
Março - 136;
Abril - 170;
Maio - 207;
Junho - 192;
Julho - 157;
Agosto - 310;
Setembro - 154;
Outubro - 85;
Novembro - 98;
Dezembro - 20.
Estes processos de fiscalização obedecem a seguinte tipologia com os seus totais:
Auto de Infração - 1.086;
Auto de Advertência - 356;
Auto de Embargo e Interdição - 290;
Auto de Apreensão e Depósito - 23;
TCA - Termo de Compromisso Ambiental - 1.

OBSERVAÇÕES
Foi criado um grupo de trabalho que elaborou um documento de Procedimentos Operacionais Padrão através de reuniões para
padronização dos procedimentos da fiscalização desde a entrada do processo via denúncia ou ofício do Ministério Público, fiscalização
em campo e saída do processo. É de por em realce que foram elaborados procedimentos operacionais padrão no que pertine à área de
monitoramento da qualidade do ar. Além disso, foi firmada parceria entre a SECIMA e as seguintes Instituições de Ensino Superior (IES):
Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e Universidade Federal de Goiás (UFG). O acordo com a primeira visa à elaboração de
inventário de emissões veiculares para a Região Metropolitana de Goiânia. Com a UFG, o acordo resultou na instalação de um novo
ponto de amostragem do ar em Goiânia . Foi criado, ainda, canal de divulgação dos resultados do monitoramento do ar
(monitoramentodoar.secima.go.gov.br). Encontram-se em trâmite os seguintes procedimentos: criação de sala de situação e instalação
de novos pontos de amostragem do poluente partículas totais em suspensão, em Goiânia; elaboração e publicação contínua de boletins e
relatórios da qualidade do ar. Houve também a elaboração da regulamentação interna dos procedimentos de fiscalização no âmbito da
Gerência de Outorga, com a publicação da Portaria n° 301 de 13/12/2017 de fiscalização, no âmbito da Gerência de Outorga.
Constantemente é feita capacitação e treinamento dos servidores da superintendência de recursos hídricos com portaria de fiscalização e
a formulação e estabelecimento de cronograma com levantamento contínuo dos processos a serem fiscalizados para execução contínua
das estratégias (fiscalizações).

AÇÃO: 2231 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O módulo de inscrição do CAR - Cadastro Ambiental Rural teve seu início em Goiás no mês de maio de 2014. Criado pela Lei nº
12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, e regulamentado pela Instrução Normativa
MMA (Ministério do Meio Ambiente) nº 2, de 5 de maio de 2014, o CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório
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para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às
Áreas de Preservação Permanente - APP, de uso restrito, de Reserva Legal, de remanescentes de florestas e demais formas de
vegetação nativa, e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento.
A inscrição no CAR é o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel, e contempla: dados do proprietário, possuidor
rural ou responsável direto pelo imóvel rural; dados sobre os documentos de comprovação de propriedade e ou posse; e informações
georreferenciadas do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das áreas de Uso Restrito, das áreas
consolidadas e das Reservas Legais.
Até o momento, tem-se o total aproximado de 146.712 imóveis inscritos no módulo cadastral, correspondendo a aproximadamente
97,80%, do total estimado de 150.000 (cento e cinquenta mil) imóveis.
A SECIMA disponibilizou aos proprietários dez analistas ambientais e um técnico para prestar orientações nos casos de dúvidas. Ainda
nesse estágio, os técnicos ambientais comparecem aos municípios capacitando servidores públicos a também contribuírem com o
processo de cadastramento de imóveis rurais de até quatro módulos fiscais em suas respectivas regiões. Em 2018 dois municípios foram
capacitados, Caldas Novas em fevereiro de 2018 e Rio Verde em maio de 2018, somando um total de 32 municípios capacitados.
O módulo de análise, que é a verificação da veracidade dos documentos apresentados no ato da inscrição, iniciou em 10 de novembro de
2016.
O imóvel rural inscrito no CAR que possuir passivo ambiental antes e 22/07/2008 deverá aderir ao Plano de Regularização Ambiental
(PRA) que objetiva regenerar, recompor e/ou compensar as áreas degradadas do imóvel. Se for após esta data, é obrigado a se inscrever
no Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) que é um procedimento administrativo do Sistema de Gestão Ambiental (SGA)
para recomposição da área degradada. Em 14 de maio foi liberada a Plataforma on-line do PRA para inscrição. Posteriormente será
liberado para análise.

OBSERVAÇÕES
O proprietário/possuidor é responsável por requerer a inscrição do imóvel rural no CAR e a adesão ao Programa de Regularização
Ambiental – PRA, que é realizada mediante assinatura de Termo de Compromisso, por promover a regularização ambiental do imóvel, e
por todas as informações contidas na declaração do cadastro, incluindo aquelas provenientes de retificação do cadastro, e pelas ações
necessárias para garantir sua regularização ambiental. Também cabe ao proprietário/possuidor respeitar as orientações técnicas e legais
relativas aos procedimentos de cadastro, e atender às notificações resultantes da análise do CAR, em função de pendências ou
inconsistências detectadas, devendo prestar informações complementares ou promover as correções solicitadas dentro dos prazos
definidos, sob pena de cancelamento do CAR. Conforme o Decreto Federal nº 7.830/2012, o proprietário ou possuidor rural, ou seu
representante legal legalmente constituído, também será responsável por atualizar as informações periodicamente ou sempre que houver
alteração da natureza dominial, possessória, ou ambiental do imóvel rural, incluídas as supressões de remanescentes de vegetação
nativa.
Os Programas de Regularização Ambiental – PRA a que se refere a Lei 12.651/12, e os Decretos nº 7.830/12 e nº 8.235/14 restringem-se
à regularização das Áreas de Preservação Permanente – APP, de Reserva Legal – RL e de uso restrito desmatadas até 22/07/2008
ocupadas por atividades agrossilvipastoris, que poderá ser efetivada mediante recuperação, recomposição, regeneração ou
compensação. A compensação aplica-se exclusivamente às Áreas de Reserva Legal – RL suprimidas até 22/07/2008. Realizada a
inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de imóveis rurais com passivo ambiental relativo às APP, RL e áreas de uso restrito
poderão solicitar de imediato a adesão aos Programas de Regularização Ambiental – PRA dos Estados e do Distrito Federal para
proceder à regularização ambiental do seu imóvel rural.

AÇÃO: 3074 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE BIODIVERSIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade realizada até o momento.

OBSERVAÇÕES
O Grupo de Desenvolvimento Sustentável – GDS desenvolveu atividades voltadas ao fomento à Biodiversidade por meio de:
1) Interação com a plataforma de intercâmbio de experiências em políticas públicas de Biodiversidade, promovida pelo nrg4SD (Network
of Regional Governments for Sustainable Development). Este intercâmbio é promovido entre vários regiões tais como: Kebec, Catalonha,
Aichi, São Paulo, Azay, entre outras, estando aberto a outras instituições dos governos regionais. Em destaque, foram realizadas quatro
reuniões em videoconferência:
– 23 de janeiro – Convenção de Biodiversidade ligada ONU
– 25 de abril – Áreas Protegidas
– 03 de maio – Elaboração de documentos baseados em pesquisas resultantes de 23 regiões do mundo.
– 12 de setembro – Localizando os objetivos do desenvolvimento sustentável a nível regional.
2) Desenvolvimento e apoio de Agroecologia e fomento a Agricultura Sustentável, tendo em vista melhor controle, redução e substituição
do uso de agrotóxicos. Em destaque as atividades:
a) Coordenação do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, composto de cerca de 28 entidades;
b) Participação no projeto Hortas Urbanas, com várias entidades, visando ordenar o sistema de hortas em Goiânia, principalmente em
relação à contaminação por agrotóxicos;
c) Participação com o “Grupo de Agricultura Sustentável”, composto por produtores e pesquisadores para fomento a novas tecnologias
agrícolas sustentáveis, tais como pó de rocha e biotecnologia;
d) Preparação para implementação de projeto para uso racional de terras agriculturáveis em conjugação com preservação da
biodiversidade, junto ao Instituto Internacional para Sustentabilidade (ISS), Ministério do Meio Ambiente e PUC-Rio. Com financiamento
do GEF (Global Environmental Facility), a ser implementado na região da APA de Pouso Alto.
Outras atividades em destaque:
MAIO
09 – Apresentação de temática uso de agrotóxicos e curva de produtividade; coordenação de reunião do Fórum Goiano de Combate aos
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Impactos dos Agrotóxicos.
17 – Participação no programa “Ponto de Vista”, em 17.05.18, na Rádio Paz FM 89,5; sobre agrotóxicos e Biodiversidade.
JUNHO
22 – Participação no telejornal da TV Brasil Central, sobre o Projeto de Lei 6.992/2002, que trata da alteração da legislação sobre
agrotóxicos no país.
30 – Participação em debate/entrevista no programa “Super Sábado”, na Rádio Sagres, sobre os impactos do uso dos agrotóxicos na
saúde, na economia e no meio ambiente.
JULHO
04 – Participação em debate no programa Jornal Realidade, na Rádio Vinha, sobre o Projeto de Lei 6.992/2002, que altera a legislação
sobre agrotóxicos no país.
18 – Participação em debate na Rádio Paz, no programa Ponto de Vista, sobre Biodiversidade, plantas alimentícias não-convencionais,
erosão genética da base alimentar, e conservação ambiental.
AGOSTO
27 – Participação no programa “Antena Ligada”, Rádio do Trabalhador, sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde do trabalhador e no
meio ambiente.
SETEMBRO
28 – Participação da abertura e debates do Seminário Agrotóxicos em Impactos na Saúde do Trabalhador, organizado pela SUVISA, no
CREMIC- Centro de Referência de Medicina e Práticas Integrativas de Goiás.
DEZEMBRO
11 – Lançamento do Programa “Conservando Biodiversidade e Paisagens Rurais”, Ministério do Meio Ambiente.
12 e 13 – Participação do I Seminário Internacional sobre Agrotóxicos, Impactos socioambientais e Direitos Humanos.

AÇÃO: 3075 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Não foram realizadas atividades até o presente momento.
AÇÃO: 3076 - PLANTE ÁGUA - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E PRODUTOR DE ÁGUA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Segue abaixo os produtos com as atividades desenvolvidas:
NASCENTES RECUPERADAS PELO PROGRAMA NASCENTES VIVAS
Foram firmadas parcerias com prefeituras para a recuperação de nascentes: plantio de vegetação e cercamento de nascentes. A
SECIMA articula a atividade, faz a doação de mudas e parte dos materiais necessários e, por meio de parcerias, são disponibilizadas os
serviços necessários para a execução da recuperação e proteção da nascente. Em 2018, no mês de fevereiro, foi recuperada uma
nascente em Terezópolis de Goiás.
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS IMPLEMENTADO
Foi desenvolvido o Projeto de Recuperação da Bacia do Rio Meia Ponte – MEIA PONTE DE TODOS que nasceu do Decreto n° 9.176, de
09 de março de 2018 onde declara situação de emergência na Bacias dos Rios Meia Ponte e João Leite e define ações para garantir uso
prioritário da água para a população da Região Metropolitana de Goiânia.
Em abril foi publicada pela SECIMA a Portaria N° 087/2018 – GAB, que estabelece e detalha as ações de monitoramento da Bacia.
Em junho, em conjunto com o comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, foi feito a Deliberação N°003/2018 e a Deliberação
N°004/2018 do Plano de Monitoramento que define a prioridade de uso dos Recursos Hídricos em eminência de escassez de água.
PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA IMPLEMENTADO
O Programa Produtor de Águas do Ribeirão João Leite se destina ao Pagamento por Serviços Ambientais feito pela SANEAGO, visando
a recuperação e melhoria da quantidade e qualidade das águas da Bacia. A SECIMA entra neste primeiro momento como articuladora
para gerir o recursos indutor deste trabalho através de convênio com a Agência Nacional de Águas com repasse aproximado de R$
1.700.000,00 para aplicação na contratação e execução das ações de terraceamento (construção de curvas de nível) de
aproximadamente 200 km, cercamento (66 km) e plantio de vegetação (em 137,90 hectares) e desenvolvimento das obras de
engenharia: Recuperação e conservação de estradas vicinais (66,697 km).
A Primeira Fase está sendo executada em 7% da Bacia, nos municípios de Nerópolis e Ouro Verde de Goiás. Estabeleceram-se
parcerias com estes municípios (maquinários, entre outros), o que permitiu a construção de bacias de acumulação e infiltração de água
de chuva (barraginhas) ao longo dessas estradas e nas áreas terraceadas.

OBSERVAÇÕES
Ainda sobre os produtos acima citados, seguem maiores explicações:
NASCENTES RECUPERADAS PELO PROGRAMA NASCENTES VIVAS
Foram firmadas parcerias com prefeituras para a recuperação de nascentes: plantio de vegetação e cercamento de nascentes. A
SECIMA articula a atividade, faz a doação de mudas e parte dos materiais necessários e, por meio de parcerias, são disponibilizadas os
serviços necessários para a execução da recuperação e proteção da nascente.
Em 2015 foram recuperadas sete nascentes em:
Damolândia;
Ouro Verde de Goiás;
Itapuranga;
Silvânia;
Caldas Novas;
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Terezópolis de Goiás;
Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco.
Em 2018, no mês de fevereiro, foi recuperada uma nascente em Terezópolis de Goiás.
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS IMPLEMENTADO
Foi desenvolvido o Projeto de Recuperação da Bacia do Rio Meia Ponte - MEIA PONTE DE TODOS nasceu do Decreto n° 9.176, de 09
de março de 2018 que declara situação de emergência na Bacias dos Rios Meia Ponte e João Leite e define ações para garantir uso
prioritário da água para a população da Região Metropolitana de Goiânia. Este projeto apresenta as seguintes fases:
1a fase – Fiscalização (Gerência de Fiscalização, Monitoramento e
Auditoria Ambiental e Gerência de Outorga) entre abril a setembro nos municípios de Inhumas, Itauçu, Damolândia, Ouro Verde de
Goiás, Nova Veneza, Brazabrantes, Santo Antônio de Goiás, Nerópolis, Goiânia e Goianira, perfazendo um total de 276 pontos;
2a fase – ‘Dia de Campo’ que promove a recuperação de nascente através da escolha da nascente mais degradada da região e, em
conjunto com a Prefeitura Municipal, Corpo de Bombeiros, Batalhão Ambiental, Ministério Público e Escolas Municipais é feito o plantio
das mudas que são doadas pela SECIMA. Estas mudas advém de processos de compensação ambiental em casos de desmatamento.
Este trabalho foi realizado em Goianira e Brazabrantes no mês de abril, em Nova Veneza no mês de maio, em Santo Antônio e Itauçu no
mês de junho.
3a fase – Educação Ambiental, através de palestras, que está sendo desenvolvido junto ao ‘Dia de Campo’, sendo potencializado nas
escolas dos municípios citados.
Ainda nos termos deste Decreto, em abril foi publicada pela SECIMA a Portaria N° 087/2018 – GAB, que estabelece e detalha as ações
de monitoramento da Bacia.
Em junho, em conjunto com o comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte, foi feito a Deliberação N°003/2018 e a Deliberação
N°004/2018 do Plano de Monitoramento que define a prioridade de uso dos Recursos Hídricos em eminência de escassez de água.
PROJETO PRODUTOR DE ÁGUA IMPLEMENTADO
O Programa Produtor de Águas do Ribeirão João Leite se destina ao Pagamento por Serviços Ambientais feito pela SANEAGO, visando
a recuperação e melhoria da quantidade e qualidade das águas da Bacia, através da recuperação das condições ambientais e do uso e
ocupação do solo. É uma parceria entre 19 (dezenove) instituições. Este trabalho está no primeiro ano de medição para verificar
cumprimento de contrato, após este período será feito o pagamento. A SECIMA entra neste primeiro momento como articuladora para
gerir os recursos indutor deste trabalho através de convênio com a Agência Nacional de Águas com repasse aproximado de R$
1.700.000,00 para aplicação na contratação e executadas ações de terraceamento (construção de curvas de nível) de aproximadamente
200 km, cercamento (66 km), plantio de vegetação (em 137,90 hectares) e desenvolvimento das obras de engenharia: Recuperação e
conservação de estradas vicinais (66,697 km).
A Primeira Fase está sendo executada em 7% da Bacia, nos municípios de Nerópolis e Ouro Verde de Goiás. Já foram elaborados 33
(trinta e três) Projetos Individuais das Propriedades (PIP) e assinados 24 (vinte e quatro) Contratos de Prestação de Serviços Ambientais
com produtores rurais. Estabeleceram-se parcerias com estes municípios (maquinários, entre outros), o que permitiu a construção de
bacias de acumulação e infiltração de água de chuva (barraginhas) ao longo dessas estradas e nas áreas terraceadas.
Está sendo confeccionado novo termo de referência para ampliar a cobertura de áreas de terraço (673.088,00 m²), dentro do Programa
Produtor de Água do Ribeirão João Leite, visando atender demandas existentes.
Está sendo analisada a possibilidade de expansão do projeto para outras áreas da Bacia do Ribeirão João Leite, o que depende de
acordos e interesse dos municípios em cumprir as demandas que se fizerem necessárias, para somente assim dar seguimento no
programa como uma experiência exitosa.

AÇÃO: 3077 - PRÉDIO VERDE - CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MEIO
AMBIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Situação inicial: Termo de Referência para elaboração do Projeto já elaborado;
Benefícios que serão levados à população: Melhoria das condições de trabalho dos servidores atuantes na SECIMA, bem como a
melhoria do atendimento aos cidadãos, com a promoção da educação ambiental e difusão dos conceitos de sustentabilidade;
Situação atual: Encontra-se em andamento a elaboração do projeto arquitetônico básico da nova sede da SECIMA, que deverá ser um
projeto modelo nos aspectos de sustentabilidade, abordando aspectos relacionados a energias renováveis, reaproveitamento e
reutilização das águas, além de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento da cultura da preservação do meio ambiente de forma geral.
AÇÃO: 3078 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3702-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
ZEE-GO (Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Goiás):
. Funcionamento da nova CCZEE-GO (Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Goiás), composta
por representantes de quatro seguintes Secretarias de Estado: Fazenda (SEFAZ); Gestão e Planejamento (SEGPLAN); Desenvolvimento
Econômico, Agricultura, Indústria, Comércio e Irrigação (SED); Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos (SECIMA);
. Entrega da primeira fase (5) (Planejamento) do ZEE-GO – para o Ministério do Meio Ambiente (MMA), em Brasília-DF (mar/2017);
. Elaboração do Termo de Referência relativo às três últimas fases (6) do ZEE-GO – 1ª) Diagnóstico, 2ª) Prognóstico, 3ª) Implantação e
Implementação das ações do ZEE-GO. Inclui atividades desenvolvidas junto à Advocacia Setorial e Superintendência de Gestão,
Planejamento e Finanças, ambos da SECIMA, para a inclusão do ZEE-GO na previsão orçamentária do Estado de Goiás, feita em 2017 e
aprovada em janeiro de 2018, como também a concordância do Senhor Governador na aprovação da respectiva rubrica “despesa” de

325



R$10.446.000,00 proveniente do Tesouro Estadual (DETRAN);
. Análise da Proposta de Execução do ZEE-GO apresentada pela FUNAPE (7), conforme previsão orçamentária;
. Elaboração do Contrato de Execução do ZEE-GO com a FUNAPE.
IDENTIFICAÇÃO DE SOBRESCRITOS
(5) A normatização federal estabelece que todo ZEE apresenta quatro fases: 1ª) Planejamento; 2ª) Diagnóstico; 3ª) Prognóstico; 4ª)
Implementação. A primeira foi concluída em 2014, sendo oficialmente entregue ao MMA em 2017.
(6) O atual ZEE abrange as três fases restantes: diagnóstico, prognóstico e implementação de ações
(7) A FUNAPE (Fundação de Apoio à Pesquisa) é uma entidade da UFG (Universidade Federal de Goiás), sem fins lucrativos, foi criada
em 1981, de conformidade com o disposto nas leis federais 8.958/1994 e 10.963/2004.

OBSERVAÇÕES
O Zoneamento Ecológico-Econômico (¹) (ZEE) é um importante mecanismo de gestão territorial, abrangendo a totalidade da superfície do
Brasil. Consiste na delimitação de zonas geográficas (²) definidas segundo características do meio físico, biótico, ambiental e sócio-
econômico, identificando potencialidades ou restrições de cada uma delas. A execução e implementação dos ZEEs no Brasil é imposição
legal (Art. 13, Lei Fed. 12.651/2012.), e sua não conclusão poderá acarretar sanções ao estado inadimplente, como impedimento de
expedição de licenças ambientais e de prorrogação de dívidas do governo. O órgão máximo responsável pela fiscalização e avaliação de
ZEEs – federal, regionais, estaduais, intermunicipais e municipais – é a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico
do Território Nacional(³) (CCZEE – Brasil) do MMA (Ministério do Meio Ambiente). Analogamente, o órgão responsável pelo ZEE-GO é a
Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Goiás (4) (CCZEE-GO) conduzida pela SECIMA
(Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos).
O objetivo do ZEE é o uso sustentável dos recursos naturais, em harmonia com adequada qualidade do meio ambiente.
Os dados constantes no ZEE-GO deverão contribuir com empreendimentos públicos e privados para definir a localização geográfica ideal
(8) para seus objetivos, permitindo o desenvolvimento sustentável do Estado de Goiás, harmonizando as atividades econômico-sociais
com o meio ambiente indispensável à adequada qualidade de vida das futuras gerações goianas.
IDENTIFICAÇÃO DE SOBRESCRITOS
(¹) Conforme o Art. 8º da Lei Fed. 6.938/1981, o zoneamento ambiental faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente. Mais tarde, com
a edição do Dec. Fed. 4.297/2002, este instrumento de gestão territorial passou a chamar-se “Zoneamento Ecológico-Econômico”.
(²) O Dec. Fed. 4.297/2002 definiu os critérios e normas para elaboração e execução de ZEEs federal, regionais, estaduais e municipais,
definindo as “Zonas Ecológico-Econômicas”.
(³) A CCZEE-Brasil (Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional) foi instituída pelo Decreto s/n
de 28/12/2001.
(4) A CCZEE-GO (Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Goiás) foi instituída pelo Decreto nº
6.707 de 28/12/2007.
(8) As “Zonas Ecológico-Econômicas” conterão dados e informações do meio físico-biótico (geologia, geomorfologia, pedologia,
hidrologia, climatologia, flora, fauna), do segmento sócio-econômico (uso do solo, agricultura, pecuária, população urbana e rural,
indústria, comércio, serviços, transportes, mobilização, comunicação etc) e do cenário jurídico-institucional (divisão administrativo-
territorial, municípios, áreas metropolitanas, áreas de preservação ambiental, fomento ou restrições a determinados tipos de
empreendimentos econômicos).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

Foi elaborado o projeto de reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros (TRP) de Inhumas e intercedeu junto ao DETRAN para
viabilização de recursos. Com a edição do Decreto nº 8.668/2016 que garantiu recursos para a obra, a SECIMA repassou o processo à
AGETOP que licitou a obra e iniciou a reforma do TRP em setembro de 2017, finalizando em maio de 2018.
A SECIMA realiza despesas com fornecimento de água e energia em nove Terminais Rodoviários nos municípios de: Água Limpa,
Aragoiânia, Buriti Alegre, Inhumas, Moiporá, Ouvidor, Posse, Sanclerlândia e Santa Bárbara. Foram realizadas visitas aos municípios
para tratativas relacionadas à Cessão de Uso às Prefeituras e administração dos Terminais sob responsabilidades do Estado.
Ponte Cocalinho–Ponte Rio Araguaia (divisa Aruanã-GO/Cocalinho-MT):
–Situação inicial: A obra de construção da Ponte foi inaugurada em julho de 2017. A passagem sobre a ponte já foi liberada e a cobrança
do pedágio já foi iniciada;
–Benefícios levados à população: Desenvolvimento da região do Vale do Araguaia que tem como principal atividade econômica a
agropecuária e a produção de soja proporcionando uma grande melhoria no escoamento da produção do Centro-Oeste brasileiro,
passando pelo território Goiano até os portos marítimos, além do fortalecimento do turismo;
–Situação atual: Estando a Ponte 100% concluída, estão sendo feitas vistorias, pelos funcionários da SECIMA, dos serviços
complementares que são de responsabilidade exclusiva da Concessionária, tais como a construção da praça de pedágio, iluminação e
outros serviços.
A manutenção/conservação dos terminais de integração e estações de embarque/desembarque do Eixo Anhanguera contribuiu para
melhorar o conforto e segurança dos usuários do transporte coletivo que utilizam os serviços prestados pela Metrobus.
Contratação de Projeto Básico para Extensão do BRT Norte Sul–Trecho do Terminal Cruzeiro do Sul até Terminal Veiga Jardim. (Verba
liberada em 27 de Dezembro de 2017).
Desde a liberação da verba, foi dado prosseguimento nos trâmites internos do processo licitatório, sendo que no momento o Edital está
publicado e programado, e em 05/10/2018 foi aberto as propostas para habilitação das empresas sendo todas habilitadas. Em 20/11 foi
concluído a análise das propostas técnicas realizada. A próxima etapa será a abertura da proposta de preço.
Realização de Termo de Parceria junto à EPL – Empresa de Planejamento e Logística do Governo Federal /ANTT – Agência Nacional de
Transportes Terrestres / GDF Governo do Distrito Federal, para elaboração de Termo de Referência e edital para contratação do Estudo
de Viabilidade para definição de modal para transporte de passageiros entre Luziânia e Brasília. Foi elaborado Termo de Referência e
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Edital com formalização de proposta ao Ministério das Cidades para repasse de recursos para contratação dos Estudos de Viabilidade. A
proposta foi aceita e encaminhada ao Ministério do Planejamento para liberação de Recursos.
AÇÃO: 2233 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO
ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
A SECIMA realiza despesas com fornecimento de água e energia em nove Terminais Rodoviários nos municípios de: Água Limpa,
Aragoiânia, Buriti Alegre, Inhumas, Moiporá, Ouvidor, Posse, Sanclerlândia e Santa Bárbara. Foram realizadas visitas aos municípios
para tratativas relacionadas à Cessão de Uso às Prefeituras e administração dos Terminais sob responsabilidades do Estado.

OBSERVAÇÕES
São 95 Terminais Rodoviários atualmente administrados pelo Estado, porém apenas nove com despesas efetivamente realizadas pelo
Estado, e 76 foram cedidos temporariamente às prefeituras ou Associações.
Os Terminais repassados aos municípios através do Termo de Cessão de Uso geram desoneração para o Estado e possibilitam um
melhor atendimento à população, além de facilitar sua manutenção, estando os mesmos sob a administração municipal.
Após três anos de tratativas junto a casa civil e levantamentos por parte da SEGPLAN, foi publicada a Lei 19.846/2017 que possibilitará a
doação em definitivo dos Terminais Rodoviários aos Municípios Goianos para administração das Rodoviárias. Atualmente, 142 processos
(incluindo os 76 já cedidos temporariamente) foram protocolizados e aguardam efetivação de doação às prefeituras junto à PGE.

AÇÃO: 3079 - ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS PARA O TREM DE PASSAGEIROS GOIÂNIA/BRASÍLIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Projeto paralisado por falta de investidores parceiros.

OBSERVAÇÕES
Após as audiências públicas, a Agência Nacional de Transportes Terrestres está finalizando o processo de definição dos projetos e
captação de recursos para lançamento do projeto. A SECIMA participou da contratação e da Elaboração dos Estudos de Viabilidade
Técnica e Econômica. Após a conclusão, a SECIMA realizou reuniões junto a investidores internacionais para apresentação do projeto e
tentativa de captação de parceiros ao projeto.

AÇÃO: 3080 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO
ESTADO - PDTG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
- Esta Ação está suspensa por contingenciamento financeiro.
AÇÃO: 3081 - BRT ENTORNO SUL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
. Situação inicial: Proposta de Estudo cancelada pelo Ministério das Cidades;
. Benefícios que serão levados à população: Melhoria substantiva na locomoção das pessoas que moram nos municípios de Luziânia,
Novo Gama, Cidade Ocidental e Valparaíso, com a implantação de um transporte mais seguro e mais rápido para as pessoas que
trabalham ou necessitam se deslocar à Brasília;
. Situação atual: Realização de Termo de Parceria junto à EPL – Empresa de Planejamento e Logística do Governo Federal /ANTT –
Agência Nacional de Transportes Terrestres / GDF Governo do Distrito Federal, para elaboração de Termo de Referência e edital para
contratação do Estudo de Viabilidade para definição de modal para transporte de passageiros entre Luziânia e Brasília. Foi elaborado
Termo de Referência e Edital com formalização de proposta ao Ministério das Cidades para repasse de recursos para contratação dos
Estudos de Viabilidade. A proposta foi aceita e encaminhada ao Ministério do Planejamento para liberação de Recursos.
AÇÃO: 3082 - BRT EXTENSÃO DO EIXO ANHANGUERA - TERMINAL NOVO MUNDO/SENADOR CANEDO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade foi realizada no período
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AÇÃO: 3083 - BRT NORTE SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
BRT NORTE SUL APARECIDA DE GOIÂNIA
Contratação de Projeto Básico para Extensão do BRT Norte Sul – Trecho do Terminal Cruzeiro do Sul até Terminal Veiga Jardim. (Verba
liberada em 27 de Dezembro de 2017).
Desde a liberação da verba, foi dado prosseguimento nos trâmites internos do processo licitatório, sendo que no momento o Edital está
publicado e programado, e em 05/10/2018 foi aberto as propostas para habilitação das empresas sendo todas habilitadas. Em 20/11 foi
concluído a análise das propostas técnicas realizada. A próxima etapa será a abertura da proposta de preço.
AÇÃO: 3084 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE
PASSAGEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
Processo licitatório em fase final para pregão eletrônico – 500 unidades de abrigos de ônibus em 14 (quatorze) municípios da Região
Metropolitana de Goiânia. Aguardando suplementação orçamentária.
AÇÃO: 3085 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E OBRAS CIVIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Ponte Cocalinho – Ponte Rio Araguaia (divisa Aruanã-GO/Cocalinho-MT):
- Situação inicial: A obra de construção da Ponte sobre o Rio Araguaia foi inaugurada em julho de 2017. A passagem sobre a ponte já foi
liberada e a cobrança do pedágio já foi iniciada;
- Benefícios levados à população: Desenvolvimento da região do Vale do Araguaia que tem como principal atividade econômica a
agropecuária e a produção de soja proporcionando uma grande melhoria no escoamento da produção do Centro-Oeste brasileiro,
passando pelo território Goiano até os portos marítimos, além do fortalecimento do turismo;
- Situação atual: Estando a Ponte 100% concluída, estão sendo feitas vistorias, pelos funcionários da SECIMA, dos serviços
complementares que são de responsabilidade exclusiva da Concessionária, tais como a construção da praça de pedágio, iluminação e
outros serviços.

OBSERVAÇÕES
Implantação Parque Serrinha – Goiânia
Situação inicial: Com a Edição do Decreto nº 8.729/2016 que criou o Parque Estadual da Serrinha, a SECIMA realizou em 2016 a
licitação de contratação do Termo de Referência para contratação de projeto. O Termo de Referência foi elaborado e possibilitou a
identificação das vocações e potencialidades da área possibilitando a elaboração do projeto básico para implantação do parque;
Benefícios que serão levados à população: Recuperação ambiental das áreas degradadas e regulamentação do uso sustentável das
áreas do parque, o que possibilita a devida preservação de uma área ainda pouco antropisada em uma região nobre da capital;
Situação atual: Elaboração de projeto básico, finalizado em 2018 e realizados os procedimentos licitatórios para contratação das obras
para implantação da primeira etapa, que consistirá de revitalização do perímetro externo da área do parque, com a instalação de pista de
caminhada e ciclovia, além do cercamento e iluminação de todo o entorno.
Implantação de Pavimentação e Obras de Arte – Pirenópolis:
Situação inicial: Projetos elaborados para pavimentação de rua e construção de ponte ligando os distritos de Jaranápolis e Índio, no
município de Pirenópolis;
Benefícios que serão levados à população: Pavimentação de rua que liga os distritos de Jaranápolis e Índio, possibilitando a transposição
dos moradores que trabalham e estudam nos dois distritos;
Situação atual: Licitação realizada, aguardando liberação de recursos orçamentários e financeiros para emissão de Ordem de Serviço.
Reforma de Posto de Fiscalização – Município de Santa Fé de Goiás
Situação inicial: Posto de fiscalização com necessidade de reforma para adequação das necessidades dos servidores e usuários que
utilizam o Posto;
Realização 2018: Levantamento in loco e elaboração de projeto de adequação arquitetônica e elétrico, bem como orçamento dos
materiais necessários para as adequações solicitadas pela área de fiscalização;
Benefícios que serão levados à população: Melhoria dos serviços de fiscalização ambiental realizado pelos técnicos da SECIMA, bem
como, melhorias das instalações a serem utilizadas pelos usuários da rodovia GO-173 que são fiscalizados no Posto Santa Fé;
Situação atual: Projeto suspenso.
Reforma da Sede da SECIMA no Setor Universitário – Goiânia
Situação inicial: Reforma paralisada em dezembro de 2016 com 61,25% de execução;
Benefícios que serão levados à população: Melhoria dos serviços de fiscalização e licenciamento ambiental realizado pelos técnicos da
SECIMA, bem como, melhorias das instalações a serem utilizadas pelos usuários do prédio Sede da SECIMA;
Situação atual: Não houve realizações em 2018, pois está aguardando liberação orçamentária para o desenvolvimento dos trabalhos.
Contratação de Projeto para implantação da Rodovia GO-173
Situação inicial: Rodovia implantada no leito natural.
Benefícios que serão levados à população: Melhoria da ligação entre a cidade de Aruanã e o Estado de Mato Grosso, por meio da
travessia da nova ponte sobre o Rio Araguaia, na divisa com o município de Cocalinho-MT.
Situação atual: Realização dos procedimentos licitatórios para contratação de projeto executivo. Aguarda-se liberação de recursos para
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emissão de ordem de serviço.
Reformas dos Parques Ambientais Estaduais
Situação inicial: Sedes deterioradas em todos os Parques Estaduais administrados pelo Estado de Goiás por meio da SECIMA;
Realização 2018: Acompanhamento da execução das obras junto ao empreendedor Corumbá III, responsável pela compensação
ambiental devida ao Estado;
Benefícios que serão levados à população: Melhoria das condições da estrutura do parque para os usuários visitantes dos parques, bem
como para as equipes de monitoramento e conservação.
Situação atual: Celebração de Termo de Ajuste de Conduta junto ao Ministério Público Estadual – Promotoria de Luziânia, onde
possibilitou o investimento de recursos provenientes de Compensação ambiental para a reforma de seis parques ambientais:
Abadia de Goiás – Parque Estadual Telma Ortegal – obra finalizada;
São Miguel do Araguaia (Luiz Alves) – Parque Araguaia –obra finalizada;
Caldas Novas – Parque Estadual da Serra de Caldas – obra em andamento;
Água Limpa – Parque Estadual da Mata Atlântica – obra em andamento;
Pirenópolis – Parque Estadual dos Pirineus – obra finalizada;
São Domingos – Parque Estadual de Terra Ronca –obra em andamento.

AÇÃO: 3086 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
O projeto atual relacionado ao ciclo modal perante a rodovias estaduais, bem como apoio às prefeituras para criação de espaços
(ciclovias, ciclo faixas ou vias cicláveis) foi oportunizado em 2015. Ocorre que a maioria dos prefeitos optou pela construção de parques e
praças públicas ao invés dos ciclos modais, projetos que estão sendo executados pelo atual Programa Cidades Mais. No tocante ao
projeto sobre o fornecimento gratuito e/ou locação de bicicletas públicas nos municípios, não houve consenso no que pertine as
atribuições dos municípios nem do Estado.
AÇÃO: 3087 - MODERNIZAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA COM A CONSTRUÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS - VLT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3704-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3750-FUNDO ESPECIAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - FVLT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade foi realizada no período
AÇÃO: 3088 - REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
. Situação inicial: Terminal Rodoviário de Passageiros (TRP) de Inhumas em situação de calamidade com banheiros e instalações sem
condições de uso pelos usuários do transporte interestadual;
. Benefícios à população: As reformas dos Terminais proporcionam melhores condições de uso aos Terminais por parte da população,
tendo em vista que muitos se encontram em situação calamitosa de conservação;
. Situação atual: A SECIMA elaborou o projeto de reforma do TRP de Inhumas e intercedeu junto ao DETRAN para viabilização de
recursos. Com a edição do Decreto nº 8.668/2016 que garantiu recursos para a obra, a SECIMA repassou o processo à AGETOP que
licitou a obra e iniciou a reforma do TRP em setembro de 2017, finalizando em maio de 2018.

OBSERVAÇÕES

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
As fiscalizações realizadas pela AGR cumprem o planejamento anual definido conjuntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, com o objetivo de avaliar o cumprimento pelas Distribuidoras das normas do setor elétrico garantido a adequação dos
indicadores de qualidade do serviço. As fiscalizações eventuais têm como objetivo atender as demandas dos órgãos Estaduais relativas a
qualidade da prestação dos serviços aos consumidores.
PROMOÇÃO DO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL
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O Programa Goiás Solar foi lançado em fevereiro de 2017, com o objetivo de incentivar as fontes renováveis de energia no estado de
Goiás, em especial da solar fotovoltaica. Dentre as ações já executadas, Goiás foi o terceiro estado brasileiro a aderir ao Convênio do
CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) nº 16/2015 , que autoriza a conceder isenção de ICMS na geração de energia
elétrica através da geração distribuída; aprovou lei de isenção de ICMS para insumos fotovoltaicos; ampliou o Crédito Produtivo Energia
Solar de R$ 50 mil para R$ 400 mil, com redução das taxas de juros; articulou com instituições financeiras públicas e privadas para
fomento de linhas de crédito para o setor solar, em especial para a criação de linha específica pelo Fundo Constitucional do Centro-
Oeste, gerido pelo Banco do Brasil; publicou a Portaria SECIMA nº 36/2017, de licenciamento ambiental simplificado para
empreendimentos de energia solar; dentre outras ações. Todas essas ações estão contribuindo para o desenvolvimento do setor solar
fotovoltaico no estado de Goiás, e através do Programa Goiás Solar as expectativas de crescimento do setor tem sido acima da média
em nosso Estado.
Ações que tiveram sucesso ou estão em andamento: a ação conjunta com a Enel para implantação de sistema automatizado para
cadastro e acompanhamento das solicitações de acesso de sistemas para a geração distribuída foi implantado e a municipalização do
Programa Goiás Solar, para que diversos municípios deste Estado também possam incentivar a cadeia solar fotovoltaica, que está em
andamento.
PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS
Está em andamento a coleta de dados de consumo de energia elétrica de prédios públicos das áreas da saúde, segurança pública e
educação do estado de Goiás para estudo de potencial de eficiência energética. Os prédios públicos com melhores potenciais de
eficiência energética selecionados foram orientados quanto à elaboração dos projetos e a gestão está com a Pasta respectiva. Esses
projetos estão em avaliação dentro da Chamada Pública de Eficiência Energética 2018 da Enel.
GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DE ENERGIA
O Balanço Energético do Estado de Goiás – BEGO 2017 foi atualizado e publicado em abril de 2018, no site da SECIMA. A versão BEGO
2018 será trabalhada para publicação no final de 2019.
AÇÃO: 3089 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Esta ação está sob a execução apenas da Celg-D/Enel.
AÇÃO: 3090 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DE ENERGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
O Balanço Energético do Estado de Goiás – BEGO 2017 foi atualizado e publicado em abril de 2018, no site da SECIMA. A versão BEGO
2018 será trabalhada para publicação no final de 2019.
AÇÃO: 3091 - IMPLANTAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E/OU ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DE PRAÇAS
ESPORTIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Não houve projetos demandados e financiados pela SECIMA que tenham sido geridos pela Gerência de Energia e Telecomunicações.
AÇÃO: 3092 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Está em andamento a coleta de dados de consumo de energia elétrica de prédios públicos das áreas da saúde, segurança pública e
educação do estado de Goiás para estudo de potencial de eficiência energética. Os prédios públicos com melhores potenciais de
eficiência energética selecionados foram orientados quanto à elaboração dos projetos e a gestão está com a Pasta respectiva. Esses
projetos estão em avaliação dentro da Chamada Pública de Eficiência Energética 2018 da Enel.
AÇÃO: 3093 - PROMOÇÃO DO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
O Programa Goiás Solar foi lançado em fevereiro de 2017, com o objetivo de incentivar as fontes renováveis de energia no estado de
Goiás, em especial da solar fotovoltaica. Dentre as ações já executadas, Goiás foi o terceiro estado brasileiro a aderir ao Convênio do
CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária) nº 16/2015 , que autoriza a conceder isenção de ICMS na geração de energia
elétrica através da geração distribuída; aprovou lei de isenção de ICMS para insumos fotovoltaicos; ampliou o Crédito Produtivo Energia
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Solar de R$ 50 mil para R$ 400 mil, com redução das taxas de juros; articulou com instituições financeiras públicas e privadas para
fomento de linhas de crédito para o setor solar, em especial para a criação de linha específica pelo Fundo Constitucional do Centro-
Oeste, gerido pelo Banco do Brasil; publicou a Portaria SECIMA nº 36/2017, de licenciamento ambiental simplificado para
empreendimentos de energia solar; dentre outras ações. Todas essas ações estão contribuindo para o desenvolvimento do setor solar
fotovoltaico no estado de Goiás, e através do Programa Goiás Solar as expectativas de crescimento do setor tem sido acima da média
em nosso Estado.

OBSERVAÇÕES
Algumas ações específicas de 2018 não lograram êxito, em virtude de depender da autorização de todos os estados brasileiros no
CONFAZ (benefícios fiscais), dentre elas: a ampliação da isenção de ICMS para projetos da geração distribuída para até 5 MW e
ampliação da isenção de ICMS para todos os insumos e equipamentos da cadeia solar fotovoltaica.
Outras ações tiveram sucesso ou estão em andamento, como: a ação conjunta com a Enel para implantação de sistema automatizado
para cadastro e acompanhamento das solicitações de acesso de sistemas para a geração distribuída foi implantado e a municipalização
do Programa Goiás Solar, para que diversos municípios deste Estado também possam incentivar a cadeia solar fotovoltaica, que está em
andamento.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
A implementação da política pública de regularização fundiária e entrega de escrituras tem levado a população goiana de baixa renda a
digna de ter um documento oficial do seu imóvel, ou seja, regularizar uma situação de fato existente há vários anos. Este ano atendemos
743 (setecentos e quarenta e três) famílias em 05 (cinco) Municípios.
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO
No âmbito geral, temos implementado e executado as políticas públicas de habitação nos 246 municípios goianos levando moradia para
as famílias de baixa renda e melhorando as condições de habitabilidade de suas casas. Este ano já beneficiamos 3.510 (três mil,
quinhentos e dez) famílias com a tão sonhada casa própria em 16 (dezesseis) Municípios e atendemos 1.550 (um mil e quinhentos e
cinquenta) famílias em 22 (vinte e dois) Municípios fazendo a reforma de suas unidades habitacionais.
Temos investido também em equipamentos comunitários sejam eles centro comunitários, praças, creches, quadras poliesportivas
permitindo a comunidade qualidade de vida, lazer e integração social.
GESTÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR
Foi firmado Convênio de Cooperação Técnica n° 001/2017 entre AGEHAB e SECIMA, datado de 06 de junho de 2017, com duração de
12 meses, num valor total de R$ 21.585.413,41. A SECIMA repassou para a conveniada quatro parcelas e parte da 5ª parcela dos
Recursos. Esses Recursos se destinam à implantação da Política Habitacional no Estado de Goiás. Neste período, foi feita a prestação
de contas de quatro parcelas que chegaram a esta Gerência. O Convênio de Cooperação Técnica n° 001/2017 foi prorrogado de Ofício
pelo Secretário de Estado, Hwaskar Fagundes, para execução até o dia 30 de dezembro de 2018. O Convênio não será renovado para
2019, por opção da conveniada AGEHAB, portanto sendo finalizado no dia 30 de dezembro de 2018.
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURAS
Regularização Fundiária de responsabilidade da AGEHAB. Cabe à Gerência a emissão de pareceres de conveniência e oportunidade.
Pareceres feitos em 07 (sete) processos no ano de 2018: Campestre de Goiás, Joviânia, Sanclerlândia (dois processos), Aloândia,
Senador Canedo, Rianápolis.
Não houve Convênio firmado entre a SECIMA e a AGEHAB com recursos do Fundo Protege, para as atividades de Regularização
Fundiária no decorrer do ano de 2018.
AÇÃO: 2387 - CONCESSÃO DE CHEQUE MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
As atividades nesta ação estão atribuídas à AGEHAB.
AÇÃO: 3099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3751-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

REALIZAÇÕES
Atividades afetas a AGEHAB.
AÇÃO: 3100 - GESTÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS
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U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
AGEHAB: Foi firmado Convênio de Cooperação Técnica n° 001/2017 entre AGEHAB e SECIMA, datado de 06 de junho de 2017, com
duração de 12 meses, num valor total de R$ 21.585.413,41. A SECIMA repassou para a conveniada quatro parcelas e parte da 5ª parcela
dos Recursos. Esses Recursos se destinam à implantação da Política Habitacional no Estado de Goiás. Neste período, foi feita a
prestação de contas de quatro parcelas que chegaram a esta Gerência. O Convênio de Cooperação Técnica n° 001/2017 foi prorrogado
de Ofício pelo Secretário de Estado, Hwaskar Fagundes, para execução até o dia 30 de dezembro de 2018. O Convênio não será
renovado para 2019, por opção da conveniada AGEHAB, portanto sendo finalizado no dia 30 de dezembro de 2018.
AÇÃO: 3101 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Regularização Fundiária de responsabilidade da AGEHAB. Cabe à Gerência a emissão de pareceres de conveniência e oportunidade.
Pareceres feitos em 07 (sete) processos no ano de 2018: Campestre de Goiás, Joviânia, Sanclerlândia (dois processos), Aloândia,
Senador Canedo, Rianápolis.
Não houve Convênio firmado entre a SECIMA e a AGEHAB com recursos do Fundo Protege, para as atividades de Regularização
Fundiária no decorrer do ano de 2018.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ATRAVÉS DA COLETA SELETIVA NAS CIDADES DO ESTADO
Decreto Estadual nº 8.005, de 24 de setembro de 2013, que institui o Programa GOIÁS SEM LIXÃO.
GOIAS SEM LIXÃO FASE 1-Contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de projetos atinentes à Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos para os municípios do Estado de Goiás.
FASE 2-Contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de projetos atinentes à Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos para os 20 municípios da Região Metropolitana de Goiânia.
FASE 3–Contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de projetos atinentes à Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos para os municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno-DF.
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
Em 18/09/2018, a Gerência de Políticas Habitacionais e de Saneamento iniciou um processo, direcionado à SANEAGO, solicitando a
renovação do Convênio e enviando, também, a devida prestação de contas que detalha as atividades realizadas na SECIMA
relacionadas ao tema saneamento, que impactam ações da SANEAGO.
GMC - SANEAMENTO CONHECER E AGIR
PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE GOIÁS (PESB/GO), com diagnóstico e metas em abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana para os próximos 20 anos.
Devido à pendência do repasse do recurso financeiro, este contrato se encontra suspenso por solicitação da FUNAPE-UFG desde abril
de 2018.
Foi feito o Diagnóstico e Saneamento Básico dos 21 Sistemas Autônomos Municipais e Melhorias de Fossas Sépticas e Sumidouros.
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CRISTIANÓPOLIS
O convênio com a FUNASA para a disponibilização de recursos foi cancelado.
IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA
Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico. Contrato N° 012/2017, firmado em 13/09/2017. Contratada a FUNAPE/UFG.
Entregues 03 produtos. O Plano norteará as ações de saneamento básico no âmbito do Estado de Goiás, com diagnóstico e metas, além
de um Sistema de Informações online.
IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
TROMBAS: 22 (vinte e dois) Módulos Sanitários Domiciliares construídos, sendo que oito foram entregues em março de 2018. Em fase
de obras. Recursos Bloqueados judicialmente.
IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO FINAL, AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
Convênio foi totalmente executado, restando apenas a devolução dos rendimentos judicialmente bloqueados e/ou sequestrados,
remetidos em 27/2/18; as providências administrativas e jurídicas adotadas resultaram em medidas que demandam prazo para que os
objetivos de liberação e ressarcimento de recursos sejam alcançados, possibilitando o encerramento do mesmo.
AÇÃO: 3104 - CAIXA D'ÁGUA LEGAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Não houve disponibilização de recursos financeiros para esta ação.
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AÇÃO: 3106 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO
BÁSICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Convênio de Cooperação Técnica entre a SECIMA e SANEAGO, para disponibilização de pessoal e equipamentos de informática.
Foi assinado novo Convênio em 2017 com validade até dia de 21 dezembro de 2018, onde está prevista a disposição de 8 técnicos pela
SANEAGO à SECIMA. Na fase atual, somente dois técnicos foram disponibilizados.
Em 18/09/2018, a Gerência de Políticas Habitacionais e de Saneamento iniciou um processo, direcionado à SANEAGO, solicitando a
renovação do Convênio e enviando, também, a devida prestação de contas que detalha as atividades realizadas na SECIMA
relacionadas ao tema saneamento, que impactam ações da SANEAGO.
AÇÃO: 3107 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ATRAVÉS DA COLETA SELETIVA NAS
CIDADES DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Decreto Estadual nº 8.005, de 24 de setembro de 2013, que institui o Programa GOIÁS SEM LIXÃO.
GOIAS SEM LIXÃO FASE 1 - Goiás Interior 207 municípios:
FASE 1 – Contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de projetos atinentes à Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos para os municípios do Estado de Goiás.
Aguardando liberação de recursos financeiros do Tesouro Estadual e/ou FEMA (Fundo Estadual do Meio Ambiente), desde 08/09/2015,
conforme Processo Administrativo n° 201500017000604.
GOIAS SEM LIXÃO FASE 2 – 20 municípios RMG: FASE 2 – Contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de
projetos atinentes à Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos para os 20 municípios da Região Metropolitana de Goiânia.
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES posicionou viabilidade do projeto, inquiriu sobre definição prévia de
quem é o poder concedente, questionou sobre a titularidade do serviço e sobre garantia financeira; em 11/01/2018, conforme Processo
Administrativo nº 201500017002344.
AGUARDANDO POSICIONAMENTO SUPERIOR desde 11/01/2018.
GOIAS SEM LIXÃO FASE 3 – 19 municípios da RIDE – DF:
FASE 3 – Contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de projetos atinentes à Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos Urbanos para os municípios da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE-DF.
O Consórcio Interestadual, CORSAP-DF/GO, é composto pelo Governo de GO, DF e municípios.
Situação: O CORSAP-DF/GO terá o mesmo tratamento da RMG referido na FASE 2 do Projeto GOIÁS SEM LIXÃO, conforme Processo
Administrativo nº 201000003005479.
AGUARDANDO POSICIONAMENTO SUPERIOR desde 11/01/2018.
Estado de Goiás, por orientação do Ministério Público, não pode realizar repasses ao Consórcio até que o mesmo apresente plano que
contemple efetivas ações de gestão de Resíduos Sólidos no território (Processo Administrativo nº 201700017002755; 201700017001804;
201800017001202; 201800017003519; 201800001003490).

OBSERVAÇÕES
Foi desenvolvido o Termo de Referência e Requisição de Despesa (08/09/2015) do Processo Administrativo n° 201500017000604,
GOIAS SEM LIXÃO FASE 1, que teve o Edital elaborado e está aguardando empenho para contratação.
O Processo Administrativo nº 201500017002344, GOIAS SEM LIXÃO FASE 2, foi Elaborado, Publicado e Suspenso (aguardando fonte
de financiamento: BNDES).
Alternativamente à proposta de Procedimento de Manifestação de Interesse – P.M.I., o Projeto poderá ser viabilizado utilizando-se
recursos financeiros do Tesouro Estadual e/ou FEMA.
Possibilidade de adoção de P.M.I.: após definição da fonte de recursos.

AÇÃO: 3108 - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Prevista construção de 243 Módulos Sanitários Domiciliares (MSD) em 3 municípios, sendo 81 em cada município. Recursos
comprometidos de R$ 1.500.000,00.
AMARALINA: Foram executados 42 (quarenta e dois) Módulos Sanitários Domiciliares (MSD) até 2017. Contrato de execução de obras
encerrado. Recursos Bloqueados judicialmente da ordem de R$ 300.000,00. Após o desbloqueio será feita a prestação de contas.
CAMPOS VERDES: Em fase de conclusão de obras dos 81 (oitenta e um) Módulos Sanitários Domiciliares (MSD), tendo sido entregues
65 até 2017. Recursos Bloqueados judicialmente.
TROMBAS: 22 (vinte e dois) Módulos Sanitários Domiciliares (MSD) construídos no período, sendo que oito foram entregues em março
de 2018. Em fase de obras. Recursos Bloqueados judicialmente.
AÇÃO: 3109 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CRISTIANÓPOLIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
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ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
O convênio com a FUNASA para a disponibilização de recursos foi cancelado. Esta ação deve ser cancelada.
AÇÃO: 3110 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO FINAL,
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Convênio n.º 2832/2005 firmado entre Estado de GO e FUNASA, com objetivo de Ampliação e Melhorias do Aterro para disposição de
resíduos sólidos domésticos e de serviços de saúde em Hidrolândia com a Construção de uma Nova Trincheira realizado com recursos
da municipalidade para o manter em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Ocorreram mais de 20 bloqueios judiciais impossibilitando a prestação de contas – gestão junto aos órgão do Est. de GO (SES,
GoiásPrevi, SEFAZ, SSP para restituição do recurso; gestão junto à FUNASA); conforme registrado no Processo Administrativo-P.A. nº
201800017002255.
Foi solicitado, por intermédio do Ofício nº 1439/18 - GAB, de 6/12/18, prorrogação da vigência do Convênio por 12 meses, a partir da data
de vencimento em 8/2/19, devido a incidência de bloqueios judiciais que inviabilizaram a execução e a prestação de contas (devolução de
saldo). O objeto do Convênio foi totalmente executado, restando apenas a devolução dos rendimentos judicialmente bloqueados e/ou
sequestrados. Conforme o P. A. nº 201500017002375, enviado à FUNASA por intermédio de e-mails (guilherme.cerioni@funasa.gov.br e
chefe.gabinete@funasa.gov.br) remetidos em 27/2/18; as providências administrativas e jurídicas adotadas resultaram em medidas que
demandam prazo para que os objetivos de liberação e ressarcimento de recursos sejam alcançados, possibilitando o encerramento do
mesmo.
Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos e das Águas Pluvias da Região Integrada do Distrito Federal e Goiás – CORSAP –
DF/GO nos Municípios: Abadiânia, Água Fria de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Alexânia, Cabeceiras, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de
Goiás, Cristalina, Formosa, Luiziânia, Padre Bernardo, Pirenópolis, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso de Goiás, Vila
Boa.
Recurso financeiro referente ao Contrato de Rateio nº 01/16 repassado ao CORSAP/GO em 12/ 17, para implementação da Gestão
Associada de Resíduos Sólidos.
Há prestação de contas pendente (2014-2016) por parte do CORSAP – DF/GO.
Falta de posicionamento sobre a continuidade do consórcio e sobre a eleição da nova Diretoria; conforme P.A. nº 201800001003490, em
especial a Manifestação nº 2/18 SEI – GPRSD- 14512.
Mapeamento e Cadastramento de consórcios de Resíduos Sólidos Urbano–RSU, incentivo à gestão associada do RSU, organização
administrativa e operacional, levantamento de demandas dos consórcios e celebração de convênios – revelou que em todos os 15
consórcios analisados havia pelo menos um município com pendência; conforme Processo Administrativo nº 201700017001899, em
especial o Despacho nº 15/17 – GPRSD (0192090)=> Parecer da PGE (Despacho AG 313/18 em 6/2/18) indeferindo transferência de
recursos aos consórcios com algum município com pendência. Com isso, os processos foram sobrestados nesta Gerência.
P . A .  n º s  2 0 1 7 0 0 0 1 7 0 0 1 8 2 9 ; 2 0 1 7 0 0 0 1 7 0 0 1 8 3 0 ; 2 0 1 7 0 0 0 1 7 0 0 1 8 3 1 ; 2 0 1 7 0 0 0 1 7 0 0 1 8 3 2 ; 2 0 1 7 0 0 0 1 7 0 0 1 8 3 3 ;
201700017001834;201700017001835;201700017001836.

OBSERVAÇÕES
Consórcio Intermunicipal de Meio Ambiente – CIMA – Liberação de recursos através de Convênio de Cooperação SECIMA/CIMA.
Obra do Aterro Sanitário do Consórcio CIMA (Britânia, Fazenda Nova, Itapirapuã, Jussara, Matrinchã, Novo Brasil, Santa Fé de Goiás).
Processo Administrativo nº 201700017001899.
Parecer PGE (Despacho AG 000313/2018 em 06/02/2018) indeferindo transferência de recursos aos consórcios com algum município
com pendência.
Salientamos que o Mapeamento e cadastramento de consórcios de RSU revelou que em todos os 15 consórcios analisados, havia pelo
menos um município com pendência; conforme Processo Administrativo nº 201700017001899, em especial o Despacho nº 015/2017 –
GPRSD (0192090).
Considerando o teor do Parecer da PGE (Despacho AG 000313/2018 em 06/02/2018); o processo foi sobrestado nesta Gerência.
Revisão da Política Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos Revisão da Lei nº 14.248/2002 Política Estadual de Resíduos Sólidos
Urbanos:
1) Instituição do Grupo de Trabalho (Portaria nº 286/2016 de 31/10/2016);
2) Realização de reuniões técnicas semanais.
Portaria nº 114/2017-GAB SECIMA de 15/05/2017 instituiu novo Grupo de Trabalho para Revisão da Lei nº 14.248/2002.
Revisão Concluída: conforme Despacho nº 1134/2018 SEI – GESG – 06046 – Processo Administrativo nº 201600017002622;
encaminhado à Casa Civil para análise e providências complementares, bem como para edição de decreto, nos termos da minuta
apresentada no evento nº 4886717 (SEI).

AÇÃO: 3111 - IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Foi proposto políticas públicas que visem melhorar o sistema de drenagem urbana nos municípios goianos segundo as diretrizes do plano
Estadual/Municipal de Saneamento.
Houve a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico. Contrato N° 012/2017, firmado em 13/09/2017. Contratada a
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FUNAPE/UFG. Entregues 03 produtos. Contrato suspenso em abril/2018 por falta de pagamento da SECIMA. Valor devido: R$
875.000,00.
O Plano norteará as ações de saneamento básico no âmbito do Estado de Goiás, com diagnóstico e metas, além de um Sistema de
Informações online.
AÇÃO: 3144 - GMC - SANEAMENTO CONHECER E AGIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3753-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O Programa “SANEAR GOIÁS” do Governo do Estado de Goiás, tem a participação da SECIMA, com o Programa “Conhecer e Agir”, que
engloba as seguintes ações:
Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico – PESB/GO.
DIAGNÓSTICO DE SANEAMENTO BÁSICO DOS 21 SISTEMAS AUTÔNOMOS MUNICIPAIS
MELHORIAS DE FOSSAS SÉPTICAS E SUMIDOUROS
Situação atual:
Item 1 – PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE GOIÁS (PESB/GO), com diagnóstico e metas em abastecimento de água,
esgotamento sanitário, manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana para os próximos 20 anos.
Foi contratada a Fundação de Apoio à Pesquisa (FUNAPE)-UFG para a elaboração do Plano, a um custo de R$ 3.500.000,00. A
FUNAPE já entregou os Produtos 1, 2 e 3. Produto 1: Plano de Trabalho, Projeto. 2: Plano de Mobilização Social. Produto 3: Sistema de
Informações de Saneamento Básico.
Os três produtos entregues correspondem a 25% das ações previstas no cronograma físico-financeiro desta ação, com um valor de R$
875.000,00, que não foi saldado pela SECIMA.
Devido à pendência do repasse do recurso financeiro, este contrato se encontra suspenso por solicitação da FUNAPE-UFG desde abril
de 2018.
Item 2 – Realizada
Item 3 – Realizada.
REVISÃO DO MARCO REGULATÓRIO
Revisão da Lei 14.939/2004, que institui o Marco Regulatório da Prestação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento
Sanitário do Estado de Goiás.
Foi nomeado um Grupo de Trabalho por meio da Portaria 113/2017 – GAB/SECIMA para proceder a revisão, com a participação de
técnicos da SECIMA, SANEAGO e AGR. A Lei foi revista e ampliada para um Marco Regulatório Estadual do Saneamento Básico,
incluindo Resíduos Sólidos e Drenagem Urbana.
A minuta final foi enviada à Advocacia Setorial no dia 08/05/2018 conforme processo via SEI nº 201800017001232, para posteriormente
ser enviada à PGE e Casa Civil.
O retorno do processo à SECIMA ocorreu em 18/09/2018, com considerações da PGE sobre a Medida Provisória (MP) 844/2018, que
alteraria a Lei 11.445/2007 sobre o saneamento básico. O grupo se reuniu e aguardou a decisão do Congresso Nacional sobre a MP
844/2018, que foi revogada em 20/11/2018. Assim, o grupo irá se reunir novamente para revisar a minuta e reenviá-la para a PGE.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2352 - ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Realizações 2018: análise para licenciamento ambiental dos projetos já finalizados pelo Banco do Brasil – Jataí, Minaçu, Itumbiara,
Caldas Novas e Catalão.

OBSERVAÇÕES
Administração e Conservação dos Aeródromos Estaduais
1.1- Situação atual: Em decorrência da edição da Lei 19.220 de 11 de janeiro de 2016 a administração dos Aeródromos estaduais passou
a ser de responsabilidade da Agência Goiana de Obras Públicas – AGETOP.
1.2 - Com a edição da supracitada Lei, coube a SECIMA no Setor Aeroviário a competência para atuar na formulação e implementação
de políticas públicas, permanecendo esta Pasta à frente das tratativas para captação de recursos por meio do PIL – Aeroportos – Plano
de Investimentos em Logística do Governo Federal junto ao Ministério dos Transportes e ao Banco do Brasil, encarregado da execução
do Programa. Atualmente encontram-se em andamento os estudos e projetos dos 10 Aeroportos estaduais contemplados no Programa.
Anápolis e Pirenópolis estão em fase de estudos preliminares e de Viabilidade Técnica; Alto Paraíso, Porangatu, em fase de elaboração
de anteprojetos; Caldas Novas, Catalão, Itumbiara Jataí, Rio Verde e Minaçu em fase mais avançada de Licenciamento Ambiental. A
SECIMA tem trabalhado no apoio institucional a fim de acelerar as tratativas no âmbito estadual de forma a viabilizar a conclusão deste
projeto.
1.4- Benefícios levados a população: A construção de novos aeródromos e a adequação de outros já existentes melhorará a
infraestrutura aeroviária do Estado de Goiás, tanto em relação à pista de pouso, quanto à implantação de melhorias no terminal de
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passageiros. Será também aumentado à capacidade de atendimento do serviço de combate a incêndios em alguns dos aeródromos,
permitindo assim a operação de voos regulares, o que contribuirá para o crescimento socioeconômico dos municípios e regiões. de
combate a incêndios em alguns dos aeródromos, permitindo assim a operação de voos regulares, o que contribuirá para o crescimento
socioeconômico dos municípios e regiões.

AÇÃO: 3123 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS AEROVIÁRIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Em virtude da edição da Lei 19.220 de 11 de janeiro de 2016, as competências relativas a esta Ação foram transferidas para AGETOP.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Murilo Mendonça

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, DE EMPREGO E DE TRABALHO E RENDA NO ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DE
AÇÕES INTEGRADAS E DESCENTRALIZADAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

2.2 Legislação
Lei 18.687 de 03/12/2014
Lei 18.746 de 29/12/2014

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria Cidadã 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 missão, a Secretaria tem desenvolvido ações que contribuem de fato para a promoção da igualdade e garantia de direitos.
Salienta-se a delimitação das ações do Estado, no que concerne à Assistência Social, através da edição da Lei 19.017 de setembro de
2015, a qual define que ao Estado cabem o assessoramento, co-financiamento e monitoramento dos serviços municipais, e do Decreto nº
8.916 de 20/03/2017, que regulamenta o repasse financeiro aos municípios, o que permite o cumprimento da Lei no que se refere ao co-
financiamento das ações de proteção social. No ano de 2018, 91 municípios estiveram aptos a receberem o repasse do co-financiamento.
A capacitação continuada, o apoio técnico e o assessoramento aos municípios quanto às ações de Proteção Social Básica e 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) vem
sendo realizados de forma contínua.
Na busca da igualdade de direitos e promoção da cidadania a Secretaria desenvolve ações importantes, destacando o Programa Ação
Cidadã, que visa beneficiar as populações em situação de vulnerabilidade social e riscos, residentes em locais distantes, bem como as
famílias oriundas dos Programas de Transferências de Renda, possibilitando o acesso a serviços essenciais - assistência jurídica e
documentação civil básica com o fornecimento de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CPF, Passaporte do Idoso, Passe Livre
do Deficiente, serviços de fotografias e fotocópias, 2ª via de Registro Civil de Nascimento e /ou Certidão de Casamento, bem como a
realização de Registros Civil de Nascimento, Programa Pai Presente, corte de cabelo, atendimentos na área da saúde, recreação e lazer,
bem como: orientações sobre Programas de Transferência de Renda e palestras sócio-educativas. Em 2018 foram atendidas 231.918
pessoas em 74 municípios.
Destaca-se, ainda, a confecção e emissão do Passaporte do Idoso (15.285 em 2018), que permite a pessoas idosas a gratuidade nas
viagens intermunicipais, de ônibus, no Estado e da emissão do Passe Livre para pessoas com deficiência (5.062 em 2018), destacando a
criação do Passe Livre para o Autista.
Na mesma linha de promoção e igualdade de direitos, a Secretaria executa o Programa Jovem Cidadão, que traz como objetivo a
colocação de adolescentes no mercado de trabalho, como aprendizes. Atualmente 5.000 adolescentes aprendizes são atendidos pelo
Programa.
O Programa Renda Cidadã, outra ação de destaque da Pasta, é um programa de transferência direta de renda, com apoio financeiro a
famílias em situação de vulnerabilidade social, que recebem entre R$ 80,00 e R$ 160,00.
Interligado ao CadÚnico, o novo Renda Cidadã possui todas as informações cadastrais das famílias beneficiadas, evitando duplicidade no
recebimento de benefícios. O programa tem um moderno sistema informatizado de gestão, que dá mais transparência e eficiência à sua
execução orçamentária.
Salienta-se que o Programa Renda Cidadã ainda contempla ações que beneficiam entidades e hospitais filantrópicos, auxiliando-os no
pagamento de tarifas de energia elétrica, água e esgoto bem como fornecendo auxílio financeiro para complementação nutricional (Pão e
Leite) a entidades filantrópicas e unidades de atendimento socioeducativo em Goiás. Foram concedidos este ano 642 benefícios para
isenção de taxas e beneficiadas 407 entidades e hospitais com auxílio nutricional.
Com o objetivo de fortalecer o Sistema Regionalizado de Atendimento Sócioeducativo do Estado de Goiás, assegurando os princípios da
prioridade absoluta e a proteção integral dos direitos de adolescentes e jovens em conflito com a lei, a secretaria executa o Programa de
Gestão do Sistema Regionalizado de Atendimento Socioeducativo, através de ações como: capacitações permanente dos operadores e
agentes executores das medidas socioeducativas e monitoramento e avaliação do sistema de atendimento socioeducativo.
Para garantir os direitos individuais e sociais dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, a Secretaria
Cidadã realiza um conjunto de ações destinadas à manutenção dos Centros Socioeducativos. Destacam-se as ações contínuas referente
à manutenção predial das Unidades Socioeducativas, locação de veículos, fornecimentos de refeições e medicamentos de uso dos
adolescentes, concomitante aos procedimentos para aquisição de mobiliários e equipagem das Unidades, a fim de coordenar e manter o
Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo na forma prevista na Lei 12.594/2012. Em 2018 foram atendidos 616 adolescentes em
conflito com a lei, nas diversas unidades socioeducativas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico - 2ª Revisão
Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS
Plano de Governo 2015-2018

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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Em seu planejamento estratégico, principal perspectiva da Pasta é o Desenvolvimento Social. Nele consta os principais indicadores que
levam ao melhor desempenho do Órgão no seu campo de atuação.
Destaca-se a seguinte ação estratégica com o respectivo indicador:
"Aprimorar a Gestão das Políticas Públicas de competência da SEMDIT"
O indicador de desempenho a ser alcançado é: n° de políticas implementadas / total de políticas de competência da SEMDIT
Através do grande número de capacitações, de participação de gestores e técnicos da SEMDIT nos Fóruns, Colegiados e Congressos
das respectivas áreas, além da busca de mecanismos com vistas a garantir o cofinanciamento estadual das ações de assistência Social
está sendo possível a busca pelo cumprimento desta meta, que é de implementar 80% das políticas de competência da SEMDIT.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2109 - CUIDANDO DO CUIDADOR - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3801-GABINETE DO SEC. DA MULHER, DO DESENV. SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITO

REALIZAÇÕES
As ações voltadas à saúde do servidor basearam-se na realização dos exames médicos obrigatórios.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1049 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA REGIONALIZADO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

O programa atende a sua finalidade institucional na medida em que busca assegurar os direitos de adolescentes e jovens em conflito
com a lei. Para tanto, executa programa que oferece atendimento personalizado, em pequenas unidades e grupos reduzidos; preserva a
identidade e oferece ambiente de respeito e dignidade ao adolescente; diligencia no sentido do restabelecimento e da preservação dos
vínculos familiares; executa projeto de edificação de novas e modernas Unidades Socioeducativas a possibilitar instalações físicas em
condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança; oferece alimentação suficiente e adequado à faixa etária dos
adolescentes atendidos; propicia cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos (na própria unidade ou na rede pública
de saúde); propicia escolarização e profissionalização, bem como atividades culturais, esportivas e de lazer; sendo tais ações
contemplada no Plano Individual de Atendimento do adolescente.
AÇÃO: 2241 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTORES DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
A ação propiciou o desenvolvimento do processo formativo dos operadores e executores das medidadas socioeducativas, visando a
qualificação e o aperfeiçoamento profissional. A ação foi executada de maneira intersetorial com cursos presenciais direcionados, de
maneira especial, às áreas de educação, saúde, segurança e sistemas de informação, em conformidade aos parâmetros pedagógicos
estabelecidos pela Escola Nacional de Socioeducação.

OBSERVAÇÕES
Formalizado no dia 30/11/2018 o Termo de Execução Descentralizada nº 002/2018 entre o Ministério dos Direitos Humanos e a
Universidade Federal de Goiás destinado a promover a formação básica de 550 servidores do
Sistema Socioeducativo, com 11 cursos de 90 h/a, nos municípios de Goiânia, Anápolis, Formosa,
Itumbiara, Luziânia, Porangatu, São Luís de Montes Belos, Caldas Novas, Rio Verde e Itaberaí, bem
como a realização na capital do Estado do I Congresso Brasileiro de Socioeducação. O projeto foi capitanedo pela Secretaria
Cidadã/GECRIA e prevê o investimento de R$ 536.883,00 (quinhentos e trinta e seis mil, oitocentos e oitenta reais).

AÇÃO: 2242 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E APARELHAMENTO DOS CASES E UNIDADES
REGIONAIS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
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Em 2018, a ação registra a execução das obras das Unidades Socioeducativas de Itaberaí, Itumbiara e Porangatu.

OBSERVAÇÕES
Registra-se a morosidade na construção de unidades socioeducativas e o orçamento aquém das necessidades reais do Sistema
Socioeducativo.

AÇÃO: 2243 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PRIVATIVOS E
RESTRITIVOS DE LIBERDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Para garantir os direitos individuais e sociais dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, a Secretaria
Cidadã, por meio do Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes, realiza um conjunto de ações destinadas à manutenção dos
Centros Socioeducativos.
Destacam-se as ações contínuas referente à manutenção predial das Unidades Socioeducativas, locação de veículos, fornecimentos de
refeições e medicamentos de uso dos adolescentes, concomitante aos procedimentos para aquisição de mobiliários e equipagem das
Unidades, a permitir ao GECRIA coordenar e manter o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo na forma prevista na Lei
12.594/2012.

OBSERVAÇÕES
Os valores físicos (realizado) foram impactados negativamente em razão da morosidade na construção das novas Unidades
Socioeducativas. Nos últimos anos o Estado inaugurou apenas duas unidades. Logo, o número previsto de 26 não se realizou,
impactando um menor número de adolescentes atendidos nos CASES, nas Casas de Semiliberdade e no Núcleo de Atendimento Inicial
(NAI), este último sem previsão de entrega da obra.

AÇÃO: 2244 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
PRIVATIVO E RESTRITIVO DE LIBERDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Monitoramento realizado em todas as Unidades Socioeducativas situadas nos municípios de Anápolis, Formosa, Goiânia, Itumbiara,
Luziânia e Porangatu, cujo objetivo é o estabelecimento de padrões adequados de atendimentos nos diferentes programas, seguindo os
princípios e as diretrizes estabelecidas nas legislações vigentes e no Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo de Goiás.
AÇÃO: 2245 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
EM MEIO ABERTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Sem ações efetivas nesta ação.
AÇÃO: 2246 - SUPORTE OPERACIONAL ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Ação cancelada, visto que é atribuição da Secretaria de Segurança Pública manter as repartições policiais responsáveis pela apreensão
de adolescentes, na forma do artigo 175, § 2º do ECA.
AÇÃO: 3170 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE UNIDADES DO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO E SEMILIBERDADE (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
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REALIZAÇÕES
No ano de 2018, o Governo do Estado de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã/GECRIA, inaugurou a primeira Casa de Semiliberdade
de Goiânia, com capacidade para receber até 20 adolescentes do sexo masculino com ampla infraestrutura e devidamente aparelhada.
Seguindo a política de expansão do sistema socioeducativo, o Governo Estadual inaugurou ainda o Centro de Atendimento
Socioeducativo de Anápolis (CASE), unidade modelo construída em observância as leis de regência, em especial, o Estatuto da Criança
e do Adolescente e Lei Federal 12.594/2012, a ser a primeira Unidade administrada por Organização Social.

OBSERVAÇÕES
O Estado executa amplo projeto de construção de unidades socioeducativas nos municípios de Caldas Novas, Itaberaí, Itumbiara,
Porangatu, Rio Verde e São Luís de Montes Belos. As construções fazem parte do compromisso do Estado em cumprir o TAC nº
001/2012 firmado com o Ministério Público de Goiás. Conquanto a ação de construção represente avanço na política socioeducativa,
importa destacar a morosidade na conlusão das obras.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1050 - PROGRAMA DIREITOS HUMANOS - UM DIREITO PARA TODOS

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

O programa obteve diversos resultados positivos no que se propõe a realizar, principalmente em relação à garantia de direitos dos seus
diversos segmentos: pessoa com deficiência (através da emissão dos Passe Livre Intermunicipal da Pessoa com Deficiência), idosos
(através da emissão de Passaportes do Idoso), criança e adolescentes, mulheres e negros em situação de vulnerabilidade.
A capacitação e campanhas socioeducativas foi o grande foco das diversas ações desenvolvidas.
AÇÃO: 2247 - AÇÕES INTEGRADAS DE CAPACITAÇÃO E ENFRENTAMENTO AO RACISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A Superintendência de Promoção da Igualdade Racial apoio diversas ações de enfrentamento ao racismo , destacando as palestras
realizadas pela equipe técnica da SUPIR.
Foram realizadas palestras sobre RACISMO e Programas de Promoção da Igualdade Racial e rodas de conversas nas seguintes
instituições/ grupos - CESAM - Centro Salesiano do Adolescente Trabalhador, Quilombo Boa no Nova município de Professor Jamil,
Gestores Social da prefeitura de Goianápolis; Gestores da Saúde, Social, Educação do município de Iaciara; líderes comunitários do
municípios de Goianésia; quilombo Jardim Cascata em Aparecida de Goiânia; quilombo Kalunga nos municípios de Cavalcante e Monte
Alegre, Comunidade Negra em Santa Cruz de Goiás, Quilombo Ana Laura em Piracanjuba; servidores municipal de Divinópolis de
Goiás;quilombo Abobreira em Nova Roma; Quilombo Olhos D Água em Posse; Faculdade Evangélica curso de Enfermagem e História de
Goianésia; Quilombo Recantos Dourados e Abadia de Goiás, Instituto Federal de Hidrolândia; servidores técnicos do Sesc Goiânia;
Faculdade Estácio curso de Enfermagem.
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AÇÃO: 2248 - PROMOÇÃO, DEFESA E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3804-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
Não foi realizada ação neste ano.
AÇÃO: 2249 - ARTICULAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
Não foi realizada nenhuma ação neste ano.
AÇÃO: 2250 - CAMPANHAS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
As campanhas socioeducativas têm a função de levar conhecimentos e esclarecimentos à população como um todo, de modo
massificado, visando a erradicação das violências de gênero.
As ações socioeducativas acontecem junto a grupos específicos, onde as violências contras as mulheres são mais acentuadas, com o
objetivo de reduzir os índices de violência, através do empoderamento feminino, de uma maior conscientização para as formas e os ciclos
das violências, e através de umas maior conscientização dos homens.
Nesse sentido, foram realizadas campanha e ações durante o mês de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher, em novembro e
dezembro por motivo dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim das Violências contra as Mulheres e em dezembro na Campanha do Laço Branco
– Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres.
AÇÃO: 2251 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A Superintendência de promoção da Igualdade racial promoveu rodas de conversa, palestras, oficinas em vários espaços como escolas,
faculdades, prefeituras, associações quilombolas, associações de bairros, grupos de Matriz africana,Assentamentos, comunidade Cigana
e outros. Abrimos diálogos diretos com grupos que visivelmente são maiores vítimas de preconceito racial; Aproximamos dos
seguimentos Defensoria Pública, Ministério Público, Segurança Pública e outros apresentando dados alarmantes dos casos de homicídio
de jovens negros e feminicídio de mulheres negras no estado de Goiás, diante dos dados os encaminhamentos estão sendo para formar
uma rede de enfrentamento ao racismo. Reunimos com mulheres, lideranças intelectuais negras discutindo meios de enfrentamento a
qualquer tipo de violência e buscando lugar de fala e representatividade na sociedade.
AÇÃO: 2252 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3852-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
Os eventos e ações socioeducativas referente à criança e ao adolescente aconteceram nos municípios de Acreúna (30 e 31/01);
Montividiu (19/03); Novo Gama (24/01 e 05/07); Aparecida de Goiânia (17/07); Anápolis (07/08); Piracanjuba (07/08) e Caldas Novas
(08/08), cuja proposta versou sobre o fortalecimento do sistema de garantia de direitos e a agenda de implantação do Sistema de
Informação para Infância e Adolescência (SIPIA CT).

OBSERVAÇÕES
A ação 2252 possui relação com a de nº 2256.
Tramita no Ministério de Direitos Humanos o projeto de Formação denominado "Formação Continuada dos Conselheiros
Estaduais e Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares do Estado de Goiás – Escola de Conselhos". O projeto tem como meta
promover cursos de formação a 1.620 Conselheiros Estaduais e Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares, provenientes de todos
os municípios do Estado, com investimento de R$ 1.278.399,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e nove
reais), bem com a realização de eventos em diversas cidades do Estado.
Dificuldade encontrada: entraves burocráticos para liberação do recurso conquanto o Chefe do Poder Executivo Estadual e o Titular da
Secretaria Cidadã tenham envidados esforços para concretização da captação do recurso.

AÇÃO: 2253 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Nesta capacitação 300 profissionais da rede de serviços de atendimento à pessoa idosa foram capacitados.
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AÇÃO: 2254 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES MUNICIPAIS/ESTADUAIS E ORGANIZAÇÕES NÃO
GOVERNAMENTAIS
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO (CINCO DIAS DE EVENTO) PARA 600 (SEISCENTOS) REPRESENTANTES DE ORGANIZAÇÕES
NÃO GOVERNAMENTAIS QUE ATUAM NA ÁREA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS. A
CAPACITAÇÃO ACONTECEU NA MODALIDADE PRESENCIAL, TOTALIZANDO 40 HS. COM PALESTRANTES ORIUNDOS DE SÃO
PAULO, BRASÍLIA E GOIÂNIA.
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO - IDENTIFICANDO APTIDÕES DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA VISANDO SUA
INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO
REALIZAÇÃO DE SEMINÁRIO DE CAPACITAÇÃO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS. EVENTO PARA 200 (DUZENTAS)
PESSOAS, FOI REALIZADO NO AUGUSTUS HOTEL, SITUADO NA RUA 04; Nº 65; SETOR CENTRAL –GOIÂNIA-GO E TEVE O
OBJETIVO DE PROMOVER O FORTALECIMENTO DAS ONGS, ENTIDADES, GESTORES MUNICIPAIS, E OUTROS, QUE ATUAM NA
ÁREA DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE GOIÁS E CONTOU COM PALESTRANTES ALTAMENTE
CAPACITADOS, DO ESTADO DE GOIÁS, COM AMPLA DIVULGAÇÃO NAS MÍDIAS, PROPORCIONANDO ASSIM, AMPLA
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DISCUSSÃO SOBRE O TEMA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 21/09/2018 EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
(COMEMORADO EM TODO O MÊS DE SETEMBRO), EVENTOS EM PRAÇA PÚBLICA, EM AUDITÓRIOS E ATRAVÉS DE AÇÃO
CIDADÃ PCD, COM A PARTICIPAÇÃO DAS ENTIDADES QUE REPRESENTAM AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO ESTADO DE
GOIÁS, CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, ASSOCIAÇÕES E SIMPATIZANTES PELA
CAUSA. HOUVE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO E CAMISETAS. O EVENTO TEVE A FINALIDADE DE LEVAR À
POPULAÇÃO DE TODO O ESTADO, CONHECIMENTO DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, MOMENTO DE
REFLEXÃO E CHAMAMENTO DE TODOS OS INDIVÍDUOS PARA O RESPEITO COM A LEGISLAÇÃO VOLTADA PARA ESSE
SEGMENTO, BEM COMO O COMBATE A TODA FORMA DE DISCRIMINAÇÃO E PRECONCEITO. MAIS DE 500(QUINHENTAS )
PESSOAS ESTIVERAM NOS EVENTOS.
EVENTO REALIZADO DIA 20 DE SETEMBRO (TAMBÉM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA), tratou-se de uma Capacitação para Gestores do CRAS - “ENCONTRO FORMATIVO, REGIONALIZADO SOBRE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM FOCO NAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” FOI REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS COM
A PRESENÇA DE GESTORES DAS SEGUINTES CIDADES: NERÓPOLIS, OURO VERDE DE GOIÁS, GAMELEIRA DE GOIÁS,
CAMPO LIMPO, PETROLINA, CORUMBÁ DE GOIÁS, ABADIÂNIA, NERÓPOLIS, NOVA VENEZA, TERESÓPOLIS DE GOIÁS,
GOIANÁPOLIS E PIRENÓPOLIS . O EVENTO TAMBÉM TEVE COMO OBJETIVO CAPACITAR OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS
ACIMA, VISANDO QUE OS MESMOS OPERACIONALIZEM O PAIF, PAEFI, SCFV E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS.
AÇÃO: 2255 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Foram realizadas diversas capacitações para os gestores, operadores e agentes executores da política do idoso, atingindo 1.117 pessoas
que foram capacitadas.
AÇÃO: 2256 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3852-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
As capacitações ocorreram em várias regiões e cidades de Goiás com o objetivo de contribuir com o processo formativo dos conselheiros
dos direitos da criança e do adolescente e tutelares, cujas temáticas abordaram noções gerais sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescentes, o Sistema de Garantia de Direitos e o Sistema de Informação denominado SIPIA, destacando-se os encontros realizados
nos municípios de Acreúna (30 e 31/01); Montividiu (19/03); Novo Gama (24/01 e 05/07); Cavalcante (26/04); Aparecida de Goiânia
(17/07); Anápolis (07/08); Piracanjuba (07/08), Caldas Novas (08/08); Terezópolis de Goias (14/08) e Luziânia (09 a 12/12).

OBSERVAÇÕES
Tramita no Ministério de Direitos Humanos o projeto de Formação denominado "Formação Continuada dos Conselheiros
Estaduais e Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares do Estado de Goiás – Escola de Conselhos". O projeto tem como meta
promover cursos de formação a 1.620 Conselheiros Estaduais e Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares, provenientes de todos
os municípios do Estado, com investimento de R$ 1.278.399,00 (um milhão, duzentos e setenta e oito mil, trezentos e noventa e nove
reais), bem com a realização de eventos em diversas cidades do Estado.
Dificuldade encontrada: entraves burocráticos para liberação do recurso conquanto o Chefe do Poder Executivo Estadual e o Titular da
Secretaria Cidadã tenham envidados esforços para concretização da captação do recurso.

AÇÃO: 2257 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DA POLÍTICA DO DEFICIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
EVENTO REALIZADO DIA 20 DE SETEMBRO (TAMBÉM EM ALUSÃO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA), tratou-se de uma Capacitação para Gestores do CRAS - “ENCONTRO FORMATIVO, REGIONALIZADO SOBRE
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COM FOCO NAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA” FOI REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS COM
A PRESENÇA DE GESTORES DAS SEGUINTES CIDADES: NERÓPOLIS, OURO VERDE DE GOIÁS, GAMELEIRA DE GOIÁS,
CAMPO LIMPO, PETROLINA, CORUMBÁ DE GOIÁS, ABADIÂNIA, NERÓPOLIS, NOVA VENEZA, TERESÓPOLIS DE GOIÁS,
GOIANÁPOLIS E PIRENÓPOLIS . O EVENTO TAMBÉM TEVE COMO OBJETIVO CAPACITAR OS GESTORES DOS MUNICÍPIOS
ACIMA, VISANDO QUE OS MESMOS OPERACIONALIZEM O PAIF, PAEFI, SCFV E OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS.
AÇÃO: 2258 - CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E
VULNERABILIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.:
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3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A capacitação dos agentes da rede de atenção vem atender ao disposto na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 8º, Inciso VII, que
determina a capacitação continuada das equipes de atendimentos das redes de saúde, serviço social, educação, segurança pública,
conselhos tutelares e outras entidades.
Neste ano foram executadas ações de capacitação da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher em sete (7) municípios,
através do qual foram disseminados conhecimentos acerca de violência doméstica, políticas públicas de gênero, igualdade racial e
racismo, tráfico de pessoas, humanização do atendimento, formação e composição da rede de enfrentamento à violência contra a mulher.
Outro projeto desenvolvido dentro desta ação são os Grupos Reflexivos para Autores de Violência Doméstica, que são realizados em
parceria com o Tribunal de Justiça de Goiás, Ministério Público de Goiás, Conselho de Comunidade na Execução Penal de Aparecida de
Goiânia e PUC-GO. Os objetivos deste projeto são romper o ciclo da violência e evitar a reincidência, através da ressocialização dos
agressores que são encaminhados de forma compulsória pelos juízes dos respectivos processos a que respondem, com base na Lei
Maria da Penha.
Mais um projeto executado, que encontra-se em fase de implantação, faltando somente a reforma da Delegacia Especializada de
Atendimento a Mulher - DEAM de Aparecida de Goiânia, é o Grupo Reflexivo para Vítimas de Violência Doméstica, que tem por objetivo
primordial prestar assistência psicossocial às vítimas de violências domésticas, instruindo-as a identificar os prenúncios dos ciclos de
violência, mostrando que seu problema não é o único, incentivando-as a coibir os atos de violência que podem acontecer com elas e com
as mulheres próximas a elas, incentivando-as e dando caminhos para o empoderamento socioeconômico.
E finalizando, tem-se as ações de enfrentamento ao tráfico de seres humanos, que vão desde articulações institucionais e ações
conjuntas de inteligência e de repressão às ações de prevenção e conscientização das comunidades, com rodas de conversas, palestras
e seminários sobre os mecanismos e artifícios usados pelo Tráfico.
AÇÃO: 2263 - COMBATE A HOMOFOBIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3804-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
Ação ainda não iniciada.
AÇÃO: 2264 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA POLÍTICA DA
MULHER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A criação e manutenção de Organismos Municipais de Políticas para Mulheres - OPM, e dos Conselhos Municipais de Mulheres são
prerrogativas exclusivas dos poderes públicos municipais. Entretanto, é papel do Estado fomentar e provocar a criação de
coordenadorias, gerências, superintendências, secretarias municipais ou qualquer outro organismo que possa debater, criar, adaptar e
implementar políticas públicas para mulheres nos municípios. É, também, papel do Estado fomentar e provocar a criação dos conselhos
municipais de mulheres, como forma de controle social sobre as políticas a serem implantadas.
Como parte orgânica do Estado, recai sobre a Superintendência de Políticas para Mulheres - SUPEM a responsabilidade de fomentar a
criação e o fortalecimento dos OPM ora existente, através de articulação com as prefeituras municipais.
Também é papel da SUPEM, juntamente com o Conselho Estadual de Políticas para Mulheres - CONEM, fomentar a criação e o
fortalecimento dos conselhos municipais de mulheres.
Assim, durante as capacitações da Rede de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres, a SUPEM aproveitou a estada no município
para articular com as prefeituras a criação e reativação de OPM e conselhos municipais.
Por ocasião do Decreto nº 9.251/2018, que cria os comitês permanentes de mulheres nos órgãos estaduais, e o do Decreto nº
9.252/2018, que institui a Rede de o Pacto Goiano de Enfrentamento a Violência Contra a Mulher, a SUPEM articulou a criação dos
comitês nos órgãos e organizou a Rede que agora conta com encontros mensais.
AÇÃO: 2265 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL, PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO
DA POLÍTICA DO DEFICIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
A ação não teve atividade efetiva neste ano.

OBSERVAÇÕES
È SABIDO QUE, SOMENTE COM A CRIAÇÃO DE CONSELHOS QUE SE CONSEGUE SENSIBILIZAR OS GESTORES MUNICIPAIS A
ASSUMIREM A CONDUÇÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SEUS MUNICÍPIOS, E NESSE QUESITO, INFELIZMENTE
O QUE CONSTATAMOS É QUE DOS 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) MUNICÍPIOS DO NOSSO ESTADO, POUCO MAIS DE
40 (QUARENTA) PARA SERMOS GENEROSOS, POSSUEM CONSELHOS VOLTADOS PARA AS QUESTÕES ENVOLVENDO AS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.
O APERFEIÇOAMENTO DOS CONSELHOS PASSA PELA GARANTIA DE SUA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA,
PELA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL EM SUA GESTÃO, E POR SUA OCUPAÇÃO SISTEMÁTICA POR PARTE DA
POPULAÇÃO A FIM DE ASSEGURAR A SUA DESCENTRALIZAÇÃO, O AMPLO CONHECIMENTO DE SUAS FUNÇÕES E
OBJETIVOS.
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POR FIM, NÃO PODEMOS ESQUECER QUE AS ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS VÃO MUITO ALÉM DE AÇÕES
FISCALIZATÓRIAS, CABE A ESTES, ENTRE OUTRAS, AS SEGUINTES ATIVIDADES:
- OPINAR E ACOMPANHAR A ELABORAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS E MUNICIPAIS QUE TRATEM DOS DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA;
- PROPOR A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS QUE OBJETIVEM A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA PESSOA
COM DEFICIÊNCIA;
- PROPOR E INCENTIVAR A REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS VISANDO À PREVENÇÃO DE DEFICIÊNCIAS E À PROMOÇÃO DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA;
- RECEBER E ENCAMINHAR AOS ÓRGÃOS COMPETENTES AS PETIÇÕES, DENÚNCIAS E RECLAMAÇÕES FORMULADAS POR
QUALQUER PESSOA OU ENTIDADE, QUANDO OCORRER AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA, ASSEGURADOS NAS LEIS E NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EXIGINDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS EFETIVAS DE
PROTEÇÃO E REPARAÇÃO.

AÇÃO: 2266 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL, PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO
DA POLÍTICA DO IDOSO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Sem atividades efetivas nesta ação no ano de 2018.
AÇÃO: 2267 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
O fortalecimento da Rede de Atenção às Mulheres Vítimas de Violências, parte da Rede de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres, engloba a capacitação de agentes públicos de todas as áreas, criação e fortalecimento de Centros Especializados de
Atendimento à Mulher - CEAM, disseminação de conhecimentos acerca da Lei Maria da Penha, sobre as raízes, tipos de violências e seu
ciclo. Além do atendimento qualificado e humanizado às vítimas de violência e da ampliação do número de Delegacias Especializadas de
Atendimento à Mulher - DEAM. Com essa visão conseguiu-se a criação de um novo CEAM em Novo Gama e, em Ipameri, a criação de
uma Casa da Mulher Goiana, que é em resumo é um CEAM com abrigamento.
Os Núcleos Especializados de Atendimento às Mulheres – NEAM, que haviam sido criados através de convênio com o Governo Federal,
foram transformados em CEAM, no ano de 2017, por terem perdido características que lhes eram peculiares, como a de funcionar dentro
das delegacias de polícia não especializadas em atendimento às mulheres, para promover a acolhida às vítimas de violência doméstica.
O Centro de Referência Estadual da Igualdade – CREI e as Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres do Campo e da Floresta têm
papel preponderante no fortalecimento da Rede, através dos atendimentos individualizados e das palestras sobre as temáticas de
violências contras as mulheres, além do desenvolvimento de projetos.

OBSERVAÇÕES
Os valores liquidados, mas que ainda não refletem nos valores físicos realizados, se deve ao fato que foram adquiridos materiais para a
execução das ações que estão previstas para além do ano de 2018.

AÇÃO: 2268 - IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3802-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A Superintendência de Promoção da Igualdade Racial realizou várias reuniões nos municípios goianos, com comunidades negras,
lideranças. e gestores municipais. A SUPIR informa sobre o processo de Identificação e auto reconhecimento quilombola conforme
orientação da Fundação Cultural Palmares, também auxilia na organização da documentação necessária para criação da Associação
Quilombola, sendo de grande importância para captação de recursos e garantia de desenvolvimento econômico e social do quilombo.
Atualmente o estado de Goiás já é considerado um dos maiores estados com comunidades quilombolas reconhecidas e certificadas.
Totalizando 53 quilombos em Goiás.
AÇÃO: 2269 - IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE PLENA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
Ação sem atividade efetiva neste ano.

OBSERVAÇÕES
A ACESSIBILIDADE, ASSUNTO ESTE DE TAMANHA IMPORTÂNCIA E MUITO COMENTADA NOS DIAS DE HOJE, É O
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INSTRUMENTO IDEAL DE HUMANIZAÇÃO DAS CIDADES QUANDO SE TEM POR OBJETIVO PROPICIAR O BEM-ESTAR DE
TODOS (AS), INCLUSIVE DAQUELES QUE, POR ALGUMA RAZÃO, POR FUGIREM DO MODELO DO “HOMEM MÉDIO”, SÃO
ACOMETIDOS POR ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. BUSCANDO FAZER EXTINGUIR AS
BARREIRAS ARQUITETÔNICAS EXISTENTES NOS DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DE NOSSO ESTADO, A GERÊNCIA DE
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA SECRETARIA CIDADÃ, VEM DESENVOLVENDO MEDIDAS NO
SENTIDO DE EXECUTAR LEVANTAMENTO DE TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS, VERIFICANDO QUAIS NECESSIDADES DE
ADEQUAÇÕES FÍSICAS E ATITUDINAIS NECESSITAM SEREM INCREMENTADAS PARA QUE AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
POSSAM TER PLENO ACESSO A TODA ESTAS EDIFICAÇÕES.

AÇÃO: 2270 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
- 5.062 (CINCO MIL E SESSENTA E DOIS ) CARTEIRAS DO PASSE LIVRE CONFECCIONADAS E ENTREGUES AOS USUÁRIOS
SOLICITANTES.
A CONFECÇÃO DAS CARTEIRAS DO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA SOFREU ALTERAÇÕES
EM SEUS PROCESSOS (INCREMENTO DE PROGRAMA VIA SISTEMA QUE UNIFICOU TODAS AS ROTINAS, EVITANDO ASSIM, O
RETRABALHO QUE ERA PRÁTICA ROTINEIRA TEMPOS ATRÁS) PROPORCIONANDO COM ISSO, O QUE ANTES DEMORAVA
QUASE 12O (CENTO E VINTE) DIAS PARA QUE O USUÁRIO RECEBESSE SEU DOCUMENTO, HOJE TODAS AS CARTEIRAS DO
PASSE LIVRE SÃO ENTREGUES EM, NO MÁXIMO, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS CONTADOS DA SOLICITAÇÃO DA MESMA,
COM ISSO, ACABARAM AS RECLAMAÇÕES (JUSTIFICADAS) DOS USUÁRIOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO DE DIREITOS.
- CARTILHA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, a CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DO AUTISTA (Goiás foi o primeiro
Estado brasileiro a criar este documento valioso para obtenção de estatísticas e atendimento prioritário - Decreto 9.107/2017) e a LEI que
inseriu o SÍMBOLO DO AUTISMO nas placas de atendimento prioritário dos estabelecimentos comerciais, bancários e análogos no
Estado de Goiás (Lei n. 20.116/2018). O Decreto foi pleiteado junto ao Governo do Estado e a Lei junto ao Legislativo. Total de 1.500
(hum mil e quinhentas) carteiras emitidas e entregues aos usuários.
- PROVOCAÇÃO DA CRIAÇÃO DE LEI QUE CONCEDEU RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM CARGOS
COMISSIONADOS EM TODAS AS ESFERAS DO GOVERNO ESTADUAL.
- APROVAÇÃO DE LEI CRIANDO 03 (TRÊS) DELEGACIAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES CONTRA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA,
NAS CIDADE DE GOIÂNIA, APARECIDA DE GOIÂNIA E ANÁPOLIS.
- CRIAÇÃO DO JOVEM CIDADÃO PCD, que ofertou inicialmente 500 (quinhentas) vagas de primeiro emprego, em todos os municípios
do Estado, às Pessoas com Deficiência.
- PARTICIPAÇÃO DA GERÊNCIA EM DIVERSOS EVENTOS, SEMINÁRIOS, WORKSHOPS, PALESTRAS, CONGRESSOS E
CAPACITAÇÕES VOLTADOS PARA TEMÁTICAS INERENTES ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
- PARTICIPAÇÃO DA GERÊNCIA DE PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM INÚMEROS EVENTOS
AUDIÊNCIAS PÚBLICAS EM TODO O BRASIL, EVENTOS ESTES, VOLTADOS PARA O FOMENTO E INCREMENTAÇÃO DE AÇÕES
PARA A MELHORIA DE VIDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, EXIGINDO DOS ATORES ENVOLVIDOS, O CUMPRIMENTO DE
LEIS QUE VISAM DAR MAIOR GUARIDA ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PARA ISSO, NÃO MEDIU-SE ESFORÇOS NO SENTIDO
DE MANTER PARCERIAS COM OS SEGMENTOS ORGANIZADOS DA SOCIEDADE TAIS COMO: COMISSÃO DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA DA OAB/GO, FIMTPODER, ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS DO SEGMENTO, CAMARAS DE
VEREADORES, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, CASA CIVIL, MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, SECRETARIA NACIONAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, BEM COMO PARTICIPAÇÃO EFETIVA JUNTO AO CONSELHO ESTADUAL DOS
DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
AÇÃO: 2271 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Emitidos 15.285 passaportes do idoso, que possibilita ao idoso realizar viagens gratuitas aos municípios do Estado.
Foram atendidas 8 entidades de atendimento à Pessoa Idosa através de repasse de recursos financeiros por meio de convênio.
AÇÃO: 3114 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3804-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
Ação sem atividade efetiva neste ano.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1053 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

O Programa de Gestão do SUAS teve suas ações voltadas em grande parte às capacitações e ao apoio técnico aos municípios,
entendendo ser este um dos focos da Assistência Social a nível estadual, que culminará no aprimoramento da Gestão do SUAS.
AÇÃO: 2280 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Aquisição de uma camionete no final do ano de 2017, com pagamento em 2018 para apoio técnico e monitoramento aos municípios
goianos;
Pagamento de diárias a servidores para Apoio técnico, monitoramento e visita técnica aos municípios goianos.
A Proteção Social Básica e a Especial realizaram apoio técnico a 91 municípios (via presencial), 674 atendimentos (via telefone) e 1923
atendimentos (via correio eletrônico), além de monitoramento através de 135 atendimentos e 18 visitas In loco.
AÇÃO: 2281 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Embora previstas, não foram realizadas Campanhas, a não ser ações pontuais dentro da Política Socioassistencial.

OBSERVAÇÕES
Morosidade no andamento de processos prejudicaram a execução das campanhas previstas.

AÇÃO: 2282 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS DIVERSOS ATORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
A Proteção Social Básica e a Especial realizaram neste ano de 2018 diversas capacitações, através de Encontros Formativos e
Oficinas/Reuniões de Capacitação, atingindo 198 municípios representados alcançando 1.118 gestores / trabalhadores do SUAS.
AÇÃO: 2283 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Neste ano de 2018, embora 91 municípios goianos estivessem habilitados a receberem os repasses do Cofinanciamento Estadual,
nenhuma das parcelas programadas foram pagas.

OBSERVAÇÕES
Alguns entraves como documentação incompleta por parte dos municípios; problemas no sistema de informação; mudança de prédio e
consequentemente a falta de telefone, internet não funcionando adequadamente, contribuíram para que somente 91 municípios (pela
última listagem feita), se tornassem habilitados para recebimento dos recursos.
Mas a exiguidade do tempo, não permitiu que até este mês de dezembro, os municípios recebessem o repasse fundo a fundo referente
ao Cofinanciamento Estadual.
O valor distribuído foi realizado apenas no município de Goiânia, para uma posterior distribuição nos municípios a serem contemplados,
visto que até então, nenhum deles o foi de fato.

AÇÃO: 2284 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Pagamento de Diárias para Conselheiros e Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS para participação
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em reuniões do CNAS, reuniões descentralizadas do CEAS e outros.
Apoio técnico e logístico para realização das reuniões da Comissão Intergestores Bipartite - CIB e reuniões do COEGEMAS.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

O Programa Proteção e Inclusão Social, através das ações: Ação, Cidadã, Jovem Cidadão, Programa Criança Feliz e Apoio Técnico aos
municípios na gestão e operacionalização do Cadastro Único e Bolsa Família atingiu um grande número de famílias através dos
benefícios oferecidos por cada uma dessas ações.
Todos os 246 municípios foram beneficiados com essas ações, destacando o Ação Cidadã (que levou à 74 municípios diversos serviços
à população), o Programa Jovem Cidadão, que atinge os 246 municípios e beneficia hoje 5.000 jovens, além do Programa Criança Feliz
que teve 110 municípios que aderiram ao Programa e o apoio técnico aos municípios na gestão e operacionalização do Cadastro Único e
Bolsa Família, que capacitou diversos municípios.
O Centro de Apoio à Pessoa Com Deficiência, localizado em prédio próprio da Secretaria Cidadã, no Setor Vila Nova (9ª Avenida, s/n), já
atende plenamente aos seus propósitos de ser um centro de apoio ao usuário, bem como um centro de formação continuada para
gestores públicos estaduais e municipais que trabalham com o segmento PCD (Pessoa Com Deficiência).
AÇÃO: 2292 - AÇÃO CIDADÃ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
O Programa Ação Cidadã visa beneficiar as populações em situação de vulnerabilidade social e riscos, residentes em locais distantes,
bem como as famílias oriundas dos Programas de Transferências de Renda, possibilitando o acesso a serviços essenciais - assistência
jurídica e documentação civil básica com o fornecimento de Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, CPF, Passaporte do Idoso,
Passe Livre do Deficiente, serviços de fotografias e fotocópias, 2ª via de Registro Civil de Nascimento e /ou Certidão de Casamento, bem
como a realização de Registros Civil de Nascimento, Programa Pai Presente, corte de cabelo, atendimentos na área da saúde, recreação
e lazer, bem como: orientações sobre Programas de Transferência de Renda e palestras sócio-educativas, visando promover o exercício
da cidadania e erradicação do sub Registro Civil de Nascimento.
O Programa Ação Cidadã propiciou:
A realização de ações itinerantes em 74 (setenta e quatro) municípios goianos, durante o ano de 2018 e, consequentemente, a inclusão
social por meio do atendimento com documentação civil básica dessas populações, resultando em 316.077 (trezentos e dezesseis mil e
setenta e sete) pessoas com documentação civil e, 231.918 (duzentos e trinta e um mil, novecentos e dezoito) pessoas com os demais
serviços ofertados, totalizando 576.702 (quinhentos e setenta e seis mil, setecentos e dois) atendimentos realizados.
- Melhoria da qualidade de vida por meio de Oficinas de Empreendedorismo do SEBRAE e Banco do Povo com o fornecimento de linhas
de créditos para o pequeno empreendedor. O aumento da população com acesso aos direitos sociais básicos possibilitando as pessoas a
colocar sua documentação em dia para adquirir possíveis benefícios, tais como: ter acesso ao PBC; conseguir requerer aposentadoria ou
pensão; mães e/ ou pais Registrarem seus filhos ;trabalhador com Carteiras de Trabalho; inserção do nome do pai no Registro Civil de
Nascimento do filho , dentre outros.
AÇÃO: 2293 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO
ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Foram pagos serviços utilizados em novembro e dezembro de 2017 referente a capacitação de 19 entrevistadores, 06 Gestores e 39
gestores do Cadastro Único e trabalhadores do CRAS e CREAS responsáveis pelo acompanhamento familiar para manuseio do SIGPBF.
No primeiro trimestre de 2018 a Coordenação continuou ofertando a capacitação básica para os municípios que sofreram alteração de
equipe ou ampliação da mesma. Foram capacitados 142 entrevistadores oriundos de 83 municípios para preenchimento dos formulários
do Cadastro Único, sendo 05 turmas com 32 horas/aula. Capacitados 64 participantes no curso de gestores do Cadastro Único e Bolsa
Família, com carga horária de 40 horas/aula. E capacitados 73 atores intersetoriais (cadastro Único e técnicos de referência CRAS e
CREAS) de 27 municípios para a informação do acompanhamento familiar das famílias em descumprimento das condicionalidades.
Foram ministrados em parceria com as Coordenações estaduais do PBF na Saúde e na Educação, oficinas para os atores intersetoriais
responsáveis pela frequência escolar e acompanhamento da saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Apoio com alimentação nas reuniões do Conselho Estadual de Assistência Social.
Pagamento de diárias assegurando a participação de Conselheiros de Assistência Social em atividades fora do Estado e dentro do
Estado nas ações de Capacitação, assessoramento técnico ou espaços de participação e controle social.
Pagamento de diárias assegurando a participação da equipe do Cadastro Único e intersetorial do Bolsa Família em capacitações,
encontros, ações de acompanhamento dentro do Estado e fora, juntamente com os Conselheiros Estaduais de Assistência Social nas
ações de Capacitação, assessoramento técnico e no exercício do controle social. E também, da equipe responsável pela emissão de
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documentação civil e inclusão produtiva no Programa Ação Cidadã.
Realização do Encontro Estadual Intersetorial do Cadastro Único e Bolsa Família nos dias 27, 28 e 29/11/2018 com amplo apoio do MDS
que assegurou palestrantes durante os três dias de Encontro, e inclusive a presença do Secretário Tiago Falcão com a palestra de
abertura "A importância do Cadastro Único e o PBF - identificação das famílias em situação de pobreza, a redução das desigualdades
sociais e o enfrentamento da pobreza - avanços e desafios."

OBSERVAÇÕES
Está dando diferença no desembolso das diárias e terá que ser corrigido posteriormente. Pois utilizam diárias do PBF a própria equipe, o
Conselho Estadual de Assistência Social e a equipe do Ação Cidadã para emissão de documentação civil. Como não temos acesso ao
sistema de pagamento, está difícil verificar apenas com a planilha de diárias pagas fornecida pelo setor, tendo em vista que tem
pagamento a diárias para pessoas de outro órgão feitas em papel e as digitais. O saldo informado pela equipe responsável referente aos
empenhos realizados é de R$35.160,00 (trinta e cinco mil e cento e sessenta reais) para interior e R$19.260,00 (dezenove mil duzentos e
sessenta) para capital. No entanto o valor referente ao saldo foi distribuído no mês de dezembro.

AÇÃO: 2294 - INCLUSÃO DE ADOLESCENTES APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO - PROGRAMA
JOVEM CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
1 Ampliação das vagas do Programa do Programa Jovem Cidadão:
2º semestre 2018 – Julho - Alcance de 246 municípios - De 3.624 vagas para 5.000 vagas destinadas a jovens , dentre estas, 500 vagas
para Pessoa com deficiência
2 Prorrogação do Termo de Colaboração entre a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração – RENAPSI e esta
Pasta;
De março/2018 até março/2019
3 Monitoramento, avaliação e fiscalização das atividades pactuadas no Termo de Colaboração, por intermédio de relatórios, contatos
telefônicos, e-mails e visitas técnicas à instituição parceira e aos municípios:
1º semestre 2018: 181
2º semestre 2018: 65
4 Realização de visitas técnicas nos locais de lotação nos órgãos em Goiânia: 12 órgãos
5 Realização de avaliação de interesse e alcance do Programa com os jovens lotados em Goiânia e região metropolitana:
Aproximadamente 1.000 atingidos
6 Realização de visitas técnicas nos municípios, com a participação do coordenador do município, autoridades locais, jovens, pais,
responsáveis legais e chefes de departamento que lotam os jovens: 37 Municípios.
7 Realização de reuniões com os pais e responsáveis legais dos jovens lotados em Goiânia: 1º semestre 2018: 02 reuniões 2º semestre
2018: 02 reunioes
8 Realização de eventos com os jovens cidadãos participantes do Programa:
19/03 – Encontro Estadual com os jovens da região metropolitana;
20/04 – Lançamewnto do Programa Jovem Cidaddão PCD;
24/04 – Comemoração do Dia Internacional do Jovem Trabalhador
26 e 27/04 – Capacitação aos Coordenadores;
22/05 – Capacitação aos Coordenadores da Região de Anápolis
05/07 – 3º Encontro Anual do Programa lançamento PCD
21/09 – Ação Cidadã Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficência
01/10 – Palestra Setembro Amarelo
29/10 – Outubro Rosa
10/10 – Palestra Dia Nacional da Luta contra a Violência à Mulher
9 Realização de certificação com os jovens concluintes do Programa Jovem Cidadão:
1º semestre 2018: 42 jovens - 2º semestre 2018: 165 jovens
10 Participação em conjunto com o Programa “Ação Cidadã” com certificação, e reuniões com os jovens e seus responsáveis legais: 05
Municípios
11 Alteração do Decreto que regimenta o Programa Jovem Cidadão para inclusão da pessoa com deficiência:
Decreto 9.211de 20/04/2018
12 Realização de reuniões ordinárias da Comissão de Monitoramento, Avaliação e fiscalização do Termo de Colaboração 0001/2017 e
Aditivo 001/2018, todas as 4ª terças-feiras do mês.
13 Participação no Fórum Goiano de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Promoção da Aprendizagem – FEPETIAGO,
reuniões ordinárias todas as 2ª terças-feiras do mês.
14 Inclusão de jovens em conflito com a lei no Programa:
1º semestre 2018: 125 jovens 2º semestre 2018: 121 jovens
15 Caravana Jovem Cidadão: inclusão de carreta contendo duas salas, equipadas com cadeiras, computadores, ar-condicionado e
equipe de pessoal especializado, para realização de inscrição no site, capacitação, reuniões e encontros.

OBSERVAÇÕES
O Programa Jovem Cidadão é um programa social em desenvolvimento há aproximadamente 18 anos, nos moldes da Lei 10.047/2000 e
em atendimento aos Decretos Estaduais nº 8.401/2015 e 9.211/2018, com o objetivo precípuo de minimizar a vulnerabilidade juvenil no
Estado de Goiás, além de promover a formação, qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho por intermédio do primeiro
emprego, gerando vínculo empregatício e renda para filhos de família de baixa renda, proporcionando o registro em Carteira de Trabalho
e manutenção dos jovens na rede de ensino, aspirando o fortalecimento dos laços familiares comunitários, redução dos índices de
violência, prevenção às drogas, educação para a cidadania e promoção da qualidade pedagógica e efetividade social.
Com a inclusão da pessoa com deficiência no Programa, com cota específica para tal, houve maior alcance social e ampla satisfação dos
beneficiados.
Sugere-se fixação de recursos financeiros para o próximo triênio, bem como a ampliação de vagas, uma vez que este Programa tem
demonstrado eficiência e efetividade de suas ações. Assim como, transformar esta Coordenação em Gerência para maior autonomia e
melhor administração das ações.
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AÇÃO: 2295 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES CENTRALIZADAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 3851-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
O Programa Criança Feliz em Goiás expandiu em março de 2018 para 125 municípios. Desses 110 municípios realizaram adesão, porém
07 (Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Palmeiras de Goiás. Rubiataba, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e Terezópolis de Goiás)
solicitaram o cancelamento a posteriori e 15 (Alto Paraíso de Goiás, Alvorada do Norte, Cavalcante, Cristalina, Doverlândia, Itapuranga,
Niquelândia, Nova Veneza, Orizona, Planaltina de Goiás, Porangatu, Santo Antônio do Descoberto, São Domingos, São Simão e
Teresina de Goiás) não aderiram. Dos 104 municípios adesos, apenas Pires do Rio não teve Supervisor capacitado porque não designou.
Embora Alexânia, Anápolis e Luziânia tenham supervisores capacitados não iniciaram as atividades.
Foram ofertadas 5 turmas de capacitação de Supervisores em 2018, sendo capacitados 69 Supervisores e/ou coordenadores de 58
municípios goianos.
Nos dias 27 e 28/02/2018 foi realizada Oficina de Planejamento 2018 com a participação de 64 participantes.
Em 2018, a Coordenadora Estadual do Programa Criança Feliz realizou visita aos municípios Abadia de Goiás, Abadiânia, Anápolis,
Aragoiânia, Cabeceiras, Flores de Goiás, Formosa, Guapó, Itumbiara, Pires do Rio e Vila Boa, com a finalidade de sensibilizar os
municípios para as capacitações, implantação do PCF, assessoramento técnico e também para articulação de visitas externas. O
município de Abadiânia recebeu a visita de comitiva chinesa para acompanhar uma visita técnica no mês de março de 2018. Enquanto
em 2018 os municípios de águas Lindas receberam a visita do ministro Osmar Terra, do Secretário Nacional de Promoção do
Desenvolvimento Humano Halim Girade e da Sra. Marcela Temer. O município de Padre Bernardo recebeu uma comitiva da Costa do
Marfim e o município de Abadiânia recebeu comitiva da China.
Em novembro/2018 o MDS designou Consultora para acompanhar PCF em Goiás e a coordenação assegurou veículo com motorista
para facilitar a atuação da mesma.
A Unidade prestadora se serviços de inclusão e/ou proteção social mantida é o Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência
(CEAD).
O Centro de Apoio à Pessoa Com Deficiência, localizado em prédio próprio da Secretaria Cidadã, no Setor Vila Nova (9ª Avenida, s/n), já
atende plenamente aos seus propósitos de ser um centro de apoio ao usuário, bem como um centro de formação continuada para
gestores públicos estaduais e municipais que trabalham com o segmento PCD (Pessoa Com Deficiência).

OBSERVAÇÕES
Principais dificuldades na execução do Programa Criança Feliz:
- Sem Equipe técnica. A Coordenação do Programa Criança Feliz requer equipe técnica qualificada para atender a demanda crescente.
- A gestão tem sido realizada na Coordenação do Cadastro Único e Bolsa Família compartilhando técnicos e equipamentos. A sala
destinada precisa de adequações e equipamentos.
- Equipes municipais com vínculos precarizados, e consequentemente, muitas substituições, descontinuidade e demandas de
capacitações.
Vale salientar que foram distribuidos no mês de dezembro o valor de R$ 67.440,00 porque estavam previstas a participação em eventos
formativos fora do Estado e também promover uma capacitação em Goiânia quando seriam asseguradas diárias aos participantes
embora a diária esteja empenhada, não foi paga visto que o evento foi adiado para o final do primeiro trimestre de 2019, visto que o
ministro Osmar Terra criador do PCF será o ministro da Pasta. Portanto restam empenhados R$ 60.480,00 para diárias dentro do Estado
e R$6.960,00 para diárias fora do Estado de Goiás.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1055 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS DIREITOS
HUMANOS

O Novo Renda Cidadã é um Programa de transferência de renda do Governo do Estado de Goiás, executado pela Secretaria de Estado
da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho, que por meio do auxílio financeiro mensal, atende
em caráter temporário, famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e com baixa renda familiar. O Programa atende
ainda, entidades filantrópicas sem fins lucrativos, hospitais filantrópicos e santas casas de saúde que prestam atendimento à crianças,
adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, doentes crônicos e dependentes de substâncias psicoativas para complementação
nutricional e/ou pagamento das contas de energia elétrica e água tratada.
Através dos diversas ações, o Programa Renda Cidadã contribuiu para a garantia de direitos fundamentais aos diversos segmentos da
sociedade, em situação de vulnerabilidade social.
AÇÃO: 2296 - AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOAS DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
A ação visa distribuir Kits de Alimentos e gênero de primeira necessidade, em caráter temporário, às famílias vítimas de catástrofes ou
demais necessidades emergenciais, como também atender comunidades vulnerabilizadas economicamente como: quilombolas, ciganos,
indígenas, GLBTT's e outras. No ano de 2018 não houve execução desta ação pois não houve solicitação emergencial.
AÇÃO: 2297 - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
A ação concede apoio financeiro, depositado diretamente no conta da família beneficiada, para auxiliar as famílias em vulnerabilidade
social a resgatar sua cidadania. No ano de 2018, devido a falta de orçamento, houve o pagamento de apenas 4 meses (março, maio,
junho e julho) além da regularização dos meses de novembro e dezembro de 2017 realizado respectivamente em fevereiro e março de
2018.

OBSERVAÇÕES
(1) No ano de 2018 foram autorizadas, por meio do Programa Goias na Frente, a ampliação das vagas do Programa Renda Cidadã de 70
mil para 100 mil famílias e o aumento do valor básico do de transferência de R$ 80,00 para R$ 100,00.
(2) Ainda não foi possível contabilizar o resultado da folha de pagamento com referência Julho/2018 (a folha deste mês teve valor de R$
10.643.240,00 destinados à 100.107 famílias goianas) devido ao prazo de retorno da CAIXA, que gira em torno de 5 meses após o início
do pagamento.
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AÇÃO: 2298 - AUXÍLIO NUTRICIONAL ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Assegurou a garantia de direitos fundamentais de crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos
ou fragilizados e com dependência em substâncias psicoativas, recuperando, qualificando e reinserindo socialmente este público através
das entidades do terceiro setor, hospitais e unidades de atendimento socioassistenciais, beneficiando-as com o Auxílio Nutricional – Pão
e Leite e Isenção de Tarifas de Água/Energia;
Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 104 entidades filantrópicas (meses janeiro a dezembro) em 23 municípios:
Goiânia, Anápolis, Aguas Lindas, Aparecidade Goiânia, Bela Vista, Bom Jesus, Catalão, Edéia, Goiatuba, Hidrolândia, Inhumas, Jandaia,
Maurilândia, Inhumas, Morrinhos, Novo Gama, Plameiras de Goiás, Piracanjuba, Pontalina, Valparaíso, trindade, Itumbiara, Posse
Chapadão do Céu, Goiás, Iaciara, Alvorada do Norte, Cristalina, que recebem o Auxílio Nutricional Pão e Leite e isenção de água e
energia elétrica;
• 16 novas inclusões;
• 07 descredenciamentos;

OBSERVAÇÕES
O valor de R$ 4.898.583,93 lançado na Ação 2299 Produto 2786 (Água tratada e energia elétrica) município de Goiânia, refere-se a
negociação de restos á pagar de valores oriundos do ano de 2016 até 2018.
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AÇÃO: 2299 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ÀS
ENTIDADES E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Assegurou a garantia de direitos fundamentais de crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos
ou fragilizados e com dependência em substâncias psicoativas, recuperando, qualificando e reinserindo socialmente este público através
das entidades do terceiro setor, hospitais e unidades de atendimento socioassistenciais, beneficiando-as com o Auxílio Nutricional – Pão
e Leite e Isenção de Tarifas de Água/Energia;
Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 104 entidades filantrópicas (meses janeiro a dezembro) em 23 municípios:
Goiânia, Anápolis, Aguas Lindas, Aparecidade Goiânia, Bela Vista, Bom Jesus, Catalão, Edéia, Goiatuba, Hidrolândia, Inhumas, Jandaia,
Maurilândia, Inhumas, Morrinhos, Novo Gama, Plameiras de Goiás, Piracanjuba, Pontalina, Valparaíso, trindade, Itumbiara, Posse
Chapadão do Céu, Goiás, Iaciara, Alvorada do Norte, Cristalina, que recebem o Auxílio Nutricional Pão e Leite e isenção de água e
energia elétrica;
• 16 novas inclusões;
• 07 descredenciamentos;

OBSERVAÇÕES
Tendo em vista que foram liquidados valores dos anos de 2016 e 2017, além de encargos financeiros relativos ao ano de 2018, restaram
RS 4.898.583,93 ( referentes às entidades) e R$3.463.703,08 (referentes aos hospitais) a serem distribuídos, contudo tais valores foram
extraordinariamente lançados no município de Goiânia com referência no mês de dezembro de 2018.

AÇÃO: 2300 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SUPERVISORES E MEMBROS DE
CONSELHOS DE CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
A ação visa possibilitar a capacitação continuada dos supervisores do Programa nos municípios goianos, como forma de otimizar a
execução das ações implementadas, visando a eficiência e eficácia no desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços
prestados pelos mesmos. Em 2018 não foram realizados encontros para tal fim e isto se deu por conta do período eleitoral do ano de
2018, que impossibilitou algumas ações, por motivos legais.
AÇÃO: 2301 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO SUSTENTÁVEL PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES
FILANTRÓPICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Nenhuma ação efetiva realizada.
AÇÃO: 2302 - INSERÇÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CRIANDO OPORTUNIDADES E
UNIDADES DE PRODUÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL E DOS
DIREITOS HUMANOS

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
A ação visa Instrumentalizar membros das famílias beneficiadas pelo programa, por meio de ações de capacitação profissional voltadas
para o trabalho e geração de renda, bem como incentivo ao associativismo, com vista a interromper o ciclo de exclusão social destas
famílias. No ano de 2017 não houve capacitações voltadas para as famílias beneficiada pelo programa Renda Cidadã devido ao fato
destes ainda estarem em fase de estudos regionalizados e em fase de licitação. Contudo, o beneficiário do Programa Renda Cidadã tem
algumas opções para realizar cursos profissionalizantes. São elas: 1. Cursos oferecidos pelas prefeituras municipais que são abertos a
todos aqueles cadastrados no CadUnico. 2. Aqueles oferecidos via parcerias com o projeto Qualifica Brasil (e) 3. Parcerias com SEBRAE.

OBSERVAÇÕES
Por parte desta secretaria não foram realizados diretamente cursos profissionalizantes devido à falta de orçamento e contratos de
parceria.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
3900 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

HENDERSON DE PAULA RODRIGUES

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução da política estadual de defesa e promoção do emprego e da renda; formulação da política de formação,
qualificação e capacitação de pessoas visando ao emprego; supervisão, coordenação, acompanhamento e controle da implantação de
projetos de cooperativismo e das relações do trabalho.

2.2 Legislação
Estrutura organizacional: Lei n° 17.257 de 25 de Janeiro de 2011, alterada pela Lei nº 20.070 de 04 de Maio de 2018.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O ano de 2018 foi marcado pela criação e Institucionalização da Secretaria, e, em se tratando de um Órgão muito jovem, todos os
problemas inerentes foram observados tais como falta de orçamento e alterações em contratos, convênios e outros ajustes . Além disso,
o ano eleitoral culminou numa série de entraves do ponto de vista operacional próprios da legislação aplicável. Desta feita, o grande
desafio foi conseguir autorização para prorrogar convênios e firmar novos, e como as ações voltadas para a valorização e
desenvolvimento do trabalhador são, em sua maioria, financiados pelo Governo Federal a execução da política e dos programas e ações
ficou aquém do previsto. Não obstante, acentuaram-se as dificuldades na medida em que o quadro de pessoal não se estruturou
adequadamente em função da falta de incentivo financeiro, já que a tabela de remuneração das funções gratificadas não foi aprovada
pelo governo, nem as solicitações de pessoal foram atendidas. Assim a secretaria funcionou com o mínimo de pessoal. Todavia os
Programas/Ações alcançaram resultados satisfatórios e o Estado se beneficiou pelo trabalho empreendido por esta Pasta.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Não há.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Principais indicadores de desempenho são: Porcentagem de Pobres - Índice de Desemprego - Índice de Desemprego de Jovens 15-29.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1052 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EMPREGO

ÓRGÃO GESTOR: 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

O Programa de Gestão do Sistema Estadual de Emprego - 1052 - busca a valorização e o crescimento dos trabalhadores, oportunizando-
lhes: a inserção ou reinserção ao mercado de trabalho, mediante a aproximação entre empregados e empregadores; a qualificação social
e profissional, como ferramenta para facilitar a sua empregabilidade; a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para
agilizar o preenchimento da vaga de trabalho e a formalização do emprego, bem como a orientação e habilitação ao benefício do Seguro
Desemprego, além de ações educativas para a garantia do trabalho decente, fortalecimento dos conselhos municipais do trabalho e o
fomento ao cooperativismo.
Promover ações integradas do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda no Estado de Goiás, visando atender a população
economicamente ativa e os empregadores, contribuindo para a redução do desemprego e das desigualdades sociais e econômicas.
Face os resultados apresentados nas Ações que compõem o Programa pode-se concluir que foi exitoso e muito favorável a Gestão do
Sistema Estadual de Emprego no ano em curso. É possível verificar um crescimento no número de trabalhadores atendidos, em relação
ao ano anterior, nas atividades propostas e geridas pelo Sistema. Outro aspecto muito positivo foram os cursos lançados no Programa
Qualifica Goiás - PQG - que efetivamente coroou o ano de 2018. Até o presente momento são mais de 20.000 (vinte mil) pessoas
inscritas para realizarem os cursos ofertado pelo PQG.
AÇÃO: 2276 - ECONOMIA SOLIDÁRIA - FOMENTO AO COOPERATIVISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

U.O.: 3805-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO
3901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO

REALIZAÇÕES
1. Foram realizadas diversas visitas nas cooperativas de catadores de materiais recicláveis da cidade de Goiânia, para conhecer melhor a
atividade e elencar as principais necessidades da categoria;
2. Participação no conselho de análise de cadastros do CADSOL (Cadastro Nacional de Empreendimentos Econômicos Solidários);
3. Visitas aos postos de atendimento da Central de Captação de Vagas de Porangatu, Pires do Rio, Goiânia, Caldas Novas, Piracanjuba
e Catalão, com vistas a subsidiar projetos de implantação de cooperativas na área;
4. Formação dos membros do Conselho Estadual de Cooperativismo e Economia Solidária.
AÇÃO: 2277 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS AO
TRABALHADOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

U.O.: 3805-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO
3901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO
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REALIZAÇÕES
Não houve realizações na Ação.
AÇÃO: 2278 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

U.O.: 3805-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO
3901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO

REALIZAÇÕES
A Ação tem objetivo de facilitar a intermediação entre o trabalhador que busca uma oportunidade de emprego e o empresário que
necessita preencher um posto de trabalho. O número de inscritos mostra que o Sistema Estadual do Emprego goza de grande
credibilidade social e é uma política pública eficaz e eficiente. Foram totalizados 99.563 ( noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e
três), dos quais 89.625 (oitenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco) foram encaminhados para as vagas disponibilizadas pelas
empresas vinculadas ao Sistema. Outro aspecto, sob o foco de serviços prestados pelo SINE, foi a quantidade de atendimentos de
trabalhadores desempregados de forma involuntária habilitados à assistência financeira temporária do seguro desemprego, que chegou
na ordem de 247.073 pessoas.
No trabalho executado em 2018, os números demonstram que o alcance das atividades empreendidas foi excelente. Vale ressaltar que
são 53 Postos de Atendimento do SINE, instalados em 40 Municípios do Estado. Outrossim, é importante destacar que o SINE não
realiza esse trabalho em todo o Estado, porque existe uma limitação federal para instalar postos e que é baseado na PEA (População
Economicamente Ativa). Em alguns Municípios as demandas são assumidas pela Caixa Econômica Federal, quando se tratar do Seguro
Desemprego, e nas Agências da Superintendência do Ministério do Trabalho, quando se referir às demandas de empregabilidade. Onde
não há nenhuma dessas Unidades, os trabalhadores se deslocam para as Cidades mais próximas para somente então conseguir os
atendimentos necessários.
Vale ressaltar que apesar dos obstáculos enfrentados com a institucionalização desta Pasta, a quantidade de trabalhadores atendidos em
2018 superou a do ano anterior. Portanto, é inegável a qualidade do trabalho realizado nessa Ação e os impactos positivos percebidos no
ano em curso.

OBSERVAÇÕES
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AÇÃO: 2279 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3900 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

U.O.: 2350-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3805-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO
3901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRABALHO

REALIZAÇÕES
O Programa Qualifica Goiás - PQG foi instituído pela Lei nº 19.876 de 30/10/2017 e oferece ao trabalhador oportunidade e acesso à
Qualificação através de cursos gratuitos de formação social e profissional na modalidade à distância - EAD, com vistas a melhorar a
qualidade e aumentar os índices de empregabilidade.
O Programa Qualifica Goiás foi pensado para contemplar tanto as pretensões dos trabalhadores, quanto às demandas do mercado de
trabalho, especialmente dos setores do comercio e de serviços. Até a presente data foram certificados 3.697 (três mil, seiscentos e
noventa e sete) trabalhadores, porém estão inscritos e em curso mais de 20 (vinte) mil pessoas. Os cursos mais procurados são:
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO DE PESSOAL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, RECEPCIONISTA, AUXILIAR DE ESCRITÓRIO,
ASSISTENTE DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO, GESTÃO FINANCEIRA, OPERADOR DE SISTEMA DE SISTEMA DE
COMPUTADOR, INGLÊS BÁSICO, INSTRUMENTAL, EXCEL BÁSICO, LIBRAS, GERENCIANDO MICRO E PEQUENA EMPRESA,
TORNANDO-SE UM MICROEMPREENDEDOR DE SUCESSO, INGLÊS PARA O TURISMO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO,
ASSISTENTE DE LOGÍSTICA, TÉCNICAS DE VENDAS, ABRINDO UM NOVO NEGÓCIO DIGITAL, CONTABILIDADE BÁSICA, COMO
FALAR EM PÚBLICO, OPERADOR DE CAIXA, WORD BÁSICO, TELEMARKETING, ANÁLISE DE CRÉDITO E COBRANÇA,
ASSISTENTE DE MARKETING, DIGITAÇÃO, ABRINDO UM NOVO NEGÓCIO, TÉCNICAS DE MEMORIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO DO
TEMPO, MARKETING PESSOAL, ATENDENTE DE LOJAS, ESTOQUISTA, GESTÃO DE CONFLITOS, MATEMÁTICA FINANCEIRA,
ESPANHOL INSTRUMENTAL, COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL, FORMAÇÃO DE PREÇO DE VENDAS, REPOSITOR DE
MERCADORIAS, ETIQUETA PROFISSIONAL .
Desde o seu lançamento o PQG se esbarra em dois obstáculos, quais sejam: carência de divulgação ampla/permanente e interiorização
e acessibilidade. A estratégia adotada para minimizar o problema foi propor parceria junto às Prefeituras do Estado, através de Termos
de Adesão, cuja contrapartida é tão somente disponibilizar espaço físico e computadores com acesso à internet.
Outro marco do trabalho nessa Ação foi o Termo de Cooperação 010/2018, firmado com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária
-DGAP, para aplicar o REEDUCAR Qualifica Goiás - RQG - com a finalidade de possibilitar aos reeducandos dos regimes fechado,
semiaberto e aberto, custodiados nas Unidades Prisionais do Estado de Goiás, a oportunidade de participarem de cursos de qualificação
profissional. O objetivo é incentivar a reintegração social do reeducando, aumentando as possibilidades de conseguirem se empregar, ao
final de suas penas.
Através de uma plataforma virtual exclusiva de forma a assegurar acesso restrito por parte dos reeducandos, estes poderão escolher
entre os cursos de colocação, reinserção profissional ou ainda na área de empreendedorismo. Os cursos de EAD serão desenvolvidos
nas unidades prisionais que dispuserem de infraestrutura, ou seja, espaço físico com computadores conectados à internet.

OBSERVAÇÕES
Os recursos financeiros para execução do Programa são disponibilizados pelo Fundo Protege.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

INSTITUCIONAL

1. Gestor

De 02/03/2017 a 31/01/2018 por Decreto de 02/03/17 – DO/GO Nº 22.519 – Presidente: Edivaldo Cardoso de Paula; De 31/01/2018 a
30/07/2018 por Decreto de 31/01/2018 – DO/GO Nº 22.740 – Suplemento – Presidente: João Bosco Bittencourt; De 01/08/2018 a
14/10/2018 por Decreto de 01/08/2018 – DO/GO Nº 22.862 – Presidente: Wiris Marcos Arantes; De 15/10/18 a 31/12/2018 por Decreto de
15/10/18 -DO/GO Nº 22.913 - Presidente: Charlle Antônio Gomes

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
À Agência Brasil Central compete a execução dos serviços públicos de radiodifusão de sons e de sons e imagens das emissoras de
propriedade do Estado, administrar os serviços gráficos da imprensa oficial, bem como implementar, normatizar e institucionalizar sistema
informatizado para o envio e recebimento de dados e informações eletrônicos referentes ao conteúdo a ser publicado no Diário Oficial do
Estado de Goiás, conforme dispõe o Decreto nº 8.496, de 02 de dezembro de 2015.

2.2 Legislação
Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017;
Lei Estadual nº 13.550, de 11 de novembro de 1999;
Decreto Estadual nº 8.578, de 24 de fevereiro de 2016.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O ano de 2018 para a Agência Brasil Central não foi diferente dos últimos anos. Do ponto de vista da sua estrutura hierárquica e das
atividades e ações estabelecidas em plano de governo para o período de 2015 a 2018, continuaram em andamento, seguindo seu curso
normal. No entanto, observou-se uma rotatividade da alta gestão em 2018, ou seja, 04 (quatro) presidentes em 01 ano; dificultando
significativamente a continuidade de algumas ações estabelecidas para a área fim, bem como no andamento da proposta de
comercialização dos produtos oferecidos pelas Rádios AM/FM e TBC, cujo objetivo será proporcionar viabilidade econômico/financeiro
com apresentação de um projeto de alteração da característica jurídica da Agência. Esse projeto encontra-se em andamento.
Além da alternância de presidentes a ABC em 2018 passou por restrições orçamentárias e financeiras que dificultaram o investimento em
requisitos necessários à manutenção, sustentação e continuidade de funcionamento de equipamentos de alto custo adquiridos para a
digitalização da Televisão Brasil Central; modernização e digitalização das transmissoras do interior; reforma da estrutura física e
aquisição de equipamentos das estações retransmissoras localizadas no Morro do Mendanha e Fazenda Bananal, ambas em Goiânia,
bem como a manutenção do sistema automatizado do Diário Oficial, entre outros.
Mesmo as intempéries provocadas por essa rotatividade da alta gestão a Agência Brasil Central conseguiu realizar 100% (cem por cento)
no primeiro semestre de 2018 suas 03 (três) diretrizes macro, quer sejam: 1) Continuar promovendo a valorização contínua dos
profissionais da comunicação governamental e investindo na capacitação e qualificação dos servidores em parceria com a SEGPLAN; 2)
Fortalecer a interatividade entre a comunicação governamental e a sociedade com a implantação do programa TBC e RBC Junto de Você
em parceria com a SEGOV e Ampliar o investimento na melhoria da infraestrutura física e na atualização e modernização dos
equipamentos das rádios, TV e imprensa oficial, conforme Balanço do Plano de Governo 2015/2018 encaminhado pela SEGPLAN/
GERPLAN ao TRE em abril/2018.
Nesse resultado altamente positivo, destaque para o comprometimento e profissionalismo dos seus servidores e empregados públicos
que não se abalaram diante as dificuldades e permaneceram tenazes e firmes em suas atividades diárias.
Como dito, nem todas subações/tarefas foram possíveis de serem concluídas, outras sequer iniciadas e, portanto, adiadas para momento
oportuno, ora por escolha de prioridade, ora por escassez de recursos financeiros destinados a Agência.
No entanto, necessário se faz traçar um breve e particularizado relato das gestões dos presidentes nomeados em 2018, possibilitando a
identificação de suas proposituras e seus resultados levando-se em conta os planos e metas crucialmente importantes planejadas para a
ABC no período de 2015 a 2018:
Em 31/01/2018 foi exonerado o então presidente Edivaldo Cardoso de Paula (02/03/17 a 31/01/18) e nomeado o jornalista João Bosco
Bittencourt que assumiu a presidência da Agência Brasil Central, trazendo como foco principal da sua gestão, a ampliação maciça dos
investimentos em produção de conteúdo jornalístico para converter a TBC e as RBC AM/FM em veículos hardnews, ou seja, com intensa
cobertura de notícias.
Tal propósito deu sustentação ao projeto de digitalização da Televisão Brasil Central que passou a transmitir seu sinal no formato HD
(alta definição) bem como deu sequência ao projeto desenvolvido, aprovado e realizado em dezembro/17 do então presidente Edivaldo
de resgate da identidade das emissoras da ABC (TBC, RBC FM 90,1 e Rádio Brasil Central 1,270) cujo objetivo era estender
estrategicamente ao longo de 2018.
O projeto de digitalização da TBC, emissora afiliada da TV Cultura em Goiás foi concluído e a inauguração oficial aconteceu em
02/02/2018 e contou com a participação do Sr. Governador Marconi Perillo. A partir de então, a TBC iniciou em definitivo, uma nova fase
de transmissão em sistema full HD
João Bosco buscou ampliar a cobertura do sinal da TBC e aproximar os veículos da sociedade, com uma linha editorial sem oficialismo
apostando na abertura de canais de interação com a comunidade, por meio das redes sociais e participações de telespectadores e
intensificação da cobertura nos bairros e no interior do Estado.
Com foco na interatividade e no tempo real, a grade da TBC passou por mudanças: Interatividade, prioridade para a notícia, prestação de
serviços e participação popular passaram a ser a marca da programação e do jornalismo dos veículos da Agência Brasil Central (ABC).
Mas não foi somente a TBC que passou por reformas no jornalismo, as RBC AM/FM também passaram por mudanças no departamento
de jornalismo, fazendo dos repórteres da emissora, testemunhas oculares dos fatos mais importantes do Estado e do Brasil e realizando
a transmissão das notícias em tempo real.
Em 2018 a nova RBC AM/FM resgatou o que existe de melhor no jornalismo, trazendo notícias em 1ª (primeira) mão, repórteres que
acompanharam in loco os fatos mais importantes do dia e cobertura em tempo real. A emissora também passou a transmitir ao vivo pelo
Facebook, o mais tradicional programa rádio jornalístico do Estado, o “O Mundo em Sua Casa” e em pouco tempo virou também o mais
ouvido.
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Depois de um longo período com pouca visibilidade, as Rádios Brasil Central AM 1.270 e RBC FM 90,1 resgataram seu jornalismo forte,
ágil, com participação popular e ampla cobertura com matérias ao vivo em Goiânia e pelo estado de Goiás.
Com esse novo perfil a programação da nova RBC estendeu um dos noticiários mais tradicionais do País: o Programa “O Mundo em sua
Casa” para os seguintes municípios:
• Rádio Líder FM, de Bonfinópolis;
• Rádio Serra da Mesa, de Minaçu;
• Rádio Boas Novas, de Firminópolis;
• Rádio União 98,7 FM, de Goiatuba;
• Rádio RCB AM de Campos Belos.
Outra inovação implantada nesta gestão foi à transmissão da RBC FM ao vivo pelo site do Diário Oficial e os internautas que buscam
pelo Diário Oficial do Estado de Goiás, passaram a ouvir a nova RBC FM, ao vivo.
A importância do treinamento também foi marca registrada nesse período que buscou capacitar em comunicação 20 (vinte) profissionais
de jornalismo das novas TV Brasil Central (TBC) e Rádio Brasil Central (RBC) com o curso Media Training e Coach de Comunicacão.
Ressalta-se ainda:
• Cobertura oficial e exclusiva da nova TBC durante a preparação da seleção e da Copa da Rússia 2018;
• Projeto de revitalização sustentável que deu cara nova aos jardins da agência utilizando materiais existentes no próprio local e formando
um novo paisagismo, que passou a ser utilizado como espaço de lazer.
Em 01/08/2018, Wiris Marcos Arantes assumiu a presidência da Agência Brasil Central, dando continuidade aos trabalhos realizados pela
gestão anterior.
O jornalismo feito na Agência Brasil Central passou por uma verdadeira revolução editorial, trazendo muitas novidades como, por
exemplo, a Nova TBC online, com uma linguagem voltada para a internet, cujo formato permitiu agilidade na divulgação de informações
úteis sobre a capital e o interior do estado, levando a comunicação da emissora para as redes sociais, diminuindo o tempo entre a notícia
e o internauta.
Deu início ao projeto de confecção do mais moderno cenário da televisão goiana. Com tecnologia de ponta, o novo espaço para os
telejornais e programas jornalísticos foi elaborado para o estúdio 2 com área útil total de 300 metros quadrados, um dos maiores do
estado. O projeto, desenvolvido pela equipe de arquitetura e cenografia da ABC, foi pensado para atender os detalhes proporcionados
pela alta definição, garantindo uma nova qualidade visual, e a inclusão das novas tendências de interação da linguagem comunicacional.
Esta gestão também deu prioridade à capacitação com a participação de servidores do jornalismo da TBC e RBC no 28° Congresso
Brasileiro de Radiodifusão, em Brasília.
Em destaque as seguintes inovações:
• Nova TBC realizou pela primeira vez os primeiro e segundo debates na TV entre os candidatos ao governo do estado, nas eleições de
2018.
O atual presidente da Agência Brasil Central, Charlle Antônio Gomes, assumiu o comando do órgão no dia 16/10/2018 dando andamento
aos trabalhos que vinham sendo implementados pelas gestões anteriores e continuidade aos projetos de ampliação do jornalismo de
credibilidade feito na ABC. É ex-servidor da Rádio Brasil Central, onde atuou em diversos setores entre 1999 a 2004 e permanecerá até o
dia 31 de dezembro. Nesta gestão destaque para:
• A TV Brasil Central começou a exibir a série jornalística, “Ditadura: Um passado sombrio”;
• O programa Sobre Todas as Coisas, veiculado pela Televisão Brasil Central, retornou a programação da emissora com novo nome, o
“Todas as Coisas com Susete Amâncio”;
• Término da composição e confecção dos cenários do estúdio 2 dos programas produzidos pela TBC.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Utilização de Formulários de Controle;
Consultas ao Regulamento e Organogramas, Instrução de Trabalho, Manual de Cargos e Funções, Manual de Competências e Cartilhas
de Sistemas Internos e Manuais;
Alimentação e manutenção de sistemas externos para controle de informações gerenciais, estatísticas e financeiras: Siplam, Seonet,
Compras Net, Siofinet, AFT, entre outros;
Portal Intranet e seus links principais para consulta de informações sobre os veículos: TV Brasil Central, RBC FM 90,1, RBC AM 1,270,
Diário Oficial e Notícias de Goiás;
Atualização constante dos tópicos exigidos pela Lei de Acesso à Informação. (Lei nº 18.025/2013);
Manutenção de sistemas: - DARE, Sysfat, Requisição de Ordem de Tráfego, Patrimônio e outros;
Elaboração de Relatórios: Circunstanciado Anual, Gestão e Prestação de Contas;
Elaboração do Orçamento Anual;
Elaboração dos Indicadores para o PPA 2016-2019;
Equipe técnica do MRC - Mapeamento de Riscos de Corrupção, implantado pela CGE/GO;
Verificação do Sistema (BO) - Business Objects, sobre o acompanhamento de resultados, exigido pela Segplan e Sefaz, das despesas da
ABC (Pacotes de Gastos).

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PROGRAMA: 1056 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM, TV BRASIL
CENTRAL E IMPRENSA OFICIAL
2303 - Atualização Técnica e Veiculação dos Programas da Televisão Brasil Central e Rádios AM/FM;
Ação 2303 - Produto Monitorado 32145: PROGRAMA DA TBC E RBC VEICULADO / NÚMERO
2304 - Cobertura de eventos jornalísticos e artísticos da Televisão Brasil Central e Rádios AM/FM;
Ação 2304 - Produto Monitorado 30048: COBERTURA DE EVENTO REALIZADA / NÚMERO
2305 - Modernização e Atualização Técnica das Rádios AM/FM;
Ação 2305 - Produto Monitorado 32142: RÁDIO AM/FM MANTIDA E MODERNIZADA /PERCENTUAL
2306 - Modernização e Manutenção da Imprensa Oficial do Estado de Goiás;
Ação 2306 - Produto Monitorado: 30062: IMPRENSA OFICIAL MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL
3115 - Expansão do Sinal da TV Via Satélite e Via Terrestre, Edificações, Manutenção e sua Atualização Técnica.
Ação 3115 - Produto Monitorado: 32762: TV ANALÓGICA E DIGITAL MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL
PROGRAMAS DE GOVERNO
PROGRAMA: 1056 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM, TV BRASIL
CENTRAL E IMPRENSA OFICIAL
ÓRGÃO GESTOR: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
Programa 1056 - O programa 1056 tem por finalidade a adequação dos meios de comunicação do Estado de Goiás, que têm como intuito
principal levar ao conhecimento da sociedade, ou seja, ouvintes, telespectadores e clientes/usuários, todas as realizações do Governo
em benefícios à população Goiana.
Assim o programa também em 2018 enfrentou restrições orçamentárias, financeiras, intervenção e morosidade junto aos procedimentos
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licitatórios, bem como questionamentos de órgãos externos para consecução das metas físicas. Tais razões se deram pela especificidade
e diversidade das metas demandadas e alto investimento para sua implantação de suas aquisições, contratações, planos e projetos. Em
geral, o programa alcançou seu objetivo e muitas ações foram realizadas com sucesso.
Quanto ao monitoramento dos Produtos PPA 2016/2019, a Área de Planejamento da ABC realizou a verificação e alimentação
quadrimestral no SIPLAM (Sistema de Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais). Trata-se de um rastreamento
constante, tanto na apropriação das despesas finalísticas liquidadas no Siofi Net, bem como a distribuição dos valores financeiros e das
metas físicas estabelecidas.
O Programa -1056 – PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM, TV BRASIL
CENTRAL E IMPRENSA OFICIAL são monitorados e fazem parte dos Relatórios que compõem a Prestação de Contas Anual da Pasta.
Desta forma, imprescindível o correto lançamento dos dados, sob pena de ir de encontro ao PPA quadrienal.
Sobre apropriação de despesas, para efetivação das Notas de Empenho, esta rotina é realizada pelo Setor de Execução Orçamentária e
Financeira da ABC.
AÇÃO: 2303 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E VEICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DA TELEVISÃO BRASIL
CENTRAL E RÁDIOS AM/FM
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
REALIZAÇÕES
Ação 2303 - Produto Monitorado 32145: PROGRAMA DA TBC E RBC VEICULADO / NÚMERO
1. Empenhada em levar a todo Estado de Goiás um novo jornalismo, mais dinâmico e interativo a TBC, colocou no ar no dia 17/02/2018
um novo produto jornalístico, o programa Agronegócio, que apresenta notícias exclusivas do setor rural, do agronegócio, da agricultura
familiar e dos eventos do interior do Estado;
2. A TBC implantou no ar Boletins de notícias a cada hora, com duração de 10 minutos;
3. A RBC inovou ao publicar vídeos produzidos por ouvintes em suas redes sociais;
4. A TBC inovou ao fazer reprodução de vídeos com o próprio celular, dando mais agilidade à cobertura;
5. O Programa da RBC “O Mundo em Sua Casa” passou a ser transmitido ao vivo pelo Facebook;
6. A Nova TBC passou a transmitir o programa pedagógico “Goiás+Enem da TV”, o programa traz dicas para alunos que farão a prova do
Enem.
7. A cobertura dos fatos mais importantes do dia na nova TBC ganhou o reforço de mochilinks – estruturas portáteis, fáceis de transportar
e que permitem aos repórteres transmitir informações com agilidade maior;
8. As Rádios Boas Novas, de Firminópolis e Rádio União de Goiatuba, passaram a integrar a Rede Brasil Central de Rádio, para
transmissão do programa “O mundo em sua Casa”, assim como a rádio RCB de Campos Belos;
9. Os profissionais de jornalismo da TBC e RBC participaram de um treinamento de comunicação com o tema Media Training e Coach de
Comunicação;
10. A ABC inovou ao transmitir a programação da Rádio RBC FM 90,1 ao vivo pelo site do Diário Oficial;
11. A ABC formalizou uma parceria com a SSP/GO para expansão da comunicação da pasta, permitindo que os goianos tenham mais
acesso a informações das ações da SSP/GO;
12. A nova TBC lançou o TBC Online nas redes sociais, o formato permite agilidade na divulgação de informações úteis sobre a capital e
o interior do estado;
13. A nova TBC realizou debates entre os candidatos ao governo do Estado;
14. A TBC assinou convênio para veiculação do programa PGE EM PAUTA, com o objetivo de estreitar as relações institucionais de
modo a dar visibilidade às ações da PGE em prol do povo goiano;
15. A TBC exibiu a série jornalística – “Ditadura: Um passado sombrio”, sobre o período da ditadura militar no Brasil, a série começou a
ser exibida em 30/10/2018;
16. O programa “Sobre Todas as Coisas”, voltou a programação da TBC com novo nome: “Todas as coisas com Susete Amâncio”.
Transmitido toda segunda-feira às 19h e com a novidade de ter a presença em todas as edições, de uma atração musical;
17. Adquiridos 04 (quatro) iPads (sendo 03 para TBC e 01 para RBC AM/FM) objetivando o acesso a internet e conteúdos web, leitor de
livro digital, músicas, vídeos, jogos, entre outros e funcionando como uma plataforma audiovisual;
18. Contratada empresa especializada para prestação de serviços de armazenamento, transmissão com tecnologia via Streaming de
áudio e Vídeo em RTSP, RTMP, MPEG Dash e HLS, com tecnologia em HTMJ5.
OBSERVAÇÕES:
Como resultado da inovação da programação das emissoras de Rádio e Televisão da ABC destaca-se:
• A equipe da nova RBC conquistou todos os prêmios na categoria Radiojornalismo, na sétima edição do Prêmio Detran de Jornalismo. O
tema desta edição foi "Trânsito: Um gesto, uma vida";
• A equipe da nova RBC está entre os finalistas da 2ª edição do prêmio ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior) de Jornalismo 2018. A produtora Vânia Savioli, a repórter Riva Kran e o sonoplasta Marcus Leandro Nascimento estão entre os
três finalistas da categoria Rádio Regional com a reportagem "Pura Palhaçada: o compromisso da universidade com a transformação
social de crianças e adolescentes da região leste de Goiânia". O trabalho destes profissionais já enriqueceu o histórico da Rádio Brasil
Central com 8 prêmios, sendo 6 regionais e 2 nacionais;
• A Agência Brasil Central, autarquia de comunicação do governo de Goiás, por meio da TV e Rádio Brasil Central foi a grande vencedora
do 1º Prêmio Goiás Cooperativo de Jornalismo nas categorias de telejornalismo e radiojornalismo, faturando o primeiro lugar com seus
dois veículos de comunicação. A entrega da premiação foi durante o 5º Encontro de Jornalistas e Comunicadores de Cooperativas do
Estado de Goiás com reportagens de Juliana Diniz (TBC) e Karine Pinheiro (RBC). O tema para a abordagem das matérias foi
“Cooperativas e OCB-GO: 60 anos contribuindo com o desenvolvimento econômico e social de Goiás”;
• Jornalismo da TBC e RBC foi premiado no 4º Prêmio SINCOR-Goiás:
Para comemorar as realizações de 2018, o Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros no Estado de Goiás (SINCOR-
GO) realizou a entrega do 4º Prêmio SINCOR Goiás de Jornalismo;
• Em noite especial, jornalismo da Agência Brasil Central conquistou três prêmios:
O Sistema Brasil Central de Rádio, por meio dos apresentadores do Jornal falado O Mundo Em Sua Casa, foram os grandes vencedores
na categoria radiojornalismo, com o primeiro e segundo lugares do 2º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo, na noite de quarta-feira, 28, em
jantar festivo de confraternização da entidade;
• TBC fatura 3º lugar no 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo da OAB/RS;
• A TBC foi uma das vencedoras, com a série "Ditadura: um passado sombrio", que conquistou o terceiro lugar na categoria
documentário.
AÇÃO: 2304 - COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA TELEVISÃO BRASIL
CENTRAL E RÁDIOS AM/FM
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
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REALIZAÇÕES
Ação 2304 - Produto Monitorado 30048: COBERTURA DE EVENTO REALIZADA / NÚMERO
Foram realizadas 6389 (seis mil trezentos e oitenta e nove) coberturas de eventos jornalísticos pela Televisão Brasil Central e 152 (cento
e cinquenta e duas) coberturas de eventos jornalísticos pela Rádio Brasil Central AM/FM, totalizando 6.541 (seis mil quinhentos e
quarenta e uma) coberturas no ano de 2018.
As coberturas de fatos jornalísticos de interesse da comunidade e acompanhamento das atividades do Governo do Estado têm como o
objetivo alimentar os telejornais e demais programas locais da grade de programação da emissora, tais como:
• 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 em suas atividades.
Outros eventos:
• Cobertura da entrega de 640 casas no Residencial Nelson Mandela;
• Transmissão ao vivo da inauguração do Hospital do Servidor;
• Cobertura da Procissão do Fogaréu na cidade de Goiás;
• Cobertura da seleção brasileira na Copa do Mundo na Rússia;
• Transmissão ao vivo da 1ª etapa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas de Piloto, no Autódromo Internacional de Goiânia;
• A TBC realizou cobertura ao vivo no primeiro e segundo turno das eleições 2018, contando com a colaboração de mais de noventa
profissionais;
• Em novembro TBC promoveu debate entre candidatos à presidência da OAB-GO.
AÇÃO: 2305 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
REALIZAÇÕES
Ação 2305 - Produto Monitorado 32142: RÁDIO AM/FM MANTIDA E MODERNIZADA /PERCENTUAL
Conforme cronograma do Programa de Governo 2015/2018 a revitalização do Sistema RBC-AM (OC/OM/OT) e FM foram suspensos e
serão inseridos nos projetos para os próximos anos sendo:
• Reformar estrutura física do sistema RBC-AM (OC/OM/OT) e FM, com aquisição de equipamentos, saindo de 0 a 100% até 31/12/2019;
• Reformar e modernizar as Estações Transmissoras localizadas na Estação Fazenda Bananal (RBC);
• Contratar empresa para transporte de sinal da RBC, por fibra óptica, entre os estúdios e os Parques Transmissores;
• Reformar estrutura física dos Estúdios;
• Adquirir equipamentos para os estúdios da RBC AM e FM entre outros.
AÇÃO: 2306 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
REALIZAÇÕES
Ação 2306 - Produto Monitorado: 30062: IMPRENSA OFICIAL MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL
A Agência Brasil Central (ABC) juntamente com o projeto de digitalização da TBC, buscou também modernizar a Imprensa Oficial
oferecendo e criando mecanismos de melhoria constante na acessibilidade das publicações oficiais do Estado e de seus
clientes/usuários.
Assim, a Agência investiu recursos na automação do Diário Oficial do Estado com a contratação de Empresa especializada para
prestação de serviços de implantação de solução tecnológica para fins de gestão, recebimento, edição e publicação dos atos oficiais do
Diário Oficial Eletrônico do Estado de Goiás e em 2018 firmou contrato para manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução
implantada na ABC e atualizações de versões.
OBSERVAÇÕES
O valor anual do Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução implantada para a
automação do D.O. foi de R$779.500,00 (setecentos e setenta e nove mil e quinhentos reais) os quais em 2018 foram pagos nas
fontes/grupo de despesas 03 e 04 (33903984 e 44903984) respectivamente, oriundos dos recursos do Programa Apoio Administrativo.
AÇÃO: 3115 - EXPANSÃO DO SINAL DA TV, VIA SATÉLITE, VIA TERRESTRE, EDIFICAÇÕES E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA
ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
REALIZAÇÕES
Ação 3115 - Produto Monitorado: 32762: TV ANALÓGICA E DIGITAL MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL
Resultados significativos em 2018 para expansão do sinal da TBC:
1. Adquiridos 45 (quarenta e cinco) receptores/decodificadores digitais no padrão H264 em HD/SD para recepção dos sinais televisivos
da TBC, via satélite para as estações retransmissoras do Interior, totalizando um percentual de 64,29% (sessenta e quatro virgula vinte e
nove porcento) da meta prevista de habilitar as RTVs analógicas localizadas no interior à receber o sinal HDTV;
2. Instalados sistemas de recepção/transmissão em HDTV para implantação da RTVD em 11 (onze) Municípios;
3. Habilitadas 30 (trinta) localidades do interior de Goiás, das 56 (cinquenta e seis) solicitadas ao Ministério das Comunicações, a receber
o sinal digital;
4. A cidade de Rio Verde, no Sudoeste do Estado, passou a receber o sinal de alta definição da nova TBC;
5. Construído Fundo Infinito para receber o Cenário Virtual no Estúdio 3, compatíveis com HDTV;
6. Executados os 06 (seis) Projetos dos cenários físicos para apresentação dos programas produzidos pela TBC e;
7. Em funcionamento o sistema de Up-link no modo HDTV.
Vale ressaltar que com a aquisição dos receptores no modo digital (HD) a ABC passou a disponibilizar a sintonia de seus veículos de
comunicação TBC, RBC-FM e RBC-AM, através do satélite, para toda a América do Sul;
Outros destaques:
• Em andamento Projeto de Reforma e modernização da Estação Transmissora localizada no Morro do Mendanha (TBC);
• Foi concluído e instalado o grid para sustentação das câmeras utilizadas no Fundo Infinito do Estúdio 3.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1056 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM, TV BRASIL
CENTRAL E IMPRENSA OFICIAL

ÓRGÃO GESTOR: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

Como resultado da programação das emissoras de Rádio e Televisão da ABC destacam-se:
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A equipe da nova RBC conquistou todos os prêmios na categoria Radiojornalismo, na 7ª edição do Prêmio Detran de Jornalismo. O tema
desta edição foi “Trânsito: Um gesto, uma vida”.
A Agência Brasil Central, por meio da TBC e da RBC foi a grande vencedora do 1º Prêmio Goiás Cooperativo de Jornalismo nas
categorias de telejornalismo e radiojornalismo, faturando o primeiro lugar com seus dois veículos de comunicação.
Equipe de jornalismo da TBC ganhou em 2º lugar o 4º Prêmio SINCOR Goiás de Jornalismo, e equipe da RBC foi premiada em 3º lugar.
O Sistema Brasil Central de Rádio, por meio dos apresentadores do Jornal falado “O mundo em sua casa”, venceram em primeiro e
segundo lugar o 2º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo.
A TBC venceu em terceiro lugar o 35º PrÊmio Direitos Humanos de Jornalismo, com a série “Ditadura: um passado sombrio”, na
categoria documentário.
AÇÃO: 2303 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E VEICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DA TELEVISÃO BRASIL CENTRAL
E RÁDIOS AM/FM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Resultados alcançados com a Atualização Técnica e veiculação da TBC e RBC AM/FM em 2018:
TBC:
1. Adquiridos 04 (quatro) iPads (sendo 03 para TBC e 01 para RBC AM/FM) objetivando o acesso a internet e conteúdos web, leitor de
livro digital, músicas, vídeos, jogos, entre outros e funcionando como uma plataforma audiovisual;
2. Contratada empresa especializada para prestação de serviços de armazenamento, transmissão com tecnologia via Streaming de áudio
e Vídeo em RTSP, RTMP, MPEG Dash e HLS, com tecnologia em HTMJ5;
3. Colocados no ar em 2018 os seguintes programas: Programa Agronegócio, que apresentou notícias exclusivas do setor rural, do
agronegócio, da agricultura familiar e dos eventos do interior do Estado; Programa Pedagógico Goiás+Enem da TV, trazendo dicas para
alunos que farão a prova do Enem; Série jornalística – Ditadura: Um passado sombrio e o Programa Sobre Todas as Coisas que voltou a
programação da TBC com novo nome: Todas as coisas com Susete Amâncio;
4. A TBC implantou no ar Boletins de notícias a cada hora, com duração de 10 minutos; inovou ao publicar vídeos produzidos por
ouvintes em suas redes sociais e inovou ao fazer reprodução de vídeos com o próprio celular, dando mais agilidade á cobertura;
5. Lançado o TBC Online nas redes sociais, cujo formato permitiu agilidade na divulgação de informações úteis sobre a capital e o interior
do estado;
6. Realizada locação de Unidade Móvel de Jornalismo e de Blocos de Banca e Serviços Técnicos Operacionais;
7. Realização, pela primeira vez na nova TBC, debates entre os candidatos ao governo do Estado nas eleições 2018;
8. Cobertura Oficial e exclusiva da nova TBC durante a preparação da seleção e da Copa da Rússia 2018;
9. A TBC assinou convênio para veiculação do programa PGE EM PAUTA, com o objetivo de estreitar as relações institucionais de modo
a dar visibilidade às ações da PGE em prol do povo goiano;
RÁDIOS AM/FM
10. O Programa da RBC “O Mundo em Sua Casa” passou a ser transmitido ao vivo pelo Facebook;
11. Realizadas parcerias com Rádios do Interior ( Rádio Líder FM - Bonfinópolis; Rádio Serra da Mesa - Minaçu; Rádio Boas Novas -
Firminópolis; Rádio RCB - Campos Belos e Rádio União 98,7 - Goiatuba ) para transmissão do programa “O mundo em sua Casa”;
12. A programação da Rádio RBC FM 90,1 passou a ser transmitida ao vivo pelo site do Diário Oficial;
13. Os profissionais de jornalismo da TBC e RBC participaram de um treinamento de comunicação com o tema Media Training e Coach
de Comunicação.

OBSERVAÇÕES
Como resultado da inovação da programação das emissoras de Rádio e Televisão da ABC destaca-se:
• A equipe da nova RBC conquistou todos os prêmios na categoria Radiojornalismo, na sétima edição do Prêmio Detran de Jornalismo. O
tema desta edição foi "Trânsito: Um gesto, uma vida";
• A equipe da nova RBC está entre os finalistas da 2ª edição do prêmio ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino
Superior) de Jornalismo 2018. A produtora Vânia Savioli, a repórter Riva Kran e o sonoplasta Marcus Leandro Nascimento estão entre os
três finalistas da categoria Rádio Regional com a reportagem "Pura Palhaçada: o compromisso da universidade com a transformação
social de crianças e adolescentes da região leste de Goiânia". O trabalho destes profissionais já enriqueceu o histórico da Rádio Brasil
Central com 8 prêmios, sendo 6 regionais e 2 nacionais;
• A Agência Brasil Central, autarquia de comunicação do governo de Goiás, por meio da TV e Rádio Brasil Central foi a grande vencedora
do 1º Prêmio Goiás Cooperativo de Jornalismo nas categorias de telejornalismo e radiojornalismo, faturando o primeiro lugar com seus
dois veículos de comunicação. A entrega da premiação foi durante o 5º Encontro de Jornalistas e Comunicadores de Cooperativas do
Estado de Goiás com reportagens de Juliana Diniz (TBC) e Karine Pinheiro (RBC). O tema para a abordagem das matérias foi
“Cooperativas e OCB-GO: 60 anos contribuindo com o desenvolvimento econômico e social de Goiás”.
• Jornalismo da TBC e RBC foi premiado no 4º Prêmio SINCOR-Goiás
Para comemorar as realizações de 2018, o Sindicato dos Corretores e Empresas Corretoras de Seguros no Estado de Goiás (SINCOR-
GO) realizou a entrega do 4º Prêmio SINCOR Goiás de Jornalismo.
• Em noite especial, jornalismo da Agência Brasil Central conquistou três prêmios
O Sistema Brasil Central de Rádio, por meio dos apresentadores do Jornal falado O Mundo Em Sua Casa, foram os grandes vencedores
na categoria radiojornalismo, com o primeiro e segundo lugares do 2º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo, na noite de quarta-feira, 28, em
jantar festivo de confraternização da entidade.
• TBC fatura 3º lugar no 35º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo da OAB/RS
• A TBC foi uma das vencedoras, com a série "Ditadura: um passado sombrio", que conquistou o terceiro lugar na categoria
documentário.
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AÇÃO: 2304 - COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA TELEVISÃO BRASIL CENTRAL
E RÁDIOS AM/FM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 6.389 (seis mil trezentos e oitenta e nove) coberturas de eventos jornalísticos pela Televisão Brasil Central e 152 (cento
e cinquenta e duas) coberturas de eventos jornalísticos pela Rádio Brasil Central AM/FM, totalizando 6.541 (seis mil quinhentos e
quarenta e uma) coberturas no ano de 2018.
As coberturas de fatos jornalísticos de interesse da comunidade e acompanhamento das atividades do Governo do Estado têm como o
objetivo alimentar os telejornais e demais programas locais da grade de programação da emissora, tais como:
• 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 em suas atividades.

OBSERVAÇÕES
Outros eventos:
• Cobertura da entrega de 640 casas no Residencial Nelson Mandela.
• Transmissão ao vivo da inauguração do Hospital do Servidor.
• Cobertura da PROCISSÃO DO Fogaréu na cidade de Goiás.
• Cobertura da seleção brasileira na Copa do Mundo na Rússia.
• Transmissão ao vivo da 1ª etapa do Campeonato Centro-Oeste de Marcas de Piloto, no Autódromo Internacional de Goiânia.
• A TBC realizou cobertura ao vivo no primeiro e segundo turno das eleições 2018, contando com a colaboração de mais de noventa
profissionais.
• Em novembro TBC promoveu debate entre candidatos à presidência da OAB-GO.
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AÇÃO: 2305 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Dentre as ações realizadas em 2018 destacam-se:
1. Adquiridos 02 (dois) receptores/decodificador para a Rádio AM (OM/OC/OT);
2. Concluída Reforma da estrutura física do Estúdio AM.

OBSERVAÇÕES
Não foi possível realizar a reforma do Sistema RBC-AM(OC/OM/OT) conforme cronograma do Programa de Governo 2015/2018 e a
revitalização do Sistema RBC-AM (OC/OM/OT) e FM está prevista para o ano de 2019, conforme descrito abaixo:
- Reformar estrutura física do sistema RBC-AM (OC/OM/OT) e FM, com aquisição de equipamentos, saindo de 0 a 100% até 31/12/2019;
-Reformar e modernizar as Estações Transmissoras localizadas na Estação Fazenda Bananal (RBC );
-Contratar empresa para transporte de sinal da RBC, por fibra óptica, entre os estúdios e os Parques Transmissores;
-Reformar estrutura física dos demais Estúdios;
-Adquirir equipamentos para os estúdios da RBC AM e FM e;
-Contratar empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas transmissores e irradiantes.
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AÇÃO: 2306 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Dentre as ações previstas para 2018, destacam-se:
1. Contratada empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução implantada
na ABC e atualizações de versões de solução tecnológica para fins de gestão, recebimento, edição e publicação dos atos oficiais do
Diário Oficial Eletrônico do Estado de Goiás.
2. Adquiridos os 10 (dez) computadores com tecnologia mais avançada para a Imprensa Oficial.

OBSERVAÇÕES
A Agência Brasil Central (ABC) juntamente com o projeto de digitalização da TBC, buscou também modernizar a Imprensa Oficial
oferecendo e criando mecanismos de melhoria constante na acessibilidade das publicações oficiais do Estado e de seus
clientes/usuários.
Assim, a Agência investiu recursos na automação do Diário Oficial do Estado com a contratação de Empresa especializada para
prestação de serviços de implantação de solução tecnológica para fins de gestão, recebimento, edição e publicação dos atos oficiais do
Diário Oficial Eletrônico do Estado de Goiás, incluindo manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução implantada na ABC e
atualizações de versões.

369



AÇÃO: 3115 - EXPANSÃO DO SINAL DA TV, VIA SATÉLITE, VIA TERRESTRE, EDIFICAÇÕES E SUA
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Resultados significativos em 2018 para expansão do sinal da TBC:
1. Adquiridos 45 (quarenta e cinco) receptores/decodificadores digitais no padrão H264 em HD/SD para recepção dos sinais televisivos
da TBC, via satélite para as estações retransmissoras do Interior, totalizando um percentual de 64,29% (sessenta e quatro virgula vinte e
nove porcento) da meta prevista de habilitar as RTVs analógicas localizadas no interior à receber o sinal HDTV;
2. Instalados sistemas de recepção/transmissão em HDTV para implantação da RTVD em 11 (onze) Municípios;
3. Habilitadas 30 (trinta) localidades do interior de Goiás, das 56 (cinquenta e seis) solicitadas ao Ministério das Comunicações, a receber
o sinal digital;
4. A cidade de Rio Verde, no Sudoeste do Estado, passou a receber o sinal de alta definição da nova TBC;
5. Construído Fundo Infinito para receber o Cenário Virtual no Estúdio 3, compatíveis com HDTV;
6. Executados os 06 (seis) Projetos dos cenários físicos para apresentação dos programas produzidos pela TBC e;
7. Em funcionamento o sistema de Up-link no modo HDTV.
Vale ressaltar que com a aquisição dos receptores no modo digital (HD) a ABC passou a disponibilizar a sintonia de seus veículos de
comunicação TBC, RBC-FM e RBC-AM, através do satélite, para toda a América do Sul;

OBSERVAÇÕES
Outros destaques:
• Em andamento Projeto de Reforma e modernização da Estação Transmissora localizada no Morro do Mendanha (TBC);
• Concluído e instalado o grid para sustentação das câmeras utilizadas no Fundo Infinito do Estúdio 3.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Ridoval Darci Chiareloto (Janeiro a Novembro) - Carlos Roberto Peixoto (Novembro a Dezembro)

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A AGR tem por objetivo institucional o exercício do poder regulatório de forma autônoma, assegurando o equilíbrio entre o poder público,
usuários e operadores dos serviços, quais sejam: transporte intermunicipal de passageiros, infraestrutura de terminais rodoviários e bens
desestatizados, energia elétrica (Convênio Aneel), gás canalizado, saneamento básico, ouvidoria ao usuário e o acompanhamento e
fiscalização dos contratos referente as parcerias público privadas, OS e OSCIP.

2.2 Legislação
Legislação Estadual: nº 13.550/99 (criação da Agência), nº 13.569/99 (dispõe sobre o funcionamento da AGR), Decreto nº 8.498/15
(Regulamento da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos -AGR), e, demais Leis Federais,
Estaduais, Decretos Estaduais e Resoluções concernentes as áreas de atuação da Agência.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Ao longo do exercício 2018 foram implementadas diversas ações no sentido de promover o aumento da qualidade de serviços públicos
regulados, controlados e fiscalizados pela AGR ao cidadão-usuário, algumas de destaque:
-Serviços Públicos/Ouvidoria AGR: buscar a promoção da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos via ações de ouvidoria por todo
o território do Estado de Goiás, através do Programa Governo Junto de Você,
- Mediação de conflitos, audiências de conciliação, instrução e orientações,
-Desenvolvimento e Modernização da Agência: elaboração e desenvolvimento de projeto de software, em linguagem JAVA, para
disponibilizar ao cidadão-usuário de serviços públicos os serviços eletrônicos remotos por meio do Sistema Eletrônico de Ouvidoria da
AGR versão 2.0 _ e-Ouvidoria v.2.0.,
-Incremento de ações de conscientização e promoção da melhoria do atendimento, por meio da melhoria da infraestrutura do contact
center 0800 da AGR para atendimento de reclamações, denúncias, dúvidas, procedimentos e sugestões,
- Expansão dos canais de relacionamento e atendimento por meio do lançamento do ´´WhastApp Ouvidoria AGR´´,
- Aumento da capacidade de arrecadação e recuperação de débitos cadastrados em dívida ativa (Refinanciamento de dívidas -Refiz
AGR),
-Eventos de capacitação e treinamentos, via Escola de Governo (parceria ENAP, Escola Nacional de Administração Pública), seminários,
congressos, etc.
-Capacitação de servidores, distribuídos em 20 (vinte) cursos totalizando 244(duzentos e quarenta e quatro) servidores assistidos com
promoção, prevenção e controle de saúde, com os mesmos tendo um melhor aproveitamento em suas respectivas áreas de atuação,
-Infraestrutura e Apoio Logístico: ações de reparo, manutenção e modernização da infraestrutura administrativa e tecnológica da Agência,
-Expansão do link de tráfego de dados, contratos de telefonia móvel, fixa e 0800 para o atendimento cidadão-usuário de todo Estado de
Goiás em ligações de origem fixa e móvel),
-Prestação de serviços de tecnologia da informação, concernentes a modelagem, diagnóstico, redesenho e automação dos processos
para sistemas junto as áreas finalísticas da AGR,
-Implantação de equipe de desenvolvimento/programação para projetos de softwares da Agência,
-Implantação da funcionalidade de Registro de Empresas do Cadastro Específico do INSS (CEI) no Portal de Serviços Eletrônicos da
AGR;
-Elaboração de projetos para prestação de serviços de instalação e manutenção de equipamentos do sistema de combate a incêndio nos
imóveis da AGR (sistema detecção de fumaça e de alarme de incêndio endereçável, detectores de fumaça, módulos de alarmes,
botoeiras, sinalização áudio visual de alarme, luminárias de emergência, hidrantes, extintores, projetos de engenharia, certificado de
conformidade, e manutenção de toda rede de segurança contra incêndio),
-Manutenção em toda rede de ar condicionado (split, VRF) nos imóveis e dependências da AGR,
- Serviços Públicos: Regulação, Controle e Fiscalização da prestação de serviços de energia elétrica, geração e distribuição, através de
contrato de metas junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL,
-Adequação do planejamento anual definido conjuntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com o objetivo de
avaliar o cumprimento pelas Distribuidoras das normas do setor elétrico garantido a regularidade dos indicadores de qualidade do serviço.
As fiscalizações eventuais atendem as demandas dos órgãos Estaduais relativas a qualidade da prestação dos serviços aos
consumidores,
As fiscalizações são realizadas por acompanhamento mensal (fiscalização desk audit) que culminam em relatórios de fiscalização
semestrais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a preservação dos investimento realizados pelo Governo do
Estado,
-Serviços Públicos/Contabilidade Regulatória sobre os entes fiscalizados (OS, OSCIP), a gestão desenvolveu relatórios que apontam os
dados tratados pela gerência e as irregularidades encontradas, denominadas "não conformidades". Após a apreciação das justificativas
apresentas pelos contratados, caso não sejam sanadas, são instaurados processos administrativos através de autos de infração. Os
quais seguem o trâmite da Agência por meio da Câmara de Julgamento e Conselho Regulador, além de relatados ao órgão contratante
do serviço,
-Serviços Públicos/Fiscalização e controle sobre os bens desestatizados: Vistorias realizadas nas concessões (Centro de Convenções de
Goiânia, TRP de Goiânia, Subterminal de Campinas e TRP de Anápolis) ao longo do exercício de 2018. A equipe técnica, composta por
engenheiros, fiscalizam a realização e qualidade de obras de reparo e manutenção feitas pelas concessionárias responsáveis pela gestão
do bem público,
- Regulação, controle e fiscalização da estrutura física de bens públicos concedidos (Centro de Convenções de Goiânia, Ginásio Goiânia
Arena, Rodoviárias de Goiânia, campinas e centro,
- Serviços e Bens Públicos -Nos Terminais Rodoviários do interior, de 71 TRP’s fiscalizados, 14 atenderam às solicitações de reparos e
melhorias, 5 passaram por reformas parciais e a maioria melhorou os trabalhos de limpeza e conservação. Quanto às OS’s, no que se
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refere à vistoria predial, todas realizaram ou estão realizando obras de reformas e pinturas, além de serviços de manutenção e
conservação. Além da questão predial, a área de Bens Desestatizados também é responsável pelo monitoramento dos indicadores de
desempenho e qualidade que demonstram que, em comparação com o primeiro quadrimestre do ano de 2017, houveram melhorias na
qualidade do atendimento, embora em algumas unidades tenha havido diminuição da quantidade de pacientes atendidos devido à
mudança de perfil de atendimento, o que definiu os casos a serem atendidos em cada unidade e a contra referência para as unidades de
assistência primárias de casos de menor complexidade,
- Serviços Públicos/Fiscalização de transporte de passageiros intermunicipal: em relação à Ação nº 5313 - "Veículo fiscalizado pela AGR",
o pretendido é tornar o sistema de transporte intermunicipal cada vez mais seguro e profissional, uma vez que em todas as abordagens
são verificados itens de segurança e documentação obrigatória. Assim, visamos a diminuição do transporte irregular e das irregularidades
cometidas pelos autorizatários do sistema, bem como, quanto maior o número de abordagens, maior visibilidade para a Agência junto à
população a autoridade da manutenção e busca por um sistema de transporte de qualidade a população do Estado de Goiás,
-Serviços Públicos de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário: as ações tem por foco o nº de Sistemas Fiscalizados, o tipo de
fiscalização e os Resultados/Benefícios esperados. Houveram ações de fiscalização regular, e ações de cumprimento de determinação
judicial, para averiguação da melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários. Não poluição dos mananciais, melhor
conservação da estruturas/instalações do SES, sistema de Esgotamento Sanitário, com menor impacto futuro nas tarifas, decorrente de
recuperações que venha a ser evitadas ou minimizadas),fiscalização de Retorno em SAA, Sistema de Abastecimento de Água,
verificação do cumprimento de Termos de Notificação já emitidos (correção de problemas detectados anteriormente), melhor qualidade
dos serviços prestados aos usuários, melhor conservação da estruturas/instalações do SAA (menor impacto futuro nas tarifas, decorrente
de recuperações que venha a ser evitadas ou minimizadas).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Os instrumentos de planejamento, encabeçado pelo modelo orçamentário brasileiro definido legalmente, é composto do Plano Plurianual
– PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, entretanto cada área responsável por sua respectiva
ação utiliza outros mecanismos de planejamento.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Áreas fiscalizatórias utilizaram-se de indicadores técnicos específicos para construirem seus dados referenciais. Indicadores em planilhas
que fornecem informações sobre quantidade de fiscalizações, tipos de fiscalizações, autos de infração, termos circunstanciados,
relatórios de viagem de fiscalização e outros indicadores relativos a atividade fim. Áreas administrativas utilizaram prioritariamente marcos
para elaboração de projetos, desenho de processos, discussões e reuniões para resoluções de problemas (inerentes a toda Agência),
desenho das etapas de desenvolvimentos e melhorias. Para área de desenvolvimento e modernização tecnológica foram utilizados
programas e aplicações de TI para acompanhamento de tarefas, testes e indicadores de suporte e outras ferramentas de gestão de TI.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2104 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Até o presente momento este produto se encontra em procedimento licitatório aguardando recursos para prosseguimento do mesmo.
Processo 201800029002618.
AÇÃO: 2105 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS, PARCERIAS E
INVESTIMENTOS (OS, OSCIP E PPP)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Resultados alcançados:
Durante vistorias realizadas nas concessões (Centro de Convenções de Goiânia, TRP de Goiânia, Subterminal de Campinas e TRP de
Anápolis)no primeiro quadrimestre de 2018, o engenheiro responsável pela fiscalização verificou que obras de reparo e manutenção
foram feitas pelas concessionárias e outras encontram-se em andamento.
Nos Terminais Rodoviários do interior, de 71 TRP’s fiscalizados, 14 atenderam às solicitações de reparos e melhorias, 5 passaram por
reformas parciais e a maioria melhorou os trabalhos de limpeza e conservação.
Quanto às OS’s, no que se refere à vistoria predial, todas realizaram ou estão realizando obras de reformas e pinturas, além de serviços
de manutenção e conservação.
Além da questão predial, a Gerência de Bens Desestatizados também é responsável pelo monitoramento dos indicadores de
desempenho e qualidade que demonstram que, em comparação com o primeiro quadrimestre do ano de 2017, houve melhoria na
qualidade do atendimento, embora em algumas unidades tenha havido diminuição da quantidade de pacientes atendidos devido à
mudança de perfil de atendimento, o que definiu os casos a serem atendidos em cada unidade e a contra referencia para as unidades de
assistência primárias de casos de menor complexidade.
AÇÃO: 2106 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR
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U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Relata a Gerência de Contabilidade Regulatória que as fiscalizações econômico-financeiras dos delegatários realizadas pela
AGR/Gerência de Contabilidade Regulatória no primeiro quadrimestre de 2018 (conforme MEMORANDO Nº 20/2018 - GECR) resultaram
na melhoria da prestação dos serviços públicos para os usuários do Estado de Goiás e ainda, no atendimento dos princípios da
transparência, continuidade e modicidade tarifária.
AÇÃO: 2390 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Através do atendimento ao cidadão/consumidor na ouvidoria da AGR tem como característica principal o fato de ser um órgão integrante
da Administração Pública, usando a reclamação como garantia do controle interno dos serviços públicos regulados pelo Estado de Goiás.
Representa o cidadão na qualidade de usuário e na defesa de seus direito, de dirimir, no âmbito administrativo, as divergências entre as
empresas prestadoras de serviços públicos, bem assim entre esses prestadores e seus usuários. Ademais, fundamentada na demanda
resultante dessas tratativas, o atendimento na ouvidoria da AGR colabora internamente para a correção de procedimentos ineficientes
visando o aprimoramento dos processos regulatórios da Agência Reguladora.
O atendimento através do programa Ouvidoria Itinerante, tem como escopo levar a Ouvidoria a todas as regiões do Estado, visando a
interiorização e a disseminação desse meio de comunicação entre a sociedade e a AGR, bem como os benefícios decorrentes dessa
comunicação. A AGR aproveitará o momento para divulgar suas ações e esclarecer dúvidas sobre o papel da Agência Reguladora
Estadual perante a sociedade, usuários e consumidores dos serviços públicos regulados, controlados e fiscalizados pela AGR

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2110 - CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Em que se relaciona as ações de capacitação em regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos a Gerência de Gestão de
Pessoas da AGR informa que o resultado desta ação neste quadrimestre foi a capacitação de 42 (quarenta e dois) servidores,
distribuídos em 20 (vinte) cursos tendo um melhor aproveitamento em suas respectivas áreas de atuação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2120 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Resultados até o momento sem entregas em virtude de que os processos que foram abertos para o alcance destes resultados ainda não
foram conclusos. Destaca-se que a maior parte se encontra com restrições orçamentárias, de modo que ainda não foram realizadas as
licitações e contratações para execução de serviços e aquisições.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2202 - FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Não foi realizada a atividade de fiscalização de recursos minerais devido a retirada da competência da AGR pela Lei 18.677 de 26 de
novembro de 2014, conforme informação da Gerência de Recursos Hídricos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2237 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
As fiscalizações realizadas pela AGR cumprem o planejamento anual definido conjuntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica
– ANEEL, com o objetivo de avaliar o cumprimento pelas Distribuidoras das normas do setor elétrico garantido a adequação dos
indicadores de qualidade do serviço. As fiscalizações eventuais têm como objetivo atender as demandas dos órgãos Estaduais relativas a
qualidade da prestação dos serviços aos consumidores.
AÇÃO: 2238 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
As fiscalizações realizadas pela AGR na Geração de Energia Elétrica cumprem o planejamento anual definido conjuntamente com a
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com o objetivo de avaliar o cumprimento pelos agentes das normas do setor elétrico e
garantir a segurança e os níveis adequados de performance na geração de energia elétrica.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2240 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
-08 e 09/02/18 Aparecida de Goiânia (SAA* e SES**) 3 SISTEMAS FISCALIZADOS: Ampliação dos sistemas - determinação do Tribunal
de Justiça - Cumprimento de determinação do TJ. Avaliação do andamento das obras e expansão dos sistemas de água e esgoto.
Acesso da população aos serviços.
-19 a 23/02/18 - Rio Verde, Montividiu, Aparecida do Rio Doce, Lagoa Santa 4 SISTEMAS FISCALIZADOS: Melhor qualidade dos
serviços prestados aos usuários. Não poluição dos mananciais. Melhor conservação da estruturas/instalações do SES (menor impacto
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futuro nas tarifas, decorrente de recuperações que venha a ser evitadas ou minimizadas) E Caçu, Itajá e Ouroana 3 SISTEMAS
FISCALIZADOS:Verificação do cumprimento de Termos de Notificação já emitidos (correção de problemas detectados anteriormente).
Melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. Melhor conservação da estruturas/instalações do SAA (menor impacto futuro nas
tarifas, decorrente de recuperações que venha a ser evitadas ou minimizadas)
-05 a 09/03/18 Acreúna, Gouvelândia, Jataí, Naveslândia e Caiapônia 5 SISTEMAS FISCALIZADOS:Verificação do cumprimento de
Termos de Notificação já emitidos (correção de problemas detectados anteriormente). Melhor qualidade dos serviços prestados aos
usuários. Melhor conservação da estruturas/instalações do SAA (menor impacto futuro nas tarifas, decorrente de recuperações que
venha a ser evitadas ou minimizadas)
-Santa Helena (SAA e SES), Quirinópolis, Acreúna 3 SISTEMAS FISCALIZADOS: Melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários.
Não poluição dos mananciais. Melhor conservação da estruturas/instalações do SES (menor impacto futuro nas tarifas, decorrente de
recuperações que venha a ser evitadas ou minimizadas)
-09 a 13/04/18 Anápolis, Silvânia, Santo Antonio do Descoberto, Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso de Goiás e Novo Gama 7
SISTEMAS FISCALIZADOS: Melhor qualidade dos serviços prestados aos usuários. Não poluição dos mananciais. Melhor conservação
da estruturas/instalações do SES (menor impacto futuro nas tarifas, decorrente de recuperações que venha a ser evitadas ou
minimizadas)

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2323 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Ação nº 5313 - "Veículo fiscalizado pela AGR" o pretendido é tornar o sistema de transporte intermunicipal cada vez mais seguro e
profissional, uma vez que em todas as abordagens são verificados itens de segurança e documentação obrigatória. Assim, visamos a
diminuição do transporte irregular e das irregularidades cometidas pelos autorizatários do sistema, bem como, quanto maior o número de
abordagens, maior visibilidade para a Agência junto à população.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

José Carlos Siqueira

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
Buscando permanentemente a superação das expectativas dos Usuários e melhoria continua no atendimento e objetivando um bom
relacionamento com os prestadores, foram implantadas várias ações:
A primeira etapa da obra do Hospital do Servidor Publico foi entregue com o serviço ambulatorial em funcionamento. A construção possui
oito blocos, com 24 mil m² de área construída.
Posse da nova diretoria, que passa a ser constituída por José Carlos Siqueira (Presidente), Fernando Xavier (Diretor de Gestão,
Planejamento e Finanças), Adair Moreira de Assis (Diretor de Saúde), Lívio Roberto Barreto (Diretor de Assistência ao Servidor) e
Donizetti Santos (Chefia de Gabinete).
Concluída a obra do Posto de Atendimento de Posse, 90% da manutenção do prédio do Ipasgo localizado em Campinas.
Consolidação da Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial, com a realização de mais de 3 mil consultas mensalmente.
Retomado o processo de credenciamento da rede com a publicação de Edital para hospital, banco de sangue, clínica de
cancerologia/oncologia, clínica de imagem, clínica de métodos gráficos, laboratório de análises clínicas.
Implementado o sistema de controle para laboratórios e clínicas que realizam exames dentro da rede credenciada do IPASGO.
Retomada de atendimento nos serviços de urgência e emergência do Instituto Goiano de Pediatria, reforçando o atendimento na
especialidade.
O portal do IPASGO ganhou um novo desenho, proporcionando ao usuário e aos prestadores de serviço a otimização do acesso às
informações e serviços oferecidos.
Acesso telefônico gratuito à central de teleatendimento do Ipasgo (0800) para ligações originadas por telefone celular.
Projeto inclusão digital para melhor idade: Orientação quanto ao uso dos recursos tecnológicos por meio de palestras destinadas aos
usuários IPASGO Saúde.
Divulgação dos Programas de Ação Preventiva em diversos órgãos do Estado.
Implantação do Cadastro de Convênios, módulo do novo sistema de Convênios do IPASGO.
Reestruturação do cadastro de portabilidade entre planos para o IPASGO.
Parametrização de bloqueios e exclusões de Usuários.
Viabilização da entrega de DVDs contendo as faturas digitalizadas no interior.
Desenvolvimento do novo sistema de Prestadores.
Adequação do sistema de apresentação de faturas para receber contas de anestesia junto com as contas hospitalares.
Implantação do sistema Tableau, para Inteligência de Negócios (BI).
Desde de agosto de 2018, as guias de quimioterapia e radioterapia são zeradas para os usuários em qualquer prestador credenciado ao
Instituto.
Implantação de um novo Sistema de Postagens (SIGEP-WEB), eliminando assim, o controle manual.
Celebração de convênios com a OVG (Organização de Voluntárias de Goiás), e com 11 municípios do Estado.
Manutenção no projeto de automação SAAT (Sistema de Emissão de Guias), onde novos campos foram inseridos para maior controle
das guias emitidas, fornecendo mais informações e confiabilidade ao usuário final.
Disponibilização da solicitação e emissão da Declaração de Saúde no Portal IPASGO.
Integração dos dados do Sistema IPASGO de Saúde Ocupacional com o BI da SEGPLAN, por meio de webservices (online), para
oferecer informações consolidadas do programa de Exames Médicos Periódicos do Estado, gerenciado pela GESPRE.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O IPASGO é 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 ISO 9001, O SGQ utiliza
softwares específicos que auxiliam na padronização e controle da documentação da qualidade, na 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;
Com base na gestão de risco o IPASGO busca controlar ações para abordar riscos e oportunidades com apoio de software específico em
fase de implantação.
Paralelamente, além da utilização dos instrumentos legais como PPA/LOA, também utiliza-se o Planejamento Estratégico, onde por meio
da 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.
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3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Monitorados:
Índice de satisfação do usuário em relação ao atendimento administrativo - Periodicidade – Mensal;
Índice de erros por processos - Periodicidade – Mensal;
Número de processos judiciais - - Periodicidade – Mensal;
Índice de processos revisados no ano - - Periodicidade – Anual;
Percentual desistência consultas agendadas - Periodicidade - Mensal
Médicos credenciados por 1000 usuários (PPA) - Periodicidade - Anual
Leitos disponibilizados por 1000 usuários por ano (PPA) - Periodicidade - Anual
Consultas por usuário do IPASGO (PPA) - 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 (Consulta, Exames, GTA e Odontologia) - Periodicidade – Mensal;
Índice de utilização - Periodicidade – Mensal;
Tempo médio de permanência internação - Periodicidade – Mensal;
Índice de solicitações que apresentam inconsistência - Periodicidade – Mensal;
Índice de atendimento dos fornecedores - Periodicidade – Mensal;
Índice de satisfação dos funcionários servidores e terceirizados - Periodicidade – Bianual;
Despesa 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;
Indicador de transparência - Periodicidade – Mensal;
Número de ações estratégicas finalizados no período - Periodicidade – Mensal;
Número de processos judiciais por área - Periodicidade – Mensal;
Índice de processos revisados no ano - Periodicidade – Anua;l
Índice de rotatividade servidores efetivos e terceirizados - Periodicidade – Mensal;
Número de afastamentos servidores efetivos e terceirizados (por motivo) - Periodicidade – Mensal;
Fase de Desenvolvimento :
Índice de qualidade da rede credenciada;
Valor gasto com pagamento de processos judicias.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1057 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS USUÁRIOS DO IPASGO

ÓRGÃO GESTOR: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

Inauguração da primeira etapa do Hospital do Servidor Público com o serviço ambulatorial em funcionamento. A implantação dos serviços
segue o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde, de forma gradativa. Nesta primeira etapa, profissionais de sete especialidades
fazem atendimento aos usuários com agendamento prévio. Mais de 1.000 consultas estão sendo realizadas mensalmente.
Consolidação da Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial, equipe de 35 médicos atendem de segunda a sexta, em especialidades
médicas e sub especialidades da pediatria. O serviço se consolida com a realização de mais de 3 mil consultas mensalmente.
Credenciamento de Hospitais, dentro do Termo de Ajuste de Conduta assinado com o Ministério Público de Goiás, o IPASGO retomou o
processo de credenciamento de sua rede com a publicação dos seguintes Editais:
- Edital de Credenciamento 01/2018 - hospital.
- Edital de Credenciamento 02/2018 - banco de sangue, clínica de cancerologia/oncologia, clínica de imagem, clínica de métodos
gráficos, laboratório de análises clínicas.
- Edital de Credenciamento 03/2018 - UTI móvel terrestre tipo D.
A Central de Saúde Preventiva, deu Início a oficinas com técnicas de respiração para integrantes do programa IPASGO Melhor Idade.
A Gerência de Planejamento e Sistemas de Informação em parceria com a Gerência de Ação Preventiva, ofereceu um programa especial
para as Usuários na terceira idade aprenderem novas tecnologias.
Divulgação dos programas de Ação Preventiva em órgãos do Estado de Goiás.
Retomada de atendimento nos serviços de urgência e emergência do Instituto Goiano de Pediatria, reforçando o atendimento na
especialidade. Além do IGOPE, o Hospital Infantil de Campinas e o Hospital da Criança atendem aos casos de internação.
Portal do IPASGO ganhou um novo desenho, o objetivo foi proporcionar ao usuário e aos prestadores de serviço do o acesso direto às
informações e serviços oferecidos pela internet.
Isenção do tratamento contra o câncer. As guias de quimioterapia e radioterapia são zeradas para os usuários em qualquer prestador
credenciado ao Instituto.
Acesso telefônico gratuito à central de teleatendimento do IPASGO (0800) para ligações originadas por telefone celular.
Um novo sistema de Convênios do IPASGO está sendo estruturado, visando maior gerenciamento e controle dos contratos estabelecidos
entre o IPASGO e prefeituras ou demais entidades.
Reestruturação do cadastro de portabilidade entre planos para o IPASGO, utilizando o sistema SEI.
Parametrização de bloqueios e exclusões de Usuários, com a parametrização os períodos podem ser alterados por meio de
funcionalidade específica.
Viabilização da entrega de DVDs contendo as faturas digitalizadas no interior, o que otimiza o processo, eliminando assim os atrasos na
auditoria de contas.
A reestruturação do processo de atendimento presencial, agilizou em mais de 70% o atendimento aos usuários.
AÇÃO: 2307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
A coordenação de Engenharia e Arquitetura do IPASGO, dando continuidade aos projetos do ano anterior, entregou a primeira etapa da
obra do Hospital do Servidor Público.
Concluída construção do Posto de Atendimento de Posse.
Manutenção do prédio de Campinas com 90% da obra concluída .
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AÇÃO: 2308 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Implementação de melhorias nos Projetos IPASGO:
Prevenção à Obesidade: Monitorando Peso e IMC com mais frequência, atividades práticas com preparação de alimentos saudáveis.
Implantado atendimentos com Educador Físico nos programas, atividade física 3x na semana, na Central de Saúde Preventiva.
Programa Melhor Idade IPASGO Saúde: Realizando Oficina de artesanato para interação social, melhora na coordenação motora e
estimulação da memória.
Divulgação dos programas de Ação Preventiva em órgãos do Estado de Goiás: Palácio Pedro Ludovico Teixeira, SEDUCE, Secretaria de
Segurança Pública, DETRAN, SEGPLAN, e ALEGO.
Como resultado desta ação foram realizadas 1.086 (um mil e oitenta e seis) aferições de pressão arterial, e realizados 79 (setenta e nove)
inscrições para programas de ação preventiva no IPASGO.
A Gerência de Ação Preventiva em parceria com a Gerência de Planejamento e Sistemas de Informações, ofereceu um programa
especial para usuários da terceira idade aprenderem novas tecnologias, se conectar com o mundo virtual, acessar a Internet e muito
mais. A palestra abordou itens da era digital, potencializando a segurança digital, o acesso à Internet e redes sociais, e o uso de
ferramentas digitais.
Beneficiando a conectividade de idosos com amigos, familiares e comunidade através da internet. A inclusão digital potencializa a
concentração, o raciocínio lógico e estimula a interação, melhorando a qualidade de vida do usuário IPASGO Saúde.
Campanha realizadas:
- Campanha de luta contra sedentarismo.
- Curso para cuidadores da empresa que presta serviço de Home Care no Ipasgo, ensinando sobre os cuidados gerais com pacientes
dependentes, deveres e direitos do IPASGO, empresa e paciente.
- Dia mundial da Saúde.
A Coordenação de Responsabilidade Social, deu continuidade as campanhas:
- “Uso racional e redução do consumo de papel”
- “Lixo Eletrônico”.
- Dia mundial da água.
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- Economia de energia.
- Doação de 20 cobertores para equipe de comunicação distribuir à moradores de rua.
- Campanha do óleo, que reverte em sabão liquido detergente.
- Distribuição de Crotalaria, sementes que mantém o mosquito vetor da dengue afastado do ambiente.
- Realizou a 9ª Campanha de Doação de Sangue no Instituto. A unidade móvel coletou ao todo 52 bolsas de sangue entre os 57
cadastrados. A campanha foi realizada apenas no período da manhã.

OBSERVAÇÕES
Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 28 de
dezembro de 2018, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação no mês de (dezembro), devido
à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após aproximadamente 45 dias.

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
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REALIZAÇÕES
Automação dos Testes de Software das funcionalidades do aplicativo IPASGO Fácil (32 serviços utilizados no aplicativo);
Informatização do Hospital do Servidor Público em sua etapa inicial de funcionamento;
Melhoria do gerenciamento de eventos (logs) de tecnologia da informação: Recuperação de mensagens do e-mail corporativo;
Otimização dos processos de auditoria e tratamento de incidentes de tecnologia da Informação;
Implantação do novo site do IPASGO;
Implantação do sistema SEI;
Implantação de leitura do cartão do usuário para Parcelamento e Regularização Financeira (SGF);
Implantação de quebra de carência mediante processo judicial na tela de mandado judicial (SGF);
Implantação do Cartão Virtual – IPASGO Fácil;
Reestruturação do cadastro de portabilidade entre planos para o IPASGO, utilizando o sistema SEI;
Reestruturação do mapa de regionais e postos de atendimento, disponível no Portal da Transparência, para a plataforma Outsystems;
Parametrização de bloqueios e exclusões de Usuários, com a parametrização os períodos podem ser alterados por meio de
funcionalidade específica;
Manutenção no projeto de automação SAAT (Sistema de Emissão de Guias) - Alterado telas de emissão de guias em todos os módulos
do sistema SAAT para contemplar o novo fluxo implementado pela equipe responsável, onde novos campos foram inseridos para maior
controle das guias emitidas, fornecendo mais informações e confiabilidade ao usuário final;
Melhorias no relatório de consolidação do fechamento financeiro das despesas assistenciais, aumentando o controle e fiscalização do
contas a pagar.

OBSERVAÇÕES
Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 28 de
dezembro de 2018, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e
dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após
aproximadamente 45 dias.

AÇÃO: 2310 - IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Implementado o sistema de controle para laboratórios e clínicas que realizam exames dentro da rede credenciada do IPASGO. Foi feita
uma média dos procedimentos realizados nos seis meses anteriores por cada prestador. Em cima deste levantamento, foi estabelecido
um número de vagas para que cada prestador realize seus atendimentos. O acompanhamento feito on-line vem garantindo a oferta dos
exames aos usuários do Instituto.
Dentro do Termo de Ajuste de Conduta assinado com o Ministério Público de Goiás, o IPASGO retomou o processo de credenciamento
de sua rede.
Foram publicados os editais abaixo identificados:
- Edital de Credenciamento 01/2018 - hospital;
- Edital de Credenciamento 02/2018 - banco de sangue, clínica de cancerologia/oncologia, clínica de imagem, clínica de métodos
gráficos, laboratório de análises clínicas;
- Edital de Credenciamento 03/2018 - UTI móvel terrestre tipo D.
Ao final do processo, que envolve a análise de documentos e visitas técnicas, haverá mais segurança jurídica para os credenciados que
estarão com contratos de cinco anos de duração e regras mais claras.
Implantação do novo sistema de prestadores, que facilitará o gerenciamento do cadastro de prestadores, bem como trará facilidade de
uso.
Integração dos dados do Sistema IPASGO de Saúde Ocupacional com o BI da SEGPLAN, por meio de webservices (online), para
oferecer informações consolidadas do programa de Exames Médicos Periódicos do Estado, gerenciado pela GESPRE.
Celebração de convênios com a OVG - Organização das voluntarias de Goiás. E os seguintes municípios:
Águas Lindas, Aruanã, Cidade Ocidental, Cristalina, Itapaci, Novo Planalto, Pirenópolis, Santa Cruz, Santa Fé, São Domingos e São João
da Aliança. 

OBSERVAÇÕES
Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 28 de
dezembro de 2018, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e
dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após
aproximadamente 45 dias.

AÇÃO: 2311 - OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
O portal IPASGO ganhou um novo desenho, o objetivo foi eliminar os excessos do formato anterior, proporcionando ao usuário e aos
prestadores de serviço o acesso direto às informações e serviços oferecidos pela internet. Foram veiculadas matérias com orientação à
saúde dos usuários além de dados estatísticos, divulgação de novos serviços entre eles, a exclusão de titulares e dependentes.
A exemplo do que acontece com os serviços oferecidos, o IPASGO vem investindo na internet como canal de comunicação com seus
usuários. O portal do Instituto aparece entre os três mais acessados órgãos que compõem o Governo Estadual, devido aos serviços que
oferece, principalmente a emissão de guias de consultas e exames.
Acesso telefônico gratuito à central de teleatendimento do IPASGO (0800) para ligações originadas por telefone celular, evidenciando que
o Instituto está atento em fornecer serviços que gerem máxima satisfação.
Implantação de painel de monitoramento, reduzindo o tempo de indisponibilidade dos sistemas de informação que suportam processos
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críticos do IPASGO contribuindo para aumentar o tempo de disponibilidade dos sistemas de informática.
Um novo sistema de Convênios do IPASGO está sendo estruturado visando maior gerenciamento e controle dos contratos estabelecidos
entre o IPASGO, prefeituras e demais entidades.
Sistema de Prestadores desenvolvido na plataforma de desenvolvimento Outsystems, reduzirá o gasto com manutenção do sistema atual
de prestadores. Desenvolvido com uma interface de fácil uso e intuitivo, o novo sistema centraliza todas as informações em uma única
tela, sem a necessidade de se selecionar menus ou outras funcionalidades.
Reestruturação do cadastro de portabilidade entre planos para o IPASGO, atualmente o SEI está sendo amplamente utilizado no Instituto.
Viabilização da entrega de DVDs contendo as faturas digitalizadas no interior, eliminando os atrasos na auditoria de contas.
Ampliação da capacidade de atendimento do Tele agendamento, eliminando as filas de espera.
Reestruturação do processo de atendimento presencial, agilizando em mais de 70% o atendimento aos usuários.
Criação do “Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento Permanente para área de atendimento do Ipasgo” , com a finalidade de
capacitar todos os atendentes do Instituto, visando atingir a excelência na prestação de serviços, através da mitigação dos erros de
processos.
Implementação de testes para o aplicativo IPASGO Facil - Testes gravados e realizados de forma automática que contempla o aplicativo
de agendamento de consultas IPASGO FÁCIL, para aparelhos móveis.
Atualização e implantação da nova plataforma CITRIX 7.15, que visa melhorar a performance, segurança e qualidade de acesso aos
sistemas corporativos do IPASGO nas unidades descentralizadas e serviço de auditoria médica remota.
Disponibilização da solicitação e emissão da Declaração de Saúde no Portal Ipasgo, Agora ele pode emitir a declaração online.

OBSERVAÇÕES
Manutenção no projeto de automação Sigvidas (Sistema de Cadastro e Gerenciamento de Usuários IPASGO) - Alteração de todo projeto
já automatizado do sistema Sigvidas para contemplar o novo fluxo implementado no sistema no início de 2018 evitando que possíveis
erros sejam colocados em produção e atinja o usuário final interno.
Transferência da Coordenação de Gestão de Agenda de Consultas e Procedimentos para a Sede do Instituto, o que resultou em diversas
melhorias, tais como: Infraestrutura de Rede moderna, Ampliação dos Pontos de Atendimento, Integração do PABX e Aumento do
número de atendentes.
Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 28 de
dezembro de 2018, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e
dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após
aproximadamente 45 dias.

AÇÃO: 2395 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Informamos que a referida ação foi criada com o objetivo de adquirir uma carreta para transforma-la em unidade móvel de Saúde da
Mulher,
Uma vez que não houve a aquisição, não temos nenhum resultado a apresentar.
AÇÃO: 3116 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL DO SERVIDOR E UNIDADES DE ATENDIMENTO
PRÓPRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Com 90% das obras concluídas, o Hospital do Servidor Público Inaugurou sua primeira etapa com o serviço ambulatorial em
funcionamento. A implantação do serviços segue o protocolo recomendado pelo Ministério da Saúde de forma gradativa. Nesta primeira
etapa, profissionais de sete especialidades fazem atendimento aos usuários com agendamento prévio.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Marlene Alves de Carvalho Vieira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Ser o órgão centralizador em gestão de regime próprio de previdência.

2.2 Legislação
Leis Complementares nº 66/2009 e 77/2010 e suas alterações.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Apesar das dificuldades financeiras, o Programa atingiu bons resultados. A Centralização da Gestão avançou, a criação do módulo de
compensação financeira previdenciária intensificou a arrecadação, o cálculo atuarial passou a ser realizado por servidor da própria
autarquia, a concessão de aposentadorias de civis e militares na autarquia evoluiu, a realização da situação funcional e previdenciária de
servidores públicos investidos em mandatos eletivos foi realizada e a implantação da Diretoria de Benefícios de Militares foram algumas
das principais realizações da Gestão 2018. Foi registrada uma redução de 75% dos bloqueios desde a implantação do Projeto em 2011.
Entretanto a construção da nova sede não avançou muito, o terreno destinado à construção já foi definido e está em fase de escrituração,
mediante transferência da propriedade do Ipasgo para a Goiasprev. O projeto arquitetônico está pronto e os demais projetos estão sendo
feitos pela Agetop. A Implantação da Junta Médica no mesmo prédio teve que ser revista porque as exigências técnicas não conseguiram
ser atendidas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico 2009

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Número de aposentadorias concedidas

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1058 - PROGRAMA GESTÃO E PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Apesar das dificuldades financeiras o Programa atingiu bons resultados. A Centralização da Gestão avançou, a criação do módulo de
compensação financeira previdenciária intensificou a arrecadação, o cálculo atuarial passou a ser realizado por servidor da própria
autarquia, a concessão de aposentadorias de civis e militares na autarquia foi consolidada, a regularização da situação funcional e
previdenciária de servidores públicos investidos em mandatos eletivos foi realizada e a implantação de uma Diretoria de Benefícios de
Militares foram algumas das principais realizações do Programa.
AÇÃO: 2312 - MODERNIZAÇÃO DA JUNTA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
Muitas foram as dificuldades encontradas para a implantação da Junta Médica Previdenciária na mesma área destinada à sede da
Goiasprev, pois são exigidos espaços para rota de fuga, estacionamento com recuo visando receber pacientes em ambulância, garagens
com acessibilidade, e com todas estas demandas a área destinada à Unidade se tornou pequena, não atendendo a todas necessidades
de um perfeito funcionamento. Diante de tantos entraves foi necessário a retirada da Junta do projeto e uma nova concepção
arquitetônica.
AÇÃO: 2314 - FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTINUADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
- Visita Técnica à São Paulo Previdência - SPPREV - 24/01/2018 - 04 servidores
- Reunião Técnica sobre o ESocial para Órgãos Públicos - Brasília-DF - 15/03/2018 - 04 servidores
- 62ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV e Reunião
COPAJURE - Curitiba-PR - 19 e 20/04/2018 - 04 servidores
- V Seminário Brasileiro de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e Custos - Brasília-DF 26 e 27/04/2018 - 02 servidores
- 1º Curso de Direito Previdenciário - Noções Básicas - Escola de Governo - Abril/2018 - 21 servidores
- 2º Curso de Direito Previdenciário - Noções Básicas - Escola de Governo - Maio/2018 - 12 servidores
-Reunião COPAJURE, em São Paulo - 07/06/2018 - 01 servidor
-1º Workshop ESocial para Órgãos Públicos - Brasília-DF - 13 a 15/06/2018 - 01 servidor
-1ºCongresso Nacional de Previdência dos Servidores Públicos - CONAPRESP - Florianópolis-SC - 20 a 22/06/2018 - 06 servidores
63ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV e Reunião
COPAJURE - Vitória-ES - 03 servidores
- Direito Previdenciário - Noções Básicas - 24 a 28/09/2018 - 17 servidores
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-Palestra de Sensibilização para a Inatividade - 06/12/2018 - 100 servidores
AÇÃO: 2315 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO - GPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
As atividades previstas para serem realizadas em 2018 foram de suporte aos usuários em softwares existentes, manutenção de
infraestrutura de informática e desenvolvimento e manutenção de funcionalidades dos softwares.
AÇÃO: 2316 - PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM VISTAS À INATIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
Evento de Sensibilização para a Inatividade, ocorrida em 06/12/2018, no Comando da Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás .
AÇÃO: 2317 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS EDUCATIVAS, DIRIGIDAS
AOS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
O Recadastramento anual é obrigatório a todos aposentados e pensionistas do serviço público do Estado de Goiás, previsto na Lei
Complementar 77/10, art.16. O não cumprimento do mesmo implica no bloqueio de seus proventos. Para evitar transtornos, tanto para os
seus usuários, quanto para a Instituição, e por tratar-se de uma clientela com idade acima de sessenta anos, a Goiás Previdência inseriu
mais esse serviço dentre outros, oferecidos à sociedade.
Convocação de Recadastramento 2018 (Somente no Estado de Goiás)
Primeiro Quadrimestre- 20.422
Segundo Quadrimestre- 21.905
Terceiro Quadrimestre- 22.862
Foi registrada uma redução de 75% dos bloqueios desde a implantação do Projeto (em 2011), mesmo observando os períodos de
sobrecarga dos correios, quando acontecem baixas nesse percentual.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 3127 - NOVA SEDE DA GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
O terreno destinado à construção já foi definido e está em fase de escrituração, mediante transferência da propriedade do Ipasgo para a
Goiasprev. Neste sentido, registra-se que o processo administrativo se encontra localizado atualmente no Ipasgo, visto a necessidade de
se realizar nova avaliação, estando, contudo, quase apto a ser enviado ao cartório para registro do novo domínio. Em relação ao projeto
arquitetônico, informa-se que está pronto, sendo que os demais (estrutural, elétrico, hidrossanitário etc) estão sendo desenvolvidos pela
Agetop.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Antonio Faleiros Filho

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
a) Readequar com diversificação produtiva sustentável;
b) Obter as Boas Práticas de Fabricação – CBPF ;
c) Reorganizar administrativa e financeiramente com redução de custos e foco em melhores resultados;
d) Atender o usuário do Sistema Único de Saúde – SUS nas demandas públicas de medicamentos e produtos para saúde.

2.2 Legislação
A IQUEGO é uma sociedade de Economia Mista de direito privado, criada pela Lei estadual nº 4.207 de 06 de novembro de 1962. É
jurisdicionada à Secretaria de Estado da Saúde por força do Decreto nº 457 de 05/06/1975 .

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A IQUEGO tem como missão produzir medicamentos e produtos para a saúde visando salvaguardar as demandas do Ministério da
Saúde, Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e demais instituições que atendam ou administrem o serviço de saúde pública,
gratuita e/ou filantrópica.
Importante frisar que o modelo de sistema de saúde público utilizado no Brasil, por meio do 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. Apenas a título informativo, o Ministério da Saúde, em
2017, pagou mais de R$ 8 bilhões na compra de medicamentos dos componentes básico, especializado, estratégico e para o tratamento
da AIDS. Esse Sistema, que tem os governos como clientes, tem despertado o interesse de grandes players mundiais do ramo
farmacêutico.
Aqui em Goiás também percebemos a vitalidade desse setor, sendo o polo farmacêutico de Anápolis referência por seu dinamismo,
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.
A IQUEGO já fez parte desse seleto e representativo grupo, tendo sido destaque como indústria farmacêutica quando a política de
fornecimento de medicamentos ao SUS privilegiava as indústrias farmacêuticas públicas, pois o setor privado ainda se estruturava.
Porém, a empresa que já foi referência, perdeu seu protagonismo e viabilidade financeira, em razão de uma série de fatores, dentre eles:
a) resultados financeiros deficitários, que tiveram como uma das premissas a necessidade de produzir diversos medicamentos com custo
superior ao preço de venda para os entes públicos, notadamente em razão de doenças negligenciadas pela iniciativa privada em face do
seu baixo valor agregado;
b) alto custo de produção, burocratizados pelos processos de aquisição de matérias primas e insumos que seguem regramento especifico
da lei nº 8.666/93;
c) baixo investimento fabril;
d) ausência de pesquisa e desenvolvimento de novos produtos;
e) erros de gestão que, por consequência, geraram a atual paralização das atividades de seu parque fabril.
f) constantes bloqueios judiciais de valores referentes a processos trabalhistas em suas contas correntes e contas vinculadas a convênios
do Ministério da Saúde.
Essa inviabilização persistiu e exigiu a adoção de medidas para reduzir a demanda orçamentária estatal, razão pela qual o gestor público
e representante da sociedade goiana editou o Decreto nº 8.859/2016, por meio do qual manifestava sua decisão pela LIQUIDAÇÃO da
IQUEGO, vindo posteriormente a ser prorrogado para surtir efeitos após 31.03.2017, conforme conteúdo dos Decretos nº 8.866/2017 e nº
8.88/2017.
Nesse ínterim, percebeu-se que a liquidação da IQUEGO não seria interessante, pois o custo do seu processamento só postergaria um
problema atual para as futuras gestões, da mesma forma como aconteceu com os processos de liquidação de diversas empresas do
Estado de Goiás: Metago, Casego, Prodago, Cerne, GoiasTur, Crisa e Transurb.
Além disso, foi levado em consideração que a liquidação apresenta-se como uma proposta problemática por seus graves impactos
sociais e financeiros, dentre os principais:
a) será o primeiro laboratório público oficial a encerrar suas atividades;
b) forçará a restituição imediata de valores investidos pelo Ministério da Saúde ao longo de vários anos, cerca de R$ 16 milhões;
c) obrigará o pagamento da rescisão de todos os seus 232 (duzentos e trinta e dois) funcionários efetivos no valor estimado de R$ 12
milhões;
d) forçará o pagamento de seu passivo no valor no aproximado valor de R$ 70 milhões, considerando o balanço publicado do último
exercício:
Logo, a inconveniência motivou a edição do Decreto Goiano nº 8.917/2017, que revogou a manifestação legislativa anterior, de modo a
não mais existir qualquer intento de liquidação deste laboratório público, sendo determinado aos novos gestores a adoção de medidas
URGENTES de austeridade e proposição de saída para a autossuficiência desta instituição.
Neste intuito, em maio de 2017 recebemos a análise das melhores alternativas de desmobilização para a IQUEGO, realizada pela
Fundação Getúlio Vargas, dentro do Programa de Desmobilização de Ativos de Goiás (PDEG), onde foram sinalizadas três hipóteses:
a) dissolução da sociedade;
b) alienação de participação societária e
c) parceria público-privada (PPP).
A dissolução da sociedade (a), conforme apresentado anteriormente, apresenta-se como a proposta mais problemática, por inferir o maior
“Custo” financeiro e político ao acionista majoritário, inclusive se levarmos em consideração a avaliação formal das edificações industriais
e administrativas da IQUEGO, em R$ 63 milhões de reais, é insuficiente para quitar o passivo da empresa.
A alienação da participação societária (b) representa uma proposta viável, inclusive com tratativas já iniciadas com consultoria jurídica
independente e estudos prévios realizados, mas necessita de recursos adicionais para elaboração do “Valuation” da Empresa e
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apresenta outros aspectos dificultosos:
a) A assunção de parte do passivo pelo parceiro privado;
b) Alta probabilidade do leilão ser deserto, em decorrência dos elevados riscos que serão assumidos pelo parceiro privado em virtude das
dívidas existentes;
c) Provável conflito na governança e gestão compartilhada entre o público e o privado;
d) A entrada de um sócio privado poderá gerar questionamentos sobre a continuidade das prerrogativas tributárias, licitatórias e
regulatórias da IQUEGO;
e) Modelo semelhante já adotado com a Cruz Vermelha não apresentou resultados favoráveis à IQUEGO
Dessa forma, dentre as três alternativas, a Parceria Público-Privada (c) constituiu-se na mais factível para a manutenção das atividades
da empresa, pois combate parte dos problemas estruturais por meio de um projeto de compartilhamento de riscos e ganhos, pactuado em
forma de colaboração de finalidade lucrativa, qual seja: o ente público propõe às empresas privadas que invistam em obras e serviços
públicos, inclusive na forma de produtos, além da sua responsabilidade de gestão e operação do parque industrial da IQUEGO, e, por
esta colaboração, possibilita-lhes um ganho com um contrato de longa duração.
É um modelo “ganha-ganha” onde a IQUEGO recebe investimentos e portfólio e o parceiro privado consegue alcançar o mercado público
de medicamentos com todas as facilidades e vantagens inerentes ao Laboratório Público Oficial. Importante salientar que, nesta
alternativa, os resultados advindos da operação fabril permitirão a amortização do passivo da IQUEGO.
Além disso, estrategicamente, como política de governo, a PPP nos ajudará a manter o único Laboratório Público do Centro-Oeste do
Brasil, que tem, entre outras potencialidades, situação geográfica privilegiada em termos de logística, capacidade para produzir mais de
1,7 bilhão de unidades de medicamentos ao ano e prerrogativas tributárias e de comercialização diferenciadas.
Desta forma, formulamos uma modelagem de parceria na qual manteremos o controle institucional, patrimonial e decisório, tão
importantes para o atendimento das demandas fundamentais do SUS, com investimento, agregação de conhecimento, agilidade e
eficiência de um parceiro privado, por todo o período da vigência do contrato de concessão. Isso é fundamental no caso da indústria
farmacêutica já que ela, por ser muito dinâmica e competitiva, exige investimentos constantes e velocidade no processo de tomada de
decisões.
Acreditamos que a associação entre o público e o privado, via um projeto de parceria, é fundamental e necessária para a IQUEGO e será
um grande e decisivo passo na direção de sua modernização, racionalização, aperfeiçoamento do processo fabril e ampliação de sua
abrangência logística, resultando na concretização de seus propósitos como empresa pública e em sua perenidade.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
a) Planejamento estratégico;
b) Deliberações da Diretoria e do Conselho de Administração.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho estão definidos em “unidades” para a quantidade de medicamentos produzidos, para obras e reformas
realizadas e máquinas/ equipamentos adquiridos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1059 - PROGRAMA SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

A IQUEGO encontra-se com a fabricação de medicamentos suspensa, tendo em vista que estava num processo de modelagem de um
projeto de Parceria Público-Privada (PPP), voltado à Gestão, Operação e Manutenção da Unidade Fabril, incluindo a realização de
investimentos, aquisição de bens de consumo, logística de distribuição de medicamentos, apoio na força de vendas e assessoria para
obtenção de registros de medicamentos, produtos para a saúde e, outros, perante a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA para o ano
de 2018, conforme descrito na CI nº 003/2018 - GT - PPP anexo nas "ações".
Deve-se ressaltar que a IQUEGO vem cumprindo, paralelamente, o contrato de transferência de tecnologia com a empresa Taiwanesa
HMD Biomedical, para fabricação de aparelhos para medicação de glicose. O projeto encontre-se na fase de importação e
comercialização dos produtos e que paralelamente estão sendo executadas etapas do processo de transferência de tecnologia. Neste
momento o projeto de readequação da área física da Iquego destinada à fabricação de Glicosímetros e Tiras Reagentes foi submetido e
aguarda a análise da VISA Goiânia (protocolo 75161590). Após, serão executados a readequação da área física, instalação dos
equipamentos e treinamento da equipe técnica da Iquego.
A modelagem do projeto de PPP, voltado à Gestão, Operação e Manutenção da Unidade Fabril, incluindo a realização de investimentos,
aquisição de bens de consumo, logística de distribuição de medicamentos, apoio na força de vendas e assessoria para obtenção de
registros de medicamentos, produtos para a saúde e, outros, perante a ANVISA foi concluído, mas em 15/10/2018, a Presidência da
IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar para suspender a abertura da Concorrência nº
001/2018, ficando impedida a realização do ato designado, programado para o dia 17/10/2018, até que sejam sanados aspectos do
projeto de PPP.
Anexado nas “Ações” segue a CI nº 003/2018 - GT - PPP com histórico anual justificando Não Execução dos Programas e das Ações
relativas ao ano de 2018 junto ao Sistema SIPLAM.
AÇÃO: 2318 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Por falta de recursos e pela paralisação das atividades fabris o projeto está suspenso.

OBSERVAÇÕES
O programa permanece suspenso por falta de recursos, estando este aguardando adequação do Projeto de PPP IQUEGO aos preceitos
indicados na Nota Técnica anexa ao Ofício 1824 SER-PUBLICA/18 recebida em 15/10/2018, decretando Medida Cautelar para
suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018 que seria realizada em 17/10/2018 até que sejam sanados aspectos do projeto de
PPP.
Segue anexo CI nº 003/2018 - GT - PPP com histórico anual justificando Não Execução dos Programas e das Ações relativas ao ano de
2018, junto ao Sistema SIPLAM.
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AÇÃO: 2319 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
A IQUEGO está com a atividade de produção de medicamentos paralisada, tenho em vista que está num processo de modelagem de um
projeto de Parceria Público-Privada - PPP.

OBSERVAÇÕES
Deve-se ressaltar que a IQUEGO vem cumprindo, paralelamente, o contrato de transferência de tecnologia com a empresa Taiwanesa
HMD Biomedical, para fabricação de aparelhos para medicação de glicose. O projeto encontre-se na fase de importação e
comercialização dos produtos e que paralelamente estão sendo executadas etapas do processo de transferência de tecnologia. Neste
momento o projeto de readequação da área física da Iquego destinada à fabricação de Glicosímetros e Tiras Reagentes foi submetido e
aguarda a análise da VISA Goiânia (protocolo nº 75161590). Após, serão executados a readequação da área física, instalação dos
equipamentos e treinamento da equipe técnica da Iquego.
A modelagem do projeto de Parceria Público-Privada (PPP), voltado à Gestão, Operação e Manutenção da Unidade Fabril, incluindo a
realização de investimentos, aquisição de bens de consumo, logística de distribuição de medicamentos, apoio na força de vendas e
assessoria para obtenção de registros de medicamentos, produtos para a saúde e, outros, perante a Agência de Vigilância Sanitária –
ANVISA foi concluído, estando o Edital (incluindo seus anexos – Termo de Referência e Minuta Contratual) publicado com o certame
licitatório da Concorrência Pública IQUEGO nº 01/2018 agendado para o dia 17/10/2018.
Sendo importante a ressalva de que em atendimento ao regramento para propositura da PPP todos os atos legais foram realizados,
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iniciando-se com a realização de um Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, seguido de Consulta e Audiência Pública e
posteriormente com as edições das minutas finais de Termo de Referência, Contrato e Edital referente à Concessão Administrativa da
IQUEGO. Ato contínuo, o projeto foi aprovado por unanimidade na 21ª Reunião do Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e
Desestatização-CIPAD e do Conselho Gestor de PPP de Goiás-CGPPP/GO, realizada no dia 17 de janeiro de 2018, com a presença de
todos seus membros, e, por conseguinte, a IQUEGO teve a autorização da Procuradoria Geral do Estado – PGE por meio da advocacia
setorial da Secretaria de Estado da Saúde, órgão ao qual a IQUEGO é jurisdicionada, por meio do Despacho nº 281/2018 SEI – ADSET –
05071 que atende ao Parecer ADSET – 05071 nº 12/2018 SEI, para a publicação da licitação da PPP IQUEGO.
Assim, em 19/07/2018 foi publicado no Diário Oficial do Estado o Aviso de Licitação da Concorrência Pública IQUEGO nº 01/2018 para
ocorrer em 12/09/2018, mas em privilégio aos princípios da publicidade e competitividade, a mesma foi adiada para o dia 17/10/2018
através da publicação realizada também no DOE do dia 06/09/2018.
Informamos que em 15/10/2018, a Presidência da IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar
para suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018, ficando impedida a realização do ato designado para o dia 17/10/2018 até que
sejam sanados aspectos do projeto de PPP.
Segue anexo CI nº 003/2018 - GT - PPP com histórico anual justificando Não Execução dos Programas e das Ações relativas ao ano de
2018, junto ao Sistema SIPLAM.
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AÇÃO: 3117 - INOVAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO E ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Os recursos destinados aos programas/ação são fruto de convênios com o Ministério da Saúde:
- Penicilínicos - convênio não foi prorrogado pelo Ministério da Saúde e o recurso será devolvido;
- Água Purificada - executado, encerrado e já prestado conta;
- Subestação de energia - em fase de licitação;
- Ar Condicionado Industrial e adequações fabris - convênio não foi prorrogado pelo Ministério da Saúde e o recurso será devolvido;
- Equipamentos para o Laboratório de Qualidade - executado, encerrado e já prestado conta;

OBSERVAÇÕES
Realizações: As inovações do parque produtivo e administrativo da Iquego dependem basicamente dos recursos oriundos do Tesouro
Federal, via Ministério da Saúde, com contrapartida da Iquego, conforme normativa de cada programa/ação do Governo Federal.
Em razão da paralisação temporária da produção da Iquego, devido ao processo de modelagem do projeto de Parceria Pública Privada –
PPP em andamento na empresa, no momento, não está havendo nenhuma captação de recurso junto ao Ministério da Saúde para este
fim, tendo em vista a necessidade de definir e redefinir as reais necessidades de inovações do parque produtivo da empresa,
considerando-se que após a formalização da parceria pública privada–PPP haverá grandes alterações no planejamento estratégico, com
possíveis inovações dos planos/programas e projetos para a retomada da produção da Iquego.
Segue anexo o relatório de acompanhamento dos cinco últimos convênios pactuados com o Ministério da Saúde, que estão aguardando
as aprovações das prestações de contas e/ou que ainda estejam em execução.
Informamos que em 15/10/2018, a Presidência da IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar
para suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018, ficando impedida a realização do ato designado para o dia 17/10/2018 até que
sejam sanados aspectos do projeto de PPP.
Segue anexo CI nº 003/2018 - GT - PPP com histórico anual justificando Não Execução dos Programas e das Ações relativas ao ano de
2018, junto ao Sistema SIPLAM.
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AÇÃO: 3118 - MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Os recursos destinados aos programas/ação são fruto de convênios com o Ministério da Saúde:
- Penicilínicos - convênio não foi prorrogado pelo Ministério da Saúde e o recurso será devolvido;
- Subestação de energia - em fase de licitação;
- Ar Condicionado Industrial e adequações fabris - convênio não foi prorrogado pelo Ministério da Saúde e o recurso será devolvido.

OBSERVAÇÕES
Realizações: As melhorias das instalações da Iquego são feitas com recursos oriundos de convênios firmados com o Ministério da Saúde
e contrapartidas da Iquego.
Para tanto, apresentamos em anexo o relatório de acompanhamento dos últimos cinco convênios realizados, com os devidos status
atualizados.
Informamos que em 15/10/2018, a Presidência da IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar
para suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018, ficando impedida a realização do ato designado para o dia 17/10/2018 até que
sejam sanados aspectos do projeto de PPP.
Segue anexo CI nº 003/2018 - GT - PPP com histórico anual justificando Não Execução dos Programas e das Ações relativas ao ano de
2018, junto ao Sistema SIPLAM.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

INSTITUCIONAL

1. Gestor

FLAVIO MURILO GONÇALVES PRATES DE OLIVEIRA

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 Estadual 8.556 07/07/1980; Lei Estadual 17.257 de 25/01/2011; Decreto Estadual 1.863 31/10/1980; Decreto 8.742 de 01/09/ 2016;
Lei nº 18.941, de 16 de julho de 2015; Lei 19.905 14/12/2017; Lei 19.784 20/07/2017; Lei 19.664 09/06/2017; Lei 19.611 24/03/2017;
Decreto 8.742, 01/09/2016; Decreto 9.054/21/09/2017 ; Decreto 8.808 25/09/2016; Decreto 9.069 10/10/2017; Lei 19.262 20/04/2016; Lei
19.260 15/04/2016; Lei 19.243 13/04/2016 Lei federal 9.503 23/09/1997 e suas alterações.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Neste exercício, o Detran de Goiás mais uma vez, se destaca e realiza projetos que o torna um dos melhores Detrans do Brasil. Dando
continuidade a implementação de projetos inovadores na área de tecnologia da informação, infraestrutura física e tecnológica,
atendimento, educação, engenharia, fiscalização, atendimento aos servidores públicos, estrutura organizacional e gestão para inovação e
resultados.
Estrutura Organizacional
Para atender as demandas os desafios impostos pelo nosso trânsito. Foram mantidas a estrutura organizacional criadas no exercício
anterior.
Planejamento
Para dar respostas as demandas cada vez mais crescentes de serviços a sociedade, criamos o Núcleo de Gestão Estratégica e
desenvolvemos sua metodologia de funcionamento. Adquirimos uma ferramenta de gestão de Processos – ARIS. Planejamos e
monitoramos as ações estratégicas do Detran, elaboramos a Cadeia de Valor Agregado e mapeamos mais de 100 processos visando
garantir o alcance das metas estabelecidas no Plano de Governo e no planejamento da autarquia.
Em atendimento ao decreto estadual do governo, mapeamos os processos organizacionais vulneráveis a corrupção no prazo
estabelecido e atendemos 99,01%¹ das manifestações que chegaram a ouvidoria no prazo estabelecido. (¹Levantamento realizado de
janeiro a outubro de 2018.) Fonte: Relatório de análise da Gestão e do Desempenho Governamental - CGE.
Tecnologia da informação
Já implantamos 30% de infraestrutura de tecnologia da informação planejada para o Detran e também capacitamos 12 servidores na área
de desenvolvimento de TI. Implantamos a Abertura de 100% de processos de CNH digital e otimizamos o trabalho de triagem passando
de manual para automática, gerando um trabalho automatizado de 2.800 processos mensais, em média.
- Novo portal do cidadão (site), com acesso restrito que permite consultas de CNH, veículos e processos por meio da utilização de CPF e
Senha.
- Reconhecimento biométrico nos processos relacionados a CNH (primeira via, renovação, adição de categoria, exames médicos e
psicológicos).
- Telemetria nas aulas de prática de direção e legislação de trânsito, que passam a ser 100% monitoradas, com imagens, reconhecimento
biométrico ou facial e georreferenciamento.
- Detran GO ON, aplicativo para smartphones, o qual permite que os condutores e proprietários de veículos tenham acesso a consultas,
serviços, e sejam notificados sobre os
- Detran GO PLAY, jogo em realidade aumentada (AR), com perguntas e respostas para situações corriqueiras do dia a dia.
- Bot Telegram, uso de bot por meio das redes sociais, no qual é possível realizar consultas sobre CNH e veículos.
- CNH digital, por meio do aplicativo para carteira digital de trânsito é possível ter sua CNH 100% eletrônica.
- Processo de atendimento de veículos para despachantes 100% eletrônico com segurança, por meio de assinatura digital, e agilidade na
tramitação.
- Vistorias 100% monitoradas, passando a ter filmagens e imagens.
Implementação do In side da Gerência de Credenciamento com o objetivo de monitorar os atendimentos por município, tempo médio,
cancelamentos, andamento, reprovações, atendente, atendimentos, fila e atendimento por hora, com intuito final de dar celeridades aos
processos de credenciamentos e ao mesmo tempo mapear possíveis falhas.
Criamos o acesso logado via facebook onde os nossos usuários podem acessar a área restrita inerente a todos os dados de sua conta no
DETRAN-GO. Mantivemos investimentos em Downsizing de plataforma, inovações sistêmicas e na sala cofre.
Inovações tecnológicas que foram implementadas em relação ao atendimento ao usuário:
1. Portal do cidadão
2. Biometria em todas as fases do processo de habilitação para conduzir veículo
3. Análise de documentos eletrônicos
5. CNH digital (CNH 100 eletrônica)
6. Bot telegrama.
Serviços ofertados que além de serem prestados de forma presencial também são oferecidos por outros meios:
1. Segunda via da CNH
2. Pré -cadastro primeira habilitação
3. Emissão de débitos
4. Alteração de endereço
5. Baixa de gravame
6. Marcação de aulas
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7. Marcação de provas
8. Acompanhamento de processo
9. Recurso de multa
10. Transferência de pontuação
11. Troca por CNH definitiva
12. Consulta pontuação.
Atendimento
O DETRAN-GO oferece um dos melhores atendimentos do Brasil aos usuários. Consolidamos o programa permanente de treinamento
dos colaboradores da autarquia, sendo treinados até novembro 2.298 servidores de todas as unidades do Vapt Vupt do Estado. Também
mantivemos dentro do Padrão Vapt Vupt o gerenciamento, agendamento e as realizações da junta médica que antes eram agendadas
para até 90 (noventa) dias após a data de agendamento e hoje o usuário agenda uma avaliação para no máximo 15 (quinze) dias da data
de agendamento, humanizando o atendimento aos mais necessitados.
Infraestrutura Física
O órgão busca melhores condições de trabalho para os nossos servidores. Concluímos a reforma de 4 Ciretrans, troca dos telhados da
sede, construção da nova unidade de atendimento ao Cidadão e revitalização de mais 49 Ciretrans em todo Estado de Goiás., do mirante
(local de atendimento ao candidato) e já estão em fase de conclusão a construção do CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONDUTOR na
GO-020 onde serão oferecidos todos os serviços hoje oferecidos somente na sede, pátio para a realização de exames de prática de
direção veicular, de legislação e também onde já funciona o a sede do Conselho Estadual de trânsito de Goiás.
Na área de apoio a formação dos condutores realizamos o seguinte:
1. CAPTURA DE IMAGENS E DIGITAIS ABRANGENDO EM TODO O ESTADO (VALID), ANTES SÓ 25 PONTOS, PASSANDO PARA
120 FIXOS E 10 MÓVEIS
2. BIOMETRIA EM TODAS AS FASES DOS PROCESSOS (MÉDICOS, PSICÓLOGOS, CFCS)
3. Aumento dos locais de aplicação das provas de pratica de direção veicular, passando de 78 para 85 e de 78 para 97 pistas
padronizadas em 2018.
4. PROCESSO de CNH 100% DIGITAL
Educação
Na parte de educação para um trânsito mais seguro e humanizado, buscando o envolvimento da sociedade realizamos 17 campanhas
educativas, dentre elas podemos destacar a do Maio Amarelo e da Semana Nacional de Trânsito.
Atuamos junto a escolas de ensino fundamental com o projeto Detranzinho, tendo sido visitados instituições de ensino na Capital e no
Interior. Foram atendidos 27.483 alunos, ministrado 1.128 palestras e atendidos 1.121 condutores infratores em 58 turmas do curso de
reciclagem com duração de 30 horas aulas cada durante o ano. Aumentamos a quantidade de operações da Balada Responsável
educativa saindo de 330 em 2016 para 580 (até novembro) em 2018, o que corroborou com a redução de acidentes de trânsito em Goiás.
Fiscalização
Em busca de promover um trânsito seguro e humanizado com foco na preservação da vida realizamos mais operações da Balada
responsável fiscalizatória, saindo de 650 em 2016 para -797 (até novembro) em 2018 e assim atingimos o objetivo de reduzir óbitos por
acidentes de trânsito em Goiás, saindo em 2014 de 32,5 mortes a cada cem mil habitantes para uma 25,9( dados preliminares do
Datasus) em 2017 e colocamos o Estado numa tendência de redução, segundo análise de tendência realizada pela MACROPLAN e
Central de Resultados da SEGPLAN, para atingirmos a meta de 20 até 2018.
Buscando garantir a qualidade do atendimento dos nossos parceiros e o cumprimento das normas de trânsito foram realizadas ações de
fiscalização em todos os estabelecimentos credenciados ao Detran-Go que somadas às fiscalizações da Balada Responsável totalizaram
13.862 operações de fiscalização.
Ações para implementação da lei dos Desmonte de veículos
Ações Educativas: a) Distribuição de material informativo/orientativo em todos os municípios do Estado de Goiás com mais de uma
empresa do segmento de desmonte e comércio de peças de veículos automotores terrestres, visando a divulgação das obrigações e
regulamentações que se seguiram à Lei do Desmonte; e b) Recebimento diário de empresários e/ou grupos destes na sede da Gerência
de Ação Integrada para esclarecimentos sobre a Lei do Desmonte;
2) Fiscalizações destinadas a verificação de condições físicas para credenciamento de empresas do segmento sujeito à Lei do
Desmonte: Desmontes; Comércios; e recuperadoras. Estimativa da ordem de 350 (trezentos e cinquenta) fiscalizações na capital e
interior;
3) Aprovação da regulamentação final do processo de controle, fiscalização e credenciamento de empresas sujeitas à Lei do Desmonte,
com destaque para interação do DETRAN-GO e Secretaria da Segurança Pública, via formação de Força-Tarefa para intervenção no
segmento não regularizado do segmento de desmonte e comércio de peças de veículos automotores terrestres;
Engenharia de Tráfego
Na engenharia de tráfego, com o programa GOIÁS SINALIZADO foram implantados 3.744 metros quadrados (m²) de sinalização
horizontal, 7.486 de sinalização viária vertical com dispositivo de sinalização de trânsito.
Infraestrutura física –
Das 25 reformas programadas foram realizadas 53 ou seja, fizemos mais que o dobro da meta prevista para 2018. A nova unidade de
atendimento da GO 020 Autódromo de Goiânia já está com 95% da obra concluída. Mantivemos 201 Ciretrans e abrimos mais 2 no
interior. As obras de reforma e ampliação da sede também foram realizadas dentro da meta e já estão quase concluídas.
Realizamos reformas e ampliação das Ciretrans e das dependências do Detran oferecendo assim melhores condições de atendimento
aos nossos servidores e também cumprido o termo de ajustamento de conduta entre o Detran e o Ministério Público no que tange
acessibilidade de pessoas com necessidades especiais e portadoras de deficiência.
Auto Avaliação
Considerando a complexidade que envolve a prestação dos serviços oferecidos pelo DETRAN/GO, as questões nos municípios goianos,
e toda a crise econômica por qual atravessamos, o Detran de Goiás atingiu os objetivos programados apresentando um resultado
plenamente satisfatório e alinhado com a visão de futuro organizacional de SER O MELHOR DETRAN DO BRASIL COM TECNOLOGIA
E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Sistema Elaboração Orçamentária -SIOF NET;
Sistema de Administração Financeira- AFT;
Sistema de Eletrônico de informações;
Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual -SIPLAM
Sistema de Registro de Atendimento Integrado - RAI;
Sistema de BI- QlikView;
Sistema de Gestão de Trânsito;
Previsão de Desembolso Financeiro - PDF

401



Planejamento Estratégico 2014-2018;
Sistema de Gestão integrada;
Bizage;
ARIS 10;
Autocad,
Reuniões de Governança;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Campanhas Realizadas;
Sinalização Realizada;
Revitalização implantada;
Percentual de respostas da ouvidoria atendidas no prazo legal;
Usuários Atendidos pelo Detran;
Construção Realizada m²;
Número de de fiscalização de transito realizada;
Número de mortes a cada 100 mil habitantes;
Número de Operações da Balada Responsável;
Número de campanhas educativas realizadas;
Número de palestras realizadas;
Número de alunos atendidos;
Número de correspondências entregues;
Número de exames realizados;
Número de CNH emitida;
Percentual da nova infraestrutura de tecnologia da informação implantada;
Percentual de otimização de processo implantado;
Quantidade de tributos arrecadados em real;

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1060 - PROGRAMA DETRAN CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Os resultados do programa foram alcançados considerando que eles foram essenciais para que tivéssemos o máximo de satisfação dos
usuários que recorreram aos serviços do DETRAN/GO, visto que foram oferecidos com presteza, agilidade, educação, confiabilidade e
conforto.
AÇÃO: 2320 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NOVO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Total de Atendimentos do Detran no Programa VAPT-VUPT em 2018 - 1.845.417
Assim distribuidos:
1- Padrão Vapt-Vupt Sede e Disque Detran = 1.440.670
2- Demais Unidades - 404.747
Outros resultados:
Projeto Detran no VAPT-VUPT mais de 100 serviços do Detran oferecidos nos VAPT-VUPT da capital e interior.
Unidade Padrão Vapt Vupt Detran tem o objetivo de disponibilizar e facilitar o acesso aos diversos serviços e informações do Detran/GO
e garantir aos usuários um atendimento de qualidade, rápido, eficiente e eficaz. O Vapt Vupt Detran é também responsável pela
execução de atividades que de forma direta ou indireta contribuam para a melhoria contínua e busca da excelência no atendimento
prestado aos usuários dos diversos serviços do Detran/GO. Entre as principais atividades desenvolvidas estão o atendimento presencial
aos usuários do Detran na sede do órgão e a descentralização dos serviços para as demais Unidades do Vapt Vupt em todo o Estado de
Goiás. Além disso a Unidade Padrão Vapt Vupt Detran presta atendimento e suporte técnico presencial, via e-mail e telefone a toda
equipe de atendentes e servidores das Unidades Fixas do Vapt Vupt em todo o Estado além de planejar e executar treinamentos
constantes com os servidores, elaboração de documentação técnica e operacional e atualização de informações nos diversos canais de
atendimento do Detran.
As realizações foram com contrato de locação de Imóveis para funcionamento das Ciretrans do Estado e com serviços de manutenção
das mesmas.Visando atender os usuários no interior do Estado, realizando a prestação de serviços , tais como: abertura de processos,
revalidação de CNH, transferências de veículos, para melhor atender os usuários no Interior, não necessitando de sua locomoção até a
Capital para ser realizado sua procura aos serviços.
AÇÃO: 2321 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES E EMISSÃO DE CNH

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Foram implementadas em 2018, em 54 municípios, o Projeto Pista Legal, abrangendo atualmente um total de 78 municípios, visando dar
maior comodidade e melhor estrutura para todos os indivíduos envolvidos na banca examinadora;
Foram gerados 50.000 CNHs digitais em 2018, totalizando em torno de 60.000 CNHs emitidas digitalmente no período de 2017/2018;
Conversão de 100% dos processos de abertura de habilitação efetuados de forma digital, eliminando os processos físicos;
Descentralização das pistas de provas, sendo: 3(três) em Luziânia e 2(duas) em Rio Verde;
Implementação da Triagem(conferência) automática dos processos;
Serviços incluídos no sistema PortalDetran e no aplicativo Detran GO ON, tais como: cartão do idoso, serviços de renovação de CNH, e
etc.
AÇÃO: 2322 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO DETRAN
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Resultados com a realização destas ações:
- Maior disponibilidade dos sistemas e da infraestrutura em geral;
- Maior confiabilidade dos sistemas e segurança dos dados que gera a melhoria dos sistemas de tomada de decisão;
- Modernização da Infraestrutura técnica e Parque tecnológico;
- Maior estabilidade da rede elétrica;
- Maior facilidade na recuperação de dados em caso de acidentes;
- Melhorias em sistemas;
- Melhoria das redes de telecomunicações;
- Melhoria no atendimento ao cidadão;
- Melhoria da infraestrutura de atendimento de sistemas corporativos;
- Verificação biométrica em todas as etapas da CNH (Goiânia e Aparecida já implantados);
- Disponibilização da solicitação da Segunda via (e definitiva) da CNH pela Internet (entrega da CNH para estes dois casos em 3 dias);
- Soluções de mobilidade - Talonário eletrônico, Vistoria e aplicativos coorporativos (200 Smartphones/Tablets para emissão de multas
eletrônicas);
- Business Inteligence (BI) (Consultas/Relatórios);
- Ampliação de 100% dos links de comunicação com as CIRETRANs;
- Integração dos sistemas com fabricante de placas;
- Integração com os fabricantes dos sistemas de simuladores;
- Aquisição de Licenças Microsoft (Windows e Office);
AÇÃO: 3119 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NOVO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
A nova unidade de atendimento da GO 020 Autódromo de Goiânia já está com 95% da obra concluída. As obras de reforma e ampliação
da sede também foram realizadas dentro da meta e já estão 90% concluídas.
Obras realizadas na Sede:
1. Troca do telhado
2. Reforma nos banheiros
3. Reforma da lanchonete
Quantitativo de CIRETRANS dentro de Condomínios e Unidades Fixas Vapt-Vupt =27

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Os principais resultados do programa foram através da Balada Responsável e os objetivos alcançados foram:
- Redução do número de acidentes com vítima fatal;
- Redução do número de acidentes com vítima não fatal,
- Redução do número de óbitos
O fato mais importante é a consolidação de tendência de queda nos números, o que mostra que a soma de esforços dos do Detran-Go e
dos diversos órgãos e entidades estatais, polícias e prefeituras para implantar políticas de inteligência, conscientização e fiscalização,
está no caminho certo.
-A redução do número de mortes no trânsito é um indicador que vem sendo priorizado pelo Governo de Goiás, também por meio do
Programa Trânsito com Vida, do Goiás Mais Competitivo e Inovador. Nesse sentido, Secretarias de Saúde, Segurança Pública, Polícias
Militar e Civil, Corpo de Bombeiro, Agência Goiana de Transportes e Obras, Detran-GO vem trabalhando de forma coordenada no sentido
de desenvolver e implantar ações de inteligência (identificação dos pontos críticos, fatores de risco e redesenho de políticas públicas),
fiscalização (intensificação de bloqueios, blitzes, implantação de redutores de velocidade e intensificação do programa Balada
Responsável), resgate ao acidentado (Construção e adequação de hospitais de urgência, aparelhamento do Corpo de Bombeiros para
redução no tempo de resgate) e educação (intensificação de campanha, ações e programas educativos com envolvimento de setores da
sociedade civil organizada e empresas).
AÇÃO: 2324 - ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Palestras Educativas: Ação permanente para atender as demandas por palestras educativas na área de trânsito em escolas estaduais,
municipais e particulares do estado de Goiás do ensino infantil, fundamental e médio, abarcando todas as pessoas envolvidas no trânsito
como pedestres, ciclistas, passageiros, motociclistas e motoristas.
DETRANZINHO: Ação que contempla a unidade móvel de Educação para o Trânsito, que tem por intuito transmitir aos alunos atendidos
do ensino infantil e fundamental, a capacidade de entenderem através de uma abordagem totalmente pedagógica, que eles são
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participantes ativos do trânsito como pedestre, ciclistas e passageiros e ainda multiplicadores de conhecimento sobre motociclistas e
motoristas.
O DETRAN promove campanhas educativas contínuas de educação para o trânsito em vários veículos de comunicação em todo o
Estado de Goiás, visando a conscientização da sociedade. Esta fundamentado na estratégia de promoção de um trânsito seguro,
humanizado, ético e cidadão, visando contribuir para que as pessoas adotem comportamentos conscientes, reduzindo contínua e
gradualmente as fatalidades no trânsito de Goiás para patamares aceitáveis em nível mundial.

OBSERVAÇÕES
Realizar campanhas para conscientizar os condutores e pedestres para o comportamento adequado no trânsito.

AÇÃO: 2325 - FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
São realizadas fiscalizações e vistorias dos permissionários do DETRAN em todo o Estado de Goiás:
Despachantes: 290
Fábrica de Placas: 03
CFC (Instalações): 729
CFC Veículos: 3798
Vistoria nos veículos que realizam o transporte escolar: 9.550
TOTAL: 14370
AÇÃO: 2326 - GOIÁS SINALIZADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
A Gerência de Engenharia de Tráfego,realizou a elaboração de Projetos de Sinalização de Trânsito e suas respectivas implantações, de
sinalização vertical e horizontal de sinalização de trânsito, cujas malhas viárias foram beneficiadas com a pavimentação asfáltica
realizada pela Agência Goiânia de Transporte e Obras de Goiás - AGETOP.
Sinalizar os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT e outros serviços de melhoria no trânsito, promovendo
elaboração e implantação de projetos de sinalização, organizando o fluxo de veículos e pedestres.
AÇÃO: 3136 - GMC - INTELIGÊNCIA DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
- Redução no número de acidente de trânsito com vítima fatal de 674 em 2016 para 651 em 2017(3,41%) (jan - set).
- Integração DETRAN-GO/SSPAP via RAI agilizando o registro e acesso aos dados de acedente de trânsito.
- Integração DETRAN-GO/CONECTASUS/SAMU agilizando a apuração dos indicadores de análise de acidentes de trânsito, permitindo
ações mais eficazes para redução de acidentes.
-Informatização do processo de emissão de Certidão Negativa de Acidente de Trânsito, podendo ser obtida no VAPT-VUPT do DETRAN-
GO.
AÇÃO: 3137 - GMC - PREVENÇÃO DE ÓBITOS NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
A meta é realizar 400 operações da balada responsável educativa e ultrapassamos a meta. Neste ano realizamos 633 operações, o que
contribuiu para o alcance da meta reduzir o numero de acidentes de trânsito em Goiás.
AÇÃO: 3138 - GMC - REPRESSÃO NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Ultrapassamos a meta prevista, realizando 839 Operações de Balada Responsável. Isto contribuiu para a redução do número de
acidentes de trânsito.
Outras ações realizadas com a Operação Balada Responsável foram: Aplicação de auto de infração, CNH recolhidas, CRLV recolhidos,
veículos apreendidos e teste de Etilômetro.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

JOSÉ MANOEL CAIXETA HAU

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Executar medidas de defesa e vigilância animal e vegetal.

2.2 Legislação
Lei de criação de defesa n° 14.645 de 30 de dezembro de 2003, Decreto n°5.911 de 10 março de 2004,
publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de março de 2004, legislação estadual, Leis n°s 13.453/1999
- 13.998/2001, 14.245/2002 e Decretos n°s 5.652/2002 e 6.795/2005, 7.887/2013 e 7.888/2013, Leis
Federais n°s 8.171/1991 e 9.712/1998.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
SANIDADE VEGETAL
- Publicação de 04 Instruções Normativas Estaduais referentes as medidas legislativas dos programas de sanidade vegetal das culturas
de citros, banana e feijão;
- Manutenção do reconhecimento dos status fitossanitários de “Praga Ausente” para Cancro Cítrico em Goiás;
- Manutenção da ausência da praga Mosca-da-Carambola no estado de Goiás;
- Manutenção do reconhecimento de “Área Livre” para Sigatoka Negra no estado de Goiás, com exceção de 21 municípios da região
oeste;
- Publicação de 14 matérias sobre programas de sanidade vegetal no site da Agrodefesa e realização de 04 entrevistas para veículos de
comunicação (rádio, televisão e jornal);
- Realização de 05 levantamentos fitossanitários de pragas (Cancro Cítrico, Sigatoka Negra, Mosca- da-Carambola);
- Realização de 02 treinamentos para capacitação de 42 Fiscais;
- Realização de 20 reuniões técnicas com entidades do agronegócio;
- Participação em 14 reuniões técnicas com entidades do agronegócio;
- Participação em 03 eventos técnicos fora do estado de Goiás;
- Participação em 11 eventos técnicos dentro do estado de Goiás;
- Realização de 17 supervisões técnicas de programas de sanidade vegetal;
- Emissão de 42.393 Autorizações de Trânsito Vegetal (ATV);
- Emissão de 74.907 Permissões de Trânsito Vegetal (PTV);
- Fiscalizações em áreas agrícolas dos principais programas de sanidade vegetal, como Algodão (115 fiscalizações), Banana (2.640
fiscalizações), Citros (983 fiscalizações), Feijão (664 fiscalizações), Girassol (153 fiscalizações), Soja (8.943 fiscalizações), Tomate (330
fiscalizações), Uva (79 fiscalizações), Certificação Fitossanitária de Origem (1.197 fiscalizações) e Sistema de Mitigação de Risco (85
fiscalizações).
SANIDADE ANIMAL
- 100 atendimentos à notificação de suspeita de doenças em propriedades rurais (vigilância passiva) para Síndromes Nervosas,
Síndromes Respiratórias e Nervosas das Aves e para suspeita de Síndromes Vesiculares;
- Manutenção dos índices de vacinação do rebanho bovino e bubalino na campanha de vacinação contra Febre Aftosa 2018 superiores a
99%;
- Vacinação contra Raiva dos Herbívoros na etapa maio/2018 de 15.311.596 bovinos, 14.531 bubalinos, 16.393 ovinos, 1.268 caprinos e
124.957 equídeos em 85.108 propriedades rurais e na etapa nov/2018 vacinação de 2.537.277 bovídeos de 0-12 meses;
- Realização de 156 ações relativas ao controle e monitoramento de morcegos hematófagos (Desmodus rotundus) em todo o Estado, que
englobam captura de quirópteros, cadastro e revisão de abrigos e controle populacional em casos pertinentes;
- Registro e monitoramento de 869 granjas avícolas de aves de corte e postura comerciais no Estado;
INSPEÇÃO ANIMAL
- Realização das supervisões técnicas previstas pela coordenação do Serviço de Inspeção Estadual;
- Realização de inspeção de Produtos de Origem Animal junto às 359 empresas registradas no Serviço de Inspeção Estadual - SIE;
- Registro de 23 novas empresas junto ao Serviço de Inspeção Estadual;
- Habilitação de 6 novas empresas junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA, totalizando 32
empresas habilitadas;
- Manutenção da equivalência do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal da Agrodefesa, junto ao Sistema Brasileiro de
Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA;
- Realização de 2 (duas) auditorias para a equivalência do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal dos municípios de Jataí e
Rio Verde, junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SISBI-POA;
- Apoio técnico na elaboração e viabilização da Lei nº 20.361 de 05 de dezembro de 2018, que estabelece as normas para a produção e
comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal no Estado de Goiás;
- Capacitação de 41 (quarenta e um) servidores na padronização de ações do Serviço de Inspeção Estadual de Goiás, com objetivo de
revisar e atualizar os procedimentos do Serviço de Inspeção do Estado;
- Atendimento das demandas dos projetos de desenvolvimento de pessoas da Universidade Estadual de Goiás - UEG e do Conselho
Regional de Medicina Veterinária – CRMV, auxiliando e disponibilizando técnicos das diversas áreas de inspeção para apresentação de
palestras;
- Participação da reunião Ano 2018 dos Fundos de Defesa Agropecuária, organizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, com objetivo de fortalecer os Fundos Estaduais e criar um Fundo Nacional de Defesa Agropecuária.
FISCALIZAÇÃO VEGETAL
- Publicação do Decreto Estadual nº 9.286, de 03/08/2018, referente à regulamentação da Lei de Agrotóxicos;
- Controle digital e regulamentação do uso emergencial de benzoato de emamectina em Goiás;
- Desenvolvimento do Sistema de Inteligência e Gestão de Agrotóxicos – SIGEA;
- Assinatura da Instrução Normativa que regulamentou o SIGEA, o Agroativo e o E-commerce.
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- 8.104 Fiscalizações de agrotóxicos em propriedades rurais;
- 1.318 Fiscalizações de agrotóxicos em estabelecimentos comerciais;
- 19 Fiscalizações em empresas prestadoras de serviços fitossanitários;
- 38 Fiscalizações em Unidades de Recebimento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos;
- 200 Fiscais Estaduais Agropecuários capacitados quanto à nova Legislação de Agrotóxicos;
- 1.393 Fiscalizações do comércio de sementes e mudas;
- 66 amostragens fiscais de sementes;
- 33.217 veículos fiscalizados: (24.854 em postos fixos e 8.363 em unidades móveis).
LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE SEMENTES E MUDAS - LABSEM
- Realização de 792 análises de sementes, sendo 18 amostras de algodão, 03 amostras de cevada, 02 amostras de arroz, 29 amostras
de feijão, 213 amostras de forrageiras, 07 amostras de gergelim, 08 amostras de girassol, 01 amostra de mamona, 98 amostras de milho,
388 amostras de soja, 25 amostras de trigo;
- Realização de 683 análises de germinação, 755 análises de pureza, 719 exames de sementes nocivas, 25 verificações de outras
cultivares, 154 testes de tetrazólio, 86 testes de vigor feito pelo método de Envelhecimento Acelerado, 01 teste de Peso de 1.000
sementes e 123 análises de sementes infestadas;
- Realização de 07 reanálises de contestação de resultado de fiscalização, análises da contra-prova, que fica de posse do fiscalizado, no
momento da coleta das amostras pela equipe de fiscalização, 26 retestes e 13 replicadas;
- Realização de 66 amostras coletadas por Fiscais da AGRODEFESA, 184 amostras da ADAPAR, 40 amostras de produtores de
sementes (registrados no RENASEM), 78 amostras de produtores rurais, 41 amostras da EMBRAPA, 69 amostras da EMATER, 01
amostra da Superintendência Executiva da Agricultura – SED e 230 amostras da fiscalização do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA;
- Realização de classificação de produtos vegetais, em Goiânia, no período de janeiro a novembro/2018: Feijão - 289,00 t; Canjica de
milho - 177,00 t; Arroz beneficiado - 60,00 t.
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DIAGNÓSTICO VETERINÁRIO - LABVET
- Atualização de todo o SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ) segundo a ISO 17025/2017;
- Recebimento de duas auditorias externas e realização de três auditorias internas do SGQ, uma comparação interlaboratorial, três
comparações intralaboratoriais e um ensaio de proficiência. Ações que resultaram na MANUTENÇÃO DO SELO DE ACREDITAÇÃO NO
INMETRO;
- Aumento de 35% no número de exames realizados quando comparado ao ano de 2017. O que resultou num número total de mais de
9.500 análises laboratoriais;
- Auxílio à GESAN na realização do inquérito epidemiológico de Brucelose, com realização de 9.425 exames da enfermidade;
- Participação no 45º COSALFA em Santa Cruz Del La Sierra – Bolívia com apresentação oral do trabalho “Participação do LABVET nas
ações de vigilância passiva em suspeitas de síndrome vesicular realizadas pela AGRODEFESA no ano de 2017 no Estado de Goiás –
Brasil.";
- Capacitação de 300 médicos veterinários habilitados para realização de coleta de material para exames de Mormo e AIE;
- Educação sanitária para mais de 150 estudantes de medicina veterinária;
- Participação de quatro servidores em eventos fora do Estado e cinco em eventos dentro do Estado de Goiás.
LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS ALIMENTOS – LABQUALI
- Foram analisadas 6.081 amostras de 112 diferentes tipos de produtos de origem animal, 3.947 oriundas de clientes e 2.134 oriundas de
fiscalização. Destas amostras, 3.084 foram analisadas pelo setor de Microbiologia e 2.997 pelo setor de Físico-Química. Esses números
correspondem ao maior número de amostras/ano que o Laboratório já registrou, sendo o segundo ano consecutivo.
- Atualização de técnicas analíticas por meio da aquisição de cinco normas internacionais ISO/ABNT e implantação das mesmas no setor
de microbiologia, buscando confiabilidade analítica, eficiência operacional e o aumento da produtividade.
- Capacitação profissional de quatro servidores em cursos realizados em Goiás e um fora do Estado, além do oferecimento de
treinamentos para profissionais de empresas particulares.
- Aquisição de novos equipamentos para otimização das atividades laboratoriais.
AVANÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- Modernização do Sistema de Defesa Sanitária Animal, que engloba emissão de GTA, Cadastros de Explorações Pecuárias, Vacinações
e todas as demais atividades de Defesa Animal. Houve a substituição do sistema anterior por um novo sistema mais moderno, mais fácil
de ser operacionalizado e compatível com tecnologias móveis;
- Melhoras no sistema de confirmação de pagamentos bancários, reduzindo o tempo de espera do produtor rural de 1 dia útil para
aproximadamente 20 minutos;
- Liberação do acesso as Empresas do tipo SIE para fazer o recadastramento anual e o registro de rótulos diretamente no Sistema
SIDAGO, desburocratizando as atividades de registro a essas empresas junto à AGRODEFESA;
- Liberação dos módulos de Checklist no Aplicativo de Fiscalização da AGRODEFESA, facilitando o registro de atividades qualitativas na
fiscalização por parte do fiscal;
- Integração Informatizada do Convênio entre IEPTB e AGRODEFESA, permitindo registrar em protesto autos de infração que não
tiveram sua quitação realizada e foram incluídos em divida ativa;
- Disponibilização de Webservice para recebimento de receituários agronômicos como parte do SIGEA (Sistema Inteligente de Gestão de
Agrotóxicos)

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) - Lei nº 19.801, de 27 de julho de 2017 dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
de 2018
LOA (Lei Orçamentária Anual) - Lei nº 19.989, de 22/01/2018, orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de 2018.
Orçamento Geral do Estado de Goiás -2018 (Versão publicada no Diário Oficial )
Decreto nº 9.143, de 22/01/2018 estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil
para o exercício de 2018.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Aumentar a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar;
Taxa do crescimento do PIB.
A evolução e desenvolvimento de ações sanitários da área de animal e vegetal passam pelas fases de diagnóstico, controle, prevenção e
erradicação das doenças. As ações preconizadas pela legislação sanitária animal e vegetal devem, obrigatoriamente, seguir estes
parâmetros para o sucesso das ações de defesa.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1062 - PROGRAMA DEFESA E VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

O Programa está em execução.
AÇÃO: 2330 - ANÁLISE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Análise de raiva: 1.088, sendo 992 negativas e 96 positivas.
Boutulismo: 33
AIE: 5.086
Brucelose Teste ATT: 582
Brucelose 2 ME: 40
Microbiologia: 447
Parisitologia: 46
Auto vacinas: 329
Mormo: 2.067
Análises de produtos de Origem animal realizados: 6.263
AÇÃO: 2331 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANÁLISE DE SEMENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Análises de sementes realizadas (análise fiscal e análise de prestação de serviços): 817
Classificação de Produtos de Origem Vegetal analisados: 583,95 em Toneladas
AÇÃO: 2332 - FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E TRÂNSITO DE ANIMAIS VIVOS, PRODUTOS
E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Veículos fiscalizados nos postos fixos (barreiras) e fiscalizações volantes nas Regionais: 34.441
AÇÃO: 2333 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E INSUMOS
AGROPECUÁRIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Fiscalizações de Agrotóxicos: 8.104
Fiscalização do Comércio de Sementes e Mudas: 1.393
Fiscalização do Trânsito de Produtos de Origem Vegetal em Postos Fixos (Barreiras e Fiscalizações Volantes: 33.217
AÇÃO: 2334 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Fiscalizações realizadas em estabelecimentos sob Inspeção Estadual: 13.930
AÇÃO: 2335 - REESTRUTURAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DA AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Não houve realização
AÇÃO: 2336 - SANIDADE ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
VACINAÇÃO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA NA ETAPA MAIO/2018 NUM TOTAL DE 22.354.373 ANIMAIS,
EQUIVALENDO A 98,55%.
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VACINAÇÃO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA NA ETAPA NOVEMBRO/2018 NUM TOTAL DE 9.518.107 ANIMAIS,
EQUIVALENDO A 99,35%.
VACINAÇÃO DE FÊMEAS JOVENS BOVINAS E BUBALINAS: 70,90%
FORAM REALIZADAS 73 AUDITORIAS E 35 REAUDITORIAS EM PROPRIEDADES RURAIS.
FORAM EMITIDOS 1.132.474 GTAs ENVOLVENDO BOVINOS, BUBALINOS, OVINOS, CAPRINOS, EQUÍDEOS, GALINHAS, OVINOS,
ANIMAIS AQUÁTICOS E ANIMAIS SILVESTRES.
AÇÃO: 2337 - SANIDADE VEGETAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
FISCALIZAÇÃO FITOSSANITÁRIA: 27.836
INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA: 2.612
CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS: 7.952
AÇÃO: 2338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Foram realizados cursos e treinamentos com a participação de 720 servidores.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
EMATER

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Pedro Antonio Arraes Pereira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e atividades correlatas ao desenvolvimento
rural sustentável,
atendendo prioritariamente à agricultura familiar, bem como a promoção de atividades de classificação de produtos de origem vegetal e
certificação de produtos de origem animal, em consonância com a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

2.2 Legislação
Criação da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária- EMATER
- Lei nº 17.257 de 26 de Janeiro de 2011- Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
1. Retomada da construção da nova Sede Administrativa;
2. Finalização das obras de construção do Complexo de Laboratórios e da Reforma e adequação das instalações do Centro de
Treinamento;
3. Revitalização das unidades regionais e unidades locais
4. Regularização da situação patrimonial e documental dos imóveis recebidos da Emater Liquidação;
5. Implementação do PDV – Programa de Demissão Voluntária;
6. Aquisição de equipamentos de Laboratório;
7. Firmatura de Convênio com EMBRAPA, proveniente de emenda parlamentar, para aquisição de equipamentos de laboratório,
8. Aquisição de veículos
9. Expansão do site e aplicativo da EMATER;
10. Consolidação da Estação Experimental de Inovação Rural, em Araçu-GO, contemplando revitalização das construções e
implementação de sistemas de produção de leite e carne;
11. Conclusão das obras do Galpão da Usina de Beneficiamento de Sementes;
12. Iniciado processo de instalação dos pivôs Est.Exp.Inovação Rural e Est.Exp.Porangatu
13. Revitalização da Unidade de piscicultura da Est.Exp.Anápolis
14. Readequação dos processos administrativos da EMATER, através da implementação do projeto de Gestão por processos, em
parceria com a SEGPLAN – em fase final do mapeamento e otimização do processo de Licitação.
15. Firmado convênio com a FAPEG, para incremento dos projetos de pesquisa agropecuária em desenvolvimento.
16. Organização e digitalização do acervo da Biblioteca da Agência no Sistema AINFO.
17. Ampliação da Metodologia de ATER, Rede de Inovação Rural-RIR
18. Lançamento do Atlas Agropecuário de Goiás
19. Captação de recursos federais (1,6 milhões) através de parceria com ANATER
20. Implantação do Programa de Avaliação de Desempenho - PROAD.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
1. Planos Municipais de Ações Compartilhadas da EMATER – Parcerias com as Prefeituras;
2. Plano de Ações Estratégicas e Modernizantes- Ações em andamento e/ou projetadas para 2018 em diante.
• Ampliação e Dinamização de Ações Ambientais- Microbacias Nascente e Produtores de Água
• Programa de Demissão Voluntária – Ponte para ampliação carreando dos talentos humanos e enriquecimento intelectual da Emater;
• Avaliação de desempenho por metas e competências/Programa de Avaliação de Desempenho- PROAD – Um estimulo ao crescimento
individual, à colaboração
e ao engrandecimento institucional;
• Estabelecimentos de novos modelos de Pesquisa e Assistência Técnica/Rede de Inovação Rural;
• Ampliação do Selo de Indicação Geográfica de APL’s – grandes impactos na Agricultura Familiar;
• Ampliação de abrangência geográfica e do conteúdo de ATLAS AGROPECUÁRIA;
• Intensificação das articulações internacionais;
• Implantação do EMBRAPA WEBAGRITEC e do Museu Institucional;
• Iniciação de um processo de planejamento estratégico para direcionar a atuação da Agência até 2030;
• Plano de Metas;
• SISTEC – Sistema de Acompanhamento, Controle e Avaliação de ATER;
• SISCONTAR – Sistema de Controle de Arrecadação;
• SISCRED – Sistema de Crédito Rural;
• Comercialização 2017/2018 – Sistema de Controle de Vendas de Sementes
. Sistema de Projetos de Pesquisas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1- PROJETO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA APROVADO EM AGÊNCIA DE FOMENTO
2- PRÁTICA, PROCESSO E /OU PRODUTO INDICADO PARA A AGROPECUÁRIA
3- PROJETO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO DE PESQUISA ELABORADO
4- CULTIVAR/VARIEDADE REGISTRADA E/OU PROTEGIDA
5- ARTIGO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO APRESENTADO
6- ARTIGO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO PUBLICADO
7- PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
8- UNIDADE DE VALIDAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA IMPLANTADA
9- DIAS DE CAMPO, VISITAS TÉCNICAS, CURSOS E FEIRAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA REALIZADO
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10- LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA ESTRUTURADO
11- ANÁLISE LABORATORIAIS E RECOMENDAÇÃO TECNOLÓGICA REALIZADA
12- SEMENTE PRODUZIDA
13- MUDA PRODUZIDA
14- PESQUISADOR CAPACITADO NA ÁREA AGROPECUÁRIA
15- ATENDIMENTO EM GESTÃO DA PROPRIEDADE REALIZADO
16- PRODUTORES ATENDIDOS COM SEMENTES CERTIFICADAS
17- ATENDIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS AGROPECUÁRIA REALIZADO
18- ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DA REDE DE INOVAÇÃO RURAL REALIZADO
19- GALPÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES CONSTRUÍDO
20- SERVIDOR DA EMATER QUALIFICADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
21- ATENDIMENTO REALIZADO A PRODUTOR RURAL NA ÁREA AGROPECUÁRIA
22- ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DA REDE DE INOVAÇÃO RURAL REALIZADO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2180 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS PARA O FORTALECIMENTO DE CADEIAS
PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
- 14 Projetos em andamento dos aprovados em 2016 e finalizados em 2018.
- Implementação de 10 projetos de pesquisa aprovados dentro dos Convênios Emater/Fapeg em 2017 e finalizados em 2018.
- Instalação de Unidades Demonstrativas (Feijão Caupi, Arroz de Terras Altas, Feijão Comum, Milho, Soja, Forrageiras tropicais,
Maracujá, Banana), ano 2017/2018.
- Instalação de Unidades de Observação (Feijão Caupi, Feijão Comum, Arroz irrigado, Arroz de Terras Altas, Soja, gergelim), visando à
validação de materiais para o Estado de Goiás, ano 2017/18.
- Elaboração de 06 projetos de pesquisa e encaminhados ao Comitê Técnico Científico-CTC para avaliação e renovação de bolsas Novo
Convênio FAPEG/EMATER

OBSERVAÇÕES
Soja:
1- Avaliação de linhas de progênies visando à obtenção de linhagens
2- Avaliação de linhagens superiores visando à obtenção de cultivares convencionais e transgênicas nas Estações e Campos
Experimentais da Emater
3- Avaliação de Ensaios de Valor Cultivo e Uso (VCUs), visando observar o comportamento dos materiais nas principais regiões do
Estado de Goiás, parceria Emater/CTPA.
4- Renovação das sementes do banco de germoplasma
5- Avaliação de Distinguibilidade, Herdabilidade e Estabilidade- DHE, dos materiais promissores
6- Registro de 03 cultivares de soja transgênicas
7- Avaliação em casa de vegetação de resistência as principais doenças da soja em 17 acessos
8- Uso do Ascophilum nodosum na indução de resistência de Doenças Fúngicas em Soja-Faculdade Araguaia;
9- Avaliação de fungicidas para o controle das doenças da soja, a campo, safra 2017-2018;
10- Avaliação de pontas de pulverização e local de deposição no controle da mosca branca em soja.
Arroz e Feijão
1- Avaliação de Ativos Tecnológicos 2017/2018 - Linhagens Promissoras de Arroz de terra altas, parceria Emater/Embrapa;
2- Avaliação de Ativos Tecnológicos 2017/2018 - Linhagens Promissoras de Arroz irrigado, parceria Emater/Embrapa;
3- Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso (VCUs)2017/2018, visando obtenção de cultivares de arroz de terras altas;
4- Avaliação de Ativos Tecnológicos - linhagens promissoras de feijão parceria Emater/Embrapa 2017/2018;
5- Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso (VCUs), visando obtenção de cultivares de feijão, parceria Emater/Embrapa;
Milho, Sorgo e Milheto
1- Seleção de populações de acesso do Banco de germoplasma visando o melhoramento da cultura;
2- Avaliação de Densidade Populacional x Espaçamento para Emgopa 501
3- Seleção em Campo de linhagem de milho EGO 18;
4- Multiplicação e avaliação de 20 acessos de Sorgo
5- Avaliação de 15 acessos de Milheto
6- Avaliação de VCU milho – AL Bandeirante
7- Eficiência de herbicidas aplicados em pré-emergência no manejo de plantas daninhas na cultura do milho “safrinha”
Hortaliças
1- Avaliação de Híbridos Experimentais de melão tipo Cantalupe e Gália;
2- Estudo de adaptabilidade e estabilidade de linhagens promissoras de feijão vagem de crescimento indeterminado visando o
lançamento de cultivares- UEG;
3- Cruzamentos em Feijão vagem arbustivo para a geração de variabilidade - casa de vegetação
4- Multiplicação de sementes de Feijão comum trepador;
5- Avaliação de linhagens de pimentas calabreza e jalapeño;
6- Manutenção do BAG de pimentas
7- Avaliação e Seleção de Linhagens de Abóbora Verde sob Cultivo Orgânico;
8- Campo de seleção de abóbora Goianinha;
9- Campo de seleção de pimenta de cheiro;
10- Campo de autofecundação com as abóboras Goianinhas selecionadas;
11- Avanço de geração de linhagens de abóboras tipo Maranhão;
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12- Identificação, Catalogação e Perpetuação de plantas medicinais do Horto - Faculdade Araguaia;
13- Multiplicação de 15 espécies de plantas medicinais;
14- Coleta e preparo de 8 espécies de plantas medicinais para registro no herbário da UFG;
15- Unidade de observação de cultivares de gergelim
16- Vants e Técnicas de visão computacional no diagnóstico de doenças na cultura do tomate;
Fruticultura
1.Coleção de variedades de tangerinas e tangores
2.Coleção de variedades de porta-enxertos
3.Avaliação de variedades de tangerinas
4. Avaliação de variedades de laranjas
5. Avaliação de variedades de porta-enxertos X de laranjas
6. Avaliações físicas e químicas das variedades de tangerinas
7. Manutenção de Plantas matrizes de citros
8. Avaliações físicas e químicas das variedades de laranjas
9.Teste de aceitação comercial das variedades de tangerinas
10.Avaliação de variedades de porta-enxertos X tangerinas
11. Avaliação do porta-enxerto xien na tangerina Ponkan IAC
12. Avaliação do porta-enxerto xien no limão Tahiti IAC 5
13. Avaliação do porta-enxerto xien na laranja Pera IAC
14. Avaliação do porta-enxerto xien no tangor Murcott
15. Avaliação das variedades de caqui
16.Controle da broca e polinização artificial na atemóia
17.Levantamento de fitonematoides em fruteiras de importância econômica para o estado de Goiás- IFGoiano-Campi Urutaí
18.Manutenção da Coleção de Trabalho de pequi no Campo Experimental Nativas do Cerrado
19. Caracterização da 1200 acessos de Pequi
20. Avaliação de progênies de Pequi sem espinho
21. Instalação e condução de 4 campos demonstrativos da cultura da banana
22. Avaliação de métodos de enxertia de fruta pão;
23. Distribuição espacial dos viveiros de produção de mudas de tomate e das áreas cultivadas com tomate de mesa no estado de Goiás:
diagnóstico técnico de situação com foco na aplicação de defensivos agrícolas;
24. Qualidades pós-colheita de abóbora verde e feijão-vagem orgânicos
Animais
1. Piscicultura sustentável para pequenas propriedades rurais em Goiás;
2. Avaliação do desempenho de “panga” (Pangasianodon hypophthalmus);
3. Manejo Diferenciado para Produção de Mel;
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AÇÃO: 2181 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
- Participação como Expositor na Feira TecnoShow Comigo 2018 em Rio Verde, onde apresentamos tecnologias de produção agrícola:
consórcio milho/sorgo, soja, milho, abacaxi, milheto, banana maçã, forrageiras tropicais, sistema iLF e iPF. E apresentamos também
atividades de agregação de valor com o processamento de alimentos;
- Participação como Expositor na Tecnoleite, com as tecnologias de produção de forrageiras tropicais e milho;
- Visita de técnicos e estudantes de Graduação nas Estações e Campos Experimentais da Emater;
- Encontro de Tecnologias - Instituto Federal Goiano;
- Dias de Campo de Arroz de terras altas, milho, forrageiras tropicais, mandioca, soja, caupi, açafrão, abacaxi, Citros : em Goianésia-GO;
8° Encontro para Inovação Rural em Porangatu; em Buritinópolis, em Alto Paraíso, em Ceres, em Rio Verde, Hidrolândia, Anápolis ,
Goianápolis, fazendinha agroecológica,
- Visitas Técnicas em Jataí, Araçu, em Anápolis
- 15-Reunião Técnica: “APL do Açafrão e os benefícios da utilização do Selo de Indicação Geográfica – Mara Rosa;
- I Workshop de Qualificação da Cadeia Produtiva do Açafrão para Utilização do Selo de Indicação Geográfica” - Mara Rosa
- Curso de Capacitação em Boas Práticas de Produção e Processamento do Açafrão” –Mara Rosa
- Tour 2018 Sementes Vitória- Ensaios lado a lado de soja
- Matérias para TV Tocantins, Jornal do Campo sobre Cultura do Caqui, Entrevista na RIT TV, de Goiânia sobre Cultura Cítrica; Matéria
para TV Tocantins, Jornal do Campo sobre Limão Tahiti; Matéria para RIT TV, de Goiânia sobre Limão Tahiti; Matéria para RIT TV, de
Goiânia sobre Cultura de Caqui; Matéria para TV Tocantins, sobre Cultura da Laranja; Reportagem Globo Rural sobre bromélias;
- Aula prática para acadêmicos da UEG na Estação Exp. Nativas do Cerrado; para acadêmicos da UFG na Estação Exp. Nativas do
Cerrado;
- Reunião de apresentação de Resultados de Pesquisa de Pesquisa-Setembro/18;
- Pauta (Boletim Informativo da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) Edição 01 –
Ano I – 1 a 28 de fevereiro de 2018.-Pimenta;
- Palestras: Sistema Produtivo e aspectos do Mercado de Sementes na cultura do Milho- FACMAIS; Experiência no melhoramento de
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plantas na Embrapa e Emater- Jovens Talentos; na Agro Centro-Oeste Familiar: Características agronômicas e manejo da cultivar de soja
BRSGO 8061.
- Minicurso “Processamento de soja - cultivar BRSGO 8061”na Agrocentro Oeste.
- Tour 2018 Sementes Vitória- Ensaios lado a lado de soja
- Visita Técnica Sementes Cereal Ouro-Ensaios lado a lado de soja
- 26 publicações tecnológicas e científicas apresentadas e/ou publicadas
- Unidades de referência tecnológica em ILPF implementadas em Nova Crixás. Quirinópolis, Porangatu, Posse, Araçu, Varjão e
Morrinhos.

OBSERVAÇÕES
Unidades de referência tecnológica em ILPF implementadas:
- Nova Crixás - ILPF para produção de grãos - carne - madeira (31 ha)
- Quirinópolis - IPF para produção de leite - madeira (3 ha) – já irradiou para 24 propriedades na região
- Porangatu- IPF para produção de leite/carne - madeira (10 ha)
- Posse – ILPF para produção de leite -grãos - madeira (1 ha)
- Araçu – ILPF para produção de leite – grãos – madeira (2 ha)
- Varjão – ILPF para produção de carne – grãos – madeira (20 ha)
- Morrinhos – seleção de clones de eucalipto em sistema ILPF para produção de carne – grãos – madeira – (10 ha)
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AÇÃO: 2182 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO
TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
A construção do Complexo de Laboratórios foi finalizada e a inauguração,se deu no início de dezembro/2018, justificando o não realizado
de análise laboratoriais previsto. E os laboratórios estão sendo estruturados com equipamentos.
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AÇÃO: 2183 - PRODUÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MUDAS E SEMENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
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REALIZAÇÕES
Em 2018, foram conduzidos 200 ha de campos de sementes de milho, com produção de 14.082 sacos de sementes desse produto e
disponibilizado ao produtor ao agricultor goiano.
Produção 2.996 Mudas, dentre elas Tamarino, Cajazinho, Cajá Manga, Murici, Mangaba, Cajuzinho do Cerrado, Pequi, Araçá, Jatobá do
Mato, Gariroba e Araticum Marolo.
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AÇÃO: 2184 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM PESQUISA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
A Emater está em constante atualização, capacitação de seus pesquisadores com intercâmbio de conhecimentos em vários Congressos
Científicos e parcerias com Laboratórios e Instituições de Ensino Superior como Pesquisador visitante.

AÇÃO: 3162 - GMC - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
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- 05 laboratórios construídos e inaugurados;
- Sede em fase construção,
- Reforma do Centro de Inovação Rural em fase final de obra
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2191 - GESTÃO DA PROPRIEDADE OTIMIZANDO OS FATORES DE PRODUÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
As famílias são atendidas através de métodos simples (contato, visita) e método complexos ( cursos, reuniões, oficinas).
Através da metodologia Rede de Inovação Rural, são transmitidos conhecimentos nas diversas atividades agropecuárias com o intuito de
introduzir novas tecnologias, produtiva das propriedades rurais.
Paralelamente os produtores recebem orientações sobre gestão da propriedade através de diagnóstico, planejamento e noções de
administração, uso de software desenvolvido pela EMATER.

OBSERVAÇÕES
Na Ação 2191, no Produto 5127, necessitou alteração do Produto de “Atendimento em Gestão da Propriedade Realizada” para
“ATENDIMENTO À FAMÍLIA EM GESTÃO DA PROPRIEDADE REALIZADO”, em função que está Ação tem-se parceria, através do
Instrumento Específico de Parceria Nº 002/2017 – ANATER, onde as Metas do referido Instrumento são executadas tendo como base a
Unidade Familiar de Produção Agrícola – UFPA, bem como alterou-se a Unidade de Medida de “Número” para “FAMÍLIA”. Dessa
maneira, ficou uniformizado a informação do atendimento para as devidas instituições: EMATER/SEGPLAN e ANATER.
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AÇÃO: 2192 - PROMOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DO ESPAÇO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
A Rede de Inovação Rural (RIR) é uma metodologia desenvolvida pela Emater que tem como objetivo ampliar o acesso de produtores
rurais a um modelo de assistência técnica contínua e qualificada e, consequentemente, promover o aumento da renda das famílias do
campo do estado de Goiás. A proposta começou a ser implantada em 2016 e conta com aproximadamente 500 famílias totalizando mais
de 20 mil atendimento pela nova metodologia. Para o oferecimento de uma assistência técnica contínua, qualificada e em rede, a RIR
preconiza a contratação de técnicos por meio de parcerias público-público ou público-privada. Dentro da metodologia, uma equipe
multidisciplinar de profissionais de nível superior ligados à Emater é responsável por formar e assessorar continuamente técnicos de nível
médio. Cada um desses profissionais, por sua vez, atende até 20 famílias rurais. A RIR foi uma alternativa criada diante da ampla
demanda por assistência técnica em Goiás.
A implantação da Rede de Inovação Rural é feita em etapas. Entre as mais importantes delas está a elaboração do diagnóstico e a
elaboração do plano de ação da propriedade. Durante o diagnóstico chamado de Marco Zero, é realizada uma avaliação dos aspectos
produtivo, econômico, ambiental e social da propriedade. Para o desenvolvimento do planejamento é considerado o sonho do produtor
rural para que o trabalho seja realizado em cima daquilo que as famílias planejam para seu futuro. Feito o diagnóstico, desenvolve-se o
plano de ação de maneira compartilhada entre técnicos e as famílias. Assim, definindo metas para saber como chegar onde a família
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sonha. Após o planejamento, tem início o trabalho de assistência técnica, que tem como principal objetivo promover ganhos produtivos e
elevação de renda. A expectativa é que dentro de 3 a 4 anos, os produtores organizados em comunidades estejam capitalizados e em
condições de contribuir com o custeio das despesas dos técnicos responsáveis pelo assessoramento. A emancipação deverá ser gradual,
considerando a capacidade de cada família. O objetivo da RIR é que o produtor seja o protagonista da sua ação por meio da melhoria de
renda e da qualidade de vida. Os grandes diferenciais da metodologia são a assistência continuada e a abordagem comportamental. O
assessoramento ao longo dos anos é fundamental para resultados duradouros e a valorização e sensibilização das pessoas para a
importância do planejamento e da gestão que são fundamentais para o fortalecimento das propriedades. Não se deve olhar o negócio do
campo apenas em seus aspectos produtivos e econômicos. São as pessoas que fazem esse desenvolvimento acontecer, estas têm que
mudar para as coisas avançarem.
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AÇÃO: 2193 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
A Emater mantém através dessa ação uma atualização e qualificação continuada para fazer frente às demandas cada dia mais
complexas, e exigentes.
Para isso proporciona a seus técnicos, encontros técnicos, participação em seminários, simpósios e cursos, tanto patrocinado pela
Autarquia como por parceiros como: Academia, instituições de Pesquisa e demais parceiros afins, são realizados também treinamentos
internos, como uso de software de Gestão da Propriedade, plataforma de preços e produtos e uso de aplicativos como, WebAgritec e
outros.
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AÇÃO: 2194 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
A Transferência de Tecnologias Inovadoras e Sustentáveis é a base de sustentabilidade da ação produtiva. A conservação do solo e da
água, conservação da biodiversidade e o uso dos fatores racionais da produção permite a introdução de práticas como Microbacias e
Integração-Lavoura- Pecuária-Floresta (ILPF), visando a conscientização dos produtores e da sociedade em geral quanto ao uso racional
da água tanto para irrigação, dessedentação de animais e do ser humano.
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AÇÃO: 3163 - GMC - INOVAR O MEIO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
A EMATER deixou de fazer parte do Programa Goiás Mais Competitivo e os produtos previsto nesta Ação foram desenvolvidos e
lançados na Ação 2192 com o mesmo código a partir de junho de 2017 .
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

1. LEANDRO MARCEL GARCIA GOMES (01/01/2018 à 17/10/2018); 2.RAFAEL BASTOS LOUSA VIEIRA; (17/10/2018- Diário Oficial nº
22915).

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Fomentar, promover e alavancar o turismo no Estado, transformando Goiás em um dos principais destinos do país, gerando divisas para
os municípios, emprego e renda para as comunidades, evidenciando suas características e singularidades, incrementando os destinos e
regiões turísticas através de produtos e vocações. Mostrar para o Brasil e para o mundo que Goiás oferece experiências para todos os
gostos, sabores e desejos.

2.2 Legislação
Lei Estadual 13.550 11/11/1999; Lei Estadual 17257 25/01/2011; Lei Estadual 17372 14/07/2011; Decreto Estadual 7424 11/08/2011;
Decreto Estadual 8144 08/04/2014; Lei Estadual 18445 23/04/2014; Lei Estadual 18746 29/12/2014.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Goiás Turismo em 2018 executando a política de turismo do estado tem se destacado com o seu programa de desenvolvimento
turístico, que aglutina seus produtos e serviços desenvolvidos em prol do turismo goiano, levando aos municípios competências e
habilidades turísticas como forma de incrementar a economia local, criando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida da
população. Em outra vertente a realização do plano Estadual do turismo e o programa de infraestrutura turística permitiu a realização de
projetos de melhoria em diversas cidades goianas ampliando estradas, revitalizando praças e locais turísticos e com a criação da casa do
Turismo e o instituto de pesquisa , concretiza o caminho para a profissionalização na gestão do Turismo em Goiás.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Lei Orçamentária Anual de 2018 foi executada, as ações da LOA do exercício cujos objetivos estão em sintonia com o PPA 2016/2019
deram origem a um planejamento metodológico de atividades dispostos no Plano Estadual de Estratégia para o Turismo 2018:
EXPERIÊNCIAS CULTURAIS; EXPERIÊNCIAS NA NATUREZA; EXPERIÊNCIAS EMPRESARIAIS; EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS;
EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS. Cada atividade possui diferentes Circuitos Turísticos a serem desenvolvidos e executados nos
municípios goianos, respeitando suas características e potencialidades:
- EXPERIÊNCIAS CULTURAIS: Circuito da Fé; Circuito Sertanejo; Festa do Divino Pai Eterno, Festa Romaria e ainda Encontro culturais
da chapada dos veadeiros (Alto Paraiso).
Circuito Cultural; Circuito Cavalhadas.
- EXPERIÊNCIAS NA NATUREZA: Circuito do Conhecimento; Circuito Parques de Goiás; Circuito Vivência ao Ar Livre.
- EXPERIÊNCIAS EMPRESARIAIS: Circuito Eventos e Oportunidades;
EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS: Circuito Eventos e Oportunidades; Circuito Turismo Criativo; Vitrine Goiás.
- EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA: Circuito Gastronômico; Experiências Gastronômicas;
As atividades estão dispostas e organizadas em planilhas de custos com um cronograma que especifica o município e a data de
realização do evento que quando consolidadas permite uma visão anual dos seus custos e atividades a serem realizadas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PIB PER CAPITA; CRESCIMENTO DO PIB; DENSIDADE RODOVIÁRIA; DESEMPREGO; RENDIMENTO MÉDIO DO TRABALHO.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1063 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

ÓRGÃO GESTOR: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

O Programa de Desenvolvimento Turístico, formado pelas ações de Apoio a Realização de Eventos, Gestão de Informações Turísticas,
Captação e Fomento de Negócios, bem como Implantação de Infraestrutura Turística é destinada à investimento nas atividades do
turismo em todo o Estado de Goiás. O programa permitiu a realização de diversos projetos e atividades na área, através da identificação
dos potenciais turísticos foi possível desenvolvendo de atividades aprimorando e incrementando o turismo permitindo aos municípios a
valorização de suas vocações e a melhoria sua infraestrutura turística.
As ações do programa tiveram por objetivo levar aos municípios instrumentos e meios de desenvolver o turismo, levando emprego e
renda, melhorando os polos e roteiros aumentando o fluxo turísticos e ainda aprimorar a percepção de todos os interessados da esfera
pública e privada, instituições de ensino e Trade, buscando colaborar com melhorias e estratégias de atuação de todos os segmentos que
se beneficiam com o desenvolvimento do setor turístico, abrangendo um conjunto de informações quantitativas e qualitativas sobre o
desempenho do turismo no Estado de Goiás.
A gestão, a promoção e a troca de conhecimento da atividade turística também foi foco através da pesquisa, do incentivo aos municípios
e da participação em feiras, eventos e palestras como o Mostra Viajar em São Paulo e a troca de experiências internacional com a
participação de Goiás na BTL/Feira Internacional do Turismo e troca de experiências em projetos turísticos dos parques florestais, entre
outras atividades em diversas Cidades.
A promoção e o desenvolvimento dos roteiros através de apoio técnico, financeiro e a realização de eventos de cultura, lazer e esporte
respeitando as vocações locais permitiram o incremento de receita de impostos, através do aumento da renda média local, criação de
emprego e aumento da qualidade de vida da comunidade, são exemplo disso o Festival Aruanã em Canto, temporada de Férias do rio
Araguaia, Circuito Gastronômico que contemplou várias cidades como a de Nova Veneza,Caldas Novas e Pirenópolis que já se tornou
um evento tradicional, Circuito das Cavalhadas, entre outros.
Em vários municípios como Goiânia, Crixás, Três Ranchos, Rio Quente, Caldas Novas, Mundo Novo, Aragarças, Cidade de Goiás entre
outros, foi melhorada a infraestrutura do turismo e a sinalização para orientação que permitem a diversificação dos roteiros turísticos,
foram contemplados ainda a infraestrutura básica dos municípios melhorando a qualidade devida local, além do transporte e da logística.
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AÇÃO: 2339 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 6603-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
A Ação de APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento local e regional, através da apoio
e/ou realização de eventos culturais, esportivos e turísticos, promovendo o turismo goiano, trazendo emprego e renda, melhorando a
qualidade de vida local, aumentando as receitas municipais através da geração de impostos criando um circulo virtuoso de crescimento
econômico do comércio e da indústria no município e região.
No exercício 2018 foram executadas atividades em diversos municípios goianos, visando a indução, promoção e o desenvolvimento do
turismo, a Agência Estadual de Turismo realizou e/ou apoiou eventos culturais, esportivos, agropecuários, e diversas outras atividades
voltadas para o incremento dos destinos e regiões do estado,sendo as Experiências: Culturais, Natureza, Empresariais, Criativas,
Gastronômicas, desta forma podemos destacar :
- Aruanã em Canto: realizado no período de 04 a 07 de julho de 2018 no município de Aruanã. Atrações: contou com a presença de
diversos cantores nacionais e regionais.
- Arraiá do Cerrado: realizado no período de 11 a 15 de julho de 2018, contou com diversas atrações com artistas nacionais e regionais .
- Temporada de Férias ( Araguaia realizado no período de 13 a 28 de julho de 2018), Rio Crixás Açú/2018 (07 a 29 de julho de 2018),
entre outras.
- Agropecuária no período de 29 de agosto a 02 de setembro de 2018, no Município de Mara Rosa e Semana Ruralista no período de 22
a 25 de agosto de 2018 no Município de Montividiu do Norte.
-Circuito da Fé -Festa do Divino Pai Eterno (Trindade entre outros municípios), Semana Santa (Três Ranchos nos dias 30 e 31 de março
de 2018) e ainda Romarias e Festa da Padroeira em diversa cidade Goianas.
- Circuito das Cavalhadas: realizada em diversos municípios do Estado,nos meses de maio,junho, julho e setembro de 2018, as
cavalhadas é um evento típico regional de origem portuguesa, com diversos cavaleiros, encena as batalhas medievais entre mouros e
cristãos.
- Realização dos Festivais Gastronômicos em diversas cidades como Pirenópolis, Cidade de Goiás, Goiânia, Caldas Novas,Jaraguá.
Corumbá de Goiás e Nova Veneza com a contratação de renomados chefs de cozinhas que promoveram palestras e aulas culinárias
melhorando e qualificando a gastronomia local, bem como diversas outras atrações.
AÇÃO: 2340 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 6603-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
Ação iniciada em 2013 e 2017, sendo: Elaboração da Avaliação Ambiental (PRODETUR), Elaboração do Plano de Fortalecimento
Institucional da Gestão do turismo - PDITS e Projeto Kalunga , através de Convênio com Ministério do Turismo.

OBSERVAÇÕES
Alguns foram finalizados em 2018, apenas parte da Elaboração da Avaliação Ambiental Estratégica do PRODETUR Nacional no Estado
de Goiás ainda está apenas LIQUIDADO.

AÇÃO: 3120 - CAPTAÇÃO E FOMENTO DE NEGÓCIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 6603-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
Apoio das entidades do TRADE TURÍSTICO para captação de Eventos.
AÇÃO: 3121 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 6603-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
A Ação de IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA tem por objetivo a elaboração de projetos de infraestrutura e sinalização
turística, além de permitir a implantação de infraestrutura básica nos municípios, em 2018 a Goiás Turismo continuou a execução de
projetos de Infraestrutura em diversos municípios através de parceria com o Governo Federal, seja utilizando o expediente de convênio
com o Governo Federal através da Caixa Econômica Federal com Obras em Caldas Novas, Carmo do Rio Verde, Gameleira de Goiás,
Cidade Nova Crixás, Cidade de Aragarças, Uruaçú entre outras ou repasse de empréstimo com o Banco do Brasil, para obras de
Infraestrutura Turística em diversos Municípios Goianos e Goiânia. "ressaltamos a revitalização e reforma da Casa do Turismo, sendo
que várias obras foram concluídas, em execução, paralisadas ou canceladas.

OBSERVAÇÕES
O processo referente a Construção da Vila Cultural, no Município de Goiânia e à revitalização da Orla do Lago, no Município de
Vicentinópolis não foram iniciados na gestão atual e todos os procedimentos do processo "Vila Cultural" foram previamente fiscalizados e
aprovados pela CEF ..
A execução de Obras e serviços de engenharia e confecção de projetos, apuraram que 18 processos foram licitados na modalidade
Tomada de Preço, 02 na modalidade de Concorrência e 01 realizado por contratação direta, todos devidamente enquadrados nos Art.22
e Art.23 da LEI 8.666/93.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Leonardo Wascheck Fortini

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Legitimar as atividades empreendedoras com segurança e agilidade, para contribuir 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
Apresentamos abaixo uma síntese da gestão dos últimos quatro anos na Junta Comercial do Estado de Goiás até 2018:
Em 2015 a Junta Comercial do Estado de Goiás se mostrava uma instituição centenária que avançava rumo à desburocratização, mas
que ainda não havia implantado uma gestão sistêmica dos processos gerenciais. A JUCEG progredia com oportunidades de se buscar
uma agenda estratégica institucionalizada que orientasse as ações direcionadas tanto para o público interno quanto para o público
externo.
Era necessário aprofundar a gestão, identificar com clareza os objetivos estratégicos e estabelecer os planos de ação que alinhassem a
visão, a missão e os valores de modo a refletir o propósito da organização como um todo. Sabíamos naquele momento inicial, que o
trabalho deveria levar em conta a opinião dos usuários, parceiros e principalmente dos colaboradores que operam a Administração
Pública, mesmo em condições, muitas vezes adversas.
Ao longo deste trabalho, empreendemos esforços no sentido de mapear todos os nossos processos e construir coletivamente um
planejamento estratégico que envolvesse e orientasse todos os níveis da organização, considerando as peculiaridades e princípios
atinentes ao setor público.
Buscamos garantir a participação de todos os usuários e ampliar a transparência e o acesso aos canais de informações. Neste sentido, e
com a finalidade de fazer prevalecer o interesse coletivo, envolvemos os colaboradores para o estudo e a institucionalização de uma nova
Junta Comercial. Conseguimos, portanto, vislumbrar a possibilidade de ampliação dos nossos serviços e implantar melhorias nos
processos que beneficiarão a todos os que se relacionam com a Junta Comercial.
Neste trabalho, contamos com o apoio do SEBRAE e de consultores experientes, que nos auxiliaram na aplicação de uma nova
metodologia de trabalho licenciada pela Havard Business School (Play to Win), muito utilizada por grandes companhias nacionais e
internacionais no alcance de resultados estratégicos que melhoram a gestão.
Almejamos metas de curto, médio e longo prazo, mas principalmente, sermos referência em gestão de registros públicos, e iremos
alcançar esses resultados por meio da implantação deste planejamento estratégico, da execução de uma agenda estratégica e do
permanente engajamento e motivação dos nossos colaboradores, que são os multiplicadores naturais de uma nova cultura organizacional
focada em resultados.
Ao priorizarmos a meritocracia, o senso de urgência e o comprometimento, pretendemos legitimar com agilidade e segurança todas as
atividades empresariais para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do estado de Goiás.
No ano de 2016 demos continuidade ao trabalho de estruturação institucional da JUCEG atuando em várias frentes de forma integrada.
Consolidamos um planejamento estratégico que nos deu uma visão de longo prazo para os resultados que definimos como prioritários.
Investimos também na estruturação de um conjunto de indicadores gerenciais, de apoio e institucionais que permite monitorar e
acompanhar com maior precisão a gestão da Junta Comercial, além de indicar pontos de melhoria e de aperfeiçoamento.
Criamos no Portal de Comunicação Interna da JUCEG um link “Processos” para que os servidores tenham acesso à cadeia de valor, aos
processos e possam sugerir melhorias nos fluxos processuais.
As sugestões de melhorias são apresentadas ao Escritório de Planejamento, Transformação da Gestão e Resultados que junto com o
responsável pelo processo e Diretoria verificam a viabilidade da sugestão e, caso aprovem, executam a mudança no processo, publicam
a nova versão e capacitam os servidores.
Com a identificação dos objetivos e dos processos fizemos o alinhamento entre a estratégia e a dimensão operacional por meio da
gestão por processos de negócio. O trabalho foi acompanhado pela Gerência de Escritório de Processos da Secretaria de Gestão e
Planejamento do Estado de Goiás.
Estudo de caso - Após o sucesso desse projeto a Juceg apresentou o case no evento “Transformation Race”, ocorrido no dia 24 de
agosto de 2016 na Federação das Indústrias de Goiás - FIEG. O Transformation Race é um programa onde são apresentados casos
reais de transformação organizacional. No ano de 2017, a Juceg foi convidada a participar do BPM Day da ABPMP Brasil realizada em
março.
No mesmo ano, a ação de Inovação e Apoio aos Serviços Tecnológicos foi impulsionada para atender ao novo Portal do Empreendedor
Goiano que tornou o processo de registro mercantil digital. Em março daquele ano o portal deu à JUCEG a capacidade de atender os
empresários e contabilistas de forma totalmente eletrônica, sem a necessidade de deslocamento a um ponto de atendimento. O novo
processo permitiu a extinção de 5 (cinco) etapas tornando o processo mais ágil. Para tanto, a JUCEG investiu na compra de 60 scanners,
38 monitores, bem como na capacitação de todos os atendentes e analistas do interior e capital para utilização do novo sistema. Foram
realizadas 35 (trinta e cinco) palestras promovidas pela JUCEG em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade – CRC em todo
Estado de Goiás a fim de preparar os empresários e classe contabilista para o novo processo de registro mercantil. O sistema de
integração do registro mercantil “SIGFACIL” foi implantado em 44 (quarenta e quatro) cidades do estado e em cada prefeitura foram
realizados os serviços de sensibilização, através dos representantes da empresa que forneceu o sistema. Quanto aos processos
administrativos a Junta Comercial do Estado de Goiás aderiu 100% ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI, ocasionando a redução
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do tempo de tramitação dos processos e do contrato de impressão, além da troca de impressoras individuais por departamento para
impressoras multifuncionais compartilhadas nos corredores da Autarquia.
Estrutura organizacional definida - Atingimos um de nossos objetivos estratégicos que é “Ter estrutura organizacional definida” com
algumas alterações. Em setembro/2016 foi lançada a 7ª edição da Meritocracia em que puderam se inscrever ao processo seletivo de
gerentes todos os servidores públicos estaduais concursados, celetistas ou comissionados, portadores de curso superior.
A seleção de gerentes por capacitação e mérito (Meritocracia) tem o objetivo de selecionar candidatos aos cargos gerenciais que
integrarão a equipe do Governo, na condição de colaboradores da gestão estratégica, bem como das atividades relativas à consolidação
de uma nova cultura organizacional para a administração pública. O resultado desse processo foi publicado no mesmo mês em que
ampliamos nossa estrutura organizacional com uma nova Diretoria de Atendimento, Integração e Redesim, uma Corregedoria e mais
duas Gerências: de Assessoria Técnica e do Registro Mercantil.
Todos os esforços para melhoria da prestação de serviços foram reconhecidos pelo Prêmio Excelência da Gestão de Goiás (PEGG)
recebido em julho de 2017. Após o envio de relatório sobre a administração institucional da JUCEG em janeiro, a alta direção, gerentes e
coordenadores receberam a equipe de avaliadores do PEG para visita técnica a fim de verificar se o que foi divulgado no relatório
correspondia à realidade. O Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás é um reconhecimento promovido pelo Movimento Goiás
Competitivo – MGC com apoio técnico da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ e tem como objetivo promover o reconhecimento das
organizações de todos os portes e segmentos, sejam públicas ou privadas, que se destaquem em suas práticas de gestão. Baseado no
Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) da FNQ, o Prêmio visa realizar um diagnóstico da maturidade da organização.
Mapeamento de Risco de Corrupção
Após mapear os processos a gestão se preocupou em identificar os passos decisórios que são passíveis de risco de corrupção e aplicar
melhorias para prevenção destes riscos.
Em conjunto com a Controladoria Geral do Estado (CGE), a Junta Comercial aplicou a metodologia de mapeamento de riscos de
corrupção (MRC) que busca fortalecer a ação preventiva e o compromisso dos agentes públicos com a integridade das instituições em
que trabalham. A cada semestre aplicamos o MRC em no mínimo 05 (cinco) processos e, no segundo semestre, além de realizar os
planos de melhorias dos processos apresentados anteriormente.
Os planos de melhorias consistem em aplicação de sistemas de controle como distribuição automática de processos, planilhas e manuais
para padronização de procedimentos.
ENAJ
No decorrer do ano, o presidente, o procurador, o secretário geral, o gerente de tecnologia e informação e um vogal participam dos
Encontros Nacional das Juntas Comerciais, que tem como objetivo apresentar demandas e soluções para regulamentar e padronizar o
registro empresarial no país. Este ano os encontros ocorreram nas cidades de São Luis (MA) e em Goiânia (GO). Com a finalidade de
avançar ainda mais nas discussões técnicas sobre a digitalização de documentos físicos; processos eletrônicos e modernização do
sistema de registro, a JUCEG sediou o 38º Encontro Nacional das Juntas Comerciais do Brasil (ENAJ).
No mês de março/18. No evento foram definidos novos critérios de desburocratização e o aprimoramento dos já existentes, que são
ferramentas de alto valor para a promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso País.
Capacitações
• Capacitação dos atendentes – O projeto “Melhoria e Otimização do processo Atender Cliente” é realizado a capacitação contínua dos
servidores que trabalham no atendimento de protocolo, tanto na capital quanto no interior. O projeto visa a melhoria continuada dos
serviços prestados e a minimização dos erros e falhas apresentadas na entrada de processos.
O mesmo curso é aplicado semestralmente, ou quando há demanda, aos servidores do Serviço de Informação ao Cliente – SIC.
• Capacitação “Mapeamento de processos” – O Escritório de Planejamento, Transformação da Gestão e Resultados e a Gerência de
Escritório de Processos da Segplan promoveram reuniões de capacitação de gerentes e coordenadores para mapeamento e otimização
dos processos. Atualmente as melhorias são implantadas em conjunto com os responsáveis dos processos e superiores, que analisam as
sugestões e promovem as alterações nos fluxos, procedimentos, sempre em busca da agilidade, segurança e excelência na prestação de
serviços da JUCEG.
• O Planejamento Estratégico 2016/2020 foi construído com a participação de 30 servidores, sendo gerentes, coordenadores e servidores
interessados na construção do plano estratégico da JUCEG.
Inovações
SIGFÁCIL
Portal do Empreendedor Goiano que tornou o processo de registro mercantil digital. A partir de março de 2017 o portal deu à JUCEG a
capacidade de atender os empresários e contabilistas de forma totalmente eletrônica, sem a necessidade de deslocamento a um ponto
de atendimento. O usuário, por sua vez, poderá obter dos demais órgãos de registro, tributários, de licenciamento e prefeituras, através
do mesmo endereço eletrônico, todas as inscrições, certidões e alvarás necessários ao funcionamento do seu negócio. Para efetivação
completa é necessária a expansão do número de prefeitura integrados à RedeSim, bem como a expansão da integração de órgãos
estaduais que também fazem parte do processo de formalização de empresas. O novo processo permitiu a extinção de 5 (cinco) etapas
tornando o processo mais ágil.
Ao final do exercício de 2018 encontram-se integrados os seguintes órgãos: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás e Corpo de
Bombeiros Militar de Goiás. Já a integração com a Superintendência de Vigilância em Saúde (GO) está em fase de teste do sistema, e
com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, foram iniciadas as
negociações.
URA
Em 2016 foi adquirida nova Unidade de Resposta Audível-URA, que possibilitou maior visão sobre o Serviço de Atendimento ao Cidadão,
pois antes não era possível mensurar o quantitativo de ligações recebidas ou perdidas. O equipamento permitiu a criação de dados com
relatórios sobre a quantidade e qualidade dos atendimentos e a medir a produtividade dos atendentes. Atualmente 90 % (noventa por
cento) das ligações são atendidas. Através de um sistema interno, foi criado o campo de reclamações realizadas via SIC, onde o
coordenador repassa os tipos de reclamações por departamento à diretoria responsável e também para presidência. Assim as medidas
para saneamento das reivindicações são tomadas em tempo hábil aumentando a satisfação do usuário.
Aquisição de Business Intelligence (BI) - a partir de nossa base de dados o sistema auxilia na tomar as decisões inteligentes e nos
permite transformar dados guardados nos seus sistemas em informação qualitativa, permitindo assim as realizações de melhorias
contínuas nos processos.
Convênios
Implantamos o sistema de convênio que é uma ferramenta que disponibiliza os dados e imagens da JUCEG para outros entes
governamentais. Com ele o processo de consulta e obtenção das informações da JUCEG tornou-se mais fácil, rápida e segura, além de
gerar economia com despesas de correios e fotocópias. Atualmente a JUCEG tem convênio firmado com os seguintes órgãos: Tribunal
Regional do Trabalho - 18ª região, Procuradoria Geral do Estado de Goiás, Agência Goiana de Regulação, Tribunal de Contas dos
Municípios, Procuradoria Da Fazenda Nacional, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, Ministério Público do Estado de Goiás e
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Policia Civil de Goiás.
Regulamentação da participação de advogados na criação de empresas – Em novembro de 2018, visando garantir maior segurança
jurídica e o cumprimento da lei, o ato constitutivo de sociedade mercantil, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli) e de
cooperativas somente poderá ser arquivado agora se visado por um advogado, com a indicação do nome e número de inscrição na
respectiva Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Atesto de documentos apresentados em atos empresariais - O empresário que abrir uma empresa ou alterar o seu cadastro empresarial
em Goiás, a partir de novembro de 2018, deve apresentar documento de identificação com foto, para conferência de um servidor da Junta
Comercial do Estado de Goiás (Juceg). A medida está prevista na Resolução de n° 001/2018 aprovada pelo Colegiado de Vogais da
autarquia. As novas regras visam garantir a segurança jurídica e evitar fraudes, e são uma adequação à Lei 13.726/2018, publicada no
dia 9 de outubro/18, que prevê o fim da obrigação de reconhecimento de firma.
Celebração do acordo com Federação Goiana de Municípios (FGM) - Para impulsionar integração do registro mercantil em Goiás, Juceg
assina convênio com FGM, o acordo prevê o desenvolvimento e a implantação do Projeto SIGFÁCIL, impulsionando assim, a Rede
Nacional para Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM no Estado, a fim de simplificar os
processos e procedimentos realizados pelos municípios e pelos órgãos estaduais que exercem competência quanto à fiscalização de
empresas, a fim de reduzir a burocracia dos atos de registro e legalização de empresários e seus negócios.
Ações necessárias para os próximos anos
¿ JUNTA DIGITAL
Consiste na recepção de processos apenas de forma eletrônica.
Para que a entrada de processo seja 100% digital, não necessitando mais de protocolo físico de entrada, que atualmente é realizada
pelos Vapt-Vupt’s, é preciso realizar algumas customizações no sistema de tramitação dos processos e desenvolver campanhas de
divulgação dos serviços, dos quais listamos abaixo:
O atual sistema de entrada de processos, SigFácil, necessita atender a todos os requisitos estabelecidos na Instrução Normativa nº 52 do
DREI. Entre as demandas pendentes estão a assinatura digital por parte dos analistas de registro mercantil e recepção de todos os atos e
eventos que são arquivados na Juceg;
Realizar campanhas junto às entidades de classe que apoiam o registro e a formalização de empresas enfatizando a importância da
massificação dos certificados digitais de pessoa física no padrão ICP-Brasil, que são requisitos indispensáveis na assinatura dos
documentos registrados eletronicamente na Juceg.
¿ CONCURSO PÚBLICO
Realização de concurso público para suprir as necessidades de pessoal de todos os setores da JUCEG, tendo em vista a carência de
corpo técnico qualificado, bem como o quadro reduzido de servidores efetivos. Ressalta-se que nunca foi realizado concurso público para
Juceg.
¿ INTEGRAÇÃO DAS PREFEITURAS E ÓRGÃOS AO REDESIM
Visando o desenvolvimento e ampliação dos serviços da Juceg objetivamos aumentar o número de prefeituras integradas à RedeSim,
bem como a expandir a integração com órgãos que fazem parte do processo de formalização de empresas. Para esse projeto, deve ser
fortalecida a relação de trabalho em conjunto com o Sebrae, que por meio da sensibilização, apoio logístico e infraestrutura contribui com
a aproximação e manutenção dos entes participantes da RedeSim. Criação da Rede de atendimento ao cidadão, prefeituras e órgãos da
REDESIM, mediante parceria com o SEBARE/GO.
¿ GESTÃO DE PESSOAS
Capacitação contínua dos servidores que prestam serviços em nossas unidades de atendimento, onde estaremos desenvolvendo ações
que aperfeiçoem os fluxos dos processos, a maximização da produtividade, a redução de erros, garantindo assim a otimização e a
qualidade dos serviços oferecidos.
Incentivo financeiro aos colaboradores, tais como: gratificações, funções comissionadas (FCA), gratificação de produtividade, dentre
outros;
Ampliação, no âmbito da JUCEG, das normas previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.
¿ CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA JUCEG
Imóvel urbano localizado na Quadra D8-A, sito na Rua 134, Setor Oeste, Goiânia/GO, (Lei n.º 19.358, de 21 de junho de 2016, publicada
no Diário Oficial do Estado de Goiás n.º 22.350, de 23/06/2016, que autoriza a alienação, mediante doação onerosa, do referido imóvel à
Junta Comercial), que tem como finalidade à construção de nossa nova sede.
¿ REGIONALIZAÇÃO
A regionalização de Unidades VaptVupt Empresarial nas principais Regiões do Estado de Goiás, visando à desburocratização,
descentralização e agilidade dos serviços ofertados pela JUCEG aos usuários goianos. Por meio deste empreendimento serão
desenvolvidas ações que possibilitam o alcance dos resultados almejados, dentre os quais, consolidar a JUCEG como referência no
Brasil na sua esfera de atuação, prestando serviço com padrão de eficiência destacado, com eficiência, eficácia e efetividade na
tramitação dos processos do Registro Mercantil em consonância com as diretrizes do Governo.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA / LOA a Junta Comercial do Estado de Goiás utiliza o planejamento estratégico estabelecido em 2016, o qual estabeleceu
os 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. Em setembro de 2018 foi adquirido o sistema de Business Intelligence
(BI) , que a partir de nossa base de dados nos auxiliou na tomar as decisões inteligentes, que nos permite transformar dados guardados
nos seus sistemas em informação qualitativa, permitindo assim as realizações de melhorias contínuas nos processos.
Assim duas vezes por semana emitimos relatório de produtividade em cada setor, bem como acompanhamento dos processos do registro
mercantil que ultrapasse o tempo estimado de realização.
Outro método de organização e controle de todos os passos-chave do funcionamento JUCEG é 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 2018 demos a continuidade do "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.
Buscando maior transparência, sob a supervisão da Controladoria Geral do Estado, realizamos o mapeamento de risco de corrupção em
05 (cinco) processos, que a partir da identificação de pontos frágeis foram aplicados os planos de melhorias, que eliminaram ou
minimizaram os riscos e padronizaram a atuação dos agentes públicos no exercício da função.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Indicadores de desempenho de janeiro a dezembro/18):
* Total de serviços protocolados até 26/12/18: 218.921
* Percentual de processos entregues em relação ao tempo:
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- 70% entrega em até 24 horas
- 12% entre 24 a 48 horas
- 18% acima de 48 horas
* Quantidade de empresas constituídas - total de empresas abertas no Estado de Goiás (até 26/12/18)- 20.549
*Quantidade de empresas extintas (até 26/12/18)- 12.549
* Quantidade de servidor capacitado - 93
* Quantidade de prefeituras integradas a REDESIM - 41 cidades
* Receita total (até 26/12/2018)- R$ 30.632.439,38
* Despesa total (até 26/12/2018) - R$ 20.276.773,46

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2208 - INOVAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO NO ATENDIMENTO DA JUCEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Este exercício foi voltado para a melhoria contínua do processo de registro mercantil que se tornou digital. Em 2018 os esforços foram
destinados à implantação da REDESIM nas prefeituras do estado, bem como integração com os demais órgãos de licenciamento.
Atualmente 41 (quarenta e uma) cidades aderiram ao Portal do Empreendedor Goiano.
Com a finalidade de avançar ainda mais nas discussões técnicas sobre a digitalização de documentos físicos; processos eletrônicos e
modernização do Sistema de Registro das Juntas Comerciais, a JUCEG sediou o 38º Encontro Nacional das Juntas Comerciais do Brasil
(ENAJ).
Para inovação e estruturação da JUCEG, desenvolvemos os seguintes projetos em 2018:
MONITORAMENTO DE CPF - Sistema de notificações/alertas sobre alterações de empresas no qual o CPF é vinculado.
CERTIDÕES – Projeto de implementação das Certidões Web teve atualizações de melhorias e correções de bugs.
MÓDULO SIGI - SIC Atendimento – Sistema de registro e controle de atendimento que tem por objetivo gerenciar a demanda de
consultas dos serviços oferecidos pela Juceg, integrando os canais de atendimento telefônico, site e atendimento presencial.
VENDA DE INFORMAÇÕES - Projeto em fase de análise que tem o objetivo de construir funcionalidades que atendam a demanda de
informações solicitadas atualmente pelo SERASA e BOA VISTA e alguns pacotes de informações que serão disponibilizados para venda
em nosso portal de serviços.
Aquisição de Business Intelligence (BI) - a partir de nossa base de dados o sistema auxilia na tomar das decisões inteligentes e nos
permite transformar dados guardados nos nossos sistemas em informação qualitativa, permitindo assim as realizações de melhorias
contínuas nos processos.
Convênios - Convênios
Implantamos o sistema de convênio que é uma ferramenta que disponibiliza os dados e imagens da JUCEG para outros entes
governamentais. Com ele o processo de consulta e obtenção das informações da JUCEG tornou-se mais fácil, rápida e segura, além de
gerar economia com despesas de correios e fotocópias. Atualmente a JUCEG tem convênio firmado com os seguintes órgãos: Tribunal
Regional do Trabalho - 18ª região, Procuradoria Geral do Estado de Goiás, Agência Goiana de Regulação, Tribunal de Contas dos
Municípios, Procuradoria Da Fazenda Nacional, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, Ministério Público do Estado de Goiás e
Policia Civil de Goiás.
Atesto de documentos apresentados em atos empresariais - O empresário que abrir uma empresa ou alterar o seu cadastro empresarial
em Goiás, a partir de novembro de 2018, deve apresentar documento de identificação com foto, para conferência de um servidor da Junta
Comercial do Estado de Goiás (Juceg). A medida está prevista na Resolução de n° 001/2018 aprovada pelo Colegiado de Vogais da
autarquia.
Celebração do acordo com Federação Goiana de Municípios (FGM) - Para impulsionar integração do registro mercantil em Goiás.

OBSERVAÇÕES
-Produto: “Livros autenticados” a redução do quantitativo deste serviço foi ocasionada pelo DECRETO PRESIDENCIAL 8683/2016 em
25/02/2016, em que os Livros Diários ECD deixaram de ser de responsabilidade das Juntas Comercias, sendo autenticados
simultaneamente ao envio à Receita Federal do Brasil.
Desde o exercício 2014 as empresas do Lucro Real já são obrigadas ao envio do ECD.
Outro fato que conseqüentemente levou a uma queda significativa do número de autenticações de livros foi o art. 3º-A da Instrução
Normativa RFB nº 1.420/2013 complementar ao seu art. 3º, ou seja, há duas regras vigentes para obrigatoriedade de entrega da ECD
pelas pessoas jurídicas tributadas com base lucro presumidas a partir do ano-calendário 2016, reproduzidas abaixo:
as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita (Art. 3º, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013); ou as pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995 (Art. 3º-
A, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013)
- Produto: Cancelamento de empresa: apesar da previsão estabelecida no PPA, houve aumento significativo nos cancelamentos de
empresas, pois a Junta Comercial deve proceder o cancelamento das empresas que não arquivam nenhum documento na JUCEG
durante o período de 10 (dez) anos, conforme art. 60 do Decreto Federal 1.800/96.
- Produto - Certidões emitidas: Todas as certidões oferecidas pela Juceg estão disponíveis através do Portal de Serviços, no qual permite
o usuário realizar a solicitação dos serviços, geração e pagamento do documento de arrecadação e download do arquivo em PDF
assinado eletronicamente de forma quase que instantânea. As certidões simplificadas, por exemplo, são expedidas sem qualquer
interferência humana, por parte da Juceg. O sistema identifica a solicitação e o respectivo pagamento, gera o arquivo e disponibiliza ao
usuário. Esse sistema eliminou as fraudes realizadas com a reutilização de documentos de arrecadação e com o extravio de documentos
físicos.
Os produtos:
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1552 UNIDADE REGIONAL DA JUCEG EQUIPADA / NUMERO
1550 UNIDADE REGIONAL DA JUCEG IMPLANTADA / NUMERO
1551 UNIDADE REGIONAL DA JUCEG MANTIDA / NUMERO
1553 UNIDADE REGIONAL DA JUCEG REFORMADA / NUMERO
2014 SERVIDOR DA JUCEG CAPACITADO / NUMERO
Estão sendo monitoradas através da ação 2375 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS E
PONTOS DE ATENDIMENTO, por se tratarem de manutenção e operacionalização da prestação de serviços e não de inovação.

AÇÃO: 2375 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS E PONTOS DE
ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
15553 - Unidade da JUCEG Reformada - Foi realizada no 1º quadrimestre uma reforma na Coordenação de Material, Patrimônio e
Logística com pintura e adequação de divisórias, bem como a instalação de lâmpadas LED de 18W em 40% da Sede da Junta Comercial
do Estado de Goiás, com o objetivo de promover maior economia de energia e melhor qualidade de trabalho para os servidores. Por se
tratar de despesa da ação: "Apoio Administrativo" o valor da despesa está relacionada a esta ação, a qual não é monitorada.
1551 - Unidade Regional Mantida - No ano de 2018 contamos com 54 Unidades de atendimento ativas, sendo 14 na Região
Metropolitana de Goiânia e 40 no interior do Estado de Goiás, sendo que deste total 45 unidades estão localizadas em Unidades Vapt
Vupt e 09 em Escritórios Regionais localizados em sedes de Prefeituras ou Associações, com um quantitativo de 135 servidores
prestando serviços. Ressaltamos que com o novo sistema do registro mercantil, o qual tornou o processo digital, ou seja, não há a
necessidade de nosso cliente ir até uma unidade de atendimento, a tendência é reduzir o número de unidades de atendimento, e
portanto, a meta estipulada no ano de 2015 não condiz com a realidade no negócio atual.
1621 - Evento do registro mercantil representado - as reuniões, palestras e conferências do registro mercantil foram representadas pelos
nossos gerentes de tecnologia da informação e redesim, de cadastro e arquivo, e de apoio institucional visando sempre a melhoria
contínua da operacionalização da prestação de serviço da JUCEG. Ressaltamos que são realizadas semanalmente vídeo conferência
com todas as demais as 11(onze) Juntas Comercias integradas ao sistema SIGFÁCIL, uniformizando práticas do registro mercantil entre
esses estados.
1550 - Unidade da JUCEG Implantada - Em Janeiro deste ano foram abertas as Unidades Vapt Vupt Aparecida Shopping e Vapt Vupt
Lozandes, localizadas na Região Metropolitana de Goiânia, em Março foi aberto o Escritório Regional de Alto Horizonte, localizado no
Norte Goiano e em abril foram abertas as unidades Vapt Vupt Anicuns, localizada no Oeste Goiano e no Vapt Vupt Cerrado, na Região
Metropolitana de Goiana, para ampliar o atendimento aos nossos usuários destas Regiões, totalizando 05 unidades abertas.
1552 - Unidade da JUCEG Equipada - Com a implantação das novas 5 unidades de atendimento foram alocados todos os recursos
necessários, porém não houve custo financeiro, uma vez que foram disponibilizados a partir de recursos já existentes.
2014 - Servidor da JUCEG Capacitado - Através da Escola de Governo foram capacitados 39 servidores e para operacionalização da
prestação de serviços do registro mercantil foram promovidas 54 capacitações internas.
AÇÃO: 3147 - GMC - ALIANÇA EMPREENDEDORA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado no exercício anterior:
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses de 2016 e a divulgação dos rankings de
competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da gestão
estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais críticas
para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação aliança empreendedora contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI, e portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3148 - GMC - DESPERTAR EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado no exercício anterior
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
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5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação despertar Empreendedor contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3149 - GMC - CIDADES EMPREENDEDORAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado no exercício anterior:
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação Cidades Empreendedoras contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3150 - GMC - EMPREENDA FÁCIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado no exercício anterior
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação Empreenda Fácil contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto, não
houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3151 - GMC - CRÉDITO EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado no exercício anterior
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação Crédito Empreendedor contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto, não
houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3152 - GMC - APRENDA E EMPREENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme reatado no exercício de 2017:
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses de 2016 e a divulgação dos rankings de
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competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da gestão
estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais críticas
para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação apreenda e empreenda contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Maria Zaira Turchi

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;
E.C. nº 39/05, de 15/12/05 (vinculação da receita estadual);
E.C. nº 43, de 12/05/09 (escalonamento da vinculação);
Lei nº 16.690, de 04/09/09 (concessão de bolsas e outros);
Lei nº 16.922, de 08/02/10 (incentivo à inovação tecnológica);
Lei nº 17.257, de 25/01/11 (organização administrativa);
Decreto nº 7.283, de 08/04/11 (estrutura organizacional); e
Lei nº 18.537, de 25/06/2014 (criação de gerência).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) atua no financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e
de inovação; no incentivo à capacitação de recursos humanos em ciência e tecnologia, por meio de bolsas de diversos níveis de
formação; na fixação e consolidação de grupos de pesquisa científica e tecnológica; na integração entre o setor produtivo e as instituições
de pesquisa e desenvolvimento; no apoio à realização e à participação de pesquisadores em eventos de ciência, tecnologia e inovação;
na articulação e no estabelecimento de parcerias internacionais e com órgãos federais de fomento à pesquisa (CNPq, FINEP, CAPES,
entre outros), bem como na indução de programas especiais de pesquisa e inovação.
No exercício de 2018, esta Fundação manteve os programas anteriores e lançou 9 (nove) novas chamadas públicas para difusão de
ciência, tecnologia e inovação; para concessão de bolsas de Mestrado e de Doutorado pela FAPEG e pela CAPES; para concessão de
bolsas de Mestrado e Doutorado por meio de programas de ações afirmativas; para conservação da natureza - Legado Verdes do
Cerrado; para apoio a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGSS); para estimular o desenvolvimento de pesquisa científica,
tecnológica e de inovação no estado de Goiás (Pós-Doutorado DOCFIX) e para concessão de bolsas de Pós-doutorado no país. Foram
divulgadas, ainda, 14 (quatorze) novas chamadas públicas para o desenvolvimento de projetos em parceria com instituições
internacionais, tais como Fundação Bill Gates e Melinda Gates, Conselho Britânico e Reino Unido.
As parcerias com o Reino Unido são efetivadas por meio de programas de cooperação internacional entre a FAPEG e instituições
britânicas de pesquisa no contexto do Fundo Newton.
O Fundo Newton é uma iniciativa nova que busca desenvolver o crescimento e o bem-estar social sustentável de longo prazo da nação
parceira - por meio da construção de habilidades em pesquisa e inovação - e que faz parte do compromisso do Reino Unido com a Ajuda
Oficial ao Desenvolvimento (ODA).
No exercício de 2018, foram divulgados os seguintes editais de chamada pública :
- Chamada 01/2018 – PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS CIENTÍFICOS E/OU TECNOLÓGICOS
Objetivo: apoiar a participação de doutores vinculados a Instituições de Ensino Superior (IES) e a Instituições de Ciência, Tecnologia e
Inovação (ICTIs) em eventos científicos e/ou tecnológicos no exterior ou no país, por meio de auxílio financeiro, para apresentação de
trabalho científico e/ou tecnológico.
Recursos Financeiros: R$1.500.000,00 da FAPEG.
- Chamada 02/2018 – REALIZAÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E/OU TECNOLÓGICOS
Objetivo: selecionar propostas para apoio financeiro à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação que visem contribuir
significativamente para o desenvolvimento científico e tecnológico do Estado, abrangendo a realização de congressos, simpósios,
workshops, seminários, ciclos de conferências e outros eventos similares.
Recursos Financeiros: R$1.500.000,00 da FAPEG.
- Chamada 03/2018 – BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO
Objetivo: fomentar a formação de recursos humanos qualificados e fortalecer os PPGSS do estado de Goiás recomendados pela CAPES,
mediante a concessão de bolsas a alunos de mestrado ou doutorado.
Recursos Financeiros: 324 cotas de bolsas de mestrado, no valor de R$1.350,00 por aluno/mês e 84 cotas de bolsas de doutorado, no
valor de R$2.000,00 por aluno/mês. A bolsa de mestrado tem a duração máxima de 24 meses e a de doutorado, de 48 meses. No
exercício de 2018, foram disponibilizados recursos do tesouro estadual de aproximadamente R$4,3 milhões para esta chamada.
- Chamada 04/2018 – CONSERVAÇÃO DA NATUREZA – LEGADO VERDES DO CERRADO – FAPEG/COMPANHIA BRASILEIRA DE
ALUMÍNIO/RESERVAS VOTORANTIM
Objetivo: apoiar propostas que visem contribuir efetivamente para a conservação da natureza, no âmbito da Reserva Legado Verdes do
Cerrado, localizada em Niquelândia-GO. São consideradas prioritárias as propostas que representam esforços de médio e longo prazo da
equipe proponente, visando atingir impacto duradouro para a conservação dos hábitats e espécies, alvos da proposta, e demonstrem a
viabilidade no alcance de resultados, considerando:
a) a produção de informações básicas imprescindíveis para a tomada de medidas conservacionistas, mas que estejam claramente
ligadas a ações futuras para o uso do conhecimento obtido;
b) a elucidação de aspectos relevantes que promovam a conservação de habitats, espécies ameaçadas ou chave para o funcionamento
de ecossistemas ou biomas;
c) a promoção e a ampliação do conhecimento e conservação de ambientes naturalmente isolados ou relictuais.
Recursos Financeiros: R$300.000,00, sendo R$150.000,00 oriundos da Companhia Brasileira de Alumínio – CBA e R$150.000,00 da
FAPEG.
- Chamada 05/2018 – BOLSAS DE FORMAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO AÇÕES AFIRMATIVAS
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Objetivo: conceder bolsas de formação, em nível de mestrado ou de doutorado, a discentes que ingressaram em PPGSS recomendados
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por meio de programas de ações afirmativas existentes
nas IES e/ou nas ICTIs goianas, em qualquer área do conhecimento, visando apoiar a formação de recursos humanos altamente
qualificados e fortalecer os PPGSS do estado de Goiás.
Recursos Financeiros: 20 cotas de bolsas de mestrado, no valor de R$1.350,00 por aluno/mês e 5 cotas de bolsas de doutorado, no valor
de R$2.000,00 por aluno/mês. A bolsa de mestrado tem a duração máxima de 24 meses e a de doutorado, de 48 meses. No exercício de
2018, foram disponibilizados recursos do tesouro estadual de aproximadamente R$148.000,00 para esta chamada.
- Chamada 06/2018 – APOIO A PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (PPGSS) – ACORDO CAPES/FAPEG
Objetivo: conceder recursos de custeio a PPGSS sediados no estado de Goiás, com conceito da CAPES igual ou superior a 3, vinculados
a IES públicas ou privadas sem fins lucrativos, ou comunitárias, visando promover melhorias na infraestrutura administrativo-acadêmica
instalada e estimular a continuidade da progressão qualitativa e quantitativa de sua produção acadêmica.
Recursos Financeiros: R$3.000.000,00 da FAPEG.
Os recursos financeiros extraorçamentários provenientes da CAPES são repassados diretamente aos bolsistas beneficiados.
- Chamada 07/2018 – BOLSAS DE FORMAÇÃO MESTRADO E DOUTORADO – ACORDO CAPES/FAPEG
Objetivo: viabilizar a concessão de bolsas de formação em nível de mestrado ou de doutorado, em qualquer área do conhecimento,
visando apoiar a formação de recursos humanos altamente qualificados e fortalecer os PPGSS do estado de Goiás
recomendados/reconhecidos pela CAPES.
Recursos Financeiros: 80 cotas de bolsas de mestrado, no valor de R$1.500,00 por aluno/mês e 60 cotas de bolsas de doutorado, no
valor de R$2.200,00 por aluno/mês. A bolsa de mestrado tem a duração máxima de 24 meses e a de doutorado, de 48 meses. No
exercício de 2018, foram disponibilizados recursos da CAPES de aproximadamente R$1.008.000,00 para esta chamada.
Os recursos financeiros extraorçamentários provenientes da CAPES são repassados diretamente aos bolsistas beneficiados.
- Chamada 08/2018 – BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO DOCFIX – ACORDO CAPES/FAPEG
Objetivo: conceder cotas de bolsa de pós-doutorado DOCFIX a professores doutores vinculados a PPGSS, de IES e das ICTIs, de
natureza pública ou privada sem fins lucrativos, ou comunitárias, sediadas e com CNPJ em Goiás, para exercerem a função de
supervisor do bolsista, em qualquer área do conhecimento, visando estimular o desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação no estado de Goiás.
Recursos Financeiros: R$4.152.000,00, sendo:
a) R$2.952.000,00 destinados à concessão de bolsas pela CAPES. A bolsa de pós-doutorado DOCFIX será concedida pelo prazo de 24
meses, no valor mensal unitário de R$ 4.100,00;
b) R$1.200.000,00 para concessão de auxílio-pesquisa pela FAPEG, vinculado à quantidade de bolsas de pós-doutorado DOCFIX. Cada
proponente poderá solicitar auxílio-pesquisa, no valor de até R$40.000,00, na proporção de 50% em custeio e 50% em capital.
Os recursos financeiros extraorçamentários provenientes da CAPES são repassados diretamente aos bolsistas beneficiados.
- Chamada 09/2018 – BOLSAS DE PÓS-DOUTORADO NO PAÍS – ACORDO CAPES/FAPEG
Objetivo: conceder bolsas de pós-doutorado a doutores vinculados a IES ou a ICTIs sediadas no estado de Goiás e com atuação em
PPGSS, para atuarem em projetos de pesquisa e desenvolvimento científico, tecnológico e/ou de inovação, em qualquer área do
conhecimento.
Recursos Financeiros: as 15 cotas de bolsas de pós-doutorado no país, no valor mensal unitário de R$ 4.100,00, são concedidas pelo
prazo máximo de 12 meses. No exercício de 2018, foram disponibilizados recursos da CAPES de aproximadamente R$246.000,00 para
esta chamada.
Os recursos financeiros extraorçamentários provenientes da CAPES são repassados diretamente aos bolsistas beneficiados.
- Chamada de Propostas Conselho Britânico/ Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)/Museu do
Amanhã/ Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP)/ FAPESP/FAPEG – FAMELAB 2018
Objetivo: promover a aproximação entre cientistas e público em geral, por meio da contextualização e abordagem de temas científicos do
dia a dia da sociedade, bem como incentivar o desenvolvimento de competências de comunicação, em especial, a habilidade oral.
O concurso FameLab foi lançado em 2005 no Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra e está presente em 32 países. Consiste
na realização de uma apresentação oral sobre um tópico de ciência e/ou tecnologia, com a duração máxima de 3 minutos, sem recurso
de PowerPoint ou outro dispositivo eletrônico de apresentação, e com uso limitado de materiais de apoio portáteis.
Recursos Financeiros: R$8.000,00 da FAPEG.
- Fundo Newton/FAPEG – CHAMADAS PARA BRASILEIROS
Objetivos: apoiar os líderes de grupos e redes brasileiras para o desenvolvimento de pesquisas em parceria com alguns dos melhores
grupos e redes do Reino Unido. Os principais objetivos do Programa Newton Advanced Fellowship são:
a) apoiar a evolução de uma comunidade de pesquisa bem treinada que possa contribuir para o avanço do desenvolvimento e bem-estar
social do país parceiro, transferindo novas competências e criando novos conhecimentos.
b) reforçar a excelência da investigação nos países parceiros, apoiando pesquisadores em meio de carreira, bem como seus grupos de
pesquisa e redes para promover o desenvolvimento da capacidade de pesquisa por meio de treinamentos, colaboração e visitas
recíprocas, bem como da transferência de conhecimentos e habilidades do Reino Unido.
c) estabelecer interações de longo prazo entre os melhores grupos de investigação e redes dos países parceiros e do Reino Unido para
garantir que as melhorias na capacidade de pesquisa sejam sustentáveis.
Custos Elegíveis: até £ 37.000 (trinta e sete mil libras esterlinas)/ano da Academia Britânica, referentes a:
a) bolsa (apenas para candidato estrangeiro): até £ 5.000/ano.
b) viagens, acomodação e subsistência: até £ 12.000/ano.
c) treinamento: até £ 5.000/ano.
d) auxílio pesquisa: até £ 15.000/ano.
- Chamada Fundo Newton/Conselho Britânico/FAPEG – BOLSAS DE MESTRADO PARA GRUPOS SUB-REPRESENTADOS NA
CIÊNCIA - EDITAL 2018
Objetivos: fortalecer a participação de grupos sub-representados na ciência e inovação no Brasil, tais como mulheres de minorias étnicas,
bem como influenciar na adoção de práticas e políticas inclusivas.
Recursos Financeiros: 20 cotas de bolsas de mestrado, no valor de R$1.350,00 por aluno/mês e 5 cotas de bolsas de doutorado, no valor
de R$2.000,00 por aluno/mês. A bolsa de mestrado tem a duração máxima de 24 meses e a de doutorado, de 48 meses. No exercício de
2018, foram disponibilizados recursos de aproximadamente R$260.000,00 para esta chamada.
- Chamada CONFAP/FAPEG: Water Joint Programming Initiative (JPI) 2018 Transnational Joint Call – “CHAMADA TRANSNACIONAL
CONJUNTA WATER JPI 2018”
Objetivo: apoiar projetos colaborativos e transnacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que abordem questões relacionadas a
gestão sustentável dos recursos hídricos.
Recursos Financeiros: € 100.000 (cem mil euros) da FAPEG.
- Chamada Fundação Bill Gates e Melinda Gates (FBMG)/Ministério da Saúde (MS)/CNPq/CONFAP/FAPEG: Grand Challenges
Explorations (GCE) - Brazil – EXPLORAÇÃO DE GRANDES DESAFIOS - BRASIL “CIÊNCIA DE DADOS PARA MELHORAR A SAÚDE
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MATERNO INFANTIL NO BRASIL”
Objetivo: fomentar abordagens inovadoras de análise de dados relacionados a programas sociais e à saúde pública no Brasil para
produzir novos insights e conclusões que possam melhorar a saúde materno-infantil no Brasil e no mundo.
Recursos Financeiros: prêmios de até US$ 100.000 (cem mil dólares).
- Chamada CONFAP/FAPESP/FAPEG: Researcher Connect 2018-2019 CONEXÃO DE PESQUISADORES 2018 -2019
Objetivo: selecionar instituições de ensino superior nos estados participantes para sediar uma série de cursos presenciais destinados ao
desenvolvimento de habilidades em comunicação científica para pesquisadores, sob o Programa Researcher Connect, realizados no
Brasil de 6 de agosto de 2018 a 15 de março de 2019. Cada instituição pode sediar um único curso por ano.
Os cursos do Researcher Connect têm os seguintes objetivos:
a) contribuir para capacitação de pesquisadores(as) brasileiros(as);
b) apoiar a internacionalização de pesquisas relevantes para o desenvolvimento.
Recursos Financeiros: cada FAP disponibilizará valores entre R$10.000,00 e R$ 12.500,00 por curso.
- Chamada Fundo Newton/CONFAP/FAPEG: Newton Fund Researcher Links Workshops Grants 2018-2019 – PARCERIAS ENTRE
PESQUISADORES - WORKSHOPS 2018-2019
Objetivo: apoiar a realização de workshops científicos que sirvam como plataformas para a colaboração entre cientistas brasileiros e
britânicos. Esses workshops são coordenados por pesquisadores seniores de reconhecida competência nos seus campos de atividades.
Os dois coordenadores (um pesquisador britânico e um brasileiro) podem identificar quatro outros pesquisadores líderes, dois de cada
país, para participarem como mentores. Os demais participantes devem ser pesquisadores em início de carreira de ambos os países
(entre 12 a 17 de cada país). Os workshops, em inglês, terão duração de 3 a 5 dias.
Recursos Financeiros: até £ 50.000 por workshop.
- CONFAP/Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs): Mobility Confap Italy Call - MCI 2018 – CHAMADA MOBILIDADE
CONFAP ITÁLIA
Objetivo: facilitar e apoiar a colaboração efetiva entre as partes para a cooperação científica, tecnológica e de inovação, por meio da
mobilidade de estudantes em programas Stricto Sensu dos dois países. A presente Chamada Pública fundamenta-se no Acordo de
Cooperação entre o CONFAP e a Universidade de Bolonha, atuando como Secretaria Técnica da rede de universidades italianas.
Recursos Financeiros:
a) bolsas de Mestrado e Doutorado no valor de € 1.300,00 mensais. A duração máxima prevista é de 6 meses para a etapa de pesquisa
do Mestrado e de até 12 meses para a etapa de pesquisa do Doutorado.
b) bolsas de Pós-Doutorado no valor de € 2.100,00 mensais.
- Chamada Nexa Talentos Inovadores – PROGRAMA INOVA TALENTOS IEL/FAPEG
Objetivo: selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) aplicada que visem
contribuir significativamente para a competitividade, o desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no estado de Goiás, por meio
da inserção de profissionais em empresas e institutos de PD&I privados. O Programa concede apoio financeiro aos projetos de PD&I
selecionados, por meio da concessão de bolsas de desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora, nas modalidades Fixação e
Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais (SET) e Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), para a inserção de
graduados, mestres e doutores, com até 5 anos da titulação, nas empresas e institutos de PD&I privados, localizados em Goiás.
Recursos Financeiros: R$780.000,00, sendo:
a) 05 bolsas SET – C – Doutor, no valor de R$4.500,00 mensais, para profissionais doutores, com no máximo 5 anos de titulação do
Doutorado;
b) 10 bolsas DTI – B – Mestre, no valor de R$3.000,00 mensais, para profissionais mestres, com no máximo 5 anos de titulação do
Mestrado;
c) 5 bolsas SET – G – Graduado, no valor de R$2.500,00 mensais, para profissionais graduados de nível superior
(Bacharelado/Tecnólogo/Licenciatura), com no máximo 5 anos de titulação da Graduação.
- Chamada Conselho Europeu de Pesquisa (ERC)/CONFAP/CNPq 2018 e Chamada ERC/CONFAP/CNPq 2018 - SEGUNDA RODADA
Objetivo: empreender colaborações de pesquisa entre pesquisadores brasileiros e pesquisadores principais já apoiados por meio de
subvenções do Conselho Europeu de Investigação (CEI) financiadas pela União Europeia (UE).
Recursos Financeiros:
a) os pesquisadores elegíveis do Brasil recebem seus salários e/ou bolsa de estudos de acordo com os termos e condições institucionais.
As agências brasileiras de financiamento que participam desta Chamada ou o CNPq fornecem suporte para as despesas de viagem.
b) os pesquisadores visitantes do Brasil incorporados às equipes de pesquisa dos investigadores principais financiados pelo CEI podem
receber apoio por meio de subvenção do CEI no período de duração da visita à Instituição de Acolhimento do Projecto ERC, cujo fomento
será negociado e definido pelos investigadores principais financiados pelo ERC e pelo Brasil.
c) Os custos reembolsáveis devem ser elegíveis nos termos da subvenção do CEI, cujo montante máximo não pode ser aumentado para
esse efeito.
d) as categorias de custo elegíveis incluem:
- custos de subsistência, em conformidade com a legislação nacional aplicável e quaisquer outras regras ou regulamentos aplicáveis à
Instituição de Acolhimento, proporcionais ao nível de experiência do pesquisador visitante individual;
- quaisquer outros custos elegíveis, diretamente relacionados com o projeto financiado pelo CEI, incorridos durante a visita dos
pesquisadores do Brasil.
- UK/Brazil English Colaboration Call – REINO UNIDO/BRASIL: CHAMADA INGLESA DE COLABORAÇÃO
Objetivo: financiar propostas conjuntas submetidas por universidades, faculdades ou outras instituições privadas do Reino Unido em
colaboração com institutos federais e universidades do Brasil, públicas e privadas, para fomentar a pesquisa aplicada em língua inglesa.
O apoio financia duas linhas de pesquisa:
a) a primeira é direcionada a políticas para a língua inglesa como componente do processo de internacionalização de instituições de
ensino superior brasileiras, alinhadas com a agenda da “internacionalização em casa”;
b) a segunda linha de fomento é voltada para a educação básica com o apoio a pesquisas sobre o aprimoramento do ensino e
aprendizagem de inglês na rede pública brasileira dos ensinos fundamental e médio, incluindo temas como: desenvolvimento de
currículo, formação inicial e continuada de professores, uso de tecnologias e avaliação.
As propostas devem levar em conta os desafios de sustentabilidade e escalabilidade dessas iniciativas frente a dimensão do país.
Recursos Financeiros: subvenções de até £ 10.000 para, pelo menos, 10 projetos financiados. O período máximo para implementação
desses projetos é de 7 meses.
- Joint Programming Initiative Healthy and Productive Seas and Oceans (JPI Oceans) – CHAMADA TRANSNACIONAL CONJUNTA
MARES E OCEANOS SAUDÁVEIS E PRODUTIVOS (OCEANOS JPI)
Objetivo: financiar propostas transnacionais conjuntas para promover e disseminar conhecimento sobre fontes relevantes de
microplásticos e sobre métodos analíticos para identificar micro e (nano) plásticos, monitorando sua distribuição, abundância em sistemas
marinhos e seus efeitos, assim como para desenvolver e ampliar conceitos com vistas à redução das entradas de plástico no ambiente
marinho. Esta chamada compreende quatro temas principais:

437



1) identificação, caracterização e quantificação das principais fontes microplásticas, especialmente, mecanismos e escalas temporais de
fragmentação macroplástica;
2) novas metodologias analíticas e de amostragem, com foco nas partículas menores (nano) e em métodos de medição In Situ para todas
as matrizes (água, sedimento e biota);
3) monitoramento e mapeamento de microplásticos no ambiente marinho, incluindo os seus efeitos no meio marinho;
4) conceitos para reduzir as entradas de plásticos no meio ambiente marinho, inclusive por meio de novos métodos de reciclagem,
conscientização pública, promoção de mudanças comportamentais e análises socioeconômicas.
Recursos Financeiros: até € 2.000.000 por proposta.
- CONFAP/CNPq: The UK Academies 2018 – ACADEMIAS DO REINO UNIDO 2018
Objetivo: apoiar pesquisadores de universidades e instituições de pesquisa sediadas no Reino Unido para trabalharem em instituições de
pesquisa no Brasil, em colaboração com colegas locais.
Recursos Financeiros:
a) Para bolsas de pesquisa (fellowships):
- Jovens Pesquisadores: uma bolsa no valor mensal de R$7.000,00; passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro de
viagem; bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador; e apoio no valor de R$25.000,00 a cada seis meses.
- Pesquisador-Sênior: uma bolsa mensal no valor de R$10.000,00; passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro de
viagem; bolsa de estudo para um aluno de graduação auxiliar o pesquisador; e apoio no valor de R$25.000,00 a cada seis meses.
b) Para mobilidade de pesquisa:
- Missões de até 15 dias: passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro de viagem; apoio diário concedido pela FAPEG.
- Missões de 16 dias a 3 meses: passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro de viagem; bolsa mensal no valor de
R$7.000,00.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
a) Planejamento Estratégico 2018-2019: concebido com a finalidade de explicitar ações, metas e indicadores que nortearam a gestão da
Fundação.
Para elaboração desse documento, levou-se em consideração a estrutura organizacional e macrofluxos dos processos da Fundação; a
perspectiva orçamentária constitucional da receita corrente líquida do estado de Goiás destinada à FAPEG, bem como a captação de
recursos extraorçamentários provenientes de celebração de contratos, de convênios e de acordos de cooperação com outras agências de
fomento, tais como: FINEP, CNPq, CAPES, Ministérios, organismos internacionais e outros.
b) Plano de Aplicação Orçamentária: planejamento orçamentário das ações previstas para 2018. O referido plano foi aprovado pelo
Conselho Superior da FAPEG (CONSUP) e encaminhado à Presidência para a execução das ações do PPA e do Planejamento
Estratégico 2018-2019 no âmbito da Fundação.
c) Indicadores do Desempenho Global – Syscore: Sistema de Business Intelligence (BI) utilizado para cadastro, acompanhamento,
monitoramento e análises comparativas e críticas das ações e metas do PPA, bem como do orçamento da FAPEG.
c) Relatório dos Principais Indicadores de Gestão das FAPs: utilizado no projeto Sistema de Indicadores das Fundações de Amparo à
Pesquisa do Brasil (SIFAP), que foi desenvolvido sob a coordenação do Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e do
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), para subsidiar estudos e análises comparativas referentes a investimentos em
ciência e tecnologia no Brasil, assim como seus impactos sociais.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1064. Programa Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
Ação 2341: Concessão de Bolsas de Pesquisa, Formação e Bolsas Tecnológicas (FAPEG BOLSAS)
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Pesquisa, Formação e Bolsa Tecnológica/número: é o número total de alunos beneficiados com a
concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas em IES ou ICTIs, para viabilizar a formação de recursos humanos em
CT&I no estado de Goiás.
Ação 2342: Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FAPEG UNIVERSAL)
- Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação/número: consiste no número
de pesquisadores beneficiados com fomento a projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento para o desenvolvimento
científico, tecnológico e de inovação no estado de Goiás.
Ação 2343: Fomento à Difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação (FAPEG DIFUSÃO DE CT&I)
- Pesquisador Beneficiado com Apoio à Difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação/número: consiste no número de pesquisadores
beneficiados com apoio financeiro para realização, divulgação e participação em eventos de CT&I, bem como com a edição de material
de divulgação científica e tecnológica.
Ação 2344: Fomento à Infraestrutura de Pesquisa (FAPEG INFRA)
- Instituição de Pesquisa em CT&I Apoiada/número: consiste no número de instituições de CT&I beneficiadas com a modernização e/ou
ampliação da infraestrutura de apoio à pesquisa, bem como com aquisição de equipamentos para implantação e reforma de laboratórios
ou estruturação de parques tecnológicos no estado de Goiás.
Ação 2345: Fomento à Inovação Tecnológica (FAPEG INOVA)
- Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número: consiste no número de pesquisadores beneficiados com
financiamento a projetos de pesquisa inovadores e com apoio a investimentos em inovação de micro e pequenas empresas de base
tecnológica no estado de Goiás.
Ação 2346: Fomento à Pesquisa em Áreas Estratégicas (FAPEG ÁREAS ESTRATÉGICAS)
- Pesquisador Beneficiado com Fomento à Pesquisa em Áreas Estratégicas/número: consiste no número de pesquisadores beneficiados
com fomento à pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento de CT&I e/ou do estado de Goiás.
Ação 3122: Modernização da Infraestrutura (NOVA FAPEG)
- Sede da FAPEG Modernizada/percentual: consiste no percentual de ações realizadas, calculado em relação ao valor previsto, com o
objetivo de modernizar a sede da FAPEG.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1064 - PROGRAMA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

O Programa Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação contempla instituições de ensino superior (IES), instituições de Ciência,
Tecnologia e Inovação (ICTIs), pesquisadores, docentes e alunos de universidades das redes pública e privada, beneficiando todo o
sistema de CT&I do estado de Goiás.
Em 2018, foram beneficiados 728 bolsistas, conforme metodologia de contagem utilizada pela Segplan no sistema Siplam, com recursos
exclusivamente orçamentários, distribuídos nos seguintes municípios:
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- 48 Anápolis, 1 Brazabrantes; 50 Catalão, 5 Ceres, 1 Corumbaíba; 1 Formosa, 1 Goiandira; 472 Goiânia, 6 Goiás, 1 Goiatuba, 1
Inhumas; 8 Ipameri, 2 Iporá, 1 Itapuranga, 35 Jataí, 1 Jussara; 13 Morrinhos, 1 Orizona, 3 Pires do Rio, 50 Rio Verde, 2 Santa Helena, 9
Santo Antônio de Goiás; 6 São Luiz e 10 Urutaí.
Para atender a essa demanda, foi liquidado o valor de R$11.603.395,05*, relativo a bolsas de formação, de desenvolvimento tecnológico
industrial e de mobilidade, sendo 459 alunos de Mestrado (R$1.350,00 por aluno/mês); 224 alunos de Doutorado (R$2.000,00 por
aluno/mês) e 45 de Pesquisa/Mobilidade (DTI-A – R$4.000,00 por aluno/mês; DTI-B - R$3.000,00 por aluno/mês; DTI-C - R$1.100,00 por
aluno/mês; ATP - R$550,00 por aluno/mês; DTC - R$8.000,00 por aluno/mês e Mobility Confap Italy - MCI).
Nesse período, a FAPEG beneficiou 234 bolsistas com recursos pagos diretamente pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior  (CAPES), por meio de acordo de cooperação, sendo 103 bolsas de Doutorado (R$2.200,00 por aluno/mês): 90
Goiânia, 7 Jataí, 4 Rio Verde, 1 Catalão e 1 Goiatuba; 89 de Mestrado (R$1.500,00 por aluno/mês): 2 Anápolis, 76 Goiânia, 7 Rio Verde,
1 Morrinhos, 1 Goiás, 1 Catalão e 1 Jataí; 29 DocFix (R$4.100,00 por aluno/mês): 21 Goiânia, 4 Rio Verde, 2 Morrinhos, 1 Jataí e 1
Urutaí; e 13 de Pós-doutorado no País (R$4.100,00 por aluno/mês): 12 Goiânia e 1 Anápolis, totalizando o valor de R$2.247.600,00.
Este Programa contempla, ainda, 670 beneficiados com auxílio à pesquisa em CT&I, bem como 13,63% da sede da FAPEG
modernizada.
(*) SEGPLAN/SIPLAM/Relatórios de vinculações financeiras até 28/12/2018.
AÇÃO: 2341 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA, FORMAÇÃO E BOLSAS TECNOLÓGICAS - FAPEG
BOLSAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, foi implementada a meta física do produto “Aluno Beneficiado com Bolsa de Pesquisa, Formação e Bolsa
Tecnológica/número” por meio de recursos orçamentários destinados às seguintes chamadas públicas:
- Bolsas de Mestrado e Doutorado (Editais 03/2014; 04/2015; 03/2016; 03/2017; 03/2018 e 05/2018);
- Bolsas de Mobilidade Pesquisa (Chamada Conselho Nacional de Estado do Brasil/CONFAP/FAPEG – MCI);
Essa ação contempla, ainda, a concessão de bolsas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – DTI, por meio dos acordos de
cooperação FAPEG/CRTI; FAPEG/EMATER; FAPEG/EMBRAPA; FAPEG/FAEG e FAPEG/UFG).

OBSERVAÇÕES
1. Os resultados implementados nesta ação estão expressos em gráficos.
2. Ressalta-se que a população beneficiada e o valor mensal pago podem variar no decorrer do exercício, à medida que os bolsistas
concluem seus cursos de pós-graduação ou novos benefícios são concedidos.
3. Há necessidade de reavaliar a metodologia utilizada pela SEGPLAN para apuração das metas físicas anuais dos produtos desta ação.
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AÇÃO: 2342 - FOMENTO À DEMANDA UNIVERSAL EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO -
FAPEG UNIVERSAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, foi implementada a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal
em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação/número” por meio de recursos orçamentários destinados às seguintes chamadas públicas:
- Programa Primeiros Projetos – PPP (Edital 03/2015);
- Desenvolvimento Científico Regional – DCR (Edital 04/2016);
- Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX (Edital 06/2016);
- Programa de Apoio Núcleos Emergentes – PRONEM (Edital 07/2016);
- Programa de Pesquisa para o SUS: Gestão Compartilhada em Saúde – PPSUS (Edital 04/2017);
- Researcher Links 2017/2018 (Acordo FAPEG/Conselho Britânico);
- Mobility Confap Italy Call – MCI 2018;
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- Reseacher Connect – Fundo Newton;
- CONFAP/CNPq: The UK Academies 2018 – Academias do Reino Unidos 2018.
- Convênio FAPEG/UFG-FIC;
- Convênio MCTI/FINEP/FAPEG/UEG;
- Acordo FAPEG/UFG-EVZ – Somos Goiás;
- Acordo FAPEG/UFG/Instituto de Ciências Biológicas – SciVal/Scopus/Elsevier;
- Acordo FAPEG/CAPES: Apoio a Programas de Pós-Gradução Stricto Sensu – PPGSS.

OBSERVAÇÕES
1. Os resultados implementados nesta ação estão expressos em gráfico.
2. O produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação/número”
contemplou 63 processos liquidados no período, totalizando o valor de R$3.651.860,48 beneficiando 139 pesquisadores, sendo: 49
referentes ao Programa Pesquisa para o SUS – PPSUS; 1 ao Desenvolvimento Científico Regional – DCR; 1 ao Programa Primeiros
Projetos – PPP; 34 ao Programa de Apoio a Núcleos Emergentes – PRONEM; 7 ao Programa de Apoio a Núcleos de Excelência –
PRONEX; 23 relativos ao acordo FAPEG/CAPES – Apoio a Programas de Pós-graduação Stricto Sensu (PPGSS), 20 de parcerias
internacionais e 4 relativos a parcerias com instituições de ensino do estado de Goiás.
Foram liquidados, também, 9 processos destinados ao pagamento de viagens, diárias, ajudas de custo e taxas relacionadas ao
desenvolvimento das atividades finalísticas desta Fundação.

AÇÃO: 2343 - FOMENTO À DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, foi implementada a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Apoio à Difusão de Ciência,
Tecnologia e Inovação/número” por meio de recursos orçamentários destinados às seguintes chamadas públicas:
- Apoio à Participação em Eventos Científicos e/ou Tecnológicos (Editais 01/2017; 01/2018 e Famelab 2018);
- Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação (Edital 02/2017 e 02/2018);
- Convênio FAPEG/UFG-FIC.

OBSERVAÇÕES
Os resultados das chamadas públicas implementadas nesta ação estão expressos em gráficos.
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AÇÃO: 2344 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA - FAPEG INFRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, foi implementada a meta física do produto “Instituição de Pesquisa em CT&I Apoiada/número” por meio
de 2 processos liquidados relativos à estruturação de laboratórios integrantes do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação – CRTI (Convênio FAPEG/UFG), totalizando R$930.000,00.

OBSERVAÇÕES
Não há.

AÇÃO: 2345 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FAPEG INOVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
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U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, foi implementada a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação
Tecnológica/número” por meio das seguintes chamadas públicas lançadas em anos anteriores:
- Subvenção Econômica à Inovação – TECNOVA (Edital nº 07/2013 – Ação Transversal);
- Apoio às Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica – INCUBADORAS (Edital nº 06/2015);
- Apoio à Estruturação e Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT (Edital nº 07/2015);
- Nexa Talentos Inovadores – Programa Inova Talentos – IEL/FAPEG;
- Pesquisa Voltada ao Desenvolvimento de Tecnologia – EMPRAPII;
- Cooperação FAPEG/CONFAP/Conselho Britânico: Programa Acelerador Global de Políticas de Inovação;
- Convênio FAPEG/UEG: Centro de Empreendedorismo;
- Convênio FAPEG/UFG: Projeto IPÊ – Ideias, Prototipagem e Empreendedorismo.

OBSERVAÇÕES
1. Os resultados implementados nesta ação estão expressos em gráfico.
2. O produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número” contemplou 572 liquidações referentes a bolsas e
auxílios pesquisa, no valor de R$24.204.340,75, beneficiando 168 pesquisadores, sendo: 70 pesquisadores para apoio à estruturação e
manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT; 71 para apoio a incubadoras de empresas de base tecnológica
(INCUBADORAS); 1 de parceria internacional, 14 para subvenção econômica à inovação, 2 para parques tecnológicos e 10 de parcerias
institucionais do estado de Goiás.
3. Este produto contempla, ainda, 1 processo referente à devolução de recursos para Finep, no valor de R$5.950,80, referente à
subvenção econômica, e 1 processo destinado à execução da ação transversal do Programa TECNOVA (Convênio nº 01.13.0100.00),
cujo objetivo é dotar a FAPEG das condições necessárias ao atendimento e à capacitação das micro e pequenas empresas beneficiadas.

AÇÃO: 2346 - FOMENTO À PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FAPEG ÁREAS ESTRATÉGICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, foi implementada a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Pesquisa em Áreas
Estratégicas/número” por meio de recursos orçamentários destinados aos seguintes convênios/chamadas públicas:
- Convênio FAPEG/APEXBrasil: Projeto Extensão Industrial Exportadora – PEIEX;
- Convênio FAPEG/UFG – Centro Avançado em Diagnóstico de Câncer de Mama;
- Convênio FAPEG/UFG/Escola de Agronomia: Projeto de Pesquisa Variáveis Agronômicas e Melhoria do Processo Produtivo da Cana-
de-Açúcar no Estado de Goiás;
- Convênio FAPEG/UFG/Escola de Veterinária: Expansão da Capacidade do Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e
Inovação – CRTI;
- Convênio FAPEG/Companhia Brasileira de Alumínio/Reservas Votorantim/Conservação da Natureza – Legado Verdes do Cerrado;
- FAPEG/MRC-CONFAP – Call for Health Systems Research Networks;
- FAPEG/Conselho Britânico – Institucional Links 2017-2018 – Inovação Social (Desenvolvimento Rural e Biodiversidade);
- ERC/CONFAP/CNPq 2018 – Segunda Rodada;
- INCT/CNPq/CAPES/FAPs: apoio a atividades de pesquisa de alto impacto científico em áreas estratégicas e/ou na fronteira do
conhecimento que visem a busca de solução de grandes problemas nacionais, promovendo a consolidação dos institutos nacionais de
ciência e tecnologia (Edital nº 16/2014);
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- Auxílio Pesquisa Pós-Doutorado DOCFIX – Acordo Capes/Fapeg (item 4.7 do Edital nº 08/2018).

OBSERVAÇÕES
1. Nesse período, foram liquidados 85 auxílios pesquisas no valor de R$10.440.007,58, relativos ao produto “Pesquisador Beneficiado
com Fomento à Pesquisa em Áreas Estratégicas/número”, sendo 61 do Projeto Extensão Industrial Exportadora – PEIEX, 2 referentes ao
acordo FAPEG/CAPES de bolsas para Fixação de Doutores (DocFix); 22 referentes a parcerias com instituições internacionais, UFG e
Companhia Brasileira de Alumínio/Reservas Votorantim, beneficiando 54 pesquisadores nesta ação, conforme detalhado em gráfico.
2. As metas físicas previstas para esta ação poderão sofrer alterações no decorrer do exercício de 2018 para contemplar a demandas
estratégicas estabelecidas por meio de parcerias com os órgãos do Poder Executivo do estado de Goiás ou com a União.

AÇÃO: 2366 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA - FAPEG INFRA (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, não foi implementada a meta física do produto “Instituição de Pesquisa em CT&I Apoiada (Emendas
Sancionadas)/número”.

OBSERVAÇÕES
Não há.

AÇÃO: 3122 - NOVA FAPEG - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a dezembro de 2018, foi implementada a meta física estabelecida para o produto “Sede da Fapeg Modernizada/percentual”.

OBSERVAÇÕES
O processo liquidado neste produto corresponde a 13,63% da sede da FAPEG modernizada por meio da aquisição de licenças para uso
do software de indicadores institucionais, totalizando R$22.140,00.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Haroldo Reimer

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos
capazes de se inserir criticamente na sociedade e de promover a transformação da realidade socioeconômica do Estado de Goiás e do
Brasil.

2.2 Legislação
1) Lei estadual n. 13.456, de 16 de abril de 1999; 2) o inciso I, do art. 158, da Constituição do Estado de Goiás; 3) Lei estadual n. 16.835,
de 15 de dezembro de 2009; 4) Lei estadual n. 16.836, de 15 de dezembro de 2009; 5) Lei estadual n. 17.257, de 25 de janeiro de 2011;
6) Decreto estadual n. 7.441, de 8 de setembro de 2011 (Estatuto da UEG); 7) Lei estadual n. 17.934, de 27 de dezembro de 2012; 8) Lei
n. 18.971, de 23 de julho de 2015.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Universidade Estadual de Goiás (UEG), durante o exercício de 2018, manteve intensos esforços e investimentos para a realização de
suas atividades finalísticas (ensino, pesquisa e extensão), preparando material humano e contribuindo diretamente para o crescimento do
Estado de Goiás, com impactos em todo o território goiano e em outros estados, em especial no Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Minas
Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. Isso demonstra que, além de se mostrar
efetiva na construção de um estado mais competitivo, a UEG também contribui com o desenvolvimento social e econômico de todas as
regiões do Brasil.
Neste ano, foram oferecidas 6.015 (seis mil e quinze) vagas em 159 (cento e cinquenta e nove) cursos de graduação, distribuídas em 41
(quarenta e um) Câmpus da Universidade, em 15 (quinze) polos de Educação a Distância e, ainda, em 2 (dois) municípios em que não há
Câmpus da UEG, por meio de convênios firmados.
Houve também início das aulas dos novos cursos de Bacharelado em Direito na UEG Câmpus Palmeiras de Goiás (40 vagas), Morrinhos
(40 vagas), Pires do Rio (40 vagas), Uruaçu (40 vagas) e Aparecida de Goiânia (50 vagas); e do curso de Bacharelado em Psicologia na
UEG Câmpus Inhumas (40 vagas). Além disso, houve início do curso de Bacharelado em Administração – Estrutura em Rede (40 vagas),
ofertado no município de Bela Vista de Goiás (mediante convênio com o município), e do Curso Superior de Tecnologia em Logística –
Estrutura Modular (40 vagas), ofertado no município de Valparaíso de Goiás (mediante convênio com o município). Também foi lançado,
em junho de 2018, edital de seleção para os cursos de Bacharelado em Direito na UEG Câmpus Iporá (40 vagas) e Bacharelado em
Medicina da UEG Câmpus Itumbiara (24 vagas), com início das aulas previsto para fevereiro de 2019. Ainda no tocante aos cursos de
graduação, houve a criação do curso de Bacharelado em Design de Moda na UEG Câmpus Trindade (Resolução CsU n. 821/2018) e o
curso de Bacharelado em Turismo e Patrimônio na UEG Câmpus Cora Coralina (Resolução CsU n. 820/2018).
Ocorreu também o lançamento do Programa UEG em Rede, que pretende ofertar ao todo 11.000 (onze mil) vagas em cursos de
graduação e pós-graduação em rede, com a presença da Universidade em todas as microrregiões do estado, em parceria com os
municípios interessados em participar do programa (Resolução CsU n. 906/2018). No primeiro vestibular, foram ofertadas 3.450 (três mil
e quatrocentos e cinquenta) vagas para os cursos de Bacharelado em Administração, Tecnologia em Gestão Pública e Licenciatura em
Pedagogia nos seguintes municípios: Araguapaz, Aruanã, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Bom Jesus de Goiás, Cachoeira Alta,
Caiapônia, Campestre de Goiás, Campo Limpo de Goiás, Ceres, Cidade Ocidental, Colinas do Sul, Cristalina, Crixás, Fazenda Nova,
Firminópolis, Guapó, Itapaci, Itauçu, Joviânia, Lagoa Santa, Montividiu do Norte, Morro Agudo de Goiás, Mozarlândia, Mundo Novo,
Nerópolis, Novo Gama, Orizona, Padre Bernardo, Paraúna, Petrolina de Goiás, Piracanjuba, Piranhas, Pirenópolis, Quirinópolis,
Rianápolis, Sanclerlândia, Santa Isabel, Santa Tereza de Goiás, São Francisco de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, Terezópolis.
Com vistas a garantir o maior número de alunos na UEG, além do processo seletivo ordinário de seleção de alunos por meio do
vestibular, a Universidade intensificou a promoção de outras formas de ingresso de discentes, como a possibilidade de ingresso de novos
alunos na Instituição por meio do programa “Minha Vaga”, que visa o preenchimento das vagas ociosas existentes na Instituição por meio
de transferência interna, transferência externa, reingresso de estudantes da UEG e ingresso de portadores de diploma. Com essas
ações, houve o ingresso de 1.151 (um mil, cento e cinquenta e um) discentes apenas em 2018 (em adição às entradas regulares),
ocupando vagas que estavam ociosas na Instituição, acarretando na racionalização dos recursos financeiros disponíveis mediante a
tentativa de aproveitando máximo da capacidade instalada, garantindo maiores oportunidades de ensino superior aos cidadãos goianos.
Outro ponto de destaque foi o ingresso de 8 discentes no Programa de Acesso à Educação Superior para refugiados e portadores de
visto humanitário no Brasil da UEG, consubstanciando em uma formidável política de inclusão dos refugiados em nosso país.
Nesse contexto, considerando ainda os 92 (noventa e dois) cursos de especialização, que apresentam 3.462 alunos (três mil,
quatrocentos e sessenta e dois), 15 (quinze) cursos de mestrado (3 desses cursos de mestrado foram aprovados este ano, com início
previsto para 2019), com 521 (quinhentos e vinte e um) alunos; e os 2 (dois) cursos de doutorado ofertados pela Instituição, que
apresentam 29 (vinte e nove) alunos, a UEG conta com 24.192 (vinte e quatro mil, cento e noventa e dois) discentes matriculados, que
têm acesso a um ensino gratuito e de qualidade, demonstrando a evolução institucional da Universidade e o efetivo cumprimento de sua
missão institucional, transformando vidas e promovendo o desenvolvimento regional e nacional.
Um dos grandes avanços durante o período foi a implementação do Sistema de Matrículas On-line, que garantiu agilidade, comodidade e
autonomia ao discente. Além disso, promoveu economicidade, agilidade e modernização dos processos acadêmicos. Com essa mesma
perspectiva, a inovação também foi promovida na aplicação de novas ferramentas nos sistemas acadêmicos utilizados pela Universidade,
como o Sistema Fênix, por exemplo, que obteve nas suas aplicações adequações no módulo de solicitações de turma e na criação de
cadastro/gestão de Trabalho de Conclusão. Ademais, houve a modernização do Portal Institucional da UEG, o que tornou a navegação
no site intuitiva e dinâmica, com novas ferramentas inclusivas, facilitando, para a comunidade em geral, a obtenção de informações sobre
a Universidade. A UEG também passou a dispor de uma Biblioteca Digital (Minha Biblioteca), com mais de 8.000 (oito mil) títulos
atualizados disponíveis para consulta, que é acessível por toda a comunidade acadêmica da UEG (estudantes, professores, técnicos e
gestores).
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O comprometimento institucional, desde o início dos trabalhos, neste ano, tem sido pautado em fortalecer as bases de uma Universidade
que busca produzir conhecimento, gerar pensamento crítico e contribuir com a expansão das áreas do conhecimento por meio da
pesquisa. Para permitir a formação de pesquisadores no Estado de Goiás, a UEG conta com 1.552 (mil, quinhentos e cinquenta e dois)
projetos de pesquisa desenvolvidos, 746 (setecentos e quarenta e seis) alunos na Iniciação Científica e mais 92 (noventa e dois)
estudantes na Iniciação Tecnológica.
Para incentivo à inovação, foi criado o Centro de Empreendedorismo e Inovação da UEG (Inova Centro), conforme Resolução CsU n.
896, de 8 de maio de 2018, que possui como função principal integrar, desenvolver e consolidar o ecossistema de empreendedorismo e
inovação da Universidade. Ademais, a UEG celebrou parceria com a Associação Comercial e Industrial de Anápolis (Acia) e a Federação
das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) com o objetivo de realizar projetos e ações de comum interesse para desenvolvimento científico
tecnológico, especialmente no contexto da implantação do Polo da Indústria de Defesa em Anápolis. Neste ano, o Programa de
Incubação de Empresas da UEG (PROIN.UEG) incubou 19 empreendimentos, desenvolveu o Programa de Empreendedorismo, em
parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico
(Funtec) e a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás (Fapeg), por meio do qual já realizou 143 (cento e quarenta e três)
ações, com 11.677 (onze mil, seiscentos e setenta e sete) participantes.
Além da pesquisa, para garantir o contato amplo com toda a comunidade interna e externa da UEG, diversas ações de extensão foram
fomentadas em todo o estado, com o objetivo de impulsionar a relação de parceria com a comunidade uegeana. O principal exemplo de
incentivo e parceria da UEG com a comunidade foi a realização da 16ª edição da Feira Agro Centro-Oeste Familiar na Fazenda Escola do
Câmpus São Luís de Montes Belos em parceria com 20 (vinte) instituições públicas municipais, estaduais e federais. Nesse evento,
houve a oferta de cerca de 100 (cem) atividades acadêmicas, a apresentação de 243 (duzentos e quarenta e três) trabalhos científicos,
com a presença de mais de 4,3 mil pessoas, sendo o maior evento de caráter regional já realizado pela UEG. Houve, ainda, a realização
do V Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE), que contou com um total de 1.200 (mil e duzentos) participantes.
Foram realizados trabalhos relacionados ao subsídio de dados para a composição do Conceito Preliminar do Curso (CPC) e Índice Geral
de Cursos (IGC), por meio do preenchimento do Censo da Educação Superior. Foi criado, na UEG, o Programa UEG 5 – Rumo à
Excelência, que acompanha os indicadores de qualidade dos cursos, realizando visitas a todos os Câmpus com cursos que irão realizar o
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), conscientizando sobre as avaliações externas e a importância do processo
avaliativo federal, além de ações que visam melhorar os índices de desempenho externos de uma forma geral. Como consequência
desses esforços, apesar de a UEG manter ainda o mesmo Índice Geral de Curso (IGC) "faixa", que é 3, houve um avanço expressivo em
seu IGC contínuo, que passou de 2,2876 para 2,4961 (aumento de 9,24%), o que demonstra uma evolução institucional.
Já no quesito da valorização dos servidores e colaboradores da UEG, em 2018, os servidores passaram a receber um auxílio-
alimentação. Além disso, foram capacitados mais de 650 (seiscentos e cinquenta) servidores, por meio de 24 (vinte e quatro) cursos
ofertados pelo Programa UEG Qualifica; e outros 136 (cento e trinta e seis) servidores, por meio de cursos ofertados pela Escola de
Governo. Houve também continuidade das ações de valorização dos servidores públicos com o reenquadramento salarial dos servidores
administrativos em 14%. Assim como também houve a conclusão do concurso para o cargo de Docente de Ensino Superior, tendo em
vista a formação de quadro de profissionais para atender os novos cursos de graduação de Direito e Medicina, com 27 (vinte e sete)
aprovados dentro do número de vagas. Todos estes docentes já foram nomeados, além de outros 5 docentes constantes no cadastro de
reserva para as vagas de direito. Houve, ainda, o lançamento do Edital n. 1/2018, que ofertou 20 (vinte) de vagas para ingresso no
Regime de Tempo Integral de Dedicação à Docência e à Pesquisa (RTIDP), atendendo parcialmente a demanda de parcela do quadro
docente da Instituição.
Além das ações em nível regional e nacional, diversas ações internacionais foram realizadas ou contaram com a participação da UEG.
Docentes, discentes e técnicos administrativos participaram de eventos acadêmicos internacionais, cursos de imersão em línguas
estrangeiras e outras atividades variadas para qualificação e promoção do desenvolvimento acadêmico em contextos internacionais.
Atualmente, a Universidade possui parcerias e convênios em andamento com os países Colômbia, Chile, Itália, Moçambique, Angola,
Portugal e México. Uma das ações de maior destaque foi realizada em março deste ano, quando a UEG promoveu, em parceria com a
Universidade do Wyoming (EUA) e a organização não governamental (ONG) American Partners, um curso de imersão em língua inglesa
nas instalações da UEG Câmpus Pirenópolis.
Em constante desenvolvimento e crescimento, a UEG, mesmo diante do atual cenário econômico, tem investido na melhoria da sua
infraestrutura, visando efetivamente continuar garantindo a qualidade dos serviços que já oferece à sociedade. Estão em fase de
construção, na UEG Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas, o Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG), o Centro de
Pesquisa e Educação Científica (Cepec) e o Centro de Tecnologias Alternativas em Engenharias (Geptas), que serão utilizados para o
desenvolvimento científico e acadêmico. Ademais, já está em funcionamento o Centro de Ensino e Pesquisa Animal e Vegetal (Cepav),
na UEG Câmpus São Luís de Montes Belos, que engloba um conjunto de laboratórios utilizados para a realização no desenvolvimento de
projetos de pesquisa e atividades de ensino, que é instrumentalizado e gerenciado em parceria com a Fundação de Desenvolvimento de
Tecnópolis (Funtec). Foi inaugurada na UEG Câmpus Ipameri uma nova edificação que comporta 4 (quatro) laboratórios e também mais
6 (seis) salas para uso dos docentes.
Ainda na UEG Câmpus Ipameri, foi concluído o processo licitatório para aquisição da Fazenda Patrimônio, com área de 203,1641
hectares (duzentos e três hectares, dezesseis ares e quarenta e um centiares), que será incorporada à UEG Câmpus Ipameri, com
investimento de R$ 4.500.00,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), conforme Lei estadual n. 20.030, de 6 de abril de 2018, Decreto
Orçamentário n. 178, de 10 de abril de 2018, e Resolução CsU n. 899, de 8 de maio de 2018, alterada pela Resolução CsU n. 905, de 29
de maio de 2018.
Outro ponto de destaque é a transformação da UEG Goiânia – Eseffego na Faculdade do Esporte – Eseffego e a transferência de todas
as suas atividades para o Centro de Excelência do Esporte Arquiteto Eurico Calixto de Godoi (nova sede do Câmpus), o que incluiu o
Estádio Olímpico e o Ginásio Rio Vermelho, que passou a ser gerenciado pela UEG por meio do Convênio n. 201800020009871,
celebrado com a Agência Goiana de Transportes e Obras (entregue à UEG e à população no dia 21 de junho de 2018). Ainda no Centro
de Excelência do Esporte, serão executados o Programa Universidade do Esporte (Resolução CsU n. 889/2018), que visa
instrumentalizar projetos de pesquisa, extensão e educação voltados ao esporte de alto rendimento executados pela UEG; e o Centro de
Referência para o Paradesporto (Resolução CsU n. 908/2018), com o objetivo de desenvolver atividades voltadas a atletas de esporte
paraolímpicos e de alto rendimento, além de atividades parafísicas e esportivas voltadas a pessoas com deficiência.
Em suma, a UEG, no exercício de 2018, continuou desempenhando com excelência seu papel na promoção do ensino, da pesquisa e da
extensão. Os resultados do ano de 2018 revelam a efetividade dos investimentos e as realizações.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Universidade Estadual de Goiás utiliza, além do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), os seguintes instrumentos
de planejamento e gestão:
- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que estabelece a identidade da UEG, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, a
missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas
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que desenvolve e/ou pretende desenvolver.
- Projeto Político Institucional (PPI), que norteia as práticas acadêmicas da UEG, tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional,
vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos.
- Plano de Trabalho Anual é um instrumento gerencial que consiste no agrupamento e na estruturação dos principais projetos
estratégicos a serem desenvolvidos pela Universidade durante um exercício.
- Projeto Pedagógico de Curso (PPC), documento obrigatório para todos os cursos de graduação da UEG, estabelece a concepção do
curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais vetores de todas as
ações a serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei federal n. 10.861, de 4 de abril de 2004, tem como
objetivo dar concretude à determinação existente no inciso IX do art. 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei federal n.
9.394/1996), que determina a avaliação do Ensino Superior. Atualmente o Sinaes é regulamentado pela Portaria Normativa n. 40/2017 do
Ministério da Educação, reeditada em 2010. No âmbito da legislação estadual, o Conselho Estadual de Educação (CEE) do Estado de
Goiás adotou expressamente o Sinaes como aplicável às Instituições de Ensino Superior (IES) sob sua jurisdição por meio da Resolução
CEE/PLENO n. 3, de 29 de abril de 2016. São 3 (três) os principais indicadores de desempenho estabelecidos no Sinaes: o Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC).
Além dos indicadores específicos do Sinaes, que são voltados à graduação, há ainda o sistema de avaliação da qualidade da pós-
graduação stricto sensu, baseado no art. 46 da LDB nacional, que é normatizado por diversas resoluções e portarias do Ministério da
Educação e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em especial a Portaria n. 320, de 4 de abril de
2018, do Ministério da Educação, que é chamado de conceito CAPES.
O Enade é um exame nacional de periodicidade trienal, por meio do qual, atualmente, é avaliado o desempenho dos estudantes em
relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para o
ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores ao
âmbito específico de sua profissão.
O CPC é um índice de qualidade que combina diversos aspectos relativos aos cursos de graduação, avaliando o desempenho dos
estudantes do curso no Enade; o valor agregado pelo processo formativo oferecido pelo curso (conhecimento e formação reunidos
durante o curso, medidos a partir do conhecimento antes do curso pela nota do Enem, e conhecimento após o curso, medido pela nota do
Enade); e a qualidade e a organização do corpo docente e as condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo
(organização didático-pedagógica, infraestrutura e instalações físicas do curso, oportunidades de ampliação da formação acadêmica e
profissional). Esse índice também é trienal e é calculado para cada curso no ano seguinte ao de participação no Enade.
O Conceito CAPES avalia os programas de pós-graduação stricto sensu com base na produção científica do corpo docente e discente, a
estrutura curricular do curso, a infraestrutura de pesquisa da instituição, dentre outros fatores.
O IGC é o indicador de desempenho que avalia a instituição de forma global (graduação e pós-graduação stricto sensu), sendo calculado
a partir da média ponderada dos CPCs de todos os cursos de graduação e do conceito CAPES dos programas de pós-graduação stricto
sensu a partir do número de alunos matriculados em cada um dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado).
Além dos indicadores de desempenho externos, a UEG, internamente, adota a proporção de candidatos por vaga no processo seletivo do
vestibular como indicador de desempenho dos cursos. Também estão sendo desenvolvidos os conceitos e a forma de utilização de
outros indicadores, como: 1) taxa de ocupação dos curso de graduação; 2) taxa de evasão dos discentes; 3) taxa de sucesso dos cursos;
4) taxa de eficiência dos cursos no CPC; 5) proporção de quadro docente efetivo; 6) proporção de docentes mestres; 7) proporção de
docentes doutores; 8) taxa de repetência, entre outros.
- FORMAS DE UTILIZAÇÃO INTERNA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO:
Internamente, os indicadores de desempenho são utilizados com vistas a proporcionar uma gestão mais eficiente dos cursos e da
Universidade, garantindo maior eficácia, eficiência e efetividade nas ações desenvolvidas.
Os indicadores do conceito Enade e CPC são utilizados como critérios para garantir a continuidade da oferta de vagas dos cursos de
graduação da UEG nos processos seletivos regulares. Caso um curso obtenha conceito Enade 1 ou obtenha o conceito Enade e CPC 2
duas vezes seguidas, as suas vagas serão suspensas no processo seletivo e deverão passar por um processo de reestruturação para
poder ofertar novamente vagas ou obter conceito Enade ou CPC 3 no processo avaliativo seguinte (Resolução CsU n. 804/2017).
No mesmo sentido, o CPC é utilizado pelo Conselho Estadual de Educação para fins de avaliação de renovação de reconhecimento, nos
termos da Resolução CEE/PLENO n. 3, de 29 de abril de 2016, que determina que os cursos com CPC inferior a 3 deverão,
obrigatoriamente, ser visitados por pareceristas externos.
Já com relação ao indicador “candidato por vaga” no processo seletivo, desde 2017, caso o curso oferecido no vestibular não obtenha um
índice de 1,2 candidato por vaga, as vagas ofertadas serão suspensas no respectivo vestibular, em razão da baixa demanda
(especificamente no edital 2019/1 houve a diminuição do índice mínimo exigido para 1 candidato por vaga).
Da mesma forma, conforme regulamentação específica, os programas de pós-graduação stricto sensu devem obter conceito CAPES de,
no mínimo, 3, sendo que, neste caso, poderão oferecer apenas vagas em curso de mestrado. Caso o Programa tenha conceito CAPES 4
ou maior poderão ser ofertadas vagas em cursos de tanto de mestrado como de doutorado. Caso o conceito mínimo não seja alcançado,
a oferta de vagas dos cursos de mestrado ou doutorado é suspensa pela CAPES.
Como se observa, os indicadores de desempenho citados são utilizados, objetivando, assim, qualificar o gasto público e alinhá-lo com as
verdadeiras demandas da sociedade, buscando melhora no desempenho e uma gestão voltada para resultados.
- CONCLUSÕES
Nesse sentido, considerando a legislação aplicável à UEG e o Sinaes, sistema de avaliação do ensino superior consolidado, os principais
indicadores de desempenho dos cursos de graduação utilizados são o Enade e o CPC (qualidade), sendo que a relação candidato por
vaga é um indicador de demanda dos cursos de graduação. Já para os programas de pós-graduação stricto sensu, o indicador utilizado é
o Conceito CAPES. Por fim, com relação à qualidade da instituição como um todo, o índice utilizado é o IGC.
Outros indicadores internos estão sendo desenvolvidos e estudados no sentido de deixar em evidência uma atuação por resultados,
beneficiando os cursos com melhor desempenho, de forma que haja melhor aplicação dos recursos públicos destinados à Universidade e
haja maior progresso social econômico do Estado de Goiás e do País.
Série histórica do ICG da Universidade Estadual de Goiás:
2007 – IGC contínuo: 2,1900 – conceito IGC: 3
2008 – IGC contínuo: 1,9200 – conceito IGC: 2
2009 – IGC contínuo: 1,9331 – conceito IGC: 3
2010 – IGC contínuo: 1,9500 – conceito IGC: 3
2011 – IGC contínuo: 2,2718 – conceito IGC: 3
2012 – IGC contínuo: 2,2790 – conceito IGC: 3
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2012 – IGC contínuo: 2,2790 – conceito IGC: 3
2013 – IGC contínuo: 2,2741 – conceito IGC: 3
2014 – IGC contínuo: 2,2510 – conceito IGC: 3
2015 – IGC contínuo: 2,2850 – conceito IGC: 3
2016 – IGC contínuo: 2,2872 – conceito IGC: 3
2017 – IGC contínuo: 2,4961 – conceito IGC: 3

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1065 - PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO DA QUALIDADE ACADÊMICA DA UEG

ÓRGÃO GESTOR: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

O Programa de Consolidação da Qualidade Acadêmica da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem como objetivo estabelecido no
Plano Plurianual 2016-2019 fortalecer a autonomia e a gestão para consolidar a formação profissional e cidadã no processo de educação
superior estadual, ampliando a pesquisa e a produção de conhecimento e avançando na relação com a sociedade. Com base nisso, faz-
se importante consolidar os processos internos da Universidade na garantia da qualidade acadêmica e da indissociabilidade do ensino,
da pesquisa e da extensão.
Dessa forma, o programa caracterizado como finalístico é constituído por 5 (cinco) ações que auxiliam no alcance do seu objetivo
institucionalizado. No exercício de 2018, diante das realizações dessas ações, é possível identificar o resultado dos investimentos
conforme detalhado na avaliação analítica das ações e na síntese da gestão.
De forma geral, é possível identificar que o programa alcançou nível satisfatório na execução das metas previstas. Ressalta-se que outras
realizações relacionadas às ações do Plano Plurianual foram entregues à sociedade e estão externadas qualitativamente neste relatório
nas avaliações e nas sínteses de cada ação.
AÇÃO: 2347 - ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A ação de Administração Institucional e Consolidação da Infraestrutura busca dotar a Universidade de infraestrutura física para
consolidação das atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo recursos e meios de desenvolvimento da gestão institucional.
Com o objetivo de possibilitar uma infraestrutura favorável às atividades de ensino, pesquisa e extensão, as ações pertinentes ao produto
“Laboratório da UEG Mantido” visaram a aquisição de materiais e equipamentos. Teve destaque a concentração de investimentos na
estruturação dos laboratórios do curso de Medicina Veterinária, na perspectiva de potencialização por meio de uso compartilhado com os
demais cursos no Câmpus São Luís de Montes Belos. Também foram realizados investimentos em variados Câmpus, superando
significativamente a meta para o ano de 2018.
No que tange aos produtos relacionados à Gerência de Inovação Tecnológica, todos os 41 (quarenta e um) Câmpus da UEG, o Centro de
Ensino e Aprendizagem em Rede (CEAR) e a Administração Central (o CEAR e a Administração Central foram considerados Câmpus
para fins de monitoramento) foram atendidos com equipamento/suprimento de informática. Um destaque foi a aquisição de 100 (cem)
notebooks. Outro, foi a realização da manutenção de internet (cabeada e wi-fi) em todos os Câmpus e em departamentos da
Administração Central, atingindo mais de 3.000 (três mil) servidores e professores e 20.000 (vinte mil) alunos. Outro ponto importante
foram as soluções de Tecnologia da Informação (TI) desenvolvidas pela UEG, sendo as mais evidentes a solução de videoconferência
(WEBCONF) e o Sistema de Eventos da UEG.
No decurso do ano de 2018, foram ainda liquidados 16 (dezesseis) processos de compra de materiais bibliográficos para atender às
bibliotecas dos Câmpus. Além disso, houve a locação do software da ABNT (por um ano) para uso da comunidade acadêmica e a
assinatura da plataforma “Minha Biblioteca” (por três anos), ambas as ações com o objetivo de disseminar conteúdo atualizado e facilitar
o acesso.
No decorrer do ano de 2018, foram investidos em obras em diversos Câmpus cerca de R$ 21.295.000,00 (vinte e um mil, duzentos e
noventa e cinco reais), englobando projetos licitados, não licitados, concluídos e em execução. Dentre as obras, podemos destacar: o
prédio do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG, em fase final de conclusão) e o prédio do Centro de Pesquisa e Educação
Científica (Cepec), ambos no Câmpus CET. Na Administração Central, foram realizadas adequações ao prédio de forma a abrigar o
Centro de Ensino e Aprendizagem em Rede (Cear), o Minicentro de Empreendedorismo Tecnologia e Inovação e, no próximo ano, o
Programa Educando e Valorizando a Vida (EVV).
OBS: O CEAR possuía a estrutura administrativa de Câmpus até a Lei estadual n. 18.934/2015 (art. 2º, I). Após, foi transformado em
Diretoria vinculada à Administração Central. Por esta razão o CEAR é contabilizado na meta física.
AÇÃO: 2348 - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Ação de Fortalecimento das Políticas de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis busca promover e desenvolver ações de extensão,
cultura e assuntos estudantis no âmbito da Universidade Estadual de Goiás.
Conclui-se que, mesmo em razão de alguns percalços externos à Instituição, a Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis
(PrE) cumpriu o que foi planejado mediante a realização de um conjunto de estratégias e ações que contribuíram e possibilitaram o
ensino-aprendizagem por meio da cultura no ambiente acadêmico.
Um dos destaques foi a execução do primeiro Festival de Cultura da UEG, no qual foram realizados levantamento quantitativo e
qualitativo das ações culturais executadas nos Câmpus e publicação dos valores financeiros captados pela Universidade por meio de
editais de fomento relacionados a questões culturais.
Outro destaque, no produto “ações de esporte e lazer executados”, foi a execução das etapas regionais e finais (1º e 2º semestre) dos
Jogos Universitários da UEG, com a participação ativa de mais de 1.000 (mil) membros da comunidade acadêmica. Além dos Jogos, a
UEG apoiou a participação de alunos-atletas nos Jogos Universitários Goianos (JUG’s), Jogos Universitários Brasileiros (JUB’s),
campeonatos estaduais e nacionais.
Quanto à política de acompanhamento de egressos, houve a ampliação do Portal de Egressos da UEG, com o levantamento de dados
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nos Câmpus e coletas de depoimentos e fotografias de ex-alunos.
Em relação às ações de garantia da permanência dos discentes e de acompanhamento das cotas, foram desenvolvidos estudos
qualitativos e quantitativos que relacionaram a bolsa permanência, a política de cotas e desempenho acadêmico dos contemplados e
cotista. Foram produzidos artigos científicos e relatórios acerca da eficácia da política e do acompanhamento dos bolsistas. Também
foram empreendidas entrevistas com bolsistas, que forneceram importantes percepções sobre a política de bolsas da Universidade.
Foram ofertados 190 (cento e noventa) cursos de formação profissional à comunidade por meio do Convênio MEC/Pronatec (Programa
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego). Foram mais de 3.800 (três mil e oitocentas) pessoas capacitadas entre cursos
Técnicos (MedioTec) e Formação Inicial e Continuada (FIC) em 42 (quarenta e dois) municípios.
Ademais, a UEG também efetivou o produto “exame para habilitação de condutor de veículo realizado”, sem conseguir, todavia, atingir a
meta prevista, principalmente em razão da Res. CONTRAN nº 168/04, que reduziu a duração dos processos de 2 anos para 1 ano.
Houve a implantação do monitoramento por telemetria das aulas ministradas pelos Centros de Formação de Condutores (CFC), para
garantir melhor preparação do candidato, acarretando aumento do custo total para os candidatos e, em consequência, diminuição na
procura e diminuição do número de testes e retestes. Porém, apesar desses fatores, houve desempenho moderado na execução da
meta.
AÇÃO: 2349 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A ação de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional tem como objetivo estabelecido no Plano Plurianual 2016-2019 prover a
UEG em número suficiente para o atendimento de suas necessidades, viabilizando o melhor clima institucional e promovendo uma
política de gestão de pessoas que garanta a eficácia e a eficiência no cumprimento dos objetivos institucionais, fortalecendo a
qualificação e a capacitação do seu quadro. A ação também inclui produtos e serviços referentes a relações externas.
Quanto aos alunos em intercâmbio nacional e internacional, verifica-se que a ausência de auxílio financeiro faz com que este produto
tenha ficado estagnado na média de mobilidades realizadas anualmente: 4 internacionais e 2 nacionais. Quanto aos servidores que
participam de eventos ou cursos internacionais, nota-se que houve aumento gradativo dos beneficiados: 102 servidores. Há, ainda,
algumas iniciativas isoladas desenvolvidas diretamente nos Câmpus em que não há o registro do total de participantes. Considerando o
enxugamento financeiro e a readequação orçamentária a que todos os órgãos da esfera estadual estão se submetendo, avaliam-se como
satisfatórios os resultados obtidos.
Para atender a política de qualificação dos servidores da Universidade, o Programa UEG Qualifica concluiu a meta para o ano de 2018,
contemplando, assim, servidores da Administração Central e dos Câmpus Universitários. Os cursos de maior destaque foram: qualidade
no atendimento ao público, formação para cerimonial e fiscal das colações de grau unificados, gestão e acompanhamento de contratos
administrativos, encontro regional de professores examinadores, redação oficial: normas e orientações e outros.
Além disso, 136 (cento e trinta e seis) servidores participaram de cursos ofertados pela Escola de Governo. No quesito titulação, foram
tramitados, no período, 70 (setenta) processos de mudança de titulação. Também foram concedidos, nesse período, 33 (trinta e três)
afastamentos integrais ou parciais para qualificação para mestrado, doutorado e pós-doutorado.
AÇÃO: 2350 - QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A ação de Qualificação da Pesquisa e Pós-Graduação, gerida pela Pró-Reitoria de Pesquisa (PrP), em 2018, obteve desempenho
satisfatório. Os dados das ações indicam avanços significativos na oferta de cursos lato sensu e stricto sensu, o que representou um
incremento de 264% em relação à meta estabelecida no PPA nos cursos de especialização; 100% nos cursos de doutorado; e a
aprovação pela CAPES de mais 3 (três) cursos de mestrado para iniciarem as atividades em 2019. Ocorreu elevação considerável, da
ordem de 128%, na promoção de eventos nos diversos Câmpus da Instituição, o que representa maior estímulo à divulgação da
produção científica goiana.
Nota-se resultados positivos nas metas de concluintes dos cursos de pós-graduação, na publicação de mais de 500 (quinhentos) artigos
científicos em periódicos classificados pelo Qualis/CAPES, no cadastramento de 452 (quatrocentos e cinquenta e dois) projetos de
pesquisa e de 76 (setenta e seis) grupos de pesquisa e na concessão de 353 (trezentos e cinquenta e três) bolsas mensais, em média, à
comunidade acadêmica. Esses quesitos implicam, sobretudo, na melhoria da qualificação da população e no avanço da pesquisa
tecnológica em Goiás que, somados às demais iniciativas não mensuráveis, como a busca pela adesão a programas de
internacionalização – CAPES Print, de aperfeiçoamento em língua estrangeira – Ressarce Connect, de obtenção de financiamento para
infraestrutura – Editais da FINEP, dos investimentos realizados em equipamentos e laboratórios por meio de convênios, que superaram a
cifra de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), bem como à busca pelo fortalecimento da identidade institucional da UEG por meio de
dois grandes eventos – Agro Centro-Oeste Familiar e V Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) –, se traduzem em esforços
para que se mantenha o padrão de excelência na pesquisa científica em Goiás.
A restrição orçamentária e financeira vivenciada pelo estado e pela UEG não permitiram bons resultados nos quesitos que demandaram
recursos financeiros, como as visitas técnicas aos Câmpus e os auxílios para produção bibliográfica. Ainda assim, foram publicados 13
(treze) livros pela Editora da UEG e concedidos 43 (quarenta e três) auxílios para participação em eventos, que foram capazes de
atender a apenas 23,8% da meta estipulada. Em relação às patentes e softwares, foram realizados 3 (três) pedidos de registro de
patentes que estão sob análise do INPI.
Enfim, entende-se que os gestores da PrP, em parceria com os Câmpus, mantiveram-se comprometidos para oportunizar a consolidação
e a qualificação da pesquisa e da pós-graduação em Goiás, mas que a estratégia a ser adotada para solucionar os resultados deficitários
e para aprimorar as performances positivas continua sendo, primordialmente, a destinação de maior dotação orçamentária para os
próximos anos, para que a UEG contribua, com maior efetividade, para a produção e a socialização do conhecimento ao povo goiano.
AÇÃO: 2351 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DA GRADUAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.:
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6606-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Ação de Qualificação do Ensino da Graduação, gerida pela Pró-Reitoria de Graduação (PrG), permitiu a oferta neste ano de um total de
6.015 (seis mil e quinze vagas) vagas na graduação, o que já inclui vagas nos cursos de Bacharelado em Direito nos Câmpus Palmeiras
de Goiás, Morrinhos, Pires do Rio, Uruaçu e Aparecida de Goiânia e nos cursos de Bacharelado em Psicologia na UEG Câmpus
Inhumas, Bacharelado em Administração – Estrutura em Rede, ofertado no município de Bela Vista de Goiás (mediante convênio com o
município), e no Curso Superior de Tecnologia em Logística – Estrutura Modular, ofertado no município de Valparaíso de Goiás (mediante
convênio com o município).
Foi lançado, em junho de 2018, o edital de seleção para os cursos de Bacharelado em Direito na UEG Câmpus Iporá (40 vagas) e de
Bacharelado em Medicina da UEG Câmpus Itumbiara (24 vagas), com início das aulas previsto para fevereiro de 2019. Também foi
lançado edital do Programa UEG em Rede, com a oferta de 3.450 (três mil e quatrocentos e cinquenta) vagas para os cursos de
Bacharelado em Administração, Tecnologia em Gestão Pública e Licenciatura em Pedagogia.
Para manutenção e garantia da oferta de ensino gratuito e de qualidade, manteve-se a realização da Colação de Grau Unificada, que é
ofertada gratuitamente pela UEG aos discentes que concluíram o curso de graduação. Neste ano, foram realizadas 61 cerimônias com a
participação de 2.675 formandos. Ademais, houve a avaliação dos cursos de graduação realizada pelo Conselho Estadual de Educação,
que garante também a qualidade e a validação dos cursos da Instituição.
No tocante ao produto “atendimento realizado a alunos da UEG com deficiência”, a Universidade organizou o IV Ciclo de Estudos sobre
Diversidade, Cidadania e Direitos, o I Colóquio de políticas de Cotas da UEG e o III Encontro de Formação dos Profissionais de Apoio.
Além disso, a Instituição participou do II Seminário Goiano de Inclusão na Educação Técnica e Superior Pública em Goiás.
Foi aprovada a regulamentação para criação e operacionalização do Sistema de Núcleos Locais de Direitos Humanos, Inclusão e
Diversidade (NuDHID) (Resolução CsA n. 1.082/2018). Assim, foram cumpridas as metas de 2018 e houve a difusão na comunidade
acadêmica da ideia de uma Universidade inclusiva, acessível e diversificada, responsável e comprometida com a promoção dos direitos
humanos. Além dessas ações, foram realizados cerca de 635 (seiscentos e trinta e cinco) atendimentos aos discentes com deficiência.
Foi lançado o edital do programa Pró-Eventos com a alocação de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o ano de 2018 com vistas ao
apoio à divulgação de trabalhos acadêmicos dos discentes e docentes. Quanto à oferta de bolsas para a graduação, houve uma
superação de 38% da meta estabelecida, ofertadas nas seguintes modalidades: Bolsa Monitoria, Bolsa Pró-Licenciatura, Bolsa
Mobilidade Nacional e Programa de Bolsa de Incentivo à Docência e Acompanhamento ao Discente (BIDAD).
AÇÃO: 3131 - REFORMA NA INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (EMENDAS
SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Ação de Reforma na Infraestrutura e Aquisição de Equipamentos possui como objetivo atender a alocação de recursos provenientes de
emendas sancionadas em investimentos na manutenção da infraestrutura da Universidade e na aquisição de equipamentos.
Entre os resultados desses investimentos, estão a aquisição e a instalação de ares-condicionados na UEG Câmpus Formosa, Câmpus
Porangatu, Câmpus Santa Helena, Câmpus Caldas Novas, Câmpus Iporá, Câmpus Sanclerlândia, Câmpus Palmeiras de Goiás; além da
aquisição de veículo tipo van; da aquisição de equipamentos laboratoriais para atendimento das demandas do curso de Veterinária da
UEG Câmpus São Luís de Montes Belos; e da adequação da varanda do Bloco IV da Administração Central, para concepção de um mini
Centro de Empreendedorismo, Tecnologia e Inovação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Alexandre Eduardo Felipe Tocantins

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 e é regida pela Lei nº
6.404/1976. A GoiásFomento foi constituída em 08/05/2000 e iniciou suas atividades em outubro do mesmo ano. Em atendimento ao que
estabelece a Lei de Responsabilidade das Estatais (nº13.303/2016), em 2018 foram promovidas alterações na composição de seus
conselhos e adequações no Estatuto. A GoiásFomento é fiscalizada por órgãos de controle externo e pelo CMN/BACEN.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A GoiásFomento executa ações de concessão de crédito no âmbito do Programa de Competitividade e Atração de Investimentos cujo
órgão gestor é a SED, e no período de janeiro a dezembro de 2018 liberou recursos próprios no valor de R$ 36.492.777,40 para 873
operações de crédito a microempresas, empresas de pequeno e médio porte, microempreendedores individuais e autônomos com
geração/manutenção de 3.208 empregos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O Planejamento Estratégico elaborado para o período de 2015-2019, juntamente com o orçamento anual, é utilizado como instrumento
balizador para o alcance de metas e objetivos estabelecidos pela GoiásFomento com a participação ativa dos Conselhos de
Administração e Fiscal, alinhado ao planejamento governamental e à visão de futuro da atual gestão.
As metas de 2018 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 período de
janeiro a dezembro de 2018 foram contempladas todas as regiões de planejamento com um total de 3.208 empregos diretos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2167 - CONCESSÃO DE CRÉDITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 6610-AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
Até dezembro de 2018 a GoiásFomento desembolsou R$ 36.492.777,40 em 873 contratos e foram gerados e/ou mantidos 3.208
empregos distribuídos em todas as regiões do estado.
O número de empregos gerados e/ou mantidos é identificado por financiamento liberado.
Foram contempladas todas as regiões de planejamento com um total de 3.208 empregos diretos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 2354 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GOIÁSFOMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 6610-AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
Em 2018 o investimento realizado pela GoiásFomento em T.I. totalizou R$ 1.377.036,51. Houve aquisição de software com vigência do
contrato a partir de 02/01/2018, para pagamento em 04 anos. Outros investimentos em infraestrutura de T.I. serão realizados
oportunamente pois dependem de reforma e ampliação da estrutura física da GoiásFomento.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Francisco Gomes de Abreu

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A CODEGO tem a finalidade de apoiar e executar políticas, programas e ações de industrialização do Estado, visando reduzir as
desigualdades regionais e sociais, garantindo a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável. Tem ainda, o objetivo de promover o
desenvolvimento econômico mediante o desempenho de atividades de fomento para diversificar a economia, gerar empregos e renda e
preservação do meio ambiente, cabendo-lhe exercer as atribuições específicas no Estatuto Social.

2.2 Legislação
Lei de Criação: 19.064, de 14 de outubro de 2015.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Cabe ressaltar que a CODEGO vem priorizando as seguintes ações:
- Aquisição de novas áreas para fomentar a industrialização do Estado, dotando-as de toda a infraestrutura necessária para o
desenvolvimento das atividades e Regularização dos Distritos Industriais.
- Melhoria nas infraestruturas dos Distritos Industriais existentes, como a implantação de controle de acesso e fechamento das áreas dos
Distritos, seja com muro, gradil ou alambrado.
- Licenciamento ambiental dos Distritos Industriais administrados pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás-CODEGO.
- Elaboração e implantação do novo Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos, conforme as diretrizes da atual Diretoria.
- Elaboração e implantação do novo Regulamento para Alienação de Áreas e empreendimentos da CODEGO S.A., conforme as diretrizes
da atual Diretoria.
Obras e/ou Serviços realizados/em execução com recursos próprios:
1. Abadiânia - Elaboração de projeto executivo de engenharia para pavimentação e restauração das vias do Distrito Agroindustrial de
Abadiânia - Valor do Contrato R$ 34.570,16 - CONCLUÍDO
2. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para reforma nas edificações na sede administrativa no Distrito Agroindustrial de
Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 203.260,99 - Valor Pago em 2017 R$ 50.135,44 - Valor Pago em 2018 R$ 153.135,55 -
CONCLUÍDO
3. Anápolis - Execução de serviços de engenharia para limpeza dos decantadores secundários da Estação de Tratamento de Esgoto -
ETE no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 118.490,50 - Valor Pago em 2017 R$ 29.846,85 - Valor Pago em
2018 R$ 88.195,20 - CONCLUÍDO
4. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para reforma e impermeabilização de três reservatórios elevados do Sistema de
Abastecimento de Água Tratada no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 212.262,62 - Valor Pago em 2017
R$ 89.923,94 - Valor Pago em 2018 R$ 122.338,65 - CONCLUÍDO
5. Anápolis - Execução de serviços de engenharia para desmontagem e montagem de reservatório metálico (1000m³) e quatro cilindros
metálicos (10m³ e 14m³) instalados na ETA Compacta no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 180.353,88 -
Valor Pago em 2018 R$ 180.353,88 - CONCLUÍDO
6. Anápolis - Elaboração de projeto executivo de engenharia de implantação da infraestrutura na expansão do Distrito Agroindustrial de
Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 104.039,00 - Valor Pago em 2018 R$ 101.495,02
7. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia de dragagem (desassoreamento) da represa de captação de água bruta no Distrito
Agroindustrial de Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 252.999,86 - Valor Pago em 2018 R$ 252.999,86 - CONCLUÍDO
8. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia de conservação rotineira (tapa buraco) nas vias do Distrito Agroindustrial de Anápolis
– DAIA - Valor do Contrato R$ 248.943,08 -Valor Pago em 2018 R$ 108.772,59
9. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para manutenção da iluminação pública no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA.
Valor do Contrato R$ 146.118,23 - Valor Pago em 2018 R$ 146.108,23 - CONCLUÍDO
10. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para reforma da Estação de Tratamento de Água - ETA do Distrito Agroindustrial de
Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 143.941,22 - Valor Pago em 2018 R$ 143.941,22 - CONCLUÍDO
11. Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para conservação rotineira nas vias do Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA -
Valor do Contrato R$ 164.205,88 - Valor Pago em 2018 R$ 164.205,88 - CONCLUÍDO
12. Anápolis - Elaboração e readequação dos projetos de drenagem do Anel Viário que liga o Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA a
BR-060 no município de Anápolis/GO - Valor do Contrato R$ 8.661,54 - Valor Pago em 2018 R$ 8.661,54 - CONCLUÍDO
13. Anápolis - Execução de serviços de engenharia de dragagem através de mergulho no canal que encaminha água bruta para bombas
e sala de bombas submersas na captação de água bruta no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA - Valor do Contrato R$ 40.128,00 -
Valor Pago em 2018 - R$ 40.128,00 - CONCLUÍDO
14. Anápolis - Elaboração de perícia e laudos técnicos na obra do anel viário no Distrito Agroindustrial de Anápolis - Valor do Contrato R$
97.830,00 - CONCLUÍDO
15. Aparecida de Goiânia - Execução dos serviços de engenharia para reforma da Captação de Água Bruta, Estação de Tratamento de
Água - ETA e Reservatórios do Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG - Valor do Contrato R$ 126.692,71 - Valor Pago
em 2018 R$ 126.692,71 - CONCLUÍDO
16. Aparecida de Goiânia - Execução dos serviços de engenharia para reforma da Sede Administrativa do Distrito Agroindustrial de
Aparecida de Goiânia - DAIAG - Valor do Contrato R$ 93.136,58 - Valor Pago em 2018 R$ 93.136,58 - CONCLUÍDO
17. Caldas Novas - Elaboração de projeto executivo de engenharia de implantação da infraestrutura na implantação do Polo Industrial de
Caldas Novas - Valor do Contrato R$ 87.541,56 - CONCLUÍDO
18. Catalão - Execução dos serviços de engenharia para reforma e adequação no Ginásio de Esportes de Catalão, neste Estado - Valor
do Contrato R$ 12.748.182,76 - Valor Pago em 2017 R$ 11.562.822,86 - Valor Pago em 2018 R$ 403.617,93 - CONCLUÍDO
19. Catalão - Elaboração de projeto executivo de engenharia de recuperação de pavimentação asfáltica das vias no Distrito
Mineroindustrial de Catalão - DIMIC - Valor do Contrato R$ 94.091,04. - CONCLUÍDO
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20. Catalão - Execução dos serviços de engenharia de conservação rotineira (tapa buraco) nas vias do Distrito Mineroindustrial de
Catalão - DIMIC - Valor do Contrato R$ 185.085,68 - Valor Pago em 2018 R$ 185.065,68 - CONCLUÍDO
21. Catalão - Execução de serviços de engenharia para pavimentação de parte do eixo 03 no Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC
- Valor do Contrato R$ 426.744,13 - Valor Pago em 2018 R$ 408.937,61
22. Catalão - Execução dos serviços de engenharia para reforma da Estação de Tratamento de Água - ETA, Estação de Tratamento de
Esgoto - ETE e Captação do Distrito Mineroindustrial de Catalão - DIMIC - Valor do Contrato R$ 144.975,61 - Valor Pago em 2018 R$
144.975,61 - CONCLUÍDO
23. Catalão - Serviços de reparos no Ginásio de Catalão - Valor do Contrato R$ 82.165,17 - CONCLUÍDO
24. Diversos - Execução dos serviços de engenharia para construção de quatro Estações de Transbordo (coleta seletiva de lixo), 01un -
Goianira, 01un - Senador Canedo e 02un - Itumbiara - Valor do Contrato R$ 140.877,93 - Valor Pago em 2018 R$ 140.877,93 -
CONCLUÍDO
25. Goiânia - Execução de serviços de engenharia para construção de sala de tecnologia da informação na sede administrativa da
CODEGO - Valor do Contrato R$ 178.359,10 - Valor Pago em 2017 R$ 62.301,20 - Valor Pago em 2018 R$ 116.057,90 - CONCLUÍDO
26. Goianira - Execução de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro e revestimento em ACM
no prédio comercial situado na Via Secundaria 01 qd 01 lt 01 no distrito Agroindustrial de Goianira - Valor do Contrato R$ 505.129,08 -
Valor Pago em 2017 R$ 121.561,34 - Valor Pago em 2018 R$ 132.336,16 - CONCLUÍDO
27. Goianira - Execução dos serviços de engenharia de extensão de rede aérea de distribuição para alimentar a subestação de 112,5 kva
do prédio comercial, situado na Via Secundaria 01, Qd. 01, Lt. 01 no Distrito Agroindustrial de Goianira - Valor do Contrato R$ 14.000,00 -
Valor Pago em 2018 R$ 14.000,00 - CONCLUÍDO
28. Goianira - Execução de serviços de engenharia de elaboração de projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico (corpo de
bombeiros) no prédio comercial, situado na Via Secundaria 01, Qd. 01, Lt. 01 no Distrito Agroindustrial de Goianira - Valor do Contrato R$
4.000,00 - Valor Pago em 2018 R$ 4.000,00 - CONCLUÍDO
29. Goianira - Execução de serviços de engenharia complementares de forro acartonado, cerca/gradil Nylofor, corrimãos, vidros e lastro
de brita no prédio comercial, situado na Via Secundaria 01, Qd. 01, Lt. 01 no Distrito Agroindustrial de Goianira - Valor do Contrato R$
181.237,57 - Valor Pago em 2018 R$ 181.237,57 - CONCLUÍDO
30. Goianira - Execução dos serviços de engenharia para reforma da administração, Estação de Tratamento de Água - ETA (poço
profundo) e Estação de Tratamento de Esgoto - ETE do Distrito Agroindustrial de Goianira Valor do Contrato R$ 54.320,77 - Valor Pago
em 2018 R$ 54.320,77 - CONCLUÍDO
31. Itumbiara - Execução dos serviços de engenharia para pintura do muro de fechamento do Distrito, pintura do reservatório (ETA) e
plantio de grama no pórtico de acesso do Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI - Valor do Contrato R$ 176.580,78 - Valor Pago
em 2017 R$ 81.202,74 - Valor Pago em 2018 R$ 95.378,04 - CONCLUÍDO
32. Itumbiara - Execução dos serviços de engenharia para impermeabilização de reservatório apoiado de 3.000m³ e reservatório elevado
de 250m³ na Estação de Tratamento de Água - ETA no Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI - Valor do Contrato R$ 175.370,66 -
Valor Pago em 2018 R$175,370,66 - CONCLUÍDO
33. Itumbiara - Execução dos serviços de engenharia para recuperação de alambrado no perímetro do Distrito Agroindustrial de Itumbiara
- DIAGRI - Valor do Contrato R$ 28.991,73 - Valor Pago em 2018 R$ 28.991,73 - CONCLUÍDO
34. Itumbiara - Execução dos serviços de engenharia para elaboração do projeto e execução de subestação elétrica de 45 KVA para
energização do pórtico de acesso ao Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI - Valor do Contrato R$ 17.500,00 - Valor Pago em 2018
R$ 17.500,00 - CONCLUÍDO
35. Itumbiara - Execução dos serviços de engenharia para reforma da Estação de Tratamento de Água - ETA no Distrito Agroindustrial de
Itumbiara - DIAGRI - Valor do Contrato R$ 72.397,89 - Valor Pago em 2018 R$ 72.397,89 - CONCLUÍDO
36. Senador Canedo - Execução dos serviços de engenharia para construção de piso em concreto industrial - via de acesso ao distrito
Agroindustrial de Senador Canedo - DASC - Valor do Contrato R$ 166.248,85 - Valor Pago em 2018 R$ 159.558,40.
37. Senador Canedo - Execução dos serviços de engenharia para conservação rotineira do Distrito Agroindustrial e Senador Canedo -
DASC - Valor do Contrato R$ 150.927,14 - Valor Pago em 2018 R$ 150.927,14 - CONCLUÍDO
Obras e/ou serviços realizados/em execução com convênio:
1.Anápolis-Execução dos serviços de engenharia para ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE no Distrito
Agroindustrial de Anápolis-DAIA-R$ 8.853.966,55 Valor Pago em 2018 R$ 1.372.143,66
2.Anápolis-Construção o Anel Viário que liga a BR060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis-DAIA- R$ 9.241.122,90 - Valor Pago em
2017 R$ 4.149.064,20 - Valor Pago em 2018 R$ 3.379.164,56.
3. Niquelândia - Execução dos serviços de engenharia para implantação da pista dos romeiros com prolongamento de bueiro tubulares,
celulares e obras de artes especiais, na GO 237, trecho Niquelândia - Valor do Contrato R$ 19.172.965,69 - Valor Pago em 2017 R$
2.155.206,58 - Valor Pago em 2018 R$ 6.889.564,70.
4. Guarani de Goiás - Execução das obras de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de artes complementares, obras
de artes correntes, obras de artes especiais e ponte de concreto armado na GO-108 - Trecho: Guarani de Goiás / Parque Estadual Terra
Ronca, neste Estado - Valor do Contrato R$ 72.484.455,93 - Valor Pago em 2018 R$ 3.392.421,21
5. Planaltina - Execução das obras de reconstrução e recapeamento das vias urbanas do município de Planaltina, neste Estado - Valor do
Contrato R$ 5.007.994,51 - Valor Pago em 2018 R$ 2.002.219,85
6. Posse - Execução de serviços de engenharia para terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte complementares,
obras de arte correntes, obras de arte especiais e ponte de concreto armado na GO-453, trecho: Ent. GO-446 Ent. GO-108 - Valor do
Contrato R$ 60.227.203,35 - Valor Pago em 2017 R$ 3.646.020,49 - Valor Pago em 2018 R$ 40.542.991,77
7. Santo Antônio do Descoberto - Execução das obras de tapa buraco e recapeamento das vias urbanas do município de Santo Antônio
do Descoberto, neste Estado - Valor do Contrato R$ 4.554.579,66 - Valor Pago em 2018 R$ 693.501,24
8. São Miguel do Passa Quatro - Execução das obras de pavimentação asfáltica, recapeamento de vias urbanas e implantação de galeria
pluvial do município de São Miguel do Passa Quatro, neste Estado - Valor do Contrato R$ 1.000.063,14 - Valor Pago em 2018 R$
284.236,67
Aquisição de áreas para implantação de polos industriais:
1.Caldas Novas-242.000m²-R$ 680.000,00
2.Posse-1.821.602m²-R$ 759.000,00
Benefícios para a sociedade:
A CODEGO possui, atualmente, 33 Distritos Industriais, nos seguintes municípios:
-Distrito Agroindustrial de Abadiânia;
-Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA;
-Distrito Agroindustrial de Anicuns;
-Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG;
-Distrito Agroindustrial de Bela Vista de Goiás;
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-Distrito Agroindustrial de Cabeceiras;
-Distrito Agroindustrial de Caldas Novas;
-Distrito Minero industrial de Catalão - DIMIC;
-Distrito Agroindustrial de Ceres;
-Distrito Agroindustrial de Goianésia - DAIGO;
-Distrito Agroindustrial de Goianira;
-Distrito Agroindustrial de Goiás;
-Distrito Agroindustrial de Goiatuba;
-Distrito Agroindustrial de Inhumas;
-Distrito Agroindustrial de Iporá;
-Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI;
-Distrito Agroindustrial de Jussara;
-Distrito Agroindustrial de Luziânia - DIAL;
-Distrito Agroindustrial de Mineiros I - DAIM I;
-Distrito Agroindustrial de Mineiros II - DAIM II;
-Distrito Agroindustrial de Morrinhos - DAIMO;
-Distrito Agroindustrial de Orizona;
-Distrito Agroindustrial de Paraúna;
-Distrito Agroindustrial de Piracanjuba;
-Distrito Agroindustrial de Pontalina;
-Distrito Agroindustrial de Porangatu;
-Distrito Agroindustrial de Rio Verde I - DARV I;
-Distrito Agroindustrial de Rio Verde II - DARV II;
-Distrito Agroindustrial de Rubiataba;
-Distrito Agroindustrial de São Miguel do Araguaia;
-Distrito Agroindustrial de Senador Canedo - DASC;
-Distrito Agroindustrial de Senador Canedo - DISC;
-Distrito Agroindustrial de Uruaçu.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Reuniões com público interno e externo da Companhia, envolvendo empresários, Associações Comerciais, Prefeituras, dentre outros.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Número de Empresas em assentamento nos Distritos
Número de Empresas escrituradas nos Distritos
Número de Empresas instaladas nos Distritos
Municípios beneficiados com ações

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 3053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DISTRITOS E CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 6611-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
PRODUTOS 4626 E 4628 NÃO REALIZADOS.
PRODUTO 4627, FOI ASSINADO CONTRATO DE PARCERIA IMOBILIARIA, ATUALMENTE AGUARDANDO ANÁLISE DA LICENÇA
AMBIENTAL PELA SECIMA

OBSERVAÇÕES
DATA DE INICIO DEPENDE DA LICENÇA AMBIENTAL

AÇÃO: 3054 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORAMENTO DOS DISTRITOS AGROINDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 6611-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
PRODUTO 4612 EM ANDAMENTO, COM 63,28% EXECUTADO
PRODUTO 4133 EM ANDAMENTO, COM 84,39% EXECUTADO

OBSERVAÇÕES
PRODUTO 4611 REALIZADO E FINALIZADO
PRODUTO 4616 REALIZADO E FINALIZADO
PRODUTO 4623 NÃO REALIZADO
PRODUTO 4621 REALIZADO E FINALIZADO
PRODUTO 4620 REALIZADO E FINALIZADO
PRODUTO 4613 REALIZADO E FINALIZADO
PRODUTO 4624 NÃO REALIZADO

AÇÃO: 3055 - REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO
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U.O.: 6611-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
PRODUTO 4625 NÃO REALIZADO.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

DENÍCIO CELIO TRINDADE SAÍDA 06/04/2018 - ISVAMI VIERIA JUNIOR 31/12/2018

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
SER RECONHECIDA COM REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

2.2 Legislação
CF/88; LEI 13.303/2016; LEI 6.404/76; LEI 13.019/2014; LEI 8.666/93; LEI 8.987/95; LEI COMPLEMENTAR 101/2000; LEI
COMPLEMENTAR 123/2006; LEI ESTADUAL 5.577/75; DECRETO 70.502/72; REGULAMENTO DE MERCADO CEASA/GO Lei nº7490
de 26 de abril de 1972 ; Lei nº10520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 - Planalto

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Acrescentando aos resultados positivos já alcançados apontado no relatório de 2017, com a conclusão das obras de melhoria realizados
no exercício de 2018, apresentamos os principais avanços que contribuíram para melhorar a gestão administrativa, financeira e
operacional do mercado desta central em 2018, conforme a seguir:
Redução dos custos de rateios em função da expansão de áreas edificadas
Aumento significativo da receita própria em face a implantação definitiva do controle de entrada dos produtos comercializados nesta
central.
Melhorias do serviço de limpeza com o inicio da coleta seletiva do eixo;
Aumento da capacidade do sistema elétrico com a ampliação de rede, aquisição de novos transformadores e troca de parte do
cabeamento;
Prevenção com a instalação do sistema de combate a incêndio.
Reforma geral do galpão do produtor melhorando as condições operacionais e melhor comodidade para o seguimento que utilizam o
referido galpão.
Incremento das ações sociais de atendimento odontológico, banco de doações e de apoio aos produtores.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PLANO DE NEGÓCIOS - CEASA -GO - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE; PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL CEASA - GO; PLANO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CEASA - GO.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores são:
a) Modernização administrativa:
Implantação do Sistema de Gestão Integrada.
Treinamento e capacitação dos servidores
Valorização por mérito (estrutura gerencial)
b) Geração de Investimentos:
Pátio de Cargas
Novos Estacionamentos
Revitalização do Galpão do Produtor GNP-1
c) Profissionalização do Mercado:
Melhoria do Banco de Alimentos
Início do projeto para implantação da creche
Início do projeto para implantação do Centro de Inovação e Gestão do Conhecimento
Construção do Espaço Amamentação
Construção do Consultório Médico e Odontológico
d) Otimização da Infraestrutura:
Implantação da Central de Vigilância e Segurança
Construção do Pátio de Cargas
Construção de Banheiros Públicos no ambiente do mercado
Construção dos novos estacionamentos
Revitalização elétrica do Galpão Permanente n.03
Revitalização da portaria principal
Revitalização elétrica do Galpão Permanente n.08
Continuação da implantação do sistema de combate a incêndio;
Início do processo para construção de novos pavilhões
Remarcação e sinalização do mercado do produtor
Readequação da ETE
Implantação de estrutura de drenagem e bacias de infiltração.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 2195 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL DA CEASA/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO
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U.O.: 6612-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

REALIZAÇÕES
Implantar Central de Inovação e Gestão de Conhecimento da CEASA-GO;
Profissionalizar e regulamentar a atividade de transporte de mercadorias no interior do mercado;
Padronização de embalagens;
Monitoramento e controle do uso de agrotóxicos;
Rastreamento de produtos;
Valorização da Marca CEASA-GO;
Implantação do Sistema de Performance Integrada (SPI) co-gestão de investimentos;
Implantação do Sistema de Eficiência Energética;
Implantação da Usina de Triagem e Compostagem;
Implantação do Sistema de Rastreamento;
Implantação do Sistema de Gestão Ambiental Integrada.

OBSERVAÇÕES
BANCO DE ALIMENTOS CEASA/GO REALIZADA
Foi construído um novo Banco de Alimentos com recursos do Governo Federal com obra Concluída no valor 1.500.000,00

AÇÃO: 3060 - EXPANSÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEASA/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

U.O.: 6612-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

REALIZAÇÕES
Acrescentando aos resultados positivos já alcançados apontado no relatório de 2017, com a conclusão das obras de melhoria realizados
no exercício de 2018, apresentamos os principais avanços que contribuíram para melhorar a gestão administrativa, financeira e
operacional do mercado desta central em 2018, conforme a seguir:
Redução dos custos de rateios em função da expansão de áreas edificadas
Aumento significativo da receita própria em face a implantação definitiva do controle de entrada dos produtos comercializados nesta
central.
Melhorias do serviço de limpeza com o inicio da coleta seletiva do eixo;
Aumento da capacidade do sistema elétrico com a ampliação de rede, aquisição de novos transformadores e troca de parte do
cabeamento;
Prevenção com a instalação do sistema de combate a incêndio.
Reforma geral do galpão do produtor melhorando as condições operacionais e melhor comodidade para o seguimento que utilizam o
referido galpão.
Incremento das ações sociais de atendimento odontológico, banco de doações e de apoio aos produtores.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

INSTITUCIONAL

1. Gestor

LUIZ CESAR KIMURA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Agência Goiana de Transportes e Obras – Agetop surgiu com a Reforma Administrativa, na gestão do Governador Marconi Perillo,
através da lei 13.550/1999; para absorver as atividades desenvolvidas pelo extinto DERGO e do CRISA em Liquidação, eliminando assim
o paralelismo de atividades e nos dias de hoje, se faz responsável pela implantação, pavimentação, conservação e gestão de rodovias,
construção, reforma, ampliação e manutenção de prédios públicos, além da travessia de balsas.

2.2 Legislação
Lei 13.550/1999: Decreto nº 8.483, de 20 de novembro de 2005, que aprova o regulamento da AGETOP e dá outras providências. Além
do Decreto nº 8.954, de 23 de maio de 2017, que altera este.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Os aspectos gerais da gestão no ano de 2018, nesta autarquia, se detêm ao atendimento das necessidades e interesse público,
circunscritos com zelo pelo objetivo institucional, no âmbito do governo estadual: execução de variadas e imprescindíveis ações nos
Programas Aeroportuário, de Próprios Públicos, Programa Rodovida e Programa Rodovida Urbano, de acordo com o Plano Plurianual -
PPA 2016-2019. Através desta identificação clara de objetivos e prioridades do governo, identificação de órgãos gestores responsáveis
por ações e programas governamentais específicos, a organização dos propósitos da organização pública em programas, integração com
o orçamento e transparência, o PPA vigente nos direciona, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei Orçamentária
Anual - LOA, em atenção sobretudo ao princípio da supremacia do interesse público, de acordo com o artigo 37, da Constituição da
República Federal do Brasil - CF/1988.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A cargo do que versa a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, atentamo-nos à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO,
que nos aponta as prioridades do governo, estabelecendo parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual, LOA, e
garantindo, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no Plano Plurianual - PPA. Controlamos cada diretriz do
PPA sob responsabilidade da AGETOP, quinzenalmente, sob à jurisdição da Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN e, ainda
alimentamos e finalizamos relatórios quadrimestrais, com informações ligadas à liquidação de despesas específicas de nossas unidades
orçamentárias (6701 - AGETOP e 6751 - Fundo Constitucional de Transportes, através deste NOVO SIPLAM .

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Um dos principais indicadores de desempenho, verificado em 2018, é o "Monitoramento das Ações do Plano de Governo 2015-2018",
com atualizações mensais (todo dia 15) por cada órgão do governo e sua fusão sistemática (com a finalidade de uma visão holística das
obras e ações que o Governo do Estado apresentam) à cargo da Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN. A governança deste
plano é realizada de forma contínua e encaminhada ao Exmo. Governador, sistematicamente.
Um outro indicador é a própria atualização do NOVO SIPLAM - Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual em
prática entre 2016 e 2019, com a vinculação de um ou vários produtos a cada liquidação de despesa específica realizada por esta
autarquia. Relatórios estes que podem ser disponibilizados, conforme necessidade, pelo sistema em questão e, desta forma, os
programas e ações da AGETOP e de qualquer outra entidade do Estado, apresentam transparência e eficiência mas sobretudo,
resultados, que auxiliam e direcionam a gestão.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2327 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Palestras foram realizadas no auditório desta Agência (AGETOP), com o objetivo de conscientizar os servidores para uma mobilidade
mais segura no dia a dia, como parte do movimento mundial iniciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) intitulado "Maio
Amarelo". Neste ano, o "Maio Amarelo" fomenta na sociedade discussões e atitudes voltadas à necessidade urgente da redução do
número de mortes e feridos graves no trânsito. O tema de 2018 propõe o envolvimento direto da sociedade nas ações e propõe uma
reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a todos os condutores a optarem por um trânsito mais
seguro.
AÇÃO: 2328 - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, TRATAMENTO E POSTAGEM DE MULTAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
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Empresa especializada, contratada em 2017, continua executando os serviços ininterruptos informatizados de automação do processo de
medição de velocidade de veículos, em pontos críticos das rodovias estaduais, com radar fixo, estático, radar tipo pistola, radar tipo
barreira eletrônica, painel de mensagem variável e acessórios. A empresa também realiza a transmissão online para o Centro de
Controle, Operação e Fiscalização - CCOF e ainda a coleta, armazenamento e tratamento de dados volumétricos e classificatórios de
todos os veículos. Através dessas imagens é possível detectar infrações como o desrespeito à velocidade regulamentada, transitar com o
veículo em situação irregular (fiscalização de veículo sob suspeita policial e/ou licenciamento irregular, recolhimento de tributos,
gravames) e ainda outras situações que vierem a ser solicitadas. Hoje são utilizados 555 equipamentos que auxiliam no monitoramento e
controle da velocidade nas rodovias goianas.
O Estado de Goiás apresenta 51,6 quilômetros de rodovia monitoradas por imagem, sendo distribuídos nas GO's:
-GO-020, Trecho: Goiânia/Bela Vista: 11 Km;
-GO-040, Trecho: Goiânia/Aparecida de Goiânia: 7,6;
-GO-403, Trecho: Goiânia/Senador Canedo: 17;
-GO-060 Trecho: Goiânia/Trindade: 16;
Multas estas que são postadas e o gerenciamento de processos de recursos (de multas) realizado por meio eletrônico, implantado na
Agetop desde 2016.
AÇÃO: 2329 - POLICIAMENTO PREVENTIVO, REPRESSIVO, OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS, FISCALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
A Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP, através de um Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública -
SSP e Polícia Militar do Estado de Goiás, mantém 37 postos do Comando da Polícia Militar Rodoviária - CPMR, ficando a cargo desta
Agência a aquisição dos etilômetros, material gráfico, fornecimento dos tablets, pagamento de parte da remuneração de recursos
humanos suficientes para a prestação dos serviços e o fornecimento dos demais recursos materiais necessários à prestação do serviço
público (tais como água, energia, telefone e internet). Foram disponibilizadas 70 viaturas tipo STATION WAGON, 60 (sessenta) veiculos
tipo MOTOCICLETA TRAIL ON - OFF ROAD, de 798 cc ou acima, equipadas com sinalizador acústico, visual e plotagem, e rádio
transceptor para uso portatil, destinados ao policiamento militar rodoviário do Estado de Goiás; através de locação, com toda a
manutenção já incluída além da disponibilização de combustível.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Em abril/2018 se deu entrega da primeira etapa das obras de construção do Aeroporto de Cargas de Anápolis, além da efetivação do
contrato para execução dos projetos a fim de regularizar os aeródromos junto a ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil, com a
homologação, atualização e elaboração do Plano Básico de Zona de Proteção dos Aeródromos – PBZPA.
Foi realizada a manutenção da energia elétrica dos 18 aeródromos administrados pela Agetop: Ipameri, Pirenópolis, Palmeiras, Uruaçu,
Porangatu, Posse, Aragarças, Catalão, Aruanã, Niquelândia, São Miguel do Araguaia, Cidade de Goiás, Alto Paraíso, Bandeirantes,
Quirinópolis, Santa Helena e duas unidades em Goiânia. Inclusive, acrescentamos que as ações de manutenção dos aeródromos são
contínuas.
AÇÃO: 2353 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
As ações de manutenção dos aeródromos são contínuas.
AÇÃO: 3124 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE AERÓDROMOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Foi realizada a manutenção da energia elétrica dos 18 aeródromos administrados pela Agetop: Ipameri, Pirenópolis, Palmeiras, Uruaçu,
Porangatu, Posse, Aragarças, Catalão, Aruanã, Niquelândia, São Miguel do Araguaia, Cidade de Goiás, Alto Paraíso, Bandeirantes,
Quirinópolis, Santa Helena e duas unidades em Goiânia. Ressaltando que as ações de manutenção dos aeródromos são contínuas e que
foram iniciadas as obras dos aeródromos de Ceres, Mambaí e Alvorada do Norte.
AÇÃO: 3125 - IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
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Entregamos em abril/18 a primeira etapa das obras do Aeroporto de Cargas de Anápolis. A segunda etapa ainda está em andamento.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

O Programa Próprios Públicos Administrativos cumpriu com sua proposta, entregando em 2018, as seguintes obras:
• de construção: as obras de construção entregues em 2018 foram a da Universidade Estadual de Goiás - UEG Padrão 2004, em Itaberaí;
o Parque Ecológico de Ipameri; o Banco de Alimentos – Ceasa, em Goiânia; O Ginásio de Esportes de Gameleira e o de Trombas; o
presídio de Anápolis. Estão aguardando finalização do, com 90% de obra concluída, as obras do presídio e Formosa; o Centro Estadual
de Referência e Excelência em Dependência Química - CREDEQ de Goianésia e o de Quirinópolis; além do Centro de Convenções de
Anápolis.
• de reforma: ampliação da unidade penal do CIS – Jataí; a conclusão do sistema de combate a incêndio da Agetop e do Estádio Serra
Dourada; a reforma do terminal rodoviário de Inhumas; a obra do Centro Cultural Oscar Niemeyer e a obra do complexo Gerontológico
Sagrada Família.
• De iluminação de Rodovia: executado 60% da obra de iluminação da GO-521, no município de Cidade Ocidental (desde a BR-040 até a
entrada do bairro Morada das Garças e em toda orla do lago do município) e 80% da iluminação nos trechos urbanos da GO-070.
AÇÃO: 2355 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Em 2018, esta ação de manutenção e administração de próprios públicos abrangeu serviços de fornecimento de energia elétrica,
conservação e manutenção das áreas internas, externas e prediais do Estádio Serra Dourada, do Autódromo Internacional Ayrton Senna
e do Centro de Excelência do Esporte, todos nesta Capital.
AÇÃO: 3129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE OBRAS CIVIS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
As obras de construção entregues em 2018 foram a da Universidade Estadual de Goiás - UEG Padrão 2004, em Itaberaí; o Parque
Ecológico de Ipameri; o Banco de Alimentos – Ceasa, em Goiânia; O Ginásio de Esportes de Gameleira e o de Trombas; os presídios de
Anápolis. Estão aguardando finalização, com 90% de obra concluída, as obras do presídio de Formosa; o Centro Estadual de Referência
e Excelência em Dependência Química - CREDEQ de Goianésia e o de Quirinópolis; além do Centro de Convenções de Anápolis. As
obras de reforma concluídas foram a ampliação da unidade penal do CIS – Jataí; a conclusão do sistema de combate à incêndio da
Agetop e do Estádio Serra Dourada, ambos nesta Capital; a reforma do terminal rodoviário de Inhumas; a obra do Centro Cultural Oscar
Niemeyer e a obra do complexo Gerontológico Sagrada Família, também em Goiânia. Foi executada 60% da obra de iluminação da GO-
521, no município de Cidade Ocidental (desde a BR-040 até a entrada do Bairro Morada das Garças e em toda orla do lago do município)
e 80% da iluminação nos trechos urbanos da GO-070.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1068 - PROGRAMA RODOVIDA

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

O Programa Rodovida, sobretudo, busca desenvolver um sistema de transporte seguro, rápido e econômico, que assegure mobilidade
satisfatória de bens e pessoas e contribua para o desenvolvimento econômico do Estado. Em 2018, o Rodovida Construção entrega 20
obras de rodovia que incluem 03 duplicações, 01 rodovia de ligação, 01 anel viário e 02 passarelas na GO-040 (km 1,5 e km 2,3). O
Rodovida Reconstrução entrega um total de 709,9 km de rodovia, beneficiando os municípios de 21 trechos importantes para o
desenvolvimento do Estado e, o Rodovida Manutenção, por promover atividades contínuas, beneficia hoje 21.457,3 km de rodovias,
incluindo as pavimentadas e as não pavimentadas. Acrescentamos ainda que está em andamento o projeto de concessão de seis
rodovias goianas – GO-020 (Goiânia/ Bela Vista/ Cristianópolis/ Catalão); GO-010 (Goiânia/ Bonfinópolis); GO-060 (Goiânia/ Trindade/
São Luís/ Iporá); GO-070 (Goiânia/ Cidade de Goiás); GO-080 (Goiânia/ entr. São Francisco/ BR-153) e GO-213 (Morrinhos/ Caldas
Novas).
AÇÃO: 2356 - GMC - CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENT.,
OBRAS DE ARTES ESPEC. E SINALIZAÇÕES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
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6751-FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTES - FCT

REALIZAÇÕES
Por ser uma atividade contínua podemos dizer que o Programa RODOVIDA Manutenção, mantém 9.423,9 KM de rodovias NÃO-
PAVIMENTADAS e 12.033,40 KM de rodovias PAVIMENTADAS. A Fase II do programa teve início em janeiro de 2016 e está em
execução nos dias atuais, para as rodovias não Pavimentadas com a conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários,
conservação rotineira da pista de rolamento, manutenção preventiva periódica e melhoramentos da pista de rolamento, serviços
especiais, conservação em pontes mistas e de madeira e manutenção e operação de balsas; para as rodovias pavimentadas,
intervenções em segmentos no leito estradal, tais como reparos localizados, roçagem, limpeza de elementos de drenagem, revitalizações
pontuais. Manteve-se o Gerenciamento de Tráfego Rodoviário de Cargas e Passageiros.
AÇÃO: 2357 - EVENTOS, FESTIVIDADES E INAUGURAÇÕES DE OBRAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Foram realizadas, em junho de 2018, as festas de Abadia de Goiás e Trindade. Em junho também foram realizadas atividades para os
serviços de estruturação do Centro de Apoio aos Romeiros da Organização das Voluntárias de Goiás - OVG, durante a Festa do Divino
Pai Eterno, no trecho Goiânia/ Trindade e, durante a Festa de Nossa Senhora D`abadia do Muquém, no trecho Niquelândia/Muquém.
AÇÃO: 2358 - GMC - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
A ação de reconstrução de rodovias concluiu e inaugurou um total de 709,9 km, e ainda encontram-se em execução um total de total de
110,6 km.
AÇÃO: 3029 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Em 2018 foram entregues 20 obras de rodovia, dentre elas 03 duplicações (Itauçu/Itaberaí (33,70); GO-080 - Nerópolis/ entronc.BR-153
(63,2); GO-070 - Inhumas/ entronc.GO-164 (18,7); a rodovia de ligação Ordália – GO-070 (Itaberaí)/ Terezinha Andrade Rincón; o anel
viário de Palmeiras e as passarelas da GO-040 (km 1,5 e km 2,3) e Perímetro urbano da Cidade de Goiás.
Encontra-se em andamento o projeto de concessão de sete rodovias goianas duplicadas: GO-020 (Goiânia/ Bela Vista/ Cristianópolis/
Catalão); GO-010 (Goiânia/ Bonfinópolis); GO-060 (Goiânia/ Trindade/ São Luís/ Iporá); GO-070 (Goiânia/ Cidade de Goiás); GO-080
(Goiânia/ entr. São Francisco/ BR-153), GO-213 (Morrinhos/ Caldas Novas) e GO-139 (entr. GO-213 / entr. GO-217).
As rodovias concluídas foram:
GO-420 – trecho: Nova Veneza / entr. GO-080 (6,80KM);
GO-210 – trecho: Davinópolis / Divisa GO/MG (6,20);
GO-480 – trecho: Cirilândia / Santa Isabel (12,92);
GO-347 – trecho: Mara Rosa / Alto Horizonte (29,40)
GO-479 – trecho: Lagolândia / entr. GO-338 (Placa) / Capela (12,92);
GO-139 – trecho: entr. GO-561 (Olho D’Água) / Corumbá de Goiás (31,77);
GO 437 – Gameleira / Silvânia / Denisson Tavares de Sousa (19,82);
GO 320 – Ivolândia / Cachoeira de Goiás (19,00);
GO 239 - Colinas do Sul/São Jorge (33,42);
GO-353 - Bonópolis/Cruzeiro (26,51);
GO-435 - Padre Bernardo/Entronc. BR-251 (40,50);
GO-156 - entr.GO-239 (Santa Marta)/Mundo Novo (43,31);
GO 156/347 – Crixás / Auriverde (22,50 KM).
AÇÃO: 3030 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Foram entregues, no primeiro semestre de 2018, as obras de arte da GO 336 – Crixás/Nova Crixás e da GO-080 - Nerópolis/ BR.153. No
final de agosto/18, foram finalizadas as obras de arte na estrada vicinal de Campo Limpo. Em dezembro, foram finalizadas as obras da
ponte sobre Rio Vermelho e a construção de ponte sobre o Rio Fazendinha e sobre o Córrego Bugre, no município de Trindade. Hoje
estão em andamento as obras das pontes sobre o Rio Verdão e a ponte com vigas pré-moldadas, na GO-116/458.
AÇÃO: 3172 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS (LEI N.°20083/2018)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Execução de projetos na construção e pavimentação das rodovias estaduais ao Programa Rodovida Estruturante, dentro do território
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goiano ou em outras áreas relacionadas a Programas e Projetos do Estado, constantes do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual.

OBSERVAÇÕES
Via operação de crédito interna, através da Caixa Econômica Federal (Lei nº 20.083, de 09 de maio de 2018).

AÇÃO: 3173 - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (LEI
N.°20083/2018)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Execução de projetos na reconstrução de rodovias pavimentadas e obras de arte especiais ao Programa Rodovida Estruturante, dentro
do território goiano ou em outras áreas relacionadas a Programas e Projetos do Estado, constantes do Plano Plurianual e da Lei
Orçamentária Anual.

OBSERVAÇÕES
Via operação de crédito interna, através da Caixa Econômica Federal (Lei nº 20.083, de 09 de maio de 2018).

AÇÃO: 3174 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (LEI N.° 20083/2018)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Execução de projetos na construção de obras de artes especiais ao Programa Rodovida Estruturante, dentro do território goiano ou em
outras áreas relacionadas a Programas e Projetos do Estado, constantes do Plano Plurianual e da Lei Orçamentária Anual.

OBSERVAÇÕES
Via operação de crédito interna, através da Caixa Econômica Federal (Lei nº 20.083, de 09 de maio de 2018).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1069 - PROGRAMA RODOVIDA URBANO

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

O Programa Rodovida Urbano se apresenta como um apoio às prefeituras na pavimentação e reabilitação das vias, dentro dos limites do
município, visualizando melhora na infraestrutura das cidades abrangidas e consequente e principalmente, na qualidade de vida dos
cidadãos. Tal Programa se estendeu às áreas urbanas dos municípios de Pirenópolis, Uruaçú, Crixás e Jaraguá. Os dois últimos, já
finalizados e entregues, com a proposta de cuidar da qualidade das vias de circulação dentro das cidades. Houve também a aquisição de
concreto betuminoso usinado à quente - CBUQ, para atender ao programa, por meio de convênios firmados entre a AGETOP e vários
municípios do Estado de Goiás.
AÇÃO: 2359 - REABILITAÇÃO DAS VIAS URBANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
O trabalho de reabilitação foi concluído e entregue em março/18 no Distrito de Auriverde, município de Crixás. No município de Uruaçu,
por esta ação houve o fornecimento de betume (evolução física de 23%) e de brita (evolução física de 50%) pelo serviço de “tapa
buraco”.
Houve também a aquisição de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ, para atender ao programa específico, por meio de
convênios firmados entre esta autarquia e vários municípios do Estado.
AÇÃO: 3028 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

U.O.: 6701-AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
Em março/18 foram entregues as obras do Distrito de Auriverde, município de Crixás e, em abril/18 foi entregue a obra de pavimentação
e recuperação asfáltica no município de Jaraguá, Distritos de Monte Castelo e Artulândia. A ação beneficiou também serviços de
reabilitação asfáltica de ruas e avenidas, na cidade de Porteirão e Goianésia.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

RENE POMPEO DE PINA

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 nº 13.641, de 09 de junho de 2000 (Lei de Criação da Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - Goiasgás), alterada pela Lei nº
14.908, de 09 de Agosto de 2004.

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 nº 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 avaliadas em
profundidade com os agentes do setor no país, com uma mobilização de esforços, como é sabido, que conta com a ação de todos os
sócios da Goiasgás, incluindo o Governo do Estado de Goiás, que tem feito gestões junto ao Ministério de Minas e Energia - MME no
sentido de buscar apoio para a iniciativa de se construir um gasoduto de transporte a partir do Gasoduto Bolívia Brasil - GASBOL, até o
Estado de Goiás. Pelo fato de não existir a distribuição de gás natural canalizado no Estado de Goiás, a Companhia buscou novas
alternativas para viabilizar a distribuição do gás natural em Goiás:
GÁS NATURAL LIQUEFEITO - GNL: por intermédio da GNL GEMINI Logistica e Comercialização de Gás Ltda, uma sociedade formada
entre a White Martins e Petrobras, de iniciativa pioneira do país, foi inaugurado em Junho de 2006 uma planta de liquefação de gás
natural em Paulínia em SP, que tem a finalidade de oferecer o gás natural liquefeito - GNL, em condição de suprimento competitivo com
outros energéticos. Como consequencia em Novembro de 2006 o Estado de Goiás, passou a contar com uma nova matriz energética,
iniciando a distribuição de gás natural no Estado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Companhia iniciou suas operações distribuindo gás natural para o segmento veicular em 29 de Novembro de 2006. Desde então várias
ações vem sendo desenvolvidas com o intuito de aumentar o consumo desse importante energético no Estado, onde podemos citar
especificamente para o ano de 2018:
- Assinatura do Termo de Confidencialidade com as Empresas JMalucelli Ambiental e CIBiogás;
- Estágio avançado do entendimento para a produção e distribuição de Biometano nas cidade de Goianésia e Barro Alto;
- início de acordo para a produção e distribuição de Biometano através de resíduos orgânicos em Goiânia, Aparecida de Goiânia,
Anápolis, Goianápolis, Senador Canedo e Nerópolis.

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 3094 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

U.O.: 6702-AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

REALIZAÇÕES
Apesar de não concluir a realização dos produtos (Posto de Combustível e Indústria com Gás Natural) o processo de discussão
contratual e implementação das plantas de produção de Biometano estão em estágio avançado.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Paulo Roberto de Oliveira Júnior

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Otimizar a utilização da infraestrutura dos ativos, por intermédio das atividades: atuação em serviços especializados e soluções de
telecomunicações, telecontrole, transmissão de dados, automação, telesupervisão, telemetria e outros serviços digitais; fabricação e
comercialização de equipamentos e dispositivos eletrônicos; gestão do compartilhamento da infraestrutura; atuação na área de soluções
em tecnologia da informação; realização de parcerias voltadas para pesquisa soluções de negócio.

2.2 Legislação
Lei nº. 16.237, de 18 de abril de 2008, que autoriza a Constituição da Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom e dá
outras providências.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Sociedade encontra-se em fase pré-operacional. Como parte da estruturação interna, foram realizadas: novas eleições do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal; A Sociedade encontra-se em fase pré-operacional. Foi feito o processo de renovação da licença anual
da Anatel; avaliação dos equipamentos antes destinados a METROGYN, liberados, via cessão de uso, pela SED (Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação) para a GoiásTelecom; adequação da
unidade administrativa temporária; estudo de viabilidade socioeconômica na cidade de Luziânia e cidades do entorno do Distrito Federal;
bem como aquisição de materiais de informática.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Não possui outros planejamentos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Possui somente os indicadores de PPA.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

AÇÃO: 3072 - ACESSO ÓPTICO, INTERCONEXÃO ÓPTICA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAM E DE
RTM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

U.O.: 6703-COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

REALIZAÇÕES
Encontra-se em análise, por parte da CELG D, a parceria para utilização das fibras ópticas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Diretor Presidente - Jalles Fontoura de Siqueira

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 20.245 de 26/07/2018

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.
5,6 milhões de pessoas atendidas com água tratada – 96,9% da população
3,4 milhões de pessoas atendidas com esgotamento sanitário – 59,6% da população
Em esgotamento sanitário, nestes dois anos, o índice de atendimento passou de 57,0% para 59,6%, um benefício estendido a mais de
320 mil pessoas. A Saneago está presente hoje em mais de 2,3 milhões de residências e estabelecimentos comerciais.
No período de 2017 a 2018, a Saneago negociou a assinatura de uma nova modalidade de acordo com os municípios: o Contrato de
Programa. Regido pela Lei nº 11.445/2007, ele é caracterizado por proporcionar maior autonomia aos municípios, bem como maiores
responsabilidades, como a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB), que vai nortear as ações dos prestadores de
serviço no atendimento de água e esgoto, dentre outras.
Para a população, o Contrato de Programa é uma garantia da prestação satisfatória dos serviços, pois, atrelado ao PMSB , traz uma
previsão detalhada de investimentos e metas de atendimento ao longo de todo o período de vigência, no caso, 30 anos. O documento é,
também, um requisito para a obtenção de recursos.
Durante este biênio, a Saneago negociou a assinatura do contrato com 74 municípios. Desses, 12 já foram concluídos, 17 aguardam a
aprovação de Lei Autorizativa e 17 já estão em vias de assinatura do Convênio de Cooperação.
Nesse período, a Saneago ampliou sua área de atuação, passando a atender também o município de Guarinos.
LEI DAS ESTATAIS, A NOVA REALIDADE
A Saneago foi uma das pioneiras na implementação da Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei 13.303/2016), que alterou o estatuto
jurídico das empresas públicas e sociedades de economia mista no país. A nova legislação estabeleceu regras mais rígidas para
compras, licitações e para a nomeação de seus Diretores, membros do Conselho de Administração e de Presidentes, dentre outras
alterações.
A Saneago, como empresa estatal, adequou-se à nova lei em todos os seus termos, o que foi possível após a criação de comissões que
estudaram o impacto da legislação e procederam com as adaptações necessárias para atender às novas exigências legais, ao longo
desta gestão.
Dentre as alterações, a nova Lei estabeleceu o dever de adotar práticas de governança e de controle, proporcionais à relevância, à
materialidade e aos riscos do negócio do qual são participantes.
Com isso, a Saneago possui agora normas de gestão de riscos elaboradas, abrangendo os níveis de Coordenação, Supervisão,
Gerência, Superintendência e Diretoria, evitando que mudanças relacionadas ao ambiente regulatório, econômico e físico, bem como
novos negócios, alterações radicais nos negócios, crescimento rápido, novas tecnologias e mudanças na liderança/administração possam
representar risco e alterar o contexto da Companhia.
A nomeação dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria também observa os requisitos mínimos, vedações e obrigações
prescritos no artigo 17 da Lei nº 13.303/2016, bem como ao Decreto Estadual nº 8.801/2016.
Controle Interno, Compliance e Gestão de Risco
Quando falamos em Compliance, estamos nos referindo a cumprir as leis, as políticas, as normas e os padrões estabelecidos para o
negócio e para as atividades da Companhia.
Em 2017, a Companhia formalizou este compromisso com a aprovação do Código de Conduta e Integridade, que visa à prevenção de
desvios de conduta, promovendo a disseminação da identidade corporativa e das boas práticas, com princípios fundados na legislação e
na ética, em todas as relações, bem como as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos.
As práticas de Compliance, Controles Internos e Gestão de Riscos realizadas pela Saneago têm mudado o comportamento da
Companhia e dos seus empregados perante o mercado. A adoção dessas medidas permite analisar a atuação de seus profissionais para
checar eventuais condutas inadequadas. Com isso, a Saneago possui hoje procedimentos definidos para assegurar a pronta interrupção
de irregularidades ou de infrações detectadas e a tempestiva remediação da situação danosa.
Comitê de Elegibilidade Estatutário
Instituído no início de 2018, para atender à Lei 13.303/2016 e disposto no Estatuto Social da Saneago, o Comitê de Elegibilidade
Estatutário é um órgão consultivo, responsável principalmente por opinar, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de
administradores, conselheiros fiscais e dos representantes do Comitê de Auditoria Estatutário sobre o preenchimento dos requisitos e a
ausência de vedações para as respectivas eleições ou designações, além de verificar a conformidade do processo de avaliação dos
membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.
O Comitê de Elegibilidade Estatutário possui em sua composição os titulares das áreas de Controle Interno, Auditoria Interna,
Subprocuradoria Jurídica e Superintendência de Recursos Humanos, sendo presidido pelo titular da área de Controle Interno.
As nomeações de membros devem observar os requisitos mínimos, vedações e obrigações prescritos no artigo 17 da Lei nº 13.303/2016,
bem como ao Decreto Estadual nº 8.801/2016.
Novas regras para licitação
Para atender à nova Lei de Responsabilidade das Estatais (Lei 13.303/2016), a Saneago elaborou o Regulamento dos Procedimentos de
Contratação da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago (RPC). Sua implantação, no âmbito dos certames licitatórios, foi efetivada a partir

466



do mês de abril de 2018, após cumprimento dos prazos legais. Dessa forma, a Companhia passou a seguir um regime diferenciado de
contratações públicas, o que garante maior rapidez no processo.
Transparência nas aquisições e nos processos licitatórios
Desde o mês de abril de 2018, após cumprimento dos prazos legais, a Saneago adotou um novo Regulamento dos Procedimentos de
Contratação da Saneamento de Goiás S.A. - Saneago (RPC), que trouxe maior rapidez nos processos licitatórios.
A reestruturação dos procedimentos licitatórios na Saneago trouxe inúmeros benefícios para a Companhia na aquisição de materiais e
serviços. O último deles foi o acordo de cooperação assinado com o Banco do Brasil para o uso da ferramenta Portal Licitações-e, que
conta com mais de 100 mil fornecedores em todo o país, que estarão habilitados para fornecer produtos e serviços à Saneago.
A plataforma de pregões eletrônicos do Banco do Brasil facilitará a participação da comunidade em licitações de caráter público,
promovidas pela Companhia. O Portal Licitações-e já é utilizado por grandes empresas de saneamento no Brasil, como a Sanepar e a
Caesb e também está presente nos pregões eletrônicos do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
A adesão ao sistema foi aprovada pela Diretoria Colegiada da Saneago, que espera, com isso a ampliação do número de fornecedores
junto ao mercado para participarem dos processos licitatórios, gerando mais competitividade e, consequentemente, redução no preço
final dos materiais e serviços licitados.
Ainda falando em competitividade e concorrência, há que se destacar a licitação para o novo contrato de segurança patrimonial, que
trouxe uma redução de praticamente 50% em relação ao contrato anterior.
Compromisso com a qualidade de vida
Esta capacidade de investimento é que garante que a Saneago terá condições de continuar prestando um bom serviço à população.
Obras como a integração dos Sistemas Mauro Borges e Meia Ponte, que foi construída com recursos e mão de obra próprios da
Companhia, demonstram a preocupação com o futuro e a capacidade que a Saneago teve de reagir rapidamente a um cenário crítico nos
recursos hídricos que se estabeleceu em 2017.
Utilizar a água disponível no Reservatório do João Leite para suprir as deficiências do Meia Ponte foi uma solução projetada pelos
engenheiros da Saneago e que possibiliou enfrentarmos, em 2018, o período mais crítico do ano com condições de abastecer a Região
Metropolitana.
Assim também aconteceu com Anápolis e a obra de transposição do Capivari. Assim está acontecendo com o Sistema Corumbá, que vai
garantir o abastecimento no Entorno Sul e em Brasília.
Todo o cenário retratado neste Relatório de Gestão demonstra que a Saneago tem potencial e estrutura para atingir as metas de
universalização do abastecimento no estado de Goiás e para levar esgotamento sanitário a 100% dos municípios com mais de 20 mil
habitantes.
Projeto Start, um salto na profissionalização da gestão
Uma das grandes realizações desta gestão foi o desenvolvimento do Projeto Start. Lançado em maio de 2018, o projeto passou por cinco
etapas e está finalmente entrando em produção agora ao longo de dezembro. Seu objetivo é a implementação da Solução Integrada de
Gestão Empresarial (ERP), por meio do Software Applications and Products SAP S/4 HANA, a ferramenta mais utilizada no mundo para
gestão digital de processos.
Na prática, a iniciativa vai melhorar a qualidade da informação para a tomada de decisões em diversas áreas da Companhia, como
finanças, contabilidade, engenharia, recursos humanos, logística, comercial e operacional. A expectativa é que, além do público interno, a
própria sociedade passe a perceber os benefícios de uma gestão mais eficiente, após a efetiva entrada em operação do Projeto Start.
Representando um enorme upgrade em inovação, a implantação das aplicações SAP terá impacto em três aspectos: modernização da
gestão, dos processos e da digitalização de documentos, através das melhores práticas do mercado. Trata-se de um importante passo
estratégico e fundamental para sustentar o crescimento da Saneago nos próximos anos, planejado e realizado em um momento de
melhoria e amadurecimento da Empresa.
NOSSOS COLABORADORES, NOSSA MAIOR RIQUEZA
Pode parecer lugar comum a afirmação de que os recursos humanos de uma empresa são o seu maior patrimônio. Mas, no caso da
Saneago, é inevitável essa observação. Todos os gestores que passaram recentemente pela Companhia foram unânimes em reconhecer
a qualificação e a dedicação do corpo técnico da Empresa. São mais de 5.700 colaboradores dedicados a levar qualidade de vida ao
povo goiano.
Com o objetivo de promover a adequação do quadro funcional às reais necessidades e à sustentabilidade da Empresa, foi elaborado um
Programa de Desligamento Voluntário (PDV), uma proposta extremamente atrativa para os empregados que já haviam se aposentado,
mas continuavam em atividade. O PDV ultrapassou as expectativas, atingindo a adesão de 466 pessoas e gerando uma redução de 4,9%
na despesa de pessoal da Saneago.
PDV
466 adesões – economia de R$ 7,9 milhões/mês no primeiro semestre de 2018
Para suprir a saída dessa importante mão de obra, foi necessária a realização de um novo concurso público, que ofertou 338 vagas de
níveis médio, técnico e superior. Com mais de 115 mil inscritos, o certame se tornou o maior já organizado pelo Centro de Seleção da
Universidade Federal de Goiás (UFG).
Durante a gestão 2017-2018, no total, tomaram posse mais de 900 aprovados deste e do antigo concurso realizado em 2013. Tal política
possibilitou uma efetiva renovação do quadro de pessoal da Saneago em todos os municípios de abrangência, em cargos como
administrador, advogado, agente administrativo, operador de sistemas, assistente de informática, técnico em sistema de saneamento e
contador, por exemplo.
Durante o processo de realização do concurso público, foi necessário promover a contratação, por meio de um processo seletivo
simplificado, de profissionais temporários de engenharia civil. Cerca de 70 engenheiros foram convocados para atendimento de
necessidades urgentes e transitórias, enquanto as vagas não eram definitivamente ocupadas por empregados concursados. Atuando nas
áreas de orçamento, estruturas, geotecnia, projetos e diagnósticos, eles tiveram uma média de permanência de 16 meses na Empresa e
contribuíram para o alcance de objetivos importantes, como a transposição do Rio Capivari, em Anápolis e a integração dos Sistemas
Mauro Borges e Meia Ponte, em Goiânia, obras realizadas por administração direta.
Eficiência premiada nacionalmente
Nesse processo de inovação tecnológica, algumas cidades se destacaram. É o caso do distrito de Anápolis, que criou e estruturou o
Centro de Operação do Sistema (C.O.S.), realizou vistorias regulares nas redes de esgoto e implantou os sistemas de segurança por
videomonitoramento e de comunicação via celular. Com isso, conquistou o Prêmio Nacional da Qualidade no Saneamento (PNQS) de
2017, que identifica as melhores técnicas de gestão em saneamento.
Em 2018, a Saneago conquistou o mesmo prêmio, por meio do Distrito de Inhumas, que se destacou na categoria Modelo de Excelência
em Gestão do Saneamento Ambiental. Além disso, a Companhia também foi finalista da mesma modalidade, com o distrito de Santa
Helena. Ambas concorreram com as melhores operadoras brasileiras com projetos executados em gestão.
Também neste ano, a Saneago foi selecionada como finalista do Prêmio da Eficiência Operacional em Saneamento Ambiental (PEOS),
promovido pela Associação Brasileira de Engenharia Sanitária (Abes), disputando com dois projetos. Esta é uma das categorias de
premiação do Prêmio Nacional de Qualidade em Saneamento (PNQS), que tem como objetivo captar, reconhecer e disseminar
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experiências bem-sucedidas de aumento da eficiência operacional no setor de saneamento ambiental.
Os cases selecionados foram o Programa Sol Nascente, promovido pela Gerência Regional de Serviços de Palmeiras; e o Projeto
Mensus, de responsabilidade da Gerência de Sistemas Sul. O primeiro é um programa de gestão de perdas, que utiliza o treinamento e a
mudança de cultura da força de trabalho, bem como do monitoramento de níveis dos reservatórios, para reduzir as perdas nos Sistema
de Abastecimento de Água (SAA). A gerência de Palmeiras apresentava índice de perdas na distribuição de 29,72%, em janeiro de 2015,
e reduziu para 24,5% após a implantação das ações.
Quanto ao Projeto Mensus, a equipe propôs uma nova abordagem a respeito do processo de troca de hidrômetros, com a alteração da
política de substituição. A alteração, que geralmente era feita considerando o tempo de instalação, passou a acontecer a partir do critério
de volume acumulado. Em 18 meses de prática, foram substituídos 75.032 hidrômetros, o que conferiu um incremento de medição de
524.044 m³ e acréscimo médio de faturamento de RS 123,72 por hidrômetro.
Dois Prêmio Nacional da Qualidade no Saneamento (PNQS)
Medição em todos os níveis, o segredo da eficiência
Para aumentar a eficiência dos sistemas produtores de água, desde a captação até a distribuição ao consumidor, a Saneago também
alavancou a aquisição e instalação de macromedidores nos últimos anos. Esses equipamentos permitem medir a quantidade de água
que sai dos reservatórios da Companhia e possibilitam uma comparação com o total que chega na casa do cliente, proporcionando
assim, uma maior precisão nos dados. Vale destacar que, em 2017 e 2018, foram adquiridos 174 macromedidores e, deste total, já foram
instaladas 139 unidades. Com isso, o índice de macromedição passou de 91% para 97%. A instalação das peças é programada de forma
gradual, para que o abastecimento não seja afetado por longos períodos.
Gestão e organização como garantia da qualidade
A Saneago desenvolveu também o Projeto Modelo de Gestão Operacional de Estações de Tratamento de Água e Captações, com o
objetivo de melhorar a qualidade do sistema operacional e padronizar as ações a serem executadas nessas unidades. A atividade inclui a
observância dos requisitos da NBR ISO 9001:2008 e foi executada em 30 unidades. Em 2017, foram realizados os módulos I e III, que
colocaram em prática os 5 S’s, além de inspeção e ensaios. Ao longo deste ano, foram implantados os módulos II e IV, que trabalharam a
avaliação e operação das ETA’s e o manual de gestão operacional.
Melhorias no rumo da eficiência
A Saneago também intensificou os trabalhos de melhoria operacional, com o objetivo de aperfeiçoar os sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário em todo o estado.
Foram realizados serviços de revitalização e ampliação dos sistemas, como: construção de abrigos, guaritas, almoxarifados e calçadas;
restauração de trincas, remoção de incrustações e impermeabilização de reservatórios e tanques de contato; urbanização de áreas de
poços tubulares; instalação de alambrados e guarda-corpos; reforma dos escritórios da Saneago; pintura nas estruturas físicas da
Companhia; tratamento de ferragens; dragagem nos locais de captação superficial; recuperação de barragens, poços e lagoas de ETEs.
Na Região Metropolitana de Goiânia, a Saneago trabalhou em grandes manutenções, realizadas com o objetivo de garantir a
regularidade e o aperfeiçoamento do serviço prestado. São exemplos dessas intervenções as recuperações do interceptor Macambira; do
interceptor do Córrego Barreiro; de várias travessias na Marginal Botafogo; de travessia próxima à Rua 44; da travessia Botafogo, na
Avenida 136; de redes de esgoto no Bairro Santo Hilário; remanejamento de rede de esgoto no Jardim Goiás; manutenção no interceptor
Vera Cruz; interligação de rede de 700 mm na Vila Pedroso; instalação de extravasor na Estação de Tratamento de Esgoto de Goiânia; e
recuperação de rede de esgoto do Jardim Conquista.
A BATALHA CONTRA A ESTIAGEM
No período compreendido entre os meses de junho e outubro, os mananciais utilizados para abastecimento público tendem a sofrer uma
diminuição da vazão, o que compromete a operação da Saneago. Há casos emblemáticos de cidades que sofrem com este cenário de
escassez. Historicamente, o município de Anápolis passava por situação de desabastecimento por conta das limitações do Ribeirão
Piancó. A solução encontrada foi a realização de uma obra para a transposição do Rio Capivari que aumentou a disponibilidade de água
bruta, fazendo com que a Companhia tivesse como manter a sua capacidade de produção ao longo de todo o período de estiagem,
resultando no fato de que em 2018 não houve desabastecimento em Anápolis.
O Rio Meia Ponte, responsável por abastecer cerca de 52% da Região Metropolitana de Goiânia, também é um exemplo de manancial
que nos últimos anos tem tido a sua vazão extremamente diminuída no período de estiagem. Em 2018, com uma série de ações
planejadas e executadas em conjunto pela Saneago, Secima, Batalhão Ambiental e Delegacia de Meio Ambiente, foi possível manter
uma vazão mínima que garantisse o abastecimento à população, ainda que comprometendo, por alguns dias, a vazão ecológica do Rio.
A alternativa a este cenário de escassez do Rio Meia Ponte foi a execução de uma adutora fazendo a interligação do Sistema Produtor
Mauro Borges ao Sistema Meia Ponte, uma garantia a ser utilizada em caso de diminuição da vazão do manancial.
Comunicação e transparência na crise
A estiagem é sempre um período de extrema dificuldade para empresas de saneamento. As angústias da sociedade em saber se será
afetada por um eventual desabastecimento sempre acaba por causar uma elevada demanda por parte dos meios de comunicação.
Todo o alarde promovido por alguns setores da sociedade no ano de 2018, idealizando um cenário de desabastecimento generalizado,
com a necessidade de implantação de um rodízio, foi gradativamente, ao longo do período de estiagem, desmistificado através das ações
junto à imprensa, bem como pela campanha de sensibilização lançada pela Saneago.
Sala de Situação
A implantação da Sala de Situação Virtual foi uma das ações mais importantes no combate à desinformação causada por setores da
sociedade que tinham interesses em gerar na população um pânico por um eventual cenário de desabastecimento generalizado.
O Plano de Racionamento apresentado à AGR definia um “gatilho” relacionado à vazão do Rio Meia Ponte, para que, só a partir desse
número específico, fosse implantado um rodízio no abastecimento. Com a disponibilização dessa Sala de Situação no site da Companhia,
apresentando em tempo real a vazão do Rio Meia Ponte e o nível dos reservatórios dos bairros atendidos por esse sistema, foi possível
sanar as especulações em torno de um cenário de desabastecimento.

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Sistema de Abastecimento de água nos municípios goianos implantada/ampliado
- Sistema Público de esgotamento sanitário nos municípios goianos implantado/ampliado

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
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METROPOLITANOS

AÇÃO: 3112 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

U.O.: 6704-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

REALIZAÇÕES
Para o ano de 2018 foram realizadas obras e melhorias em diversos municípios como Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia,
Goianira, Luziânia e Santo Antônio do Descoberto.
Indicadores Diversos:
Ampliação dos Índices de Atendimento no Estado de Goiás.........12/2017.......................11/2018..................variação %
Pop Atendida com Abastecimento de Água......................................5,58 milhões..............5,65 milhões .............1,24%
Índice de Atendimento com Abastecimento de Água..........................96,8%.........................96,9%.....................0,10%
Ampliação das ligações de Água..........................................................2.092.033.................2.144.883.................2,46%
Fonte: MIG 112

OBSERVAÇÕES
Principais Obras:
1. Sistema Corumbá garantirá o abastecimento no Entorno Sul do Distrito Federal
O Sistema Produtor Corumbá foi outra obra retomada após a conclusão, por parte dos órgãos de controle, de que não havia sobrepreço
nas contratações em questão.
A obra demonstra a importância dada ao desenvolvimento do saneamento nos municípios que integram o Entorno Sul do Distrito Federal.
O empreendimento significa melhor qualidade de vida à região, que é uma das que apresenta maior crescimento populacional em todo o
Brasil.
O Sistema é uma iniciativa dos governos de Goiás e do Distrito Federal, executado por meio do Consórcio Corumbá, firmado entre a
Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e pode ser considerado um
dos maiores desafios nacionais de engenharia.
Sob a responsabilidade da Saneago esteve a construção da captação de água no reservatório Corumbá IV, da estação elevatória de 12,7
quilômetros de adutora com 1,2 metro de diâmetro. Já a Caesb construiu a Estação de Tratamento de Água e 15,3km de adutora.
O Sistema, já na fase inicial de operação, beneficiará 650 mil habitantes. Com a conclusão da primeira etapa, passará a 1,3 milhão de
pessoas. Ao finalizar a segunda etapa, o sistema atingirá 2,5 milhões de usuários, atendidos com 5.600 litros de água por segundo,
sendo metade distribuída pela Saneago para moradores dos municípios goianos de Cidade Ocidental, Luziânia, Novo Gama e Valparaíso
e o restante, pela Caesb, para o Distrito Federal.
2. Integração dos Sistemas Mauro Borges e Meia Ponte garante estabilidade no abastecimento da Região Metropolitana
Com a conclusão da construção da adutora que fará a integração dos Sistemas Mauro Borges e Meia Ponte, no final do mês de setembro
de 2018, a Saneago passa a ter uma importante alternativa para a complementação do abastecimento em períodos de estiagem e de
drástica redução da vazão no Rio Meia Ponte. A adutora de 12,5 quilômetros tem capacidade para transportar, por gravidade, cerca de
800 litros de água por segundo, percorrendo Goiânia desde as imediações do Residencial Vale dos Sonhos até o Bairro São Domingos.
Todo trabalho foi executado por equipe técnica própria da Saneago e contou com um investimento de R$ 20 milhões também com
recursos próprios. O conceituado projeto envolveu três travessias sobre mananciais, além de duas passagens por baixo das rodovias GO
080 e 462.
Sendo assim, em momentos em que a vazão do Rio Meia Ponte sofrer grande redução, a integração entrará em funcionamento e o
fornecimento de água para os bairros atendidos pelo Sistema Meia Ponte estará garantido. Com isso, a água represada pela Barragem
do João Leite garantirá também estabilidade no abastecimento para as regiões Norte, Noroeste, Oeste e Sudoeste de Goiânia e Noroeste
de Aparecida de Goiânia.
3. Obra com Recurso BNDES, foi concebido para garantir o abastecimento e a melhoria das condições sanitárias dos habitantes de
Goiânia e Áreas Conurbadas, mediante a realização de intervenções que possibilitem o tratamento e o abastecimento do sistema de
água potável, incluindo a melhoria dos sistemas de água e de esgotos sanitários, bem como o aumento da eficiência na prestação de
serviços.
Atualmente as obras da EEAB encontram-se 100% executadas. No ano de 2017 foi realizado comissionamento das turbinas pela
empresa SEMI com resultado satisfatório. Atualmente a EEAB encontra-se em regime de pré-operação. Adutora de Água Bruta - AAB A
extensão da AAB é de 2.194 m entre a EEAB e a entrada da ETA. Seus diâmetros são de 1.625 mm, 1.727 mm e 2.032 mm, este último
com 224 m de extensão até a Calha Parshall da ETA. A tubulação é de aço-carbono, chapa ASTM A36 e espessura de 9,525 mm, com
norma de fabricação AWWA C200/05 e norma de revestimento AWWA C210/07. A execução dessa adutora foi iniciada no final do mês
de maio de 2010. Atualmente as obras da AAB encontram-se 100% executadas e em operação. ETA Convencional A Estação de
Tratamento de Água (ETA) Mauro Borges foi baseada em um projeto modular, do tipo convencional, com tratamento inicial de 4 m3/s,
permitindo a ampliação para 6 m3/s em sua etapa final. Ainda encontra-se em fase de montagens hidráulicas de algumas unidades
operacionais da ETA , em função de ajustes finais identificados no período de pré- operação efetiva. A fase de andamento das obras nas
unidades da ETA se encontram-se da seguinte forma: CASA DE CLORAÇÃO (CCL): concluídas obras civis e pendentes montagens dos
equipamentos; MÓDULOS DE TRATAMENTO (MTR): concluídas obras civis e em andamento instalação dos módulos dos decantadores
e os serviços de montagem do sistema de descarga dos decantadores; TANQUE DE CONTATO (TQC): concluído; TANQUE DE LODO
(TQL): concluído; CANALETAS DE INTERLIGAÇÃO HIDRÁULICA (CIH): concluídas; RESERVATÓRIOS APOIADOS DE CONCRETO
20.000 m³: concluídos; ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA (EAT): concluída; CAIXAS DE MANOBRA (CM1, CM2 E CM3):
concluídas; MONTAGENS HIDRÁULICAS: em fase de montagem dos módulos dos decantadores; MONTAGENS ELETROMECÂNICAS:
em andamento; URBANIZAÇÃO (URB): concluída. Adutora de Água Tratada - AAT Com extensão de 8.120 m e diâmetro de 1.727 mm,
sendo 5.790,00m em zona rural e 2.330,00m ao longo das vias urbanas. Os 882,00 m finais seguem traçado paralelo ao da adutora de
recalque existente, na faixa de domínio da SANEAGO. Os tubos são de açocarbono, fabricados com chapa ASTM A36, equivalente à
chapa ASTM A283 Gr. D, especificada originalmente no projeto, espessura de 9,525 mm, segundo a norma AWWA C200/05 e norma de
revestimento AWWA C210/07. A linha adutora interligará a nova Estação de Tratamento de Água João Leite à ETA Jaime Câmara
existente. A Caixa Econômica Federal aprovou em Abril/11 a planilha de preços unitários. Sua construção foi iniciada no mês de maio de
2011. O acumulado de assentamento de tubos é 8.194m, o que representa 100% da extensão total da AAT. Os trabalhos de implantação
da AAT foram iniciados e concluídos dentro da área da Secretaria da Fazenda até a chegada à área da SANEAGO, ETAG (Estação de
Tratamento de Água Jaime Câmara) e futura área de implantação do Booster (trecho que compreende entre as estacas 396 –> 407+18).
Execução da parte civil das caixas concluídas, caixa do medidor de vazão e da válvula redutora de pressão da interligação jardim
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Guanabara concluídas. A montagem dos materiais hidráulicos das caixas foram executadas. Atualmente as obras da AAT encontram-se
100% executadas e em operação. Redes AT/ Subestações - Sistema Elétrico O sistema elétrico para alimentação da EEAB é composto
das unidades: Subestação – EAB de 138kv; Subestação do Morro do Bálsamo de 138 kv ;linha de transmissão interligando as
subestações; Seccionamento e derivação da LT Xavantes DAIA de 138kv.O sistema de 138kv é uma demanda de energia a partir do
pedido de liberação de carga feita pela SANEAGO ,baseada na resolução normativa nº 250 da ANEEL de 13/02/2007. A subestação SE-
EAB, responsável pelo fornecimento de energia elétrica na tensão de 4,16KV à EEAB, possui dois transformadores com potência nominal
de 5,7/7,5MVA, para rebaixamento da tensão de 138 kv para 4,16 kv. A subestação foi concluída e energizada em 18/11/2016. A
subestação Morro do Bálsamo, localizada na área da ETA, foi prevista para funcionar com o chaveamento/ distribuição de uma rede de
138 kV. Visa atender às necessidades e operacionais do sistema CELG bem como da SANEAGO para alimentação da EEAB. Para a 1ª
etapa, foi executado conforme previsto, a instalação de seccionadoras 138kV motorizadas com possibilidade futura de expansão e
complementação da subestação pela concessionária e proprietária CELG–D. Esta subestação foi concluída e energizada em 11/11/2016.
A linha de transmissão LT-138kV tem início no pórtico da subestação do Morro do Bálsamo a SE EAB, de circuito simples (vertical e
triangular), extensão de 2.547,74 m, 17 torres de concreto, foi executada na mesma faixa de servidão da Adutora de Água Bruta. A
derivação da rede de 138kV em circuito duplo se refere ao trecho entre o ponto de seccionamento da LT até a entrada da SE do Morro do
Bálsamo, com extensão aproximada de 140 m. Foi implantada uma estrutura de ancoragem circuito duplo, com disposição vertical dos
condutores, concreto armado, a meia distância entre o eixo da LT–138kV para ser seccionada e os pórticos de chegada da Subestação
Morro do Bálsamo. A linha de Transmissão, lançamento dos concutores e os serviços em linha viva do seccionamento da LT 138 kV
Xavantes-DAIA da CELG, foi concluída e energizada.
APARECIDA DE GOIÂNIA – SAA
4. Obra com Recursos FGTS, destina-se a ampliação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA na cidade de Aparecia de Goiânia,
contemplando a interligação de poços tubulares profundos, reservatórios, elevatórias, redes e adutoras, correspondentes aos Sistemas
Alto Paraíso e Delfiori/ Park Sul. Interligação de poços tubulares profundos – SAA Alto Paraíso Adutora Água Bruta (AAB) Todos os
serviços de implantação das adutoras foram concluídos e estão em regime de pré- operação e testes hidrostáticos da linha de recalque.
Caixa de Reunião – Reservatórios/ Tratamento A caixa de reunião dos poços está concluída, bem como as interligações. As obras e
serviços relativos ao sistema de tratamento/ desinfecção estão em andamento. Ainda encontra-se em reprogramação no orçamento os
itens relativos a desinfecção para liberação da execução destes serviços pela empreiteira. Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT
As montagens eletromecânicas, as bombas e os quadros de comando foram concluídas e estão em fase de pré-operação. Adutora de
Água Tratada – AAT Todas as obras de implantação da adutora foram concluídos. A interligação ao reservatório CR - Alto Paraíso foi
concluída e encontra-se em fase de testes de estanqueidade/ hidrostático. Interligação de poços tubulares profundos – SAA Delfiori/ Park
Sul Adutora Água Bruta (AAB) Não existe pendências de regularização fundiária de faixas de servidão de rede elétrica dos poços (PC01,
PH03, PC03, PF01 e PC02) SAA – Delfiori/ Park Sul. Os projetos elétricos na CELG-D, a elaboração/ adequação de projetos de extensão
de redes (a cargo da E-EGEP) estão em fase de aprovação/ carimbo por esta gerência com previsão de término até o final do mês
12/2017. O projeto da SE e RDU do PC01 foi renovado. Todas as obras de implantação das adutoras dos 05 poços estão concluídas. Se
encontra em andamento as montagens hidráulicas dos barriletes destes poços, e os serviços de energização destes. Caixa de Reunião –
Reservatórios/ Tratamento Foi realizada a re-validação dos projetos elétricos da Caixa de Reunião do SAA Delfiori/ Park Sul. A caixa de
reunião dos poços está concluída, bem como os reservatórios. As interligações estão em andamento e as obras e serviços relativos ao
sistema de tratamento/ desinfecção Relatório de Obras em Andamento_E-GOG_2017 Página 40 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A ainda
não foram iniciadas, visto que foi necessário também realizar aditivo contratual em função da não previsão no orçamento destes serviços.
Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Foi realizada a re-validação dos projetos elétricos da EEAT Delfiori e do Poço Tubulares
Profundo(PF01). Os serviços de montagens eletromecânicas estão em andamento. Adutora de Água Tratada – AAT Todas as obras de
implantação da adutora foram concluídos. As obras de interligações aos reservatórios se encontram em andamento. Redes de
Distribuição/ Ramais Todas as obras de implantação de redes, adutoras de distribuição (redes primárias) foram concluídos. Os ramais
domiciliares previstos no contrato foram implantados.

AÇÃO: 3113 - GMC - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

U.O.: 6704-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

REALIZAÇÕES
Para o ano de 2018 foram realizadas diversas obras, serviços de melhorias e aquisição de maquinas e equipamentos para atender a
demanda dos diversos municípios do Estado. Realizou-se entregas de redes de esgoto principalmente nos municípios de Anápolis,
Petrolina de Goiás e Vianópolis.
E implemento-se melhorias nos sistemas de esgotamento sanitários como exemplo nos municípios de Anápolis, Campos Belos,
Goianésia, Goiânia,Itapirapuã, Jataí, Morrinhos, Porangatu e Pirenópolis.
Indicadores Diversos:
Ampliação dos índices de atendimento no Estado de Goiás...............12/2017..................................11/2018.............variação %
Pop. Atendida com Esgotamento Sanitário.........................................3,28 milhões...........................3,47 milhões.........5,40%
Índices de Atendimento com Esgotamento Sanitário ...........................57,00%................................59,60%...................4,30%
Ampliação de ligações de Esgoto..........................................................1.057.007...........................1.120.378..................5,60%

OBSERVAÇÕES
1.1 Aparecida de Goiânia
1.2 Interceptor Tamanduá
Execução de 1341 metros do Interceptor Tamanduá.
Escavação utilizando escoramento blindado
Montagem de tubulação
Montagem de PV
Montagem de tubulação sob lastro de brita
Compactação mecanizada com placa vibratória
Execução de PV
Limpeza do terreno
Escavação mecanizada utilizando escoramento blindado
Assentamento de tubulação
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Compactação mecanizada com placa vibratória
1.3. Trecho executado pelo método não destrutivo (MND) – Trecho 2
Referente à execução do trecho do Interceptor Tamanduá através do método não destrutivo na Avenida W-1 no Setor Papillon Park:
Escavação mecanizada
Execução de poço de visita
Sinalização de obras
1.4 Redes Coletoras na Bacia Tamanduá
Execução de 579 metros de rede coletora e execução de 35 ramais de ligação no Bairro Papillon
Park, localizados na Bacia Tamanduá.
Escavação mecanizada Escoramento de vala
Montagem de tubulação
Lavagem de rua
Escavação mecanizada
Montagem de ramal de ligação
Escoramento de valas
Recomposição de calçada
1.5. Interceptor Tamanduá (Sifão 2)
O Sifão 2 é constituído de linhas em paralelo e possui vertedores na caixa de entrada que direcionarão o fluxo de forma a concentrar a
vazão em uma linha de cada vez, até que a mesma utilize sua seção plena com escoamento forçado. Atingida a capacidade máxima da
primeira linha, o escoamento passará a ser feito também pela segunda linha e assim por diante. O sifão 2 tem 897 metros de
comprimento tendo 3 linhas de tubulações e interliga o trecho 4 ao trecho 3 do Interceptor Tamanduá.
Execução atual da obra:
Execução da linha de tubulações
Execução da caixa de inspeção
Terraplenagem para recuperação de via
Execução da linha de tubulações
1.6. Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Santo Antônio
A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Santo Antônio foi concebida para receber as contribuições de toda a bacia do Ribeirão Santo
Antônio, atendendo às Bacias Almeida, Tamanduá e Santo Antônio. O processo de tratamento deve remover no mínimo 95% da DBO e a
concentração de coliformes fecais no efluente tratado deve ser menor que 1000 NMP/100 ml. A vazão da 1ª Etapa da ETE Santo Antônio,
que está atualmente em construção, é de aproximadamente 370 L/s, já a vazão de final de plano será de aproximadamente 1.580 L/s.
As unidades previstas na ETE Santo Antônio são: Tratamento Preliminar (Gradeamento, Caixa de Areia e Calha Parshall), Reatores
Anaeróbios de Fluxo Ascendente, Leitos de Secagem, Tanque Diário de Lodo, Sistema de Desidratação de Lodo (Centrífugas), Filtros
Biológicos de Alta Carga, Decantadores, Filtros Rápidos de Areia, Desinfecção com Ultravioleta e Medição Final (Parshall).
Execução atual:
Execução de formas no Reator 13
Concretagem da caixa de distribuição do Reator 13
Arrasamento de estaca para execução de bloco dos pilares da passarela
Execução de formas no Reator 14
2. Rio Verde
2.1. Duplicação do Interceptor Sapo (em vala e MND)
Retomada das obras da Duplicação do Interceptor Sapo que possibilitarão a funcionalidade nos bairros Recanto do Bosque, Residencial
Dona Ilza, Água Santa, Vila Promissão dentre outros.
Executando:
Escavação com escoramento blindado
Escavação mecanizada
Fechamento em tapume metálico
2.2. Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Chapadinha
A Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Chapadinha foi concebida para receber as contribuições
da Bacia Laje e recalcá-las até a ETE Chapadinha. A vazão total da Elevatória Chapadinha é de
aproximadamente 98l/s.
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados no periodo de 2018.
Execução do muro de fechamento
Concretagem da caixa do extravasor
Impermeabilização da caixa do extravasor
3. Jataí
A seguir estão descritas as obras realizadas pela BRK Ambiental - Goiás em Jataí no período
de 2018.
3.1. Interceptor Queixada
Escavação mecanizada
Detalhe da utilização de lastro de brita
Montagem de tubulação com uso do nivelador
Rebaixamento do lençol freático
Escavação mecanizada em material de 2ª categoria
Desmonte de rocha ao longo do trecho
3.2. Execução de redes coletoras de esgoto
Foram executados 9.104 metros de rede coletora no Conjunto Rio Claro, Granjeiros e Residencial Brisas.
Montagem de tubulação
Recuperação de pavimento asfáltico
Compactação mecanizada
4.TEREZÓPOLIS DE GOIÁS – SES
Obra com Recursos próprios destina-se a implantação de emissário final para a ETE de Terezopolis, de forma a possibilitar a operação
do SES na cidade de Terezópolis, contemplando 870m de interceptor DN300 interligando a ETE ao corpo hídrico receptor dos efluentes
tratados. Emissário Final da ETE-Terezópolis – SES Interceptor DN 300 PVC Todos os serviços de implantação dos interceptores e
interligação na Estação de Tratamento de Esgoto foram concluídos, e estão em regime de pré-operação e testes hidrostáticos do
emissário final. Estão em fase de conclusão a execução da unidade de dissipação de energia no final da linha do emissário no manancial
receptor.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6706 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Luiz Antônio Faustino Maronezi

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Colaborar, apoiar e viabilizar a implementação de ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás, através
de Programas e Projetos de Parcerias Público-Privadas

2.2 Legislação
Lei nº 6.404/76, das Sociedades Anônimas (SA);
Lei nº 14.910/04 Lei de criação da CIA de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No exercício de 2018, a execução do Programa de trabalho da Companhia que integrou o Orçamento Geral do Estado de Goiás, na
Unidade Orçamentária 6706.
As necessidades financeiras da Companhia foram supridas por meio de integralização de capital pelo Estado de Goiás, acionista
majoritário da Companhia e em sua maior parte por intermédio de recursos oriundos de passivos financeiros também do Estado de Goiás
para a Companhia.
As ações no Programa Estadual de Investimentos e Parcerias Públicas Privadas foram e/ou estão sendo executadas pelos órgãos afins,
em parceria com esta Companhia, através de assessoramento técnico.
Nos termos da legislação vigente cabe à Companhia em conjunto com os diversos órgãos conduzir da estruturação dos projetos,
cabendo aos órgãos afins a sua execução. Esta participação da Companhia se dá direta ou indiretamente, sob diferentes formas e meios
de atuação.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Termos de Parcerias Públicas Privadas, Concessão de Uso, Protocolos, Convênios e Contratos

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não possui indicadores.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3027 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO, PRIVADO E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6706 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

U.O.: 6706-COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

REALIZAÇÕES
I. Avaliação de modelagem de gestão e de destinação de ativos no âmbito do PDEG:
Concluídos
1. Centro de Excelência
2. CEASA (
3. Goiânia ARENA
4. CELG G&T
5. Centro de Convenções de Anápolis
6. Centro Cultural Oscar Niemeyer
7. Parques Estaduais
8. Plataforma Logística de Anápolis
9. Aeroporto de Cargas de Anápolis
10. Carteira em Prejuízo da Goiás Fomento
II. Outros Projetos:
1. Retomada e revisão do projeto de contratação de gestão através de OS para o Presídio de Anápolis
2. Elaboração de Projeto de contratação através de OS para o Presídio de Formosa

OBSERVAÇÕES
I. As ações no âmbito do PDEG através da Fundação Getúlio Vargas objetiva indicar alternativas para a desmobilização de ativos, que
após processo decisório e a consequente indicação da alternativa escolhida, deverá ser executada pelos órgãos afins de acordo com a
respectiva modalidade.
II. As ações fora do âmbito do PDEG são executadas pela Companhia no escopo de estruturação do projeto sob diferentes formas de
atuação juntamente com os órgãos envolvidos. Caberá também aos órgãos afins a execução dos projetos conforme estruturados.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

DANIELA MACHADO MALASPINA LIMA

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
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
Ações impactantes
3.1.1.1 – Melhoria nas Estações, Terminais, Pavimento e Estrutura de Segregação do Corredor Anhanguera
3.1.1.1.1. Manutenção do Pavimento e da Estrutura de Segregação do Eixo Anhanguera
Manutenção - A manutenção do pavimento asfáltico da pista exclusiva de ônibus bem como a manutenção/Conservação da Estrutura de
Segregação do Eixo Anhanguera foram realizados nos 14 Km do Eixo Anhanguera pelo Consórcio Operacional da Rede Metropolitana de
Transportes Coletivos da Grande Goiânia – Consórcio RedeMob, entidade de direito privado à qual a Metrobus está integrada. Essa
atividade, basicamente, consistiu na realização de operação tapa-buraco com massa asfáltica (CBUQ+Emulsão) e substituição de
materiais da estrutura de segregação da pista de ônibus (tubos, grades e totens de concreto) ao longo do eixo.
3.1.1.1.2 Manutenção / Conservação dos Terminais de Integração de Passageiros e Estações do Eixo Anhanguera
• Terminal Padre. Pelágio
a) Serviço de limpeza do terminal, manutenção das instalações físicas; manutenção e conservação dos gramados;
b) Limpeza e recuperação das valas de esgoto;
c) Revisão nas instalações e troca de lâmpadas elétricas do terminal;
d) Limpeza da caixa d’água e da fossa séptica;
e) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
f) Irrigação das plantas e jardins;
g) Pintura em torno de todo o terminal;
h) Troca de calhas danificadas
• Terminal Dergo
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
b) Reparos nos banheiros;
c) Manutenção de bebedouros;
d) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
e) Manutenção de bebedouros;
01 - MEOBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS
• 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;
• Estações de Embarque / Desembarque
a) Serviço de limpeza e conservação das estações
b) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
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3.1.1.1.3. Reforma das Estações do Eixo Anhanguera - Durante o Exercício de 2016 não foi executada nenhuma reforma de estação de
embarque /desembarque de passageiros no Eixo Anhanguera.
3.1.1.1.4. Reforma dos Terminais do Eixo Anhanguera - Nenhum Terminal foi reformado no presente exercício.

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
I. Número/mês de equipamentos de acessibilidade implantados no Eixo Anhangüera
II. Número/mês de manutenção de terminais e estações do Eixo Anhanguera realizada
III. Metros /mês de manutenção da estrutura de segregação realizada
IV. Km/mês de manutenção e conservação do pavimento do Eixo Anhanguera
V. Passageiros Transportados/Mês:
VI. Índice de Passageiros por Quilômetro – IPK:
VII. Índice de Passageiros Equivalente por Quilômetro – IPK_
VIII. Percurso Médio Mensal – PMM
IX. Tarifa Média

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2235 - AQUISIÇÃO DE FROTA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

U.O.: 6707-METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

REALIZAÇÕES
Não foi adquirido ônibus para a Eixo Anhanguera no exercício de 2018

OBSERVAÇÕES
A frota da Metrobus atual é composta por 133 veículos, sendo 29 ônibus biarticulados e 104 articulados, que atende plenamente as
necessidades de atendimento da demanda da linha Eixo Anhanguera

AÇÃO: 2236 - MELHORIA NAS ESTAÇÕES, TERMINAIS, PAVIMENTO E ESTRUTURA DE SEGREGAÇÃO DO
CORREDOR ANHANGUERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

U.O.: 6707-METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

REALIZAÇÕES
A manutenção /conservação dos terminais de integração e estações de embarque/desembarque do Eixo Anhanguera contribuiu para
melhorar o conforto e segurança dos usuários do transporte coletivo que utilizam os serviços prestados pela Metrobus.

OBSERVAÇÕES
O desequilíbrio fiscal provocado principalmente pelo prolongamento do Eixo Anhanguera até aos municipios de Goianira, Trindade e
Senador Canedo inviabilizou o investimento em reformas de terminais e estações do Eixo Anhanguera.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Cleomar Dutra Ferreira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A AGEHAB tem a finalidade de implementar e executar as políticas, programas e ações voltadas ao direito de habitação, bem como a
regularização fundiária, especialmente da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades básicas.

2.2 Legislação
Lei nº 14.542/03 que autoriza a concessão de crédito outorgado do ICMS nas operações internas, com mercadorias destinadas a
construções vinculadas ao Programa Habitar Melhor e dá outras providências;
Lei nº 16.559/09 que autoriza a concessão de subsídio complementar expresso em “Cheque Moradia”;
Decreto nº 7.419/11 que regulamenta a Lei nº 14.542/03;
Lei nº 17.545/12 que dispõe sobre a Regularização Fundiária dos imóveis de domínio do Estado.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Goiás é modelo para o País em execução de políticas habitacionais de interesse social. Atuamos para fortalecer as marcas dos
programas executados pela empresa, hoje com reconhecimento da sociedade pelo alcance social de suas ações, sempre presente na
vida dos municípios e das famílias. São mais de dez prêmios nacionais conquistados pela AGEHAB ao longo dos últimos anos, que vão
desde o planejamento habitacional feito em conjunto com os municípios, passando pela sustentabilidade das moradias e trabalho social
desenvolvido com as famílias, as ações e programas estruturantes, como é o Cheque Mais Moradia e Regularização fundiária com
entrega de escrituras.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Para nortear às políticas públicas habitacionais em nosso Estado, a AGEHAB se baseia nos Programas Macros do Governo Estadual,
como o Goiás Na Frente e o Goiás Mais Competitivo e Inovador, os quais estabelecem metas e ações a serem realizadas para a
conquista dos objetivos planejados. Nosso planejamento também é efetivado com base no Indicador de Déficit Habitacional da Fundação
João Pinheiro (FJP) e do Instituto Mauro Borges (IMB).

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Desde o início de 2015, monitoramos nossos principais produtos, leia-se Construção e Reforma de unidades habitacionais, Construção e
Reforma de Equipamentos Comunitários e Regularização Fundiária.
Para mensurar nosso desempenho, nos casos de construção e reforma de unidades habitacionais utilizamos o Indicador de Déficit
Habitacional da Fundação João Pinheiro (FJP) e do Instituto Mauro Borges (IMB).
Já para construção e reforma de equipamentos comunitários utilizamos os seguintes indicadores: a demanda local, a necessidade do
equipamento solicitado e a efetividade no atendimento de toda a comunidade.
Na Regularização Fundiária, usamos com indicador: as áreas/empreendimentos/conjuntos habitacionais do Estado com uma situação de
ocupação consolidada há vários anos, no entanto, pendentes de Regularização.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 3102 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 6708-AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

REALIZAÇÕES
No âmbito geral, temos implementado e executado as políticas públicas de habitação nos 246 municípios goianos, em parceria com os
Municípios, as Organizações da Sociedade Civil e com o Governo Federal levando moradia para as famílias de baixa renda e melhorando
as condições de habitabilidade de suas casas.
Temos investido também em equipamentos comunitários sejam eles centro comunitários, praças, creches, quadras poliesportivas
permitindo a comunidade qualidade de vida, lazer e integração social. Podemos ressaltar a construção de 02 (dois) Centros
Comunitários, no Município de Goiandira, a reforma de 01 (uma) Praça da Matriz, no Município de Morro Agudo e a Construção de 04
(quatro) unidades funcionais de militares, no Município de Pirenópolis.
AÇÃO: 3103 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 6708-AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

REALIZAÇÕES
A implementação da política pública de regularização fundiária e entrega de escrituras tem levado a população de baixa renda a
dignidade de ter o documento oficial do seu imóvel, ou seja, regularizar uma situação de fato existente há vários anos.

476



477



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2018
6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Bráulio Afonso de Morais

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.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico CELG GT (2017-2021).

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS
METROPOLITANOS

AÇÃO: 2239 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES CORPORATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Aquisição de equipamentos, ferramentas e componentes para as instalações corporativas
2. Aquisição de ativos de T.I.C, Appliance de Backup, Licenças de software para modernização dos sistemas em uso na CELG GT
3. Aquisição de automóveis para atendimento as demandas técnicas e administrativas da companhia
4. Aquisição de equipamentos para efetuar o monitoramento hidrológico dos rios onde estão instaladas as usinas de geração de energia
5. Aquisição sistema Enterprise Resource Planning - ERP
AÇÃO: 3095 - EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Construção da Linha de Transmissão Itumbiara - Paranaíba (Contrato de Concessão 03/2015) - obra concluída em 06/2018
2. Construção do Compensador Estático de Luziânia (Contrato de Concessão 04/2016) - obra concluída em 08/2018
3. Execução de obras nas Subestações Goiânia Leste (obra concluída), Anhanguera (21% realizada), Palmeiras (28%), Planalto (69%),
Firminópolis (54%), Xavantes (28%), Paranaíba (47%) e Cachoeira Dourada (5%) que fazem parte do escopo das Resoluções
Autorizativas da ANEEL n° 4417/2013, 4891/2014, 5444/2015, 5861/2016 e 6800/2017.
4. Aporte de Capital na Sociedade de Propósito Específico Firminópolis Transmissão S.A
5. Aporte de Capital na Sociedade de Propósito Especifico Pantanal Transmissão S.A
6. Aporte de Capital na Sociedade de Propósito Especifico Vale do São Bartolomeu S.A
AÇÃO: 3096 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSMISSÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Contratação de empresa (Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL) especializada para prestar serviço de treinamento e de
suporte técnico à implantação do Sistema Aberto de Gerenciamento de energia - SAGE
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AÇÃO: 3097 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Investimentos em Consórcios com outras empresas para a realização de estudos de novos empreendimentos para a geração de
energia elétrica destacando-se os Consórcios Médio Rio Claro, Rio Claro e Meia Ponte.
2. Contratação de empresa para elaboração do projeto executivo de ampliação da PCH Rochedo.
3. Substituição de equipamentos das usinas Rochedo e São Domingos para maior confiabilidade do sistema
4. Aporte de capital na Sociedade de Propósito Especifico Fazenda Velha.
AÇÃO: 3098 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
Encontra-se suspenso o Projeto estratégico Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração de Energia Elétrica a partir de
Biogás oriundo de Resíduos e Efluentes Líquidos na Matriz Energética Brasileira em razão de decisões por parte do parceiro privado.
Encontram-se em avaliação novos projetos de interesse da companhia em consonância com as normas e determinações legais e
regulatórias estabelecidas pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

AÇÃO: 3033 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CELG GT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
Encontra-se em fase de regularização imobiliária e, após sanadas as pendências, proceder-se-à contratação de projetos. Paralelamente,
avaliam-se outras alternativas como a aquisição ou locação de imóvel já construído.
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