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APRESENTAÇÃO 

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

Entidades” referente ao exercício de 2016, 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) que a executa(m). 

Foram encaminhados aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual os Ofícios Circulares  

Intersecretariais nº 1/2016-CGE/SEGPLAN, de 12 de agosto de 2016, e  nº 2/2016-CGE/SEGPLAN, de 

30 de novembro de 2016, solicitando que fossem prestadas, no Sistema de Planejamento e 

Monitoramento das Ações Governamentais - 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 2.214/2016-CGE e 2.215/2016-CGE, de 30 de novembro de 

2016, solicitando que essas unidades alimentassem o 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 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 

Governo de Goiás – Goiás Transparente, no endereço: www.transparencia.go.gov.br. 
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1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

INSTITUCIONAL

João Furtado de Mendonça Neto

1. Gestor

2. Visão Institucional

Assessorar o Governador do Estado nos assuntos referentes a audiência, cerimonial, relações públicas,
articulação com autoridades e no desempenho das atribuições constitucionais e legais; elaborar atos
oficiais expedidos pelo Governador do Estado; coordenar as ações e formular a política estadual de
comunicação social; formular diretrizes e políticas para negociações internacionais.

2.1 Objetivo Institucional

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 nº 7.519, de
22 de dezembro de 2011; Decreto nº 7.565, de 08 de março de 2012; Decreto nº 7.578, de 20 de março de
2012; Decreto nº 7.733, de 04 de outubro de 2012; Decreto nº 7.808, de 26 de fevereiro de 2013; Lei nº
18.445 de 24 de abril de 2014; Lei nº 18.746, de 29 de dezembro de 2014.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

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 como finalidade operacionalizar as ações de comunicação
social; Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais, que tem como finalidade operacionalizar 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
evidencia-se na Secretaria os seguintes aspectos:
Liderança: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores tais
como: estabelecimento de competências de liderança e avaliação das mesmas, estabelecimento e
disseminação de valores e diretrizes da Secretaria. Há evidências pontuais de prática de gestão de
interação da alta direção com as partes interessadas, que demonstram comprometimento e busca de
oportunidades para a Secretaria; exercício da liderança, visando atender as necessidades e a criação de
valor para todas as partes interessadas; tomada de decisão; comunicação das decisões às partes
interessadas, acompanhamento da implementação das decisões; criação e desenvolvimento de ambiente
propício para a busca de excelência e dos resultados da Secretaria.
Estratégias e planos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a
formulação das estratégias da Secretaria para o direcionamento das ações e obtenção de seus resultados
institucionais. Há evidências pontuais de prática de definição de metas.
Cidadãos-usuários: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a
fatores tais como: identificação e avaliação dos níveis de conhecimento dos produtos e serviços e da
imagem da Secretaria; seleção de canais de relacionamento com os cidadãos-usuários; tratamento e
avaliação das reclamações e sugestões; utilização das informações para melhorar o grau de satisfação dos
cidadãos-usuários. Há evidências pontuais de prática de gestão referente à definição dos cidadãos-
usuários dos serviços e produtos da Secretaria e de identificação das necessidades dos cidadãos-usuários
dos serviços e produtos. É utilizado como canal de relacionamento com os cidadãos usuários o e-mail no
sitio da Secretaria.
Sociedade: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores
tais como: mobilização de suas competências para o fortalecimento da ação social. Há evidências, porém
não disseminadas, de prática de gestão referente ao tratamento de pendências ou eventuais sanções
relativas a requisitos legais, regulamentares, contratuais, estabelecimento de compromissos e

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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estímulo ao comportamento ético. O relacionamento de transparência com a sociedade é realizado por
meio do site, na área de acesso a informação, criada a partir da Lei 12.572, de 18 de novembro de 2011
(Lei de Acesso à Informação) e também pelo redes sociais: twitter: @casacivil_news e facebook:
https://www.facebook.com/CasaCivilGO.
Informações e conhecimento: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente)
relacionadas a fatores como: identificação das necessidades de informações sistematizadas para apoiar as
atividades e tomada de decisão na Secretaria; definição de sistemas de informações.
Pessoas: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores
como: definição e implementação da organização do trabalho, comunicação e cooperação entre as pessoas
de diferentes áreas da Secretaria; identificação e tratamento dos riscos relacionados à saúde, segurança e
ergonomia; identificação e tratamento dos fatores que afetam o bem-estar, satisfação e motivação das
pessoas e manutenção do clima organizacional propício ao bem-estar.
Processos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores
como: gerenciamento de processos (Mapeamento de Risco de Corrupção ? conforme decreto nº
7.905/2013).
Resultados: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas à
mensuração de resultados. Há evidências de prática de gestão em fase inicial de implantação referente a
resultados de processos de Mapeamento de Risco de Corrupção.

Ainda não foram implementados instrumentos de planejamento, tais como planejamento estratégico ou
agenda de prioridades.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Existe apenas um indicador para a Ação Modernização do Site Governamental (percentual realizado). As
outras Ações Finalísticas da Secretaria são sob demanda, ficando o número definido conforme a procura
efetuada.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

13/02/201712
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

1151 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - FECOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2038 - DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016, foram veiculadas 154 (cento e cinquenta e quatro) campanhas governamentais. Foram
gastos no total R$ 79.644.450,79 (setenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos
e cinquenta reais e setenta e nove centavos).

1151 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - FECOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

AÇÃO: 2039 - MODERNIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ELETRÔNICA DAS
AÇÕES DO GOVERNO DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016, não foram realizadas atividades previstas para esta Ação.

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016, não foram realizadas atividades previstas para esta Ação.

1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016, foram atendidos 04 (quatro) requerimentos de auxílio funeral de goianos vitimados no
exterior, sendo concedidos 04 (quatro) auxílios funerários, totalizando R$ 51.309,13 (cinquenta e um mil,
trezentos e nove reais e treze centavos).
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1300 - VICE-GOVERNADORIA

INSTITUCIONAL

Dr. José Eliton de Figuerêdo Júnior

1. Gestor

2. Visão Institucional

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

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº 7.986/75 - Cria o Gabinete da VG;
Lei nº 8.049/76 - Confere capacidade adm. a VG;
Constituição do Estado, de 05/10/1.989;
Lei nº 13.456/99 - Dispõe sobre a org. adm. do P. Exec.;
Lei nº 17.254/11 - Fixa o subsídio do Vice-Governador;
Lei nº 17.257/11 - Dispõe Org. adm. do P. Exec e alterações;
Lei n° 17.407/11 - FR
Decreto nº 7.285/11 - Institui unids. compl.;
Decreto nº 8.431/15 - Aprova o regulamento.
Lei nº 18.286/13 - Altera a org. adm. do P. Exec;
Lei nº 18.687/14 - Reorg. Adm.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

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:
3.1.1.  Proficiência administrativa: visando à eficácia nos procedimentos administrativos e eficiência no
uso dos recursos disponíveis;
3.1.2.  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;
3.1.3.  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.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

3.2.1.   Planejamento Estratégico: Em sintonia com a SEGPLAN, a Vice-Governadoria empreende
esforços para instituir este instrumento visando aprimorar o planejamento de suas atividades;
3.2.2.  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.
3.2.3.  SCO: Sistema de Gestão de Contratos: A centralização da gestão de contratos permitiu a aplicação
desta valiosa ferramenta na melhoria do planejamento e da gestão de despesas.
3.2.4.  Há uma planilha de controle de processos a fim de melhorar o acompanhamento dos trâmites e
vigências contratuais.
3.2.5.  Há também uma planilha que permite o acompanhamento orçamentário e financeiro dos processos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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de gestão, conforme abaixo:
3.3.1.   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.

3.3.2.   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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INSTITUCIONAL

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

1. Gestor

2. Visão Institucional

A Procuradoria-Geral do Estado 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 Adm. Indireta do Estado, dentre outras atribuições, de acordo com o
art. 132 da CF/88 c/c art. 3º da LC nº 58/2006.

2.1 Objetivo Institucional

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).

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Procuradoria-Geral do Estado, no desempenho de suas funções institucionais de representação judicial
e de consultoria jurídica do Estado, desenvolveu intensas atividades no ano de 2016, 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: Encarregada do assessoramento administrativo do Procurador-Geral do Estado, a
Secretaria-Geral apurou, em 2016, a expedição de 600 (seiscentos) ofícios (solicitações, respostas,
orientações); 13 (treze) Ofícios-Circulares (orientações gerais à Administração Estadual sobre matérias
relevantes); 1 (uma) Nota Técnica (orientações); aproximadamente 1.000 (um mil) portarias,
memorandos, despachos e demais expedientes. 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. Nesse particular, registrou-se o
recebimento de aproximadamente 4.000 (quatro mil) mandados, que foram remetidos às Especializadas,
Procuradorias Regionais e Advocacias Setoriais. Além disso, foram recebidos e despachados mais de
5.000 (cinco 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 (NCD): Criado por meio da Portaria nº 100/2016-GAB, de
1º/03/2016, com a competência para gerenciamento de todas as comunicações processuais eletrônicas no
âmbito da PGE, condensando o recebimento, autuação e distribuição das citações, intimações e
notificações, de forma eletrônica, por meio do Sistema de Controle de Processos (SICOP) e do Sistema
Eletrônico de Protocolo do Estado (SEPNet), o Núcleo Central de Distribuição realizou a baixa, por meio
da integração dos sistemas, de um total de 25.690 (vinte e cinco mil, seiscentas e noventa intimações)
intimações eletrônicas. No tocante às citações eletrônicas, uma vez que ainda inexiste a possibilidade de
sua baixa por meio do sistema SICOP, sendo o seu recebimento realizado pelo PROJUDI e os respectivos
dados inseridos, manualmente, pelos servidores do NCD, no SICOP, com a autuação dos autos paralelos
eletrônicos e geração e distribuição das respectivas providências, não há a existência de dados exatos. A
partir da totalidade das comunicações processuais eletrônicas, foram geradas, pelos servidores vinculados
ao NCD, 39.551 (trinta e nove mil, quinhenta e cinquenta e uma) providências que foram distribuídas aos
Procuradores

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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do Estado por meio do sistema SICOP.
a .3)  Cent ro  de  Es tudos  Jur íd icos  (CEJUR):  No desempenho de  suas  a t r ibu ições
ins t i tuc iona i s  o  CEJUR rea l i zou ,  a t r avés  dos  r ecu r sos  do  FUNPROGE,  em:  1 )
2 9 / 0 1 / 2 0 1 6  -  R e n o v a ç ã o  d o  c o n t r a t o  d e  l i c e n ç a s  a n t i - v í r u s .  P r o c e s s o  n º
201300003000742 ;  2 )  06 /05 /2016  -  Cus t e io  de  01  i n sc r i ção  no  IV  Congre s so
Nacional  de Procuradores  Fiscais,  de 01 a 03/06/2016 em Belém-PA. Processo nº
201600003002051;  3)  09/06/2016 -  Renovação do contra to  de l icenças  ant i -ví rus .
P r o c e s s o  n º  2 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 0 7 4 2 ;  4 )  1 5 / 0 7 / 2 0 1 6  ?  P I S / P A S E P .  P r o c e s s o  n º
200700003012427; 5) 15/07/2016 ? Custeio de passagem aérea para o palestrante da
2ª Reunião Ordinária de Corregedores-Gerais, em 15/08/2016, realizado em Goiânia-
GO.  Processo nº  201600003016648;  6)  15/07/2016 -  Custe io  de  sa la  de  eventos ,
coffee break e almoços para os Corregedores-Gerais de outros Estados, por ocasião da
2 ª  R e u n i ã o  O r d i n á r i a  d e  C o r r e g e d o r e s - G e r a i s ,  e m  1 5 / 0 8 / 2 0 1 6 ,  b e m  c o m o  a
h o s p e d a g e m  d o  p a l e s t r a n t e  d o  e v e n t o .  P r o c e s s o  n º  2 0 1 6 0 0 0 0 3 0 1 3 8 4 6 ;  7 )
2 5 / 0 8 / 2 0 1 6  ?  P I S / P A S E P .  P r o c e s s o  n º  2 0 0 7 0 0 0 0 3 0 1 2 4 2 7 . ;  8 )  0 4 / 1 0 / 2 0 1 6  ?
P I S / P A S E P .  P r o c e s s o  n º  2 0 0 7 0 0 0 0 3 0 1 2 4 2 7 ;  9 )  0 7 / 1 1 / 2 0 1 6  ?  H o n o r á r i o s  d e
sucumbênc ia .  P rocesso  n º  201300003003076 .  A inda  den t ro  de  suas  a t r ibu ições
institucionais o CEJUR realizou: 1) 30/06/2016 - Palestra ?A Fazenda Pública no novo
CPC: Aspectos Federat ivos e  Negócios Processuais?;  2)  03/08/2016 ? Palestra  ?O
Código de Defesa do Contribuinte e Legitimidade dos Atos do Agente do Fisco? e ?A
Conduta do Agente Fiscal e o Excesso de Exação?; 3) 21/08/2016 - Realização do VIII
Processo Seletivo Público para Ingresso de Estudantes do Ensino Superior no Programa
de Estágio  da  PGE-GO. Processo nº  201600003014997;  4)  de  24 a  26/08/2016 ?
Organização das inscrições dos Procuradores do Estado para o Congresso Goiano de
Di re i t o  Admin i s t r a t i vo ;  5 )  01  e  02 /09 /2016  ?  Organ ização  das  i n sc r i ções  dos
Procuradores  do Estado para o Seminário Novo CPC, real izado na AGU; 6)  06 e
07/10/2016 ?  Organização  das  inscr ições  dos  Procuradores  do  Es tado  para  o  3 º
Congresso Goiano de Direito Tributário, Federação e Políticas Públicas, realizado na
ESMEG; 7) de 07/11 a 11/11/2016 - Organização e realização de palestras por ocasião
da Semana do Procurador;  8) 23/11/2016 -  Organização e realização da palestra ?
Arbitragem e a Administração Pública?.
a.4) Corregedoria-Geral (CG): À Corregedoria-Geral,  unidade integrante da estrutura
o r g a n i z a c i o n a l  b á s i c a  d a  P r o c u r a d o r i a - G e r a l  d o  E s t a d o ,  c o m p e t e :

I )  f iscal izar  as  a t ividades  das  unidades  da Procuradoria-Geral  do Estado;
I I )  aprec ia r  representações  a t inentes  à  a tuação  da  Procurador ia -Gera l  do

Estado; III) realizar correições ordinárias e extraordinárias nas diversas unidades da
Procuradoria-Geral  do Estado,  sugerindo as medidas necessárias à racionalização e
eficiência dos serviços; IV) realizar, de ofício ou mediante provocação, sindicância e,
com autorização do Conselho de Procuradores, processo administrativo disciplinar em
f a c e  d e  P r o c u r a d o r  d o  E s t a d o ;

 V)  rea l i za r ,  de  o f íc io  ou  median te  p rovocação ,  s ind icânc ia  e  p rocesso
administrativo disciplinar em face de servidor da Procuradoria-Geral do Estado; VI)
coordenar o estágio probatório dos integrantes da carreira de Procurador do Estado,
bem como dos servidores  do quadro de apoio;  VII  ?  or ientar ,  prevent ivamente,  a
atuação dos Procuradores do Estado. No ano de 2016, foram adotadas as seguintes
providências pelo órgão correicional:  1) instauração de 16 (dezesseis)  averiguações
pre l imina res ,  s endo  13  ( t r eze )   a rqu ivadas  e  3  ( t r ê s )  a inda  em andamento ;  2 )
realização de 11 (onze) correições ordinárias nas Regionais de Itumbiara, Goianésia,
R ia lma ,  J a t a í ,  R io  Verde ,  Ca ta l ão ,  Anápo l i s ,  Go iá s ,  Po ranga tu ,  Fo rmosa  e  na
Procurador ia  Jud ic ia l ,  in ic iando  a  cor re ição  na  Procurador ia  Admin is t ra t iva ;  3 )
in s t au ração  de  1  (uma)  s ind icânc ia ,  cu j a  conc lusão  fo i  pe lo  a rqu ivamen to ;  4 )
manifestações em 6 (seis)  processos administrat ivos;  5)  aval iação periódica de 36
(trinta e seis) Procuradores do Estado em estágio probatório, sendo que as  avaliações
estão no seu 3º  período para os  24 (vinte  e  quatro)  procuradores empossados em
agos to  de  2014 ,  no  2 º  pe r íodo  para  os  11  (onze)  p rocuradores  empossados  em
dezembro de 2014 e  no 1º  per íodo para  uma 1 (uma) procuradora empossada em
dezembro de 2015; 6) 3 (três) participações nas reuniões do Colégio de Corregedores-
Gerais, nas cidades de Maceió, Vitória e Goiânia; 7) 105 (cento e cinco) atendimentos
em resposta a Ouvidoria-Geral, e 8) instauração de 3 (três) processos administrativos
disciplinares - PADs, todos ainda em andamento.
b) Procuradorias Especializadas.
b .1)  Procurador ia  Adminis t ra t iva  (PA) :  é  a  un idade  adminis t ra t iva  que  tem por
atividade-fim a consultoria jurídica da unidade federada. Focada nesta atuação, no ano
de 2016, apresentou 3.942 (três mil e novecentos e quarenta e duas) manifestações
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minutas de atos normativos, 26 (vinte e seis) anteprojetos de lei, 158 (cento e cinquenta e oito) consultas,
242 (duzentos e quarenta e dois) processos disciplinares e sindicâncias, 1860 (hum mil oitocentos e
sessenta) manifestações em processos atinentes a aposentadorias de servidores civis, bem como 376
(trezentos e setenta e seis) manifestações em transferências para a reserva e reforma de militares, 105
(cento e cinco) pedidos de revisão de aposentadorias. Contou com a participação de membro da
Especializada na composição do Grupo e Trabalho Intersecretarial que teve por escopo o estudo da
Avaliação Especial de Desempenho para fins de aquisição de estabilidade (estágio probatório), bem como
a análise da Avaliação Periódica de Desempenho prevista na Constituição Estadual.
b.2) Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e Meio Ambiente (PPMA): A referida unidade
administrativa tem por atividade-fim tanto a consultoria jurídica da unidade federada como sua
representação judicial, nos termos do art. 23 da LC estadual nº 58/2006, e, em 2016, apresentou um total
de 6.670 (seis mil seiscentos e setenta) manifestações em processos, dentre essas: 2.526 (dois mil
quinhentos e vinte e seis) petições interlocutórias, mais 24 (vinte e quatro) petições interlocutórias de
usucapião; 645 (seiscentos e quarenta e cinco) Diligências Requisitórias/Instrutórias, mais 524
(quinhentos e vinte e quatro) diligências requisitórias, 107 (cento e sete) despachos requisitórios e 183
(cento e oitenta e três) ofícios requisitórios, totalizando 1.489 (mil quatrocentos e oitenta e nove)
providências requisitórias; 108 (cento e oito) ofícios, 5 (cinco) memorandos2 e 2(duas) diligências
processuais instrutórias; 340 (trezentos e quarenta) cotas fundamentadas, mais 57 (cinquenta e sete) cotas
fundamentadas OP-3, 7 (sete) cota fundamentada OP-3 de dispensa de sustentação oral e 27 cotas
fundamentas para eliminação de autos (IN PGE n. 2/2010), totalizando 431 (quatrocentos e trinta e uma)
cotas; 336 (trezentos e trinta e seis) pareceres consulta, mais 35 (trinta e cinco) pareceres doação/cessão,
20 (vinte) pareceres autógrafo de lei, 14 (quatorze) pareceres dispensa de recurso, 1 (um) parecer modelo
e 3 (três) estudo informal/nota técnica, totalizando 409 (quatrocentos e nove) pareceres; 79 (setenta e
nove) minutas de acordo/contrato; 120 (cento e vinte) petições recursais, mais 5 (cinco) petições de
Recurso Especial, 2 (duas) petições de Recurso Extraordinário e 1 (um) recurso modelo, totalizando 128
(cento e vinte e oito) petições recursais; 25 (vinte e cinco) petições iniciais, mais 3 (três) iniciais de
embargos à execução e 9 (nove) cumprimentos de sentença, totalizando 37 (trinta e sete)
iniciais/execuções; 45 (quarenta e cinco) contrarazões recursais; 51 (cinquenta e uma) contestações; 26
(vinte e seis) assinaturas lote com até vinte unidades e mais 21 (vinte e uma) assinaturas lote com até dez
unidades, totalizando 47 assinaturas em lotes de 10 ou 20 escrituras particulares (o que ode alcançar até
730 escrituras); 17 (dezessete) OCD's ? Orientações de Cumprimento de Decisões; 12 (doze) defesas
administrativas; 13 (treze) impugnações à contestação; 13 (treze) audiências; 17 (dezessete) reuniões
internas; 3 (três) reuniões externas; 1 (uma) viagem até 200 Km, mais 3 (três) viagens com mais de 200
Km e 4 (quatro) viagens na região metropolitana; 3 (três) réplicas/memoriais; 2 (dois) pedidos de
suspensão de liminar/sentença; 7 (sete) sustentações orais realizadas/preparadas; 1 (uma) impugnação aos
embargos à execução; 4 (quatro) impugnação aos cálculos mais 4 (quatro) avaliação de cálculos; 3 (três)
memoriais/alegações finais; 1 (uma) impugnação à exceção de pré-executividade; 2 (duas) formulação de
quesitos; 2 (duas) manifestações em 72 horas em ações civis públicas; 1 (uma) impugnação ao
cumprimento de sentença; 1 (uma) informação em mandado de segurança; 1 (uma) exceção de pré-
excecutividade; 2 (dois) atendidmentos aos públicos registrados; 1 (uma) reunião com o juízo 1 (um)
termo de cooperação entre as PGE?s. Além disso, a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e do
Meio Ambiente, em processos originários da Agehab, promoveu a análise, a emissão de pareceres com a
efetiva assinatura de 26 (vinte e seis) conjuntos com até 20 escrituras cada, somando um total de até 520
(quinhentos e vinte) escrituras, sejam elas de doação, compra e venda, permuta etc. Dentre aquelas
voltadas para programas sociais de regularização fundiária urbana, os relatórios da Agehab apontam para
4.826 escrituras em 2015 e de 4.870 escrituras no primeiro semestre de 2016, mesmo diante da
expectativa de redução desse número em 2016 por se tratar de ano eleitoral, sendo razoável, portanto,
analisar esse número a cada biênio. Ao longo do ano de 2016 vários resultados expressivos foram obtidos
junto ao Poder Judiciário, como, por exemplo: a) atuação no grupo de crise relativo às invasões de escolas
com a propositura de 8 (oito) ações judiciais de reintegração de posse em que se obteve liminar favorável
em 1º grau de jurisdição (Anápolis, Aparecida de Goiânia e Goiânia ? 2º processo) ou através de liminar
favorável em agravo de instrumento no 2º grau de jurisdição (Goiânia ? 1º processo e Cidade de Goiás),
que
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alcançaram 12 escolas em Goiânia, 9 escolas em Anápolis, 3 escolas em Aparecida de Goiânia e 1 escola
na Cidade de Goiás, ou seja, um total de 25 escolas, além da sede da SEDUCE, que foi desocupada antes
que a liminar fosse apreciada, restando prejudicado o objeto desta ação; b) obtenção da reintegração de
posse do imóvel em que se realiza a obra do Hospital de Santo Antônio do descoberto obtida em medida
de suspensão de liminar protocolada junto ao STJ (paralelos n. 201300010003778); c) cumprimento da
liminar de reintegração de posse em face dos integrantes do Movimento Terra Livre, obtida liminar
favorável em Agravo de Instrumento contra decisão de 1º grau que mantinha na posse à Fundação
Procerrado e obtenção de liminar favorável de reintegração de posse no 1º grau de jurisdição em relação à
parcela do mesmo imóvel rural que foi destinada para servir de sede da Emater na Cidade de Itauçu
(paralelos n. 201300005007070); d) provimento de Recurso Especial n. 1.570.123 ? GO pelo STJ,
interposto em Ação Rescisória (julgada improcedente), paralelos n. 201300003015740, que reconduziu ao
regime do precatório um caso da desapropriação de imóvel rural destinado ao reservatório de
abastecimento de água do Ribeirão João Leite (publicada em 11/12/2015 e que gerou seus efeitos a partir
de janeiro de 2016); e) obtenção da liminar em ação cautelar inominada ACI n. 65327-07.2016.8.09.0000
para conferir efeito suspensivo ao Recurso Especial nos Embargos Infringentes na Ação Rescisória n.
454645-93.2014.8.09.0000 (paralelos n. 201500003005429), em caso já com precatório expedido e que
impediu o imediato pagamento de valores muito expressivos; f) importante vitória na Justiça Federal, no
processo judicial n. 33082-42.2014.4.01.3500, que trata de pedido de Desapropriação Indireta refere-se a
imóvel pertencente à Goiasindustrial, que foi apresentado por diversos posseiros (imóvel ocupado por 47
famílias) que ainda almejavam que a indenização fosse paga pela União e pelo Incra; g) êxito na decisão
proferida nos autos da Suspensão de Liminar ajuizada perante do STJ sob o nº 2.034-GO, que trata do
caso de reintegração de posse relativa ao processo judicial n. 344773-87.2014.8.09.0051 (paralelos n.
201500005006120), dada a relevância da medida excepcional deferida em caráter de contracautela. Por
fim, no âmbito da atividade de consultoria jurídica a PPMA concorreu para os seguintes eventos
significativos: a) emitidos os pareceres e elaborada a minuta de escritura pública de doação de imóvel rual
em favor da Emater (processos administrativos n. 201500003005425 e 201500003007859), que servirá
para nova sede dessa importante e estratégica instituição pública para o fomento à pesquisa e à extensão
rural no Estado de Goiás, em que ainda predomina sua vocação agrária; b) êxito desta Procuradoria do
Estado em reverter ao patrimônio público estadual o imóvel urbano com área de 11.631,57 m2, localizado
entre a Avenida Universitária e as Rua 261 e Rua 259, nesta capital, objeto da inscrição n. 46.562, Livro
3-AJ, do Registro de Imóveis da 3ª Circunscrição desta Comarca, comunicado ao Senhor Governador
através do Ofício n. 445/2016-GAB (processo adm. n. 201200005000664); e, c) êxito desta Procuradoria
do Estado na resolução administrativa, junto ao Ministério Público Federal, com a Revogação da
Recomendação n.º 10/2014, de 10/03/2014, pela Decisão n.º 2820/2016 no ICP nº 1.18.000.000424/2014-
98 do MPF e a regulamentação de uso do agrotóxico benzoato de emamectina para combate à praga da
lagarta Helicoverpa armigera, em prol da atuação da Agrodefesa (processo administrativo n.
201500066003106).
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 ano de 2016, alcançou a
expressiva marca de 44.637 (quarenta e quatro mil, seiscentos e tinta e sete) manifestações em processos
judiciais e administrativos. Dentre as diversas ações de destaque empreendidas pela especializada,
sobressaem as seguintes, em razão da economia gerada aos cofres estaduais e o êxito do Estado de Goiás
perante o Poder Judiciário: 1)  Ação Civil Pública nº. 0037191.18.1991.8.09.0051, ajuizada pelo
Ministério Público, na qual o Estado de Goiás foi condenado a pagar diferença de correção monetária
pelo atraso nos pagamentos de salário, do exercício de 1991, aos serventuários da Justiça. A ação
conjunta com a Gerência de Cálculos e Precatórios assegurou redução substancial do valor apurado em
2013, equivalente a R$990.000.000,00, para apenas R$31.000.000,00, o que corresponde a menos de 3%
do cálculo originalmente
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apresentado, alcançando economia real superior a R$1.000.000.000,00 ao Estado; 2) Acatamento, pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, do pedido de anulação da sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública
Estadual que havia ordenado ao Estado de Goiás o pagamento de mais de R$140.000.000,00 em favor de
Roma Empreendimentos e Turismo Ltda (ROMA LTDA); 3) êxito da Arguição de Inconstitucionalidade
420694-74.2015, que reverteu a decisão que havia condenado o Estado de Goiás ao pagamento de cerca
de R$30.000.000,00 em favor dos filiados do SINTEGO; 4) autuação exitosa na demanda movida pelo
SINDIPÚBLICO com o objetivo de viabilizar a concessão de reajustes salarias parcelados para diversas
categorias estaduais, de acordo com a Lei Estadual nº 18.562/14, impedindo prejuízo superior a
R$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de reais); 5) reversão do entendimento da 18ª Cível de
Goiânia que considerava válida e eficaz decisão do foro de Brasília/DF que ratificara crédito do advogado
Jorge Alberto Martins Pentiado, estimando em mais de R$40.000.000,00, e 6) no precatório titularizado
pela Massa Falida do BANCESA, a Procuradoria conseguiu reduzir pela segunda vez o valor do crédito
com impacto de R$80.000.000,00.
b.4) Procuradoria Trabalhista (Prot): À Procuradoria Trabalhista incumbe, precipuamente, representar o
Estado, ativa e passivamente, nas ações e processos de interesse da Administração Pública que versem
sobre litígios de natureza trabalhista e orientar a Administração Pública em suas relações com os
servidores subordinados ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho. Em 2016, a Prot realizou e
acompanhou: 1) 754 (setecentos e cinquenta e quatro) audiências (sendo 89 em auxílio às Procuradorias
Regionais); 2) 152 (cento e cinquenta e dois) julgamentos no TRT; 3) 45 (quarenta e cinco) julgamentos
TST; 4) 810 (oitocentos e dez) despachos; 5) 44 (quarenta e quatro) despachos requisitórios; 6) 178
(cento e setenta e oito) memorandos; 7) 7 (sete) memorandos circulares; 8) 38 (trinta e oito ofícios); 9)
173 (cento e setenta e três) ofícios de orientação de cumprimento de decisão (OCD); e 10) 978
(novecentos e setenta e oito) ofícios requisitórios. A Prot, ainda, conferiu continuidade do convênio com
o TRT para pagamento de RPV,  evitando o sequestro nas contas do Estado de Goiás, principalmente do
fundo rotativo dos municípios goianos; atualizou o cadastramento de todos os processos em face do
Estado de Goiás; saneou os autos paralelos referentes às demandas envolvendo o Estado de Goiás,
CERNE, CRISA e PRODAGO; participou nas audiências de conciliação para pagamento de débitos
trabalhistas, reduzindo consideravelmente o valor devido, via acordo; arquivou 428 autos paralelos e
eliminou 336; prestou assessoria jurídica à IQUEGO, EMATER (Agência), dentre outras. As atividades
desenvolvidas pela especializada ocasionaram economia total aos cofres públicos no importe de R$
16.196.676,22 (dezesseis milhões, cento e noventa e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e vinte e
dois centavos), em valores atualizados até 31/12/2016, sendo: 1) economia estimada em prol do Estado de
Goiás, no valor de R$ 15.506.025,95; 2) economia estimada em prol do CERNE, no valor de R$
66.277,32; 3) economia estimada em prol da PRODAGO, no valor de R$ 2.099,02; e 4) economia
estimada em prol da IQUEGO, no valor de R$ 622.273,93.
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. No
ano de 2016, a Procuradoria Tributária a alcançou a expressiva marca de 41.033 (quarenta e uma mil e
trinta e três) manifestações em processos judiciais e administrativos, dentre os quais se destacam:1)
Participação no GPROT: 1.a) participação nas reuniões ordinárias mensais para discussão de temas de
interesse da Secretaria de Estado de Fazenda/Superintendência da Receita, Procuradoria-Geral do
Estado/Procuradoria Tributária, Secretaria de Estado de Segurança Pública/Delegacia de Crimes Contra a
Ordem Tributária, Secretaria de Estado do Planejamento/Superintendência Central de Tecnologia da
Informação; 1.b) Assunção da Presidência do GPROT; 2) Assinatura do Termo de Cooperação Técnica
PGE/SEFAZ visando ao incremento da recuperação de créditos inscritos na dívida ativa ajuizados; 3)
Assunção da Coordenação da Força Tarefa constituída pela Portaria nº 635/2016-GAB; 4) Participação do
Procurador-Chefe da especializada, Dr. Francisco Florentino de Sousa Neto, na qualidade de presidente
ad hoc do Colégio Nacional de Procuradores Fiscais dos Estados e do Distrito Federal, no VII Encontro
Nacional de Procuradorias Fiscais, ocorrido em Vitória ? ES, no dia 12/01/2016, com ênfase no tema
inerente a ?Securitização dos Créditos das Fazendas Públicas?; 5)  Acompanhamento das execuções
fiscais, totalizando
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49.934 (quarenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro) certidões de inscrição na dívida ativa ? CDA's
em execução fiscal; 6) Ajuizamento de novas execuções fiscais, com valores acima de 500 mil reais,
implicando num total de R$4.078.000.000,00 a serem recebidos, e 7) Participação efetiva no ?Mutirão de
Negociação Fiscal?, ocorrido entre os dias 28 de novembro a 16 de dezembro de 2016, com a designação
de 260 (duzentos e sessenta) audiências de conciliação nos processos de execução fiscal, com os
seguintes resultados: a) R$ 39.902.437,99 em pagamentos à vista e pagamentos da primeira parcela (ref.
aos créditos com pagamento parcelados); b) R$ 154.556.337,20 em créditos parcelados; 8 ? Ações
administrativas e judiciais conforme anexo. Ao longo do ano de 2016, vários resultados expressivos
foram obtidos junto ao Poder Judiciário em razão da autuação da Ptr, com destaque para: a) atuação
estratégica perante o TJGO acerca da discussão sobre a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do
ICMS sobre energia elétrica, gerando as primeiras decisões favoráveis ao Estado de Goiás (Ag. Inst.
5290819.29.2016, Ag Inst. 527134.05.2016, Ag. Inst. 5144642.96, Ag. Inst. 5273852.06.2016). De
acordo com estudos da Secretaria de Estado de Fazenda o êxito dos contribuintes poderá diminuir a
arrecadação mensal em 43 milhões de reais; b) atuação estratégica perante o TJGO acerca das demandas
postas por vários municípios goianos acerca da repartição da receita tributária inerente aos ICMS
beneficiado pelo FOMENTAR/PRODUZIR, a partir da recente decisão do STF no RE 705.423/SE,
aguardando publicação do acórdão, que modificou entendimento anterior veiculado no RE 572.762/SC. O
TJGO tem suspendido os julgamentos até a publicação do acórdão no RE 705.423/SE. De acordo com a
Secretaria de Estado de Fazenda o êxito dos municípios poderá redundar na constituição de uma
obrigação estimada de 2 bilhões de reais; c) atuação estratégica perante o TJGO sobre a edição de
súmulas em matéria tributária (Propostas da Súmulas nºs 42, 43 e 44); d) atuação, com sucesso, nas
demandas judiciais dos servidores públicos, que reclamam a restituição do imposto de renda incidente
sobre o terço constitucional de férias, implicando numa economia de R$ 1.470.933,30, e e) outras ações,
de natureza diversas, propostas pelo Expresso São Luiz, Companhia Ultragaz S/A, Petróleo Brasileiro
S/A, Cia Thermas do Rio Quente S/A, etc., em que o Estado de Goiás obteve sucesso, implicando na
manutenção de créditos tributários da ordem de R$ 3.266.000,00.
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 melhorias 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
2016, restou completada a instalação de todas as Procuradorias Regionais em funcionamento nos
Municípios de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Formosa, Goianésia, Goiás, Itumbiara, Jataí,
Luziânia, Morrinhos, Porangatu e Rio Verde, que atendem, além das comarcas que lhes dão nome, outras
91 (noventa e uma) comarcas. A Procuradoria Regional de Rialma foi absorvida pela Regional de
Goianésia e foi criada e instalada a Regional de Aparecida de Goiânia. Os dados colhidos junto ao
Sistema de Controle de Processos da PGE (SICOP) indicam que as Procuradorias Regionais atingiram,
em conjunto, a quantidade de 35.862 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e duas) manifestações em
processos judiciais e administrativos, com destaque na otimização do ajuizamento e cobrança dos créditos
inscritos na dívida ativa e participação no ?Mutirão de Negociação Fiscal?, ocorrido entre os dias 28 de
novembro a 16 de dezembro de 2016.
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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 2016, 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: 517 (quinhentos e dezessete) empenhos no Programa de Ação de Apoio
Administrativo, totalizando o montante de R$82.540.273,56 (oitenta e dois milhões, quinhentos e
quarenta mil, duzentos e setenta três reais e cinquenta e seis centavos), cujos empenhos foram liquidados
na dotação do elemento de despesa 01 de Pessoal e Encargos Sociais, na dotação do Grupo de Natureza
de Despesa 03, Outras Despesas Correntes e Ação Encargos Judiciários, e na dotação de natureza de
despesa 04, Investimentos. Dentre as outras atividades inerentes a esta Coordenação, há que se destacar:
i)  prestações de contas mensais de despesas orçamentárias e financeiras realizadas pela PGE,
encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado nos termos de sua resolução normativa; ii) Controle
Bancário, contendo o movimento mensal orçamentário e financeiro do Órgão, encaminhado a Secretaria
da Fazenda; iii) Demonstrativo mensal do endividamento do Estado, referente a Procuradoria-Geral do
Estado, demonstrando as dívidas abrangidas com as obrigações de encargos sociais, fornecedores e outras
obrigações; iv) elaboração da proposta do orçamento anual setorial da Procuradoria-Geral, bem como do
Plano Plurianual (2016-2019), realizadas em parceria com a Gerência Especial de Planejamento.
Na Unidade Orçamentária vinculada 1451- Fundo de Manutenção e Reaparelhamento da PGE -
FUNPROGE, registramos a existência de 18 (dezoito) empenhos no Grupo de Natureza 03 (outras
despesas correntes), no montante de R$ 219.351,20 (duzentos e dezenove mil, trezentos e cinquenta e um
reais e vinte centavos). A Coordenação de Planejamento empreendeu: i) a coordenação da elaboração da
proposta do orçamento anual 2017 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)
a coordenação do Plano de Melhoria da Gestão - Projeto Raio ?X? 2ª etapa, e consequente implantação de
melhorias através de ações estratégicas estabelecidas e, por fim, iv) a coordenação e acompanhamento do
Acordo de Resultados. As ações estratégicas estabelecidas 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... <Comprimento do texto maior do que o permitido para o Excel>

Os instrumentos de planejamento utilizados foram o Plano de atuação da Procuradoria-Geral do Estado
no quadriênio 2015-8, além do PPA/LOA, que restaram consubstanciados em algumas ações estratégicas
estabelecidas em parceria com a SEGPLAN, através da Superintendência de Modernização Institucional,
no desenvolvimento do Projeto Raio "X" da gestão 2ª etapa. As ações estratégicas estabelecidas 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

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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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.

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 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).
Atinente ao escopo definido no Plano de ação da PGE, para o quadriênio 2015-8, especialmente sobre o
Programa "Inova PGE", relatamos que os indicadores de desempenho e metas, atingiram os seguintes
resultados: 1) Indicador - Porcentual de implantação do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Processos ? meta de 50% atingida integralmente, tendo em vista que o sistema SICOP (Sistema de
Controle de Processos) da PGE foi evoluído a fim de permitir a anexação de peças eletrônicas nos
processos distribuídos aos procuradores, considerando-se, para tanto, que o sistema SICOP corresponde
ao SGEP citado no plano de ação; 2) Indicador - Porcentual dos processos tramitados eletronicamente ? a
meta era 25% e alcançou-se 15%, tendo em vista que tanto o Sistema SICOP quanto o Sistema SEI,
gerido pela SEGPLAN, ainda não atingiram completamente esta competência.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-
GERAL DO ESTADO - FUNPROGE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1400 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

AÇÃO: 2112 - DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas no ano de 2016, cerca de 15 capacitações de Procuradores do Estado. No apoio a
infraestrutura dos
Procuradores, foram feitos novos investimentos na melhoria do parque tecnológico e mobiliário, além do
acervo da biblioteca, através de periódicos, revista de direito nos meios impressos e virtual, ampliando a
acesso a informação.

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

1401 - GABINETE DO PROCURADOR-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1400 PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

AÇÃO: 3126 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DA PGE

U.O.:

REALIZAÇÕES

A previsão de execução da construção da nova sede da PGE para o ano de 2016, conforme meta física
estabelecida, foi de 34% (trinta e quatro) por cento, não ocorrendo nenhuma execução até a presente data.

13/02/201724



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

INSTITUCIONAL

Dr. Adauto Barbosa Júnior e Dr.André da Silva Goes

1. Gestor

2. Visão 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.

2.1 Objetivo Institucional

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 2016, as
instruções normativas de número 31 ao 37, definindo as normas de procedimentos internos.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Controladoria-Geral do Estado - CGE-GO implementou ao longo de 2016 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, 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.

Ao longo do ano, os técnicos da CGE-GO foram capacitados 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.

Até maio deste ano, todos os órgãos/unidades do Estado encaminhavam os processos licitatórios para
análise prévia, cujos valores fossem superiores a R$ 500 mil. A Lei 19.265/2016, que alterou a Lei
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 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

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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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, 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. De maio a novembro deste ano, a CGE emitiu
221 Ordens de Serviços, muitas concluídas e outras em andamento. 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, que já eram utilizadas na CGE-GO, ganharam reforço com a
implementação do Observatório da Despesa Pública, uma ferramenta desenvolvida pela então
Controladoria-Geral da União, hoje 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 2016, 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.

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 2016, 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. Foram 1.508 análises de processos de despesas acima de R$ 2 milhões; 380 análises
de processos licitatórios, adesões a atas de registro de preços e dispensas/inexigibilidades com valor
acima de R$ 2 milhões; 34 análise de conformidade em processos de tomada de contas especial,
inspeções in loco de vários trechos rodoviários e outras obras públicas e muitas outras atividades.

Goiás posicionou-se neste ano de 2016 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 (antiga Controladoria-
Geral da União) e o Ministério
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Público Federal. Esse resultado decorre da determinação do governador Marconi Perillo, 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.

No Ranking de Transparência Pública (Escala Brasil Transparente) realizado pela então Controladoria-
Geral da União (hoje Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União), o
Estado de Goiás conquistou a primeira posição, obtendo a nota máxima (dez), situando-se, portanto, no
grupo dos Estados mais transparentes do Brasil. O trabalho avaliou 1.613 entes federativos, incluindo
todos os 26 Estados e suas capitais, o Distrito Federal e municípios de todas as regiões brasileiras.

Outro ranking de grande relevância, com abrangência nacional, foi realizado pelo Ministério Público
Federal e, mais uma vez, Goiás notabilizou-se em transparência, alcançando o segundo lugar, com nota
9,80. Os resultados foram divulgados em junho de 2016, com avaliação dos portais de transparência de
todos os Estados e de 5.567 municípios brasileiros, dentre eles as capitais. O critério de avaliação do MPF
se baseou em questionário desenvolvido pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de
Dinheiro (Enccla), que selecionou as principais exigências legais e itens classificados como boas práticas
de gestão pública. A análise mensurou o grau de cumprimento de leis referentes à transparência no Brasil,
numa escala que vai de zero a dez.

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. De janeiro a dezembro deste ano, o
Portal da Transparência registrou por volta de 350 mil acessos de usuários. 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 a-cesso 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,
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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. Tanto que, de janeiro a
dezembro deste ano, o Sistema de Gestão de Ouvidoria da CGE-GO registrou por volta de 4.800 pedidos
de dados com base na LAI.

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 dois 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.

Outro marco foi a criação do Assistente Virtual (ATV), que em linguagem coloquial, com emulação
humana, acata perguntas dos interessados e oferta respostas utilizando dados disponíveis no próprio
portal. 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. Relatórios apresentados com gráficos e tabelas. Os dados originados
nos sistemas corporativos estatais são apresentados em tempo real, 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 lay-out do Portal da Transparência, incluindo a inserção de
novos conteúdos e modernas ferramentas de usabilidade. Deverá ser disponibilizado nos primeiros meses
de 2017.

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. Os dados sobre
benefícios sociais e econômicos estão em
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fase de preparação pela CGE-GO em parceria com a Segplan e com os órgãos/unidades que
operacionalizam esses programas, para disponibilização em breve. São informações sobre programas
como Bolsa Universitária, Cheque Mais Moradia, Renda Cidadã, Passe Livre Estudantil e ainda linhas de
crédito do Banco do Povo e da Agência de Fomento. A meta é estimular ainda mais os cidadãos para o
exercício do controle social.

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 do Governo Junto de Você, totalizaram
aproximadamente 40 mil até dezembro de 2016. Desses, 750 (2%) são manifestações em andamento e as
demais já se encontram finalizadas. A Ação Ouvidor Voluntário, em virtude da escassez de recursos
financeiros, estrutura e pessoal, fora cancelada, não apresentando nenhum resultado.

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.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

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, entre outros.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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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; pelo aplicativo para smartphone, Vapt Vupt
Virtual e também na Ouvidoria Digital, baixando o Aplicativo (APP) no Google Play - Android,
digitando CGE-GO. Vale ressaltar que de ano de 2016, o Sistema de Gestão de Ouvidoria realizou
aproximadamente 35 mil atendimentos.

1550 - FUNDO ESPECIAL DE FOMENTO À TRANSPARÊNCIA E COMBATE À
CORRUPÇÃO - FUNCCOT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2034 - APLICAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO

U.O.:

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.

O decreto regulamentador do processo administrativo de responsabilização previsto na Lei Estadual nº
18.672/2014 encontra-se em fase de análise na Secretaria de Estado da Casa Civil.

Por fim, enfatizamos que foi proferida para os servidores da Controladoria-Geral de Estado palestra sobre
a Lei Estadual nº 18.672/2014.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2035 - CGE - ORIENTA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Durante o exercício de 2016, foram realizadas diversas capacitações dos servidores da
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CGE.

Enfatizamos que durante o exercício foi nomeado um servidor da CGE para participar do processo
seletivo de seleção de Instrutores Internos para o Programa de Capacitação da Escola de Governo
Henrique Santillo, Edital nº 004/2016/GTPC-SUPEG, com o propósito de se habilitar para ministrar o
curso "Instrução Processual de Licitações - Orientações do Controle Interno para a correta instrução
processual em procedimentos licitatórios", no período de 12/04/2016 a 01/07/2016.

Após a habilitação, e antes de iniciar os cursos, os instrutores selecionados foram convocados pela Escola
de Governo do Estado de Goiás, no período de 03/10/2016 a 07/10/2016, para realizar o curso
"Metodologia e Didática para Instrutores Internos", com carga horária de 20 horas.

Essa atividade realizada foi uma ação preparatória e essencial para que a Controladoria possa ministrar
cursos, palestras e orientações via Escola de Governo, com o propósito de utilizar sua infraestrutura,
metodologia e experiência na área da docência e didática do ensino profissionalizante.

Considerando que a formação profissional do servidor designado finalizou somente em outubro de 2016 e
que a Escola de Governo já tinha concluído seu calendário de cursos até dezembro de 2016, está se
empenhando para incluir no calendário de 2017 em diante a realização de cursos e orientações da
Controladoria relativo á "Instrução Processual de Licitações - Orientações do Controle Interno para a
correta instrução processual em procedimentos licitatórios".

Ainda em 2016, foi realizado o treinamento de 30 servidores de 14 órgãos/entidades, para
desempenharem a função de interlocutores, utilizando o Sistema de Gestão de Ouvidoria - SGOe.

Em 04/05/16, no 9º andar do PPLT, houve a apresentação da Instrução Normativa 32/16 - CGE-GO, com
novos procedimentos para a atividade de ouvidoria no Poder Executivo estadual, com a presença de 80
servidores de 38 órgãos/entidades.

Por fim, em virtude do 3º Ciclo de Avaliação da Escala Brasil Transparente - EBT, promovido pelo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, esta Superintendência da
Ouvidoria-Geral do Estado realizou reuniões com 72 servidores de 36 órgãos/entidades para orientar
sobre os procedimentos adequados no tratamento de Pedidos de Acesso à Informação amparados pelas
Leis 12.527/11 e 18.025/13.

Outras atividades desenvolvidas:

Realização de cursos de Mapeamento de Riscos de Corrupção para servidores;
Palestra na Faculdade Alfredo Nasser sobre controle social;
Participação em Seminário na UFG sobre transparência;
Palestra sobre a LAI na UFG;
Palestra no CRC sobre transparência e outra no TCE;
Palestra na SEFAZ sobre LAI.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2036 - FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TRILHAS ELETRÔNICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Durante o exercício de 2016 foram instauradas 44 ordens de serviços para a realização de procedimentos
de apuração/trilhas no âmbito dos órgãos/entidades. As trilhas desenvolvidas foram as seguintes:

1) Acumulação de cargos - Indícios de 1.838 (mil, oitocentos e trinta e oito) casos de acumulação ilegal
de cargos públicos, envolvendo vínculos com a Administração Estadual e Municipal de Goiás, tendo
como referência a competência janeiro/2014;
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2) Óbitos - Indícios de 112 (cento e doze) servidores falecidos recebendo remuneração;
3) Dedicação Exclusiva - Indícios de 6 (seis) professores da UEG com dedicação exclusiva recebendo
outra remuneração na administração direta .
4) Diárias - Indícios de servidores percebendo irregularmente diárias no Estado de Goiás.

As inspeções foram instauradas no âmbito de cada órgão/entidade envolvidos para apuração e análise das
justificativas apresentadas.

Principais trilhas desenvolvidas por meio do Observatório da Despesa Pública:

1) Quantidade de licitações e valores adjudicados por modalidade, para cada órgão e para o Estado:
Identificar a concentração de licitações e o valor total adjudicado em determinada modalidade

2) Concentração de fornecedor por órgão:
Identificar a concentração de fornecedores por órgão, com o intuito de verificar a existência de vício de
fornecedores num determinado órgão.

3) Concentração de fornecedor no Estado:
Identificar a concentração de fornecedores no Estado, com o intuito de verificar a existência de vício de
fornecedores no Estado.

4) Duplicidade de Objetos(produto no compras):
Identificar a existência de compras realizadas em duplicidade num mesmo órgão, indicando a falta de
planejamento do órgão ou mesmo a contratação de um serviço/obra duplamente.

5) Fracionamento de Despesa:
O objetivo é verificar a ocorrência de fuga de modalidade.

6) Vínculo societário entre licitantes:
Identificar ligações societárias entre os participantes da licitação.

7) Licitações com empresas inidôneas, ou suspensas ou inativas ou baixadas:
Identificar a existência de licitações nas quais as vencedoras do processo licitatório estavam com situação
irregular, indicando a impossibilidade de contratação da empresa.

8) Licitações com empresas recém criadas:
Identificar as licitações em que as vencedoras foram empresas recém criadas.

9) Empresa contratada cujo sócio é empregado/servidor do Estado:
Identificar as licitações em que as vencedoras foram empresas cujos sócios são empregados/servidores do
Estado.

10) Pregões com os mesmos participantes (alternância entre vencedores).

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2037 - MAPEAMENTO DE RISCO DE CORRUPÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Mapeamento de Riscos de Corrupção objetiva mapear os processos organizacionais com caráter
estritamente preventivo para funcionar como ferramenta capaz de evidenciar, eliminar e/ou reduzir
situações que ensejem riscos de corrupção nos fluxos de trabalho dos órgãos e entidades do Poder
Executivo estadual.

Os órgãos/entidades elaboram planos de melhoria para cada processo mapeado e concluído. Os prazos
para apresentação dos planos são maio e outubro de cada ano. O
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papel da CGE-GO é orientar e acompanhar o trabalho dos órgãos.

Em 2016, foram elaborados 02 (dois) relatórios de riscos de corrupção e 259 (duzentos e cinquenta e
nove) processos de trabalho com foco no risco de corrupção mapeado e concluído.

Destacamos que o relatório de Mapeamento de Riscos de Corrupção é semestral e que o sistema os gera
automaticamente em 31/12, que é encaminhado ao Governador em janeiro do ano seguinte.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 3015 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE CONTROLE
INTERNO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Tem-se o objetivo de aprimorar, desenvolver e implantar os Sistemas Corporativos de Gestão, a ser
utilizado em toda a Administração Pública estadual.

Foram desenvolvidas as seguintes atividades:

1) Módulo do sistema de gestão administrativo:

a) Testes diversos para homologação do Sistema Corporativo de Fundo Rotativo;
b) Implantação do Corporativo Sistema de Diárias.

2) Módulo do sistema de controle interno:

a) Módulos de auditoria governamental desenvolvido a parte de execução que se encontra em
testes/ajustes para emissão dos relatórios e conclusão do módulo;
b) Tomada de contas especial e registro de aposentadorias não iniciados;
c) Adaptação do sistema de Controle Interno para se adequar à nova metodologia de trabalho da
Controladoria Geral do Estado de Goiás;
d) Ajustes no sistema de Controle Interno para ampliar o uso do conceito de ordem de serviço para as
demais superintendências do órgão.

3) Módulo do sistema de convênio implantado:

a) Desenvolvimento do novo Sistema de Convênios:
Concluído o envio e aprovação da proposta;
Acompanhamento do cadastro das prefeituras em especial em relação às certidões;
Apresentado à Secretaria de Governo para homologação;
Organizado treinamento com a Secretaria de Governo.

4) Sistema de gestão de trilhas:

Análise, projeto e desenvolvimento de:

a) Módulo de alimentação automática do sistema;
b) Módulo de gestão do fluxo das trilhas pelos administradores do sistema;
c) Módulo de homologação das trilhas pelos gestores do sistema;
d) Módulo de análise e justifica das trilhas pelos analistas do sistema;
e) Módulo de auditoria das trilhas pelos auditores da CGE;
f) Módulo gerador automático de relatório para todas as tabelas do sistema;
g) Módulo gerador automática de planilhas do Excel para todas as tabelas do sistema;
h) Módulo de gestão de usuários e permissões de acesso.

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

O ano de 2016 foi marcado por uma série de providências que culminaram com
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resultados muito positivos em relação à transparência governamental. Tanto que Goiás hoje é destaque
nacional, por ter se posicionado na primeira e na segunda posição em dois dos principais rankings de
transparência realizados no País. Um deles é a Escala Brasil Transparente, elaborado pela antiga
Controladoria-Geral da União (hoje Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da
União), em que Goiás ficou em primeiro lugar entre os Estados mais transparentes do Brasil, com nota
10. O outro ranking, de grande relevância, foi realizado pelo Ministério Público Federal (MPF), no qual
Goiás notabilizou-se em transparência, alcançando o segundo lugar entre os Estados, com nota 9,80. O
levantamento avaliou todos os Estados, o Distrito Federal e 5.567 municípios brasileiros.

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. Com relação às ferramentas novas de busca e obtenção de
dados, o principal destaque foi à implementação do Assistente Virtual (ATV), medida pioneira adotada
no serviço público brasileiro, que tem a funcionalidade de responder perguntas diretas dos cidadãos,
utilizando a base de dados do Portal da Transparência. Os avatares inseridos no Transparência Goiás e no
site da Controladoria-Geral do Estado, utilizam linguagem coloquial, com emulação humana, 24 horas
por dia. Mesmo sendo um sistema eletrônico, buscou-se humanizar o diálogo do avatar com o usuário.
Modelo semelhante ao da CGE já está em funcionamento no Detran e na Secretaria da Saúde, com foco
na oferta de serviços aos cidadãos.

Vale destacar também a ferramenta Adote uma Obra, desenvolvida com a parceria da Agetop, em que o
cidadão pode acompanhar e fiscalizar obras executa-das 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. Este ano, em parceria com a
Organização das Voluntárias de Goiás, a CGE iniciou um trabalho de capacitação de estudantes
universitários beneficiados pelo Programa Bolsa Universitária em ações de controle social.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2040 - ATENDENTE VIRTUAL PARA O CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ferramenta pioneira adotada no serviço público brasileiro, o Assistente Virtual tem a funcionalidade de
responder perguntas diretas dos cidadãos, utilizando a base de dados do Portal da Transparência. Os
avatares inseridos no Transparência Goiás e no site da Controladoria-Geral do Estado utilizam linguagem
coloquial, com emulação humana, 24 horas por dia. O uso das caixas de diálogo é muito simples e
prático. Lançado no fim de março e implementado a partir de abril, o ATV recebeu e respondeu até
dezembro aproximadamente um total de 5 mil perguntas dos cidadãos com 100% de assertividade.
Atualmente, o sistema está em funcionamento também na Secretaria da Saúde e no Detran, voltado
principalmente para informações sobre serviços prestados por tais órgãos.

O Assistente Virtual foi implantado em abril de 2016.

Principais atividades desenvolvidas pelo avatar na CGE:

a) Apoio na configuração das duas bases de dados do atendente virtual: Portal da
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Transparência e site institucional da Controladoria Geral do Estado de Goiás;

b) Implantação do script do atendente nos dois sites contratados, bem como nos painéis de relatórios da
Transparência;

c) Apoio na implementação dos formulários customizados de solicitação de dados;

d) Desenvolvimento de metodologia interna de acompanhamento e controle dos atendimentos;

e) Integração do Atendente Virtual com o formulário Pedidos de Informação (Ouvidoria);

f) Envio direto das manifestações submetidas na Ouvidoria Geral para email de controle do Atendente
Virtual visando alimentação automática da base do ATV.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2041  -  IMPLANTAÇÃO E/OU APRIMORAMENTO DE CANAIS DE
TRANSPARÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram trabalhados durante o ano os requisitos da legislação de transparência e das avaliações externas de
forma a contemplar todos os requisitos no Portal da Transparência, porém alguns itens dependem de
terceiros, como a divulgação de passagens e patrimônio imóvel, que nos impedem de concluir o ano com
100% da meta atendida.

Está sendo desenvolvido novo Portal da Transparência, mais acessível e moderno, atendendo a legislação
de transparência e aos requisitos avaliados externamente, para lançamento até fevereiro de 2017.

Também foram estabelecidos os critérios para a padronização e iniciou-se trabalho em parceira com a
Secretaria da Saúde com o objetivo de implantar um padrão de site de acesso à informação nas entidades
privadas sem fins lucrativos.

Destaque-se que o trabalho de definição dos itens e padronização dos sites de acesso a informação dos
órgãos e entidades foi realizado 100%, inclusive com desenvolvimento de metodologia própria pela CGE
e disponibilizada a todos os órgãos.

1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2042 - OUVIDORIA SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

As principais atividades desenvolvidas no Sistema de Informação Adote uma Obra implantado nos órgãos
que realizam obras foram:

a) Análise e especificação de melhorias no layout do Painel do Adote Uma Obra;
b) Análise e especificação de agregação de novas informações no detalhamento das obras;
c) Análise e especificação de módulo de manutenção de obras para ser disponibilizado aos órgãos;
d) Proporcionar maior destaque para esta funcionalidade no Portal da Transparência;
e) O Sistema de informação Adote um Obra foi 100% implantado na Agetop, órgão que tem o maior
volume de obras no Estado, e encontra-se em fase de implantação na Secretaria da Saúde. A proposta é
que ele seja implantado em todos os órgãos que realizam obras.
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1600 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

INSTITUCIONAL

Adailton Florentino do Nascimento - Coronel PM

1. Gestor

2. Visão 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.

2.1 Objetivo Institucional

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

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

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.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

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.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

INSTITUCIONAL

Tayrone Di Martino

1. Gestor

2. Visão Institucional

Articulação política e administrativa do Governo com as esferas federal, municipal e distrital, outros
Estados, poderes ou instituições e entidades representativas da sociedade civil, bem como coordenação
das suas relações com os municípios, a gestão de convênios e acompanhamento da execução de
programas e projetos estaduais neles implantados. A promoção e o apoio ao jovem, e, ainda, a articulação
e coordenação do Programa "Governo Junto de Você", "Cartão Metrobus" e "Goiás sem Fronteiras".

2.1 Objetivo Institucional

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

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

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 a o Cartão Metrobus.
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, em 2016 a Segov realizou 11(onze) edições do programa em
municípios do interior do Estado, totalizando 50 edições realizadas com mais de 3 milhões de
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. Desde a publicação da
Lei em julho de 2015 até o presente momento já foram repassados mais de R$ 16  milhões do tesouro
estadual aos municípios goianos, contribuindo para o desenvolvimento dos mesmos.
A partir da publicação da Lei Estadual n° 9.785/85, Decreto n° 8.654/16, a Segov ficou responsável pela
organização, análise e instrução processuais, necessárias ao regular pagamento da remuneração dos
serviços de assistência judiciária prestada pelos advogados dativos. Com a lei 19.264 em 2016, que altera
a concessão de reajuste da Unidade de Honorários Dativos (UHD) paga aos advogados dativos para
R$165,25 , a Segov iniciou a estruturação de uma unidade para a Gestão dos pagamentos realizados, além
do desenvolvimento de um sistema corporativo para esta finalidade.
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 50 mil estudantes. Além disso,
estão sendo realizados estudos para a implantação do Programa Goiás Sem Fronteiras, com o objetivo de
propiciar o deslocamento e a

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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permanência dos estudantes em universidades conveniadas do exterior, assegurando o acesso ao conteúdo
necessário para uma formação idiomática e empreendedora de jovens.
Em relação ao Cartão Metrobus, por meio do qual é concedido desconto de 50% na tarifa aos usuários do
Sistema Metropolitano Anhanguera ? SMA, que compreende além do Eixo Anhanguera e suas extensões,
também as Linhas Alimentadoras nele integradas, a Segov já realizou o cadastro de 43089 beneficiados.
À Segov foi designada a tarefa de centralizar a admissão de estagiários em todos os órgãos do Estado.
Desde 2015 até a presente data, mesmo com a publicação do decreto de contenção de despesas,
permitindo a contratação de estagiários somente em substituição, a Segov encaminhou para contratação
aproximadamente 3000 estudantes de diversos cursos para os órgãos da Administração Executiva
Estadual, para complementar sua formação acadêmica. Neste momento esta sendo desenvolvido o
Discipulus um sistema corporativo para controle deste processo, interligado ao RHnet.
À Secretaria também foi atribuída a tarefa de gestão das diversas demandas de agentes políticos e da
sociedade e encaminhamento para as pastas competentes. De 2015 até o momento tramitaram pela Segov
mais de 3000 ofícios, todos digitalizados.
Na área de TI, foram adquiridos mais de 100 computadores nos últimos 4 anos, além de 50 notebooks e 3
servidores para serem utilizados no programa Governo Junto de Você.
Na área de planejamento, o regulamento e o regimento interno da Segov foram elaborados e publicados, e
através da iniciativa da CGE: Mapeamento de Riscos de Corrupção, foi realizado o mapeamento de 16
processos de trabalho críticos com desenho de fluxogramas, identificação de gargalos e possibilidades de
corrupção, resultando em oportunidades de melhoria.

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 estratégicos, e elaboração dos indicadores para acompanhamento das ações estratégicas.
- Medição quantitativa e qualitativa dos atendimentos prestados nas ações "Governo Junto de Você",
"Passe Livre Estudantil", "Celebração de Convênios com Municípios" e acompanhamento de indicadores;

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- 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;
- Taxa de redução do custeio administrativo = custeio administrativo do ano atual / custeio administrativo
do ano anterior;
- Índice de encaminhamento de estagiários = número de estagiários encaminhados aos órgãos estaduais /
ano;
- Taxa de digitalização dos documentos da Segov = número de documentos digitalizados / número de
documentos que tramitam pela Segov;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1011 - PROGRAMA GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

A partir de diagnóstico e estudo de cenários realizados pela Secretaria de Governo - SEGOV, detectou-se
a dificuldade de acesso encontrada por parte da população de Goiás aos serviços públicos oferecidos pelo
Estado, principalmente a parcela mais carente e excluída dos direitos sociais, que necessita de uma maior
atenção por parte do poder público.

O Governo Junto de Você visa oportunizar o exercício da cidadania, por meio do desenvolvimento de
políticas públicas de qualidade, objetivando proporcionar oportunidades às pessoas desprovidas de
tratamento igualitário. Desta forma, foram vislumbrados mecanismos de inserção social para minorar as
desigualdades da população carente, que tanto necessita da presença do Estado para exercer seus direitos
de cidadão.

O Governo Junto de Você (GJV) é uma ação que foi idealizada de forma a disponibilizar, 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 programa descentraliza os serviços públicos para o cidadão dos
bairros da Capital e interior do Estado, contribuindo para o seu processo de transformação social e
melhoria da sua qualidade de vida.

Além de articular com os órgãos e instituições a participação, dar suporte aos mesmos durante o evento e
planejar o portfólio de serviços a serem disponibilizados, fica sob a responsabilidade da SEGOV também
a coordenação do evento. Isto envolve o planejamento e o fornecimento de toda a estrutura física,
logística e o apoio operacional aos parceiros para a adequada prestação de serviços aos cidadãos.

Para tanto, em cada evento é disponibilizada uma estrutura de tenda de aproximadamente 4 mil metros
quadrados, contendo tendas acessórias, disponibilizadas durante 4 dias, em cidades do Estado de Goiás,
selecionadas de acordo com critérios socioeconômicos e população alcançada. Em cada edição são
oferecidos gratuitamente mais de 200 serviços à população.

A responsabilidade da Segov é coordenar o evento, realizando os procedimentos licitatórios necessários,
articulando com os órgãos e instituições a participação no evento, gerindo e dando suporte aos órgãos
durante o evento, planejando o portfólio de serviços a serem disponibilizados no evento.
- Equipamentos e Links de internet;
- Transporte;
- Mídia (material gráfico e comunicação visual),
- Infra-estrutura.

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2043 - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

U.O.:

REALIZAÇÕES

Após realizado diagnóstico, foi detectada dificuldade de acesso pela parcela mais carente e excluída dos
direitos sociais nas periferias e cidades do interior. Desta forma foi criado uma ação visando a
disponibilização de uma estrutura de tenda de aproximadamente 4 mil metros quadrados, durante 4 dias,
em cidades do Estado de Goiás, onde são oferecidos gratuitamente mais de 200 serviços à população.
O objetivo é oferecer processos administrativos, distribuir mecanismos de inserção social e serviços
públicos para a população dos municípios goianos de forma gratuita. À SEGOV cabe o papel de
coordenar o evento, articular com os órgãos a participação, planejar o portfólio de serviços a serem
oferecidos;
A ação Governo Junto de Você já foi amplamente executada em diversas cidades do Estado de Goiás,
desde o ano de 2013, alcançando resultados incontestáveis: totalizou 50 edições realizadas com mais de 3
(três) milhões de atendimentos à população. Somente em 2016 foram realizados 11 eventos, contando
com uma edição especial do

13/02/201740



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

Governo Junto dos Idosos, e 2 edições do SSP Junto de Você, que juntos realizaram 551.658
atendimentos à população.

PROGRAMA: 1012 - PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

A vulnerabilidade juvenil é um fator que contribui com a precarização de oportunidades ao jovem goiano.
Especificamente, pode-se citar o orçamento pessoal limitado do estudande para custear o transporte
escolar nas grandes cidades como um fator de aumento da evasão escolar. Além disso, constata-se o baixo
acesso da juventude do Estado a programas de intercâmbio acadêmico e cultural. Todos esses
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fatores condicionam a execução de um programa de apoio e promoção da juventude do Estado de Goiás.

Desta forma, o programa visa mitigar as vulnerabilidades, as desigualdades e a falta de oportunidades
encontradas pelo jovem em nossa sociedade, beneficiando, capacitando e valorizando a juventude.
Procura, ainda, fomentar a cidadania participativa e efetiva dos jovens no meio em que estão inseridos,
oportunizar mecanismos de saída das zonas de vulnerabilidade, bem como otimizar políticas que reduzam
os seus indicadores. Como objetivos especificos, o programa visa continuar proporcionando a gratuidade
do transporte coletivo a todos os jovens estudantes da Região Metropolitana de Goiânia e ampliá-la para
outras grandes cidades do Estado, e propiciar o acesso dos estudantes a universidades conveniadas do
exterior, visando uma formação idiomática e empreendedora.

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2044 - GOIÁS SEM FRONTEIRAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação busca realizar processo seletivo acadêmico para a concessão de 175 (cento e setenta e cinco)
bolsas de estudos em curso internacional de curta duração nos Estados Unidos da América a estudantes
do Ensino Médio de escolas públicas do Estado de Goiás.
Seu objetivo é fomentar o acesso de estudantes de escolas públicas aos níveis mais elevados do ensino,
pesquisa e inovação, bem como para a geração do consequente fortalecimento intelectual, cultural,
criativo e profissional.
Atualmente estão sendo realizados estudos para realização de processo seletivo, que contará com as
seguintes etapas: Seleção, Entrega de Documentação e Curso Preparatório
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2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2045 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação proporciona a gratuidade do transporte coletivo a todos os jovens estudantes da Região
Metropolitana de Goiânia e ampliá-la para outras grandes cidades do Estado objetivando reduzir a evasão
escolar.
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1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2046 - VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

O programa visa mitigar as vulnerabilidades, as desigualdades e a falta de oportunidades encontradas pelo
jovem em nossa sociedade, beneficiando, capacitando e valorizando a juventude. Procura, ainda,
fomentar a cidadania participativa e efetiva dos jovens no meio em que estão inseridos, oportunizar
mecanismos de saída das zonas de vulnerabilidade, bem como otimizar políticas que reduzam os seus
indicadores.

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2209 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

U.O.:

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
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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. Caso não esteja, a SEGOV recupera o valor repassado, e destina este
montante à celebração de novos convênios, atitude que visa a economia e a efetividade das políticas
públicas.

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2367 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS (EMENDAS
SANCIONADAS)

U.O.:
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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. Caso não esteja, a SEGOV recupera
o valor repassado, e destina este montante à celebração de novos convênios, atitude que visa a economia e
a efetividade das políticas públicas.

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE
URBANA

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2232 - CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

É uma ação que proporciona 50% do preço da tarifa no Sistema Metropolitano Anhanguera a todos os
cadastrados, no ano de 2016 foi realizado o cadastramento de 43.089 beneficiados.
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PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2286 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016 não foram repassados recursos à entidades privadas pois, com a entrada em vigência da
13.019/2014, as exigências para celebração de convênios ficaram mais rígidas, e as entidades ainda não
conseguiram estar aptas a receberem os recursos.

1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 SECRETARIA DO GOVERNO

AÇÃO: 2365 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (EMENDAS
SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016 não foram repassados recursos à entidades privadas pois, com a entrada em vigência da
13.019/2014, as exigências para celebração de convênios ficaram mais rígidas, e as entidades ainda não
conseguiram estar aptas a receberem os recursos.
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2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

INSTITUCIONAL

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira

1. Gestor

2. Visão Institucional

Coordenar as políticas públicas e ações de governo e promover ações conjuntas das três áreas de atuação,
Educação Cultura e Esporte. Garantir a Educação Básica pública de qualidade para todos, por meio da
coordenação das ações educacionais que visam consolidar a universalização do acesso, Preservar o
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, difundir a cultura e promover, incentivar, apoiar e
desenvolver o esporte na sociedade.

2.1 Objetivo Institucional

Lei n° 13.666, 03/08/2000
Lei n° 14.308, 12/11/2002
Lei n° 14.546, 30/09/2003
Lei nº 17.257, 25/01/2011
Decreto n° 7.286, 08/04/2011
Lei n° 17.367, 11/07/2011
Lei n° 17.469, 03/11/2011
Decreto nº 7.634, 05/06/2012
Lei n° 17.854, 10/12/2012
Lei n° 17.920, 27/12/2012
Lei nº 18.513, 09/06/2014
Lei n° 18.687, 03/12/2014
Lei n° 18.746, 29/12/2014
Lei n° 15.633, 30/03/2006
Decreto n° 7.610, 07/05/2012
Lei n° 17.319, 20/06/2011
Decreto n° 7.578, 20/03/2012
Lei n° 19.071, 22/10/2015.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), em 2016, executou intensas atividades
nas três áreas, confirmando que a junção delas, em 2015, tem se mostrado, efetivamente, como uma
decisão acertada do governo estadual. Destaques:

Além do bom desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a rede pública
estadual de ensino terá, em 2017, um inovador projeto de gestão compartilhada com as Organizações
Sociais. Já no início do ano, 23 escolas ligadas à Subsecretaria Regional de Anápolis terão a OS Gestão
Transparência e Resgate Social (ou Grupo Tático de Resgate), atuando na administração.

Na área de infraestrutura física, escolas e quadras esportivas estão sendo construídas e unidades já
existentes estão sendo reformadas e novas unidades estão sendo construídas, com investimentos em torno
de R$ 192 milhões, sendo parte destes recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE).

Em 2016, os festivais culturais promovidos pela Seduce ( Fica, Canto da Primavera e Teatro Nacional de
Porangatu - TeNpo) foram realizados de forma grandiosa. Também, com o montante de R$ 27 milhões e
150 mil, o Fundo de Arte e Cultura (FAC) está financiando 270 projetos em todo o estado,
democratizando o acesso aos bens culturais e fomentando ações de cidadania. Atualmente Goiás é um dos
cinco maiores do país no fomento à cultura.

No Esporte, além do apoio à participação de atletas em importantes competições dentro e fora do país, a
Seduce realizou, em julho, o 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, reunindo atletas de 16
países. O Pró-Atleta ( Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento), incentivo criado para beneficiar
atletas de forma

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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individual,  ofertou 600 bolsas. Nas escolas, os Jogos Estudantis, nas fases regional e estadual e na etapa
nacional, tiveram a participação de mais 15 mil estudantes atletas.

3.1.1 Educação
Implantação do Goiás 360 tornou a gestão pública mais transparente, ágil e eficiente. Investimentos na
rede física, equipamentos e formação dos profissionais garantiram melhorias na qualidade do ensino e
trouxeram avanços na aprendizagem dos alunos
Os investimentos contribuíram para os bons resultados das avaliações de conhecimentos como o Ideb,
divulgados em setembro de 2016. Mais uma vez, o ensino público estadual figura com destaque no grupo
das quatro unidades da Federação que cumpriram as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação
(MEC) para o Ensino Médio.

Com nota 3.8, o Ensino Médio garantiu a Goiás a segunda posição no ranking nacional. Avanços também
foram sentidos na segunda fase do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), que passou da segunda posição
(2013) para o primeiro lugar no país no Ideb 2015, com nota 4.7. Nesse nível de ensino, a rede estadual
superou a meta estabelecida para o Fundamental 2, que era de 4.5.

Com o Goiás 360 reforçamos a integração entre todos os departamentos da Seduce, as 1.150 escolas da
rede e as 40 subsecretarias regionais em todo o Estado. A plataforma digital, composta por vários
softwares, também tornou a gestão mais transparente ao colocar à disposição dos pais de alunos, alunos,
professores, gestores, demais profissionais da Seduce e a comunidade em geral, uma gama de
informações, em tempo real, nas áreas de educação, cultura e esporte.

Por sua inovação e praticidade, o Goiás 360 se tornou um case de sucesso dentro e fora do país, sendo um
exemplo de solução tecnológica educacional elogiada em São Paulo, Distrito Federal, Amazonas e até no
México. Em Manaus, por exemplo, a plataforma Cidadão Participativo - Mapa Cidadão, que integra o
Goiás 360, foi um dos destaques do Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (Prêmio e-Gov), que a
selecionou entre 147 projetos.

Também com o propósito de avançar ainda mais na qualidade do ensino e consequentemente na melhoria
da aprendizagem, a Seduce também fez grandes investimentos na rede física, com a destinação de R$ 192
milhões para construção, reforma e manutenção das escolas, incluindo a construção de quadras esportivas
e cobertura de quadras já existentes (R$ 4,2 milhões).

Além disso, recursos também foram direcionados à renovação dos equipamentos de tecnologia e
informática (1.030 computadores/R$ 22 milhões), aquisição de novos veículos (caminhonetes Marruá/R$
716 mil), 26.369 jogos escolares (mesas e cadeiras/R$ 4,8 milhões), salas  modulares climatizadas (R$
3,7 milhões) e 50 ônibus para transporte escolar, no valor de R$ 9,32 milhões.

Para ampliar o atendimento na rede e garantir vagas para atender toda a demanda do Ensino Fundamental
e Médio, estão em construção 29 novas escolas padrão século XXI, com previsão de entrega no próximo
ano. Foram investidos R$ 110 milhões, em parceria com o FNDE.

3.1.2 Cultura
Com suas leis de incentivo, promoção de festivais de música e cinema e manutenção de espaços públicos
de cultura e lazer, Goiás está entre os cinco que mais investem no setor no Brasil

Na Cultura, Juntos, o Programa Estadual de Incentivo à Cultura (Lei Goyazes) e o Fundo de Arte e
Cultura (FAC) destinaram cerca de R$ 32 milhões para fomento de projetos culturais nas áreas de música,
cinema, literatura, teatro, entre outras.
Só por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), a Seduce direcionou R$ 27,1 milhões para 270 projetos
de Goiânia e interior do Estado, contemplando artistas de 33 municípios diferentes. Muitos projetos
passam por mais de uma cidade e, por isso, a previsão é que cerca de 100 cidades goianas recebam
eventos patrocinados pelo FAC.

Os investimentos direcionados à cultura, ao longo do ano, colocaram Goiás entre os
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cinco maiores Estados do país que mais investem no fomento do setor. Para 2017, o Fundo de Arte e
Cultura já tem garantidos R$ 34,1 milhões.

Com a Lei Goyazes serão destinados R$ 6 milhões para incentivo a projetos artísticos e culturais. Em
2016, o Programa Estadual de Incentivo à Cultura distribuiu cerca de R$ 5,5 milhões para 155 projetos
culturais em Goiânia, região metropolitana e cidades do interior.

Investimentos, por meio da Seduce, permitiram, também, uma organização primorosa para eventos
artísticos já tradicionais, como o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA),  o Canto
da Primavera e a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu (TeNpo). As edições desse ano foram
marcadas pela robustez das programações e pelo grande sucesso de público. Em agosto, o 18º Fica atraiu
mais de 30 mil pessoas à Cidade de Goiás e, em outubro, o Canto levou cerca de 25 mil pessoas até a
histórica Pirenópolis, já o TeNpo mobilizou um público de 3,5 mil pessoas em Porangatu, no norte do
estado.

Os espaços culturais da Capital sob a gestão da Seduce -Teatro Goiânia, Vila Cultural e Centro Cultural
Martim Cererê - reservaram excelentes opções ao público, com a apresentação de peças de teatro,
festivais de música, exposições de arte e diversos eventos multiculturais.
Tido hoje como um dos principais espaços públicos de cultura e lazer do Estado, o Centro Cultural Oscar
Niemeyer (CCON) sediou 25 eventos artísticos diferentes e recebeu um público médio semanal de 2 mil
visitantes. Número que se eleva para 5 mil nas férias escolares.

Na área de formação artística, o Centro Cultural Gustav Ritter, transformado em Instituto de Educação
em Artes Gustav Ritter, atendeu gratuitamente 1.500 alunos em seus núcleos de Música, Teatro e Dança.

Também está em andamento a implantação do Circuito Cultural Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira. Esse
projeto inclui a restauração e novo uso para seis edifícios que integram a Praça Cívica, que ganhará
espaços modernos e interativos, museus, bibliotecas, arquivo histórico, centro de pesquisa e estudo,
galerias de arte, cinemas e até um café.

3.1.3 Esporte
Investimentos no Esporte de cerca de R$ 21,5 milhões deram visibilidade internacional ao Estado de
Goiás.

Goiás esteve em evidência no cenário esportivo em 2016. O Estado atraiu a atenção do mundo inteiro em
julho, quando a Seduce sediou a 15ª edição do Campeonato Mundial Universitário de Futsal. A Seduce
também enviou dezenas de atletas para competições em outros Estados e países.

Nas Paralimpíadas Rio 2016, uma das conquistas históricas do Brasil teve a participação de quatro
goianas. É que Seleção Feminina de Vôlei Sentado faturou medalha de Bronze e no time estavam Adria
de Jesus, Jani Freitas, Nurya de Almeida e Pâmela Pereira, todas beneficiadas pelo Pró-Esporte, programa
de incentivo mantido pelo Governo de Goiás, por meio da Seduce.

Além da equipe de vôlei sentado, outros exemplos bem-sucedidos foram os times de vôlei masculino
Monte Cristo e Jaó, que recentemente conquistaram o acesso para a Superliga B. A ciclista Clemilda
Fernandes, que participou da Rio 2016, agora se prepara para Tóquio 2020.

No Pró-Esporte, em 2016, foram investidos R$ 6,5 milhões para projetos com foco no incentivo à prática
esportiva em qualquer modalidade, individual ou coletiva. A verba foi destinada a 182 projetos. No Pro-
Atleta, foram investidos R$ 3 milhões.

Em maio deste ano, 50 ginásios sob a responsabilidade do Estado tiveram a gestão repassada a 46
municípios goianos. No entanto, como muitos destes espaços precisavam de alguns reparos, o Governo de
Goiás entregou às prefeituras Cheques
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Moradia no valor de R$ 50 mil para cada ginásio. No total, o valor investido é de R$ 2,5 milhões.

O Estado também repassou R$ 7,5 milhões, divididos entre 50 prefeituras com o objetivo de construir
campos de futebol society. Foram contemplados, principalmente, municípios das regiões Norte e
Nordeste de Goiás. Durante a solenidade de assinatura do convênio, o governador Marconi Perillo
ressaltou a importância das obras para a população. "É um projeto bacana que vai, com certeza, agradar
as comunidades que vocês (prefeitos) representam. Com certeza, vocês vão auferir bons dividendos com
os investimentos que vocês farão através desses convênios", destacou ele.

Para o desenvolvimento do Planejamento da Secretaria, são utilizados não somente o PPA/LOA,
lançamos mão de outras ferramentas que dão suporte ao acompanhamento e execução dos Programas e
Ações da SEDUCE, quais sejam:

Business Objects - BO, é uma solução analítica que visa melhorar os processos de negócios e descobrir
novas oportunidades, é um abrangente e versátil pacote que oferece soluções dirigidas a qualquer
exigência da análise de negócios, desde relatórios, análises flexíveis e objetivas, passando por
visualizações de painéis até uma poderosa integração de dados e qualidade.

Plano de Ações Articuladas - PAR, programa do Governo Federal, que é um instrumento eficaz de
avaliação e de implementação de políticas de melhoria da qualidade da educação, sobretudo da educação
básica pública.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1013 - PROGRAMA APOIO, PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DA
CULTURA GOIANA
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Por intermédio do Programa de Apoio, Promoção e Fortalecimento da Cultura Goiana, a SEDUCE
buscou promover o desenvolvimento cultural, estimular a produção e o apoio à expansão e acesso à
cultura em diversos setores culturais tais como: música, teatro, cinema, audiovisual dentre outros.

No decorrer do exercício de 2016 foram realizados nos Espaços Culturais de Goiânia - Centro Cultural
Martim Cererê, Teatro Goiânia e Vila cultural Cora Coralina -  diversos eventos voltados para as áreas da
música, teatro, dança, cinema, artes e outros.

Também no exercício de 2016, realizou-se da 18ª Edição do FICA 2016 - Festival Internacional de
Cinema e Vídeo Ambiental na Cidade de Goiás-GO, o qual teve como razão especial a aproximação do
Festival com a comunidade, focado na valorização de Goiás, do cinema, do Cerrado como grande
fronteira alimentar do mundo. O FICA   contou com a participação de um público de 31.409 pessoas, as
quais foram beneficiadas com: 21 shows (nacionais, regionais e concertos); 68 filmes exibidos, mostra
competitiva com a participação de 350 produções (nacionais e internacionais, dentre outras atividades que
movimentaram a cidade no período de 16 a 21/08/2016. Outros destaques no exercício 2016 foram a
realização da 17a. Edição do Festival Canto da Primavera, com o novo formato do festival, dividido em
duas etapas - de 20 a 23 e de 27 a 30 de outubro -, o Canto 2016 atraiu público de 25 mil pessoas e
movimentou a economia da cidade. Ao longo de todos os dias do evento, uma rica e extensa programação
trouxe ao Canto da Primavera 42 apresentações musicais, sendo 30 delas de artistas goianos escolhidos
por meio de edital público. Ao todo, foram distribuídos cerca de R$ 500 mil reais em cachê para os
artistas participantes. Além dos shows e de uma Batalha de MCs, o Canto 2016 também realizou dez
oficinas musicais. Essas oficinas atenderam cerca de 400 participantes. E a Realização da 15a. Edição do
TeNpo.

Não podemos deixar de ressaltar ainda o Programa de Incentivo à Cultura - Lei Goyazes que abrange
todas as áreas da cultura, como: literatura, arte visual, Artes cênicas, audiovisual, preservação do
patrimônio, artes integradas, fomento aos municípios, e etc, valorizando e incentivando nossos artistas
goianos, dando maior visibilidade tanto nacional quanto internacional e com isso impulsionando direta e
indiretamente a economia de Goiás. Importante destacar ainda o Fundo de Arte e Cultura (FAC) que é o
principal mecanismo de fomento e difusão da produção cultural do Estado. Por meio de editais de seleção
pública, lançados anualmente, o Fundo possibilita que artistas, grupos e coletivos, produtores culturais e
prefeituras recebam recursos diretamente do Governo do Estado para realizarem projetos nas mais
diversas linguagens artísticas e culturais.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2047 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA

- Realização da oficina Plano Museológico com os seguintes temas: Política Museológica, conceitos e
ações concernentes ao Planejamento, Organização e Gestão de Museus e instituições afins, de natureza
privada ou pública, de constituição participativa e/ou comunitária. Estatuto dos Museus, Plano
Museológico e Plano de Ação
Local: Auditório do Museu Estadual Professor Zoroastro Artiaga - Praça Cívica, n. 13, Setor Central,
Goiânia/Goiás
Data: 14 a 16 de setembro
N° de Participantes: 65
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2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 3016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
- Pagamento referente à obra de construção do Cavalhódromo de Pirenópolis.

U.O.: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- EDITAL DE FOMENTO A MUSEUS, ARQUIVOS E BIBLIOTECA 05/2016
Selecionar projetos artísticos e culturais, da área de a museus, arquivos e biblioteca, 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. Foram contemplados 7 projetos.

Processo número: 201600006023873, no valor de R$1.000.000,00, empenhado.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2048 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL - FICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

- Realização da 18ª Edição do FICA 2016 - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental na
Cidade de Goiás-GO, o qual teve como razão especial a aproximação do Festival com a comunidade,
focado na valorização de Goiás, do cinema, do Cerrado como grande fronteira alimentar do mundo. O
FICA contou com a participação de um público de 31.409 pessoas, as quais foram beneficiadas com: 21
shows (nacionais, regionais e concertos); 68 filmes exibidos, mostra competitiva com a participação de
350 produções (nacionais e internacionais, dentre outras atividades que movimentaram a cidade no
período de 16 a 21/08/2016.

OBSERVAÇÕES

Fica: Ação que combina história, cultura, meio ambiente e cidadania, para: produzir e executar, com a
finalidade de divulgar, conscientizar, exibir e premiar obras audiovisuais de longa media e curtas
metragens, em filme ou vídeo com projetos no formato educacional no seguimento ambiental.

A Cidade de Goiás transforma-se, a cada Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental - Fica, em
um grande palco para viver o rico intercâmbio de aprendizado que mescla cultura, meio ambiente e
cidadania. Diferentes línguas, turistas, expressões artísticas, além da gastronomia regional da Cidade de
Goiás, se projetam como ingredientes certeiros para uma singular experiência humana. É esta a identidade
do Fica, um festival multicultural que utiliza da plataforma do cinema para englobar as mais distintas
expressões artísticas com o objetivo de reproduzir ao mundo o debate sobre a questão ambiental.

13/02/201754



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2049 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- Aquisição de mobiliários planejados, para o Centro Cultural de Palmeiras de Goiás.

- EDITAL DE FOMENTO À DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 09/2016
Dinamizar os Espaços Culturais públicos ou privados no Estado de Goiás, através da proposição de
Pessoas Físicas, Jurídicas e de Prefeituras, para uma programação cultural regular em um período mínimo
de 3 meses e o máximo de nove meses, envolvendo atividades de formação (cursos, oficinas, seminários,
residências) e difusão das diversas expressões culturais (espetáculos, mostras, dentre outros), buscando
ampliar o impacto junto à comunidade local, fomentar o acesso e a formação de público para a cultura.
Ao todo foram contemplados 12 projetos.

Processo número: 201600006023884 no valor de R$1.500.000,00, processo empenhado.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2050 - PROMOÇÃO AS LEIS DE INCENTIVO E APOIO AS ATIVIDADES
CULTURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
U.O.: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- EDITAL DE ESTÍMULO AO NOVO ARTISTA 04/2016

Este Edital tem como objetivo proporcionar o aprimoramento de artistas amadores em diversas áreas de
atuação, que se encontram em fase inicial de suas carreiras através de projetos artísticos e culturais como:
criação de trabalhos artísticos,  circulação de produtos e proposta cultural, continuidade da formação em
artes em outras localidades, pesquisa. as modalidades contempladas neste Edital são as seguintes: Criação
de trabalhos artísticos, Circulação de produtos e proposta cultural, Continuidade da formação em artes,
Pesquisa. Foram contemplados 25 projetos para o Edital " Novo artista".

Processo número: 201600006023927 no valor de R$500.000,00, empenhado.

- EDITAL DE FOMENTO AO HIP HOP 03/2016
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Constitui objeto deste edital a seleção de 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. Neste Edital foram contemplados
também 13 projetos.

Processo número: 201600006023879 no valor de R$500.000,00, empenhado.

- EDITAL DE FOMENTO A JUVENTUDE 10/2016
Objetiva selecionar projetos artísticos e culturais de jovens 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. Estão sendo
contemplados 20 projetos  de Fomento à Juventude.

Processo número: 201600006023918 no valor de R$500.000,00, empenhado.

- EDITAL DE PROMOÇÃO DAS DEMANDAS CULTURAIS 11/2016
Selecionar projetos provenientes da Gastronomia, Artesanato, Cultura Matriz Africana, Moda, Design,
Cultura Digital, Temática LGBTT, dando visibilidade às expressões culturais destas áreas e destes
grupos, contribuindo para a garantia dos direitos de acesso e promoção às fontes de cultura. Ao todo
foram atendidos 17 Projetos.

Processo número: 201600006023925 no valor de R$1.000.000,00, empenhado.

- EDITAL DE FOMENTO DE ARTE NAS ESCOLAS 12/2016
Selecionar projetos de formação (cursos, seminários) e artísiticos de Artes Visuais, Audiovisual, Circo,
Dança, Música, Teatro, Letras com o cunho pedagógico para realização nas escolas estaduais do Estado
de Goiás. Projetos que tenham como objetivo a estruturação, o fortalecimento, a formação, a circulação e
a promoção do acesso aos bens artísticos e culturais, promovendo a interação de artistas com alunos e
professores. Atendendo um total de 20 Projetos.

Processo número: 201600006023913 no valor de R$800.000,00, empenhado.

- EDITAL DE FOMENTO AOS MUNICÍPIOS GOIANOS

Processo número: 201600006023895 no valor de R$3.000.000,00, processo empenhado.

- EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2016 - Pareceristas
Tem por finalidade o credenciamento de pessoas físicas, para o acréscimo do banco de pareceristas do
Estado de Goiás, observadas as necessidades do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás, de
nacionalidade brasileira nata ou  naturalizados ou  estrangeiro, para  exercerem as atividades de análise e
emissão de parecer técnico dos projetos culturais inscritos para seleção de apoio financeiro dos Editais do
Fundo de Arte e Cultura de Goiás - FUNDO CULTURAL

Processo número: 201600006024428 no valor de R$500.000,00 para pagamento de (passagens,
hospedagens, alimentação e pró-labore), processo empenhado

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2051 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

U.O.:

REALIZAÇÕES
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U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
- Locação de impressoras para o escritório do projeto criativa birô, conforme convênio Siconv
nº761955/2011 - MINC.

OBSERVAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA

- Devolução de recursos ao Ministério da Cultura referente aos rendimentos do saldo remanescente dos
recursos repassados para a execução do Convênio nº. 761955/2011.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2052 - PROMOÇÃO DA LEITURA E LITERATURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
- Realização da 8ª Edição da Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri)

U.O.: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- Pagamento de cachês para os escritores: Miguel Jorge Waldomiro Bariani Ortêncio, Gilberto Mendonça
Teles e Leda Selma de Alencar, que participou de roda de conversa em comemoração ao centenário de
outros quatro grandes nomes da cultura Goiás. Liquidação referente ao exercício de 2015.

- EDITAL DE FOMENTO A LITERATURA 01/2016 - 23/09/16 A 16/11/16

Realização do processo seletivo de projetos culturais que pleiteiem recursos do Fundo de Arte e Cultura
de Goiás, por meio do Edital DE FOMENTO A LITERATURA do Fundo de Arte e Cultura do Estado de
Goiás - FAC.
o objetivo deste Edital é selecionar projetos artísticos e culturais, da área de LITERATURA, que se
enquadrem em uma das modalidades descritas, quais sejam: Evento literário, Republicação de obra de
autor goiano, Publicação de livro de grande porte, Publicação de box de obras literárias, Publicação de
livro inédito, Publicação de quadrinhos, Publicação de literatura infantil, Manutenção das atividades de
coletivos e grupos de criação e difusão literária, e 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. Ao todo foram contemplados neste edital o total de 37
projetos.

Processo número: 201600006023871 no valor de R$2.000.000,00, processo empenhado.

OBSERVAÇÕES

- 8ª Edição da Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri)

8ª Edição da Festa Literária de Pirenópolis (Flipiri). O evento leva ao município renomados autores da
literatura regional e nacional, como Ziraldo, Ignácio de Loyola Brandão, Elder Rocha Lima, Tiago de
Melo Andrade, Nurit Bensusan, Ailton Krenak, dentre outros.

A Flipiri é promovida pelo Instituto Casa de Autores e a Prefeitura de Pirenópolis, com apoio do Fundo
de Arte e Cultura, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce).

A iniciativa traz como tema Literatura e Natureza, e será realizada até domingo, dia 20, com uma ampla
programação que inclui oficinas, bate-papos, mesas e palestras, rodas de leituras e contação de histórias,
exposição e lançamentos literários, apresentações musicais, além do Encontro Flipiri de Ilustradores, que
este ano chega a sua 4ª edição.
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2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2053 - PROMOÇÃO DA MÚSICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA

- Festival All Tribes
- Realização da 12ª edição dos Recitais Vilaboenses homenageando Veiga Valle, na Cidade de Goiás

No exercício de 2016, foram realizados um total de 10 eventos musicais no Centro Cultural Martim
Cererê e 22 Shows musicais e Concertos no Cine Teatro Goiânia

U.O.: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- Apresentações da Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás - Temporada e Turnê Estadual e
Nacional/2016 - Projeto da Temporada 2016.
- Pagamento de cachê para o cantor Marcelo Barra, que realizou uma apresentação especial com a
Orquestra Sinfônica do Estado de Goiás, no evento de lançamento do DVD da poetisa Cora Coralina, na
Cidade de Goiás, no dia 18/12/2015.
- Produção e Execução da XVIII Edição do Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental - FICA
2016
- Realização da 17ª edição do Festival Canto da Primavera

O Canto 2016 atraiu público de 25 mil pessoas e movimentou a economia da cidade. Ao longo de todos
os dias do evento, uma rica e extensa programação trouxe ao Canto da Primavera 42 apresentações
musicais, sendo 30 delas de artistas goianos escolhidos por meio de edital público. Ao todo, foram
distribuídos cerca de R$ 500 mil reais em cachê para os artistas participantes. Além dos shows e de uma
Batalha de MCs, o Canto 2016 também realizou dez oficinas musicais, sendo quatro delas destinadas ao
público infantil. Essas oficinas atenderam cerca de 400 participantes, sendo a maioria deles moradores de
Pirenópolis. Com tantas atividades, o Canto da Primavera também se estendeu para outros locais da
cidade, deixando de se restringir ao centro histórico e atingindo mais direta e positivamente a população
local.

- EDITAL DE FOMENTO A MÚSICA ERUDITA 14/2016
Tem como objetivo selecionar projetos artísticos e culturais, da área de música erudita, que se enquadrem
em uma das modalidades descritas no Anexo I, e 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. Nesse edital foram contemplados 10 projetos.

Processo número: 201600006023874 no valor de R$1.500.000,00, empenhado.
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- EDITAL DE FOMENTO A MÚSICA 20/2016
Este edital objetiva atender projetos artísticos e culturais, da área de música, que se enquadrem em uma
das modalidades descritas no Anexo I, e 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. Contemplados neste edital o total de 26 projetos.

Processo número: 201600006023877 no valor de R$3.000.000,00, empenhado.

OBSERVAÇÕES

- 17ª Edição do Festival Canto da Primavera

A festa foi inserida no calendário goiano de festas em novembro de 2000, quando se realizou a primeira
edição do evento. Trata-se de uma amostragem da música brasileira nos seus diferentes gêneros. Do
erudito ao sertanejo, do rock ao popular, com destaque para as criações regionais. A primeira edição da
mostra levou a Pirenópolis um público estimado em 25 mil pessoas, oriundas principalmente de Brasília e
cidades vizinhas.

Um misto de tradição e modernidade em um cenário encantador. Proporcionar uma troca de experiências
e dialogar com os diferentes gêneros musicais produzidos no Estado. Com objetivos que reiteram a
ampliação e divulgação de bandas e cantores de Goiás.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2054 - PROMOÇÃO DAS ARTES AUDIOVISUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
- Realização da 16ª Goiânia Mostra Curtas, no Cine Teatro Goiânia
- Realização de 3 eventos - Experimentações, Visões Auditivas- Vídeo Arte - Centro Cultural Martim
Cererê
- Realização de 4 eventos voltados para feira Cultural e Ciclo de Cinema e Futebol, etc. - Vila Cultural
Cora coralina
- Exibição de 39 filmes no Cine Cultura entre produções nacionais e estrangeiras
- Realização do Evento: Exposição redescobrindo Nossas Paisagens Culturais - Pires do Rio

U.O: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL 08/2016
Esse edital tem como objetivo selecionar projetos artísticos e culturais, da área de audiovisual, que se
enquadrem em uma das modalidades descritas no Anexo I, e 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
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Estado de Goiás, contemplando um total de 19 projetos.

Processo número: 201600006023875, no valor de R$2.000.000,00, empenho.

- Reempenho de aporte financeiro a produção Audiovisual referente ao Edital 1/14. Processo número
201400026003419

OBSERVAÇÕES

- 16a. Goiânia Mostra Curtas

Há 16 anos servindo como uma janela de exibição do curta-metragem brasileiro, a Goiânia Mostra Curtas
é hoje um dos grandes festivais de cinema do País, na constante busca pela valorização e democratização
do audiovisual brasileiro.

Com o intuito de formar novas plateias para o cinema nacional, a Goiânia Mostra Curtas promove e
divulga curtas-metragens produzidos em todo o território nacional.  Em quinze anos, por exemplo, o
festival atingiu a marca de 240 mil espectadores, levou ao público goiano mais de 1.600 filmes, envolveu
quase 1.900 profissionais e conquistou uma média de 979 parcerias.

Durante os dias de mostra, um contato único entre produtores e realizadores de todos os cantos do País é
posto em prática, aliado ao intercambio cultural e aprendizado coletivo. O resultado possibilita, por meio
do fomento à produção, à difusão e à exibição da produção em curto formato, o acompanhamento de
filmes que reiteram as transformações, formas e narrativas experimentadas pela produção audiovisual
brasileira e pelo curta-metragem.

É neste acesso às inúmeras possibilidades do curta, assim como no desenvolvimento das políticas
públicas nas áreas culturais, que a 16ª Goiânia Mostra Curtas celebra as produções feitas em todas as
regiões do Brasil, orgulhosa de um trabalho que busca a difusão do audiovisual e a formação de um
público cada vez mais consistente.

A 16ª Goiânia Mostra Curtas conta com patrocínio da Oi e Rodonaves Transportes; incentivo da Lei
Goyazes, Fundo de Arte e Cultura de Goiás, Seduce Goiás, Governo de Goiás e Lei Municipal de
Incentivo à Cultura de Goiânia; e apoio da Oi Futuro, Unimed Goiânia e Sebrae Goiás.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2055 - PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA

- Apresentação do espetáculo: "Crônicas do Cotidiano - inspirado nos textos de Luís Fernando Veríssimo
e Carlos Drummond de Andrade " Grupo de Contadores de Histórias Sentinelas do Cerrado.
- Bailarinas do Núcleo de Dança do Instituto de Educação em Artes Gustav Ritter, unidade da Secretaria
de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), obteve várias premiações este ano durante a
participação em diversos festivais de dança. Os eventos aconteceram em Goiânia, Uberlândia (MG),
Santos (SP), Indaiatuba (SP) e Joinville (SC).
- Festival Internacional de dança de Goiás
- Realização da 15ª edição da Mostra Nacional de Teatro de Porangatu -TeNpo 2016
- 17ª edição do Taguatinga Dança 2016 - O Balé infantil do Núcleo de Dança do Instituto de Educação
em Artes Gustav Ritter, unidade da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), foi destaque na
17ª edição do Taguatinga Dança 2016, no Distrito Federal. O balé conquistou o 1º  lugar e a medalha de
ouro com a coreografia  Bailarinas de Degas,  da  coreógrafa Grazielle Mattos.
- Apresentação do Espetáculo e dança Alladin - O musical, realizado pelo Instituto de Educação em Artes
Gustav Ritter.
- Apresentação do Espetáculo: Fragmentos Poéticos de Amor, Grupo Cultura 36 de Bonfinópolis
- Foram realizados eventos e apresentações teatrais, musicais e dança, no Cine Teatro Goiânia e
apresentações teatrais no Centro Cultural Martim Cererê.

U.O.: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- Apresentação de espetáculo de dança do Grupo Quasar no evento de abertura do XV Mundial
Universitário de Futsal 2016.

-  EDITAL DE FOMENTO AO CIRCO 02/2016 - FUNDO CULTURAL
O Edital Fomento ao Circo tem por objeto selecionar projetos artísticos e culturais, da área do CIRCO,
que se enquadrem em uma das modalidades descritas: Ações em circo, festivais do Circo, Manutenção de
Grupos, trupes, escolas e companhias  e Aquisição de lona,  e 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. Foram contemplados neste edital o total de 13 projetos

Processo número: 201600006023903, no valor de R$1.000.000,00, empenho.

- EDITAL DE FOMENTO A DANÇA 17/2016
Selecionar projetos artísticos e culturais, da área de DANÇA, que se enquadrem em
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2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

uma das modalidades descritas no Anexo I, e 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.ao todo foram contemplados 20 projetos.

Processo número: 201600006023906, R$2.500.000,00, empenhado.

- EDITAL DE FOMENTO AO TEATRO 16/2016
Seleção de projetos artísticos e culturais, da área do TEATRO, que se enquadrem em uma das
modalidades descritas no Anexo I, e 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. Contemplando um total de 21 projetos.

Processo número: 201600006023920, no valor de R$2.500.000,00, empenhado

OBSERVAÇÕES

- TeNpo

O TeNpo consiste numa Mostra de artes cênicas que acontece na cidade de Porangatu, na sua 15ª Edição.

A SEDUCE/GO pretendeu em mais uma edição do TeNpo consolidar o Estado de Goiás como referência
no setor cultural brasileiro, apresentando as artes cênicas como forte indutor de desenvolvimento social e
econômico. Para tanto, as ações propostas neste projeto teve como objetivo promover intercâmbio entre
as esferas local, regional e nacional por meio da produção das artes cênicas, da transferência do
conhecimento, do entretenimento e da integração entre os vários elos dinamizados por esse processo.

Mostra fortalece a cidade de Porangatu, cidade que vem se consolidando como notável destino no
contexto nacional, uma vez que possui atrativos singulares, tornando-se verdadeiramente a capital do
norte goiano, gozando de boa infraestrutura de serviços.

Os eventos culturais são indutores de fluxo de pessoas para as cidades capazes de contribuir para
incrementar sua atividade econômica e de imprimir uma identidade ao local. O TeNpo imprime a
Porangatu a imagem e a referência de um local onde se realiza intercâmbio cultural em que se permite a
criação de um legado e capital social à sua comunidade voltado para as artes cênicas pelo caráter de
formação artística do evento. As oficinas e as apresentações artísticas realizadas nos diversos pontos da
cidade, promovem o encontro entre conceituados artistas, mestres e aprendizes que interagem e ampliam
conjuntamente seu conhecimento.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2056 - PROMOÇÃO DAS ARTES INTEGRADAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA

- Implementação do Programa "Mais Cultura", que destina repasse de recursos financeiros a Entidades
sem fins lucrativos para realização de atividades Histórico e Cultural;
- Realização de 7 apresentações voltadas para dança e música (Fest Music Dance e Ciranda da Arte) ao
longo do exercício de 2016 no Cine Teatro Goiânia;
- Realização de 6 encontros culturais direcionados a música, poesia e prosa, jogos para deficientes
visuais, mesa redonda e oficinas;
- Realização de 3 eventos em Pires do Rio  - oficinas "Reciclagem" e Palestra.

U.O.: 2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL
- EDITAL DE FOMENTO ÀS ARTES INTEGRADAS 15/2016

Objetivos:
Selecionar projetos artísticos e culturais da área das ARTES INTEGRADAS que se enquadrem em
alguma das modalidades descritas no Anexo I e que tenham como objetivo a estruturação, fortalecimento,
formação, circulação e promoção do consumo dos bens artísticos e culturais relacionados a esta
linguagem no Estado de Goiás;
Selecionar Artes integradas - as propostas que promovam o diálogo de no mínimo 3 (três) ou mais áreas
artísticas/culturais de diferentes linguagens, estéticas, proposições e/ou núcleos artísticos, promovendo e
estimulando o desenvolvimento de
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processos de criação conjunta, contemplando diferentes formatos/meios de produção e espaços de
realização no Estado de Goiás. Foram contemplados 12 projetos.

Processo número: 201600006023910, com um valor financeiro de R$2.000.000,00, já empenhado.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2057 - PROMOÇÃO DAS ARTES VISUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA

- Realização de Exposição de Artes: Cenas da Arte Brasileira na coleção MAC/Goiás - Gravuras e
Desenhos e Experiências, memórias e identidades - Artistas Goianos no acervo MAC
- Realização de 10 eventos na Vila Cultural Cora Coralina voltados para Exposições de Artes.
- Exposição de Artes: A Cidade e Seus Recortes  - Mostra expositiva dos alunos da Escola de Artes
Visuais (EVA) - SEDUCE/GO e da Faculdade de Artes Visuais da UFG.
- Realização de 4 Exposições de Artes, sendo 02 no Museu Zoroastro e 2 no Museu da Imagem e Som

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

- EDITAL DE FOMENTO ÀS ARTES VISUAIS 13/2016

Selecionar projetos artísticos e culturais, da área das ARTES VISUAIS que se enquadrem em uma das
modalidades descritas no Anexo I, e 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. com um atendimento de 15 projetos no total.

Processo número: 201600006023870, valor de R$2.000.000,00, processo empenhado.

OBSERVAÇÕES

Exposição de Artes - A Cidade e Seus Recortes

A exposição é uma parceria da EVA e Faculdade de Artes Visuais (FAV), da Universidade Federal de
Goiás (UFG). A mostra é composta por fotos, desenhos, gravuras, pinturas em óleo sobre tela, acrílico e
técnica mista, trabalhos produzidos por 34 expositores, alunos da EVA e da FAV. Um dos destaques do
acervo são duas instalações montadas no salão. Uma reproduz um crocodilo de seis metros de
comprimento, numa espécie de colagem de parede, com elementos gráficos. A outra é um jardim de 49
metros de área, com plantio de trigo que se assemelha a uma grama crescendo, com ilustrações de
imagens que são projetadas na parede.

Outro diferencial do evento foram as etiquetas que acompanharam as obras com auto descrição em
braille, que visam facilitar o acesso e o contato dos deficientes visuais aos trabalhos exposto. O objetivo
da iniciativa, segundo o coordenador da Escola de Artes, Alexandre Liah, foi promover a inserção e a
inclusão sociocultural desse tipo de público aos eventos culturais, bem como ao acervo artístico.
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PROGRAMA: 1014 - PROGRAMA APRIMORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

O Programa Profissional da Educação Qualificado e Valorizado foi desenvolvido dentro dos seus
objetivos propostos, quais sejam: Valorizar e fortalecer os profissionais de educação, estruturar o sistema
de reconhecimento e remuneração por mérito e promover mudanças na gestão e infraestrutura das
unidades educacionais, para que práticas de ensino com alto impacto de aprendizagem sejam adotadas na
rede estadual de ensino, de forma a reduzir a desigualdade educacional das escolas estaduais.

6513/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Este Programa buscou atender todos os profissionais da Educação que direta ou indiretamente foram
beneficiados com as capacitações oferecidas aos servidores ao longo do exercício de 2016. Estas ações
contribuíram de forma significativa para a melhoria do processo ensino aprendizagem.

Todas as medidas adotadas foram decorrentes de um grande trabalho de planejamento e gestão, que não
seriam possíveis se não existisse o comprometimento e trabalho em conjunto dos nossos professores,
gestores, coordenadores e tutores, ou seja, os servidores da educação.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2058 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No exercício de 2016 foram realizadas 9.017 capacitações com um total de 6.909 profissionais
capacitados, conforme descritas abaixo:

- Formação Continuada de professores para o ensino do Sistema Braille - 3 etapas
Objetivo: melhor habilitar professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE) a
estudantes com deficiência visual, por meio das salas de recursos multifuncionais das unidades
educacionais estaduais.

Etapa I
-Público Alvo: professores que atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE)
Data: 14 a 20 de fevereiro/2016 - Polo Morrinhos
Carga horária: 120 horas, sendo 60 horas presenciais e 60 horas a distância
Local: Goiânia
N° de participantes: 77 profissionais

Etapa II
-Público Alvo: professores de AEE e mediadores da inclusão nas Subsecretarias
Data: 28 de fevereiro a 5 de março/2016 - Polo Uruaçu
Carga horária: 120 horas, sendo 60 horas presenciais e 60 horas a distância
Local: Goiânia
N° de participantes: 56 profissionais

Etapa III
-Público Alvo: professores de AEE
Data: 13 a 19 de março/2016 - Polos Iporá e Posse
Carga horária: 120 horas, sendo 60 horas presenciais e 60 horas a distância
Local: Goiânia
N° de participantes: 154 profissionais

- Curso em Altas Habilidades/Superdotação - "Fundamentos Teóricos em Educação Especial na
Perspectiva Inclusiva Altas Habilidades/Superdotação"
Objetivo: capacitar profissionais para o atendimento aos alunos com comportamentos de AH/SD
Público Alvo: professores da rede pública estadual de ensino
Data: início 25/02/2016
Carga horária: 40 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 111 cursistas

- I Encontro para os mediadores da inclusão e equipe multiprofissional.   Com o tema: O processo de
ensino-aprendizagem do público da educação especial.
Objetivo: capacitar mediadores da inclusão e equipe multiprofissional
Público Alvo: mediadores
Data: 23 e 24 de fevereiro/2016
Carga horária: 16 horas
Local: Goiânia
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- II Encontro de Mediadores da Inclusão e Equipe Multiprofissional, cujo tema central é: Avanços e
desafios na formação do profissional da Rede de Apoio à Inclusão "REAI".
Carga horária: 16horas
Local: Goiânia

- III Encontro de Formação para Mediadores da Inclusão e Equipe Multiprofissional: Aprendizagem
Colaborativa da Rede de Apoio a Inclusão - REAI"
Objetivo: debater e aprofundar temas pertinentes à Educação Especial e a Inclusão, dentre os quais os
transtornos mentais na infância e adolescência.
Público Alvo: mediadores da inclusão e equipe multiprofissional das 40 subsecretarias regionais.
Data: 26 e 27 de outubro/2016
Carga horária: 16 horas
Local: Goiânia

Total de participantes nos 3 Encontros para mediadores: 127 profissionais

- Formação de Intérpretes - curso em Tradução e Interpretação em Libras- Português"
Objetivo: capacitar os professores que atuam junto aos estudantes surdos nas unidades educacionais das
redes de ensino, familiares e comunidade.
Público Alvo: professores da rede
Data: semestral
Carga horária: 50hs
Local: Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez -
CAS
N° de participantes: 145 cursistas

- Formação de Continuada aos profissionais da educação na Área de Educação Inclusiva - Altas
Habilidades/Superdotação - NAAHS
Objetivo: Capacitar os profissionais da educação no processo de identificação e atendimento aos
educandos com indícios de Altas Habilidades / Superdotação
Público Alvo: professores da rede
Data: semestral
Local: NAAH/S
N° de participantes: Total 105 cursista:
Curso: Fundamentos Teóricos em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva - Altas Habilidades /
Superdotação.  Nº de participantes: 72 cursistas
Curso: Atendimento Educacional Especializado em Alunos em Altas Habilidades / Superdotação.  Nº de
participantes: 33 cursistas

- Formação de professores para atuar nas classes hospitalares e domiciliares - NAEH Objetivo:
Público Alvo: professores da rede
Data: 1 encontro a cada início de semestre letivo
Carga horária: 40 cada encontro
Local: Goiânia
N° de participantes: 86 professores

- Curso de formação em Tutoria em Educação à Distância para atuação em plataforma Moodle nos cursos
de formação ofertados pela Seduce em parceria com CAO/Educação do Ministério Público de Goiás. Nº
de cursistas 58

 - Formação para professores do Ensino Médio preparatório para o ENEM
Objetivo: alinhamento e dinâmica das aulas entre os professores e  habilitar os professores para o segundo
semestre do projeto, com foco no fortalecimento da aprendizagem dos alunos inscritos para o
Público Alvo: professores da Rede estadual de ensino
Data: 05/03/2016 e 06/08/2016
Carga horária: 16 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 38

- Formação para Diretores de núcleo pedagógico, tutores educacionais, assessores de gestão e técnicos
pedagógicos integrantes das 40 subsecretarias regionais do Estado.
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Objetivo: Protocolos Circuito de Gestão Escolar - melhoria da gestão escolar
Público Alvo: diretores de núcleo e tutores educacionais
Data: 11/04 a 15/04/2016
Carga horária: 40 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 100

- Formação para Formadores do Projeto Jovem de Futuro
Objetivo: Circuito de Gestão Escolar para Resultados da Aprendizagem
Público Alvo: Formadores do Projeto JV
Data: 25/04 a 29/04/2016
Carga horária: 40 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 16 profissionais

- Formação para Gestores e Coordenadores Pedagógicos do Ensino Médio
Objetivo: Planejamento em Gestão Escolar para Resultados da Aprendizagem
Público Alvo: Gestores e Coordenadores Pedagógicos
Data: 02/05 a 31/05/2016
Carga horária: 40 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 1119 profissionais

- Formação para Diretores de núcleo pedagógico, tutores educacionais, assessores de gestão e técnicos
pedagógicos integrantes das 40 subsecretarias regionais do Estado.
Objetivo: Protocolos Execução em Gestão Escolar para resultados de Aprendizagem
Público Alvo: diretores de núcleo e tutores educacionais
Data: 09/06 a 11/06/2016
Carga horária: 40 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 100

- Formação Redesenho Curricular - 1ª. e 2ª. Etapa
Objetivo:
Público Alvo: Coordenadores de políticas públicas das Subsecretarias Regionais de educação, Cultura e
Esporte
Data: 19/05 e 21/06/2016
Carga horária:
Local: Goiânia
N° de participantes: 40 profissionais formados

- Formação supervisores técnicos da merenda escolar das 40 subsecretarias regionais (SREs)
Objetivo: o objetivo principal da formação foi fortalecer o alinhamento de trabalho e das ações em prol de
execução do Programa Nacional de Alinhamento Escolar - PNAE.
Carga horária: 8h
Local: Goiânia
N° de participantes: 78

- Formação para Diretores de Núcleos Administrativos das SREs
Objetivo: Capacitar servidores das sub-regionais para o uso técnico e ferramentas especificas de gestão de
pessoas. Padronizando as atividades e qualificando esses profissionais para a busca da excelência no
atendimento e eficiência dos serviços prestados.
Público Alvo: Servidores das Regionais: Diretores, coordenadores e servidores em geral.
Carga horária: 24 horas
Data: 15 a 17/09/2016.
Local: Goiânia
N° de participantes: 170

- Curso de Apropriação de Resultados para Professores e Gestores das Unidades escolares, integrantes da
equipe de formação de gestores pedagógicos
Objetivo: preparar os servidores para aplicar questionários, interpretar dados e propor
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melhorias. Carga horária: 8h
Local: Goiânia
N° de participantes: 86 servidores

- Formação de Formadores - Curso sobre Gestão Escolar
Objetivo: aperfeiçoar a aprendizagem da rede pública de ensino. Carga horária:16 horas
Público Alvo: Professores e Coordenadores Pedagógicos.
Data: 18 e 19/08/2016.
Local: Goiânia
N° de participantes: 20 servidores

- Curso de Formação cidadã

Objetivo: visa trabalhar questões como o combate às drogas e a violência dentro e fora de sala de aula.
Carga horária: 16 horas
Público Alvo: Professores e Coordenadores Pedagógicos
Local: Águas Lindas de Goiás
N° de participantes: 40 professores da regional de Águas Lindas, além de docentes de duas escolas de
Corumbaíba e uma de Aurilândia.

- Formação de Professores para 11 Subsecretarias Regionais de Educação, Cultura e Esporte

Objetivo: aperfeiçoar a aprendizagem da rede pública de ensino
Carga horária: 16 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 1011 professores

- Realização de 2 Workshop para Diretores de Núcleo Pedagógico da Rede Estadual de Educação em
parceria com a Fundação Itaú e Alley Consulting
Objetivo: aperfeiçoar a aprendizagem da rede pública de ensino
Carga horária: 16h
Local: Goiânia
N° de participantes: 40 diretores de núcleo

- I Seminário de Educação Integral em Tempo Integral em Goiás - Secretaria de Estado da Educação,
Cultura e Esporte em parceria com o Instituto Ayrton Senna

Objetivo: discutir o conceito e a importância da educação integral, bem como o desenvolvimento de
habilidades socioemocionais e a integração curricular
Carga horária: 24 horas
Local: Pirenópolis - GO
N° de participantes: 558 gestores e professores das equipes pedagógicas

- I Capacitação em Práticas Eficientes de Gestão
Objetivo: zelar pela saúde dos servidores visando a qualidade de vida para evitar doença e também
orientar os gestores sobre os processos administrativos
N° de participantes: 140 servidores técnico-operacionais das subsecretarias regionais da Seduce

- Realização de Oficina de Protocolos do Projeto Jovem de Futuro
Objetivo: preparar e instrumentalizar esses profissionais para a realização dos procedimentos destinados a
verificar se as escolas de Ensino Médio participantes do projeto estão caminhando em direção ao alcance
de resultados de aprendizagem, para a etapa de Correção de Rota - momento de revisão das estratégias
definidas pelas unidades escolares e preparação da Reunião de Boas Práticas, na qual os participantes
trocam informações sobre as práticas que melhor funcionaram para solucionar os problemas de cada
escola.

Público Alvo: Diretores de Núcleo Pedagógico e Tutores Educacionais do Estado
Data: 30/08 a 01/09/2016
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Carga horária:
Local: Goiânia
N° de participantes: 100 profissionais

-I Encontro dos Docentes das Escolas Quilombolas
Objetivo: o principal desafio é traçar estratégias e promover a inserção dos alunos kalunga, caminho que
só se faz pela educação
Público Alvo: professores
Data: 27/09 a 29/09/2016
Carga horária: 24 horas
Local: Campos Belos
N° de participantes: 85 participantes

- Realização da Capacitação, intitulada Curso de Actualización para Profesores de Español como Lengua
Extranjera (ELE) em parceria com o Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España/ Consejería
de Educación en Brasil/ Embajada de España

Objetivo: aprimorar a formação dos professores de espanhol na rede estadual
Público Alvo: docentes da disciplina
Data: 04/10 a 07/10/2016
Carga horária: 32 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 40 docentes

- 2º Encontro Regional da Rede de Assistência Técnica PCR - Regiões Norte e Centro-Oeste

Objetivo: objetivo de capacitar os avaliadores educacionais, que são os responsáveis por dar suporte aos
municípios na elaboração e reelaboração dos planos de carreira e remuneração dos profissionais da
educação pública.
Público Alvo: avaliadores educacionais
Data: 04/10 a 07/10/2016
Carga horária: 24 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 40 participantes

- Seminário de Gestão Educacional: Evidências e Tomada de Decisão - Em parceria entre Seduce e
Instituto Unibanco, o seminário foi direcionado aos diretores das 621 escolas da rede estadual que
trabalham com o projeto Jovem de Futuro - 3ª Geração
Objetivo: aperfeiçoar o trabalho de gestão nas escolas que se impõe como um desafio cotidiano
Público Alvo: educadores
Data: 08/11/2016
Carga horária: 8 horas
Local: Pirenópolis
N° de participantes:661

- Realização da 1a. Etapa Local da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

Objetivo: preparar para a etapa regional e para a II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena
(II CONEEI), que será realizada em novembro de 2017, em Brasília
Público Alvo: 35 professores indígenas e não indígenas além de pesquisadores, professores universitários
e técnicos pedagógicos da Seduce
Data: 18/11/2016
Carga horária: 8 horas
Local: Minaçu
N° de participantes: 35 participantes

- Realização da 2a. Etapa Local da Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena

Objetivo: preparar para a etapa regional e para a II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena
(II CONEEI), que será realizada em novembro de 2017, em Brasília
Público Alvo: 100 professores indígenas e não indígenas além de pesquisadores, professores
universitários e técnicos pedagógicos da Seduce
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Data: 01 e 02/2016
Carga horária: 16 horas
Local: Aruanã
N° de participantes: 100 participantes

- Seminário de Boas Práticas da Educação

Objetivo: fazer um balanço do que foi realizado ao longo de 2016 e traçar metas inovadoras para 2017,
ano em que será realizada mais uma edição do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
Público Alvo: superintendentes, todos os 40 subsecretários regionais, além de diretores de núcleo e
administrativos
Data: 12/12/2016
Carga horária: 8 horas
Local: Goiânia
N° de participantes: 117  participantes

- Seminário Tutoria em Foco: olhares e vozes dos tutores educacionais em Goiás

Objetivo:fazer uma avaliação do que foi o ano de 2016, olhando para o trabalho de tutoria, vendo
estratégias e ações que nós podemos aprimorar em 2017, com vistas à evolução dessa metodologia de
tutoria
Público Alvo: 320 tutores educacionais e 40 diretores de núcleos pedagógicos, representando as 40
subsecretarias regionais da rede pública estadual de ensino de Goiás
Data: 06 e 07/12/2016
Carga horária: 8 horas
Local: Pirenópolis
N° de participantes:  360 participantes

- Aquisição de 1.216 vagas para servidores da Seduce que participaram do III Congresso Internacional
RePacificar  tornando-os multiplicadores e promotores da mediação e da cultura da paz.

- Formação para professores das Unidades Educacionais das Subsecretarias, temas diversos: Apropriação
dos resultados da (ADA), Metodologias e práticas do ensino de História, Descritores da 3ª série do Ensino
Médio, Gestão de conteúdos em sala de aula, etc. Ao longo do exercício de 2016 foram formados 1.791
professores.

OBSERVAÇÕES

- Realização da Formação Continuada de professores para o ensino do Sistema Braille com participação
das subsecretarias objetivando melhor habilitar professores que atuam no Atendimento Educacional
Especializado (AEE) a estudantes com deficiência visual, por meio das salas de recursos multifuncionais
das unidades educacionais estaduais.
Desta forma, com essa formação, a Seduce espera possibilitar aos participantes maiores conhecimentos
sobre as especificidades de aprendizagem do aluno cego, bem como promover o desenvolvimento de
novas estratégias e procedimentos que rompam barreiras e facilitem o acesso ao conhecimento por parte
do público com deficiência visual matriculado nas escolas estaduais.

- Realização do curso com o tema "Fundamentos Teóricos em Educação Especial na Perspectiva
Inclusiva Altas Habilidades/Superdotação"

O objetivo do curso é capacitar o maior número de profissionais para o atendimento aos alunos com
comportamentos de AH/SD. A capacitação tem o formato semipresencial, distribuída em 10 encontros
que acontecerão no próprio NAAHS/s, uma vez por semana, com duração de 4 horas cada. As demais
horas serão compostas de atividades complementares.

- 1º Encontro 2016 de formação para os mediadores da inclusão e equipe multiprofissional.   Com o tema:
O processo de ensino-aprendizagem do público da educação especial, esta formação tem como objetivo
ampliar certos conceitos relativos às diferenças em sala de aula, bem como analisar e discutir questões
cotidianas da
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atuação desses grupos junto a toda a Rede de Apoio a Inclusão (REAI) e aos alunos da educação especial.

- Realização da 1ª Formação para Professores do Goiás Enem - Tendo como objetivo o alinhamento e
dinâmica das aulas entre os professores.
38 professores participam do evento nesse sábado e, ao longo do ano, eles vão ministrar as aulas do Goiás
Enem para mais de 4 mil alunos do terceiro ano do Ensino Médio em nove regionais do Estado.
Goiás Enem - O projeto tem como objetivo a melhoria da aprendizagem dos alunos que objetivam
ingressar em instituições de ensino superior utilizando a nota alcançada no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) ou vestibulares tradicionais.
Na edição 2016, o Goiás Enem vai contemplar as Subsecretarias Regionais de Educação de Águas
Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Novo Gama, Rio Verde e
Trindade.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2059 - FORTALECIMENTO DA CARREIRA E ADOÇÃO DO SISTEMA DE BÔNUS
POR DESEMPENHO

U.O.:

REALIZAÇÕES

1 - Profissional da Educação beneficiado com bônus de desempenho.

- Em Agosto e Dezembro de 2016, foram beneficiados com o bônus por desempenho mais de 13 mil
profissionais da educação que preencheram os requisitos preestabelecidos, o valor de mais de 22 milhões
de reais foi pago no Programa 4001 - Apoio Administrativo. Além dos professores regentes, também
foram bonificados os coordenadores pedagógicos, os tutores pedagógicos e o Grupo Gestor - formado por
diretores, vice-diretores e secretários-gerais.

OBSERVAÇÕES

- Critérios para recebimento do Bônus

Professor Regente: além da assiduidade, foi considerada a entrega quinzenal do planejamento de aulas.

Coordenadores Pedagógicos: para esses profissionais foram consideradas a presença comprovada na
escola e a participação nas formações oferecidas pelo Núcleo de Orientação Pedagógica por intermédio
das Subsecretarias Regionais de Educação.

Tutores Pedagógicos: presença comprovada nas escolas e nas Subsecretarias Regionais de Educação e
participação nas formações oferecidas pela Gerência de Tutoria Pedagógica da Secretaria de Estado da
Educação, Cultura e Esporte.

Grupo Gestor: foi considerado o Índice de Gestão, uma ferramenta de avaliação do cumprimento de
tarefas nas escolas e relacionada a questões como cumprimento do
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calendário escolar, inserção diária dos dados da escola no Sistema de Gestão Escolar do Estado de Goiás
(Sige) e manutenção de canal de comunicação permanente com a SEDUCE.

O programa premia professores efetivos que fizeram a diferença em sala de aula, principalmente pela
assiduidade e pelo compromisso com os estudantes.

Os resultados do programa foram positivos: o expressivo aumento verificado na frequência dos
professores, seguramente, influenciou e continuará influenciando no processo de aprendizagem.

O valor do bônus é de até R$ 2.000,00 para os servidores com carga horária de 40 (quarenta) horas
semanais, sendo proporcionais às demais cargas horárias. No caso de professores regentes, poderá chegar
a R$ 3.000,00 para os profissionais com carga horária de 60 (sessenta) horas. O pagamento ocorre em
duas parcelas anuais.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2060 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Lançamento da Rede de Planos de Carreira e Remuneração (PCR) em Goiás - Sistema de Apoio à
Gestão dos Planos de Carreira dos municípios brasileiros, cuja organização ocorre na Rede PCR, foi
criado pela Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), do Ministério da Educação e o
objetivo é fornecer formação, ferramenta e informações auxiliares para que as cidades diagnostiquem e
avaliem os PCRs dos profissionais de educação, de acordo com sua realidade, despesas e receitas. A Ação
deve proporcionar uma visão ampliada das reais possibilidades de valorização do professor.

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

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

Em 2016 buscamos ampliar os canais e opções de acesso do cidadão aos benefícios oferecidos pelo
esporte, seja ele como promoção de saúde, lazer, entretenimento ou como melhoria da qualidade de vida,
sustentando permanente empenho pela melhoria da infraestrutura das instalações esportivas, controlando
e mantendo o índice de satisfação dos clientes e de desempenho dos atletas, promovendo a descoberta de
novos talentos, apoiando e incentivando a participação e o rendimento de atletas em competições,
modernizando e agilizando o processo de trabalho, conduzindo a gestão organizacional da
Superintendência Executiva de Esporte e Lazer segundo os princípios da qualidade e em torno dos
valores que confirmam a missão, objetivos e valores, de modo a: Transmitir aos seus colaboradores tais
valores, facultando-lhes, ao mesmo tempo, oportunidades de treinamento e aprimoramento profissional,
incentivar a redução de custos operacionais e a dinamização de suas atividades, estimular, entre os
colaboradores, a busca constante da qualidade na elaboração de produtos e na prestação de serviços à
sociedade e melhorar a qualidade das informações.

Foram estabelecidos procedimentos para aproximação do Estado e seus Municípios, mediante Termo de
Cooperação, para fomentar o esporte, através das transferências realizadas para a construção de 50
campos Society, implantação de academias ao ar livre, podendo assim aumentar o número de cidadãos
atendidos na área do esporte, incentivando a inclusão social.

A equipe da Superintendência Executiva de Esporte e Lazer ao longo de 2016 formulou e executou a
política estadual de esportes e lazer, regulamentando e controlando a prática desportiva, prevenindo ou
reprimindo o uso de meios ilícitos nessa prática, como recuperando, preservando e buscando expandir a
infraestrutura de esporte e lazer do Estado.
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Promover o desenvolvimento do esporte e do lazer no Estado de Goiás, de modo a oferecer à sociedade
acesso a serviços adequados e diversificados que utilizem o esporte e o lazer como uma ferramenta de
profissionalização, inclusão, promoção e integração social, será sempre um dos objetivos prioritários do
Governo do Estado. Favorecer também o acesso dos cidadãos e de instituições de interesse público aos
serviços da Superintendência Executiva de Esporte e Lazer, independentemente de localização e condição
socioeconômica

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

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

- Pagamento de fornecimento de energia elétrica para o Ginásio de Esportes e Centro Olímpico na cidade
de Ceres/Go.
- Reforma e modernização da praça de esportes do Setor Pedro Ludovico, no município de Goiânia.
Liquidação referente ao exercício de 2015.
- Reforma e readequação do Palácio dos Esportes - Liquidação referente ao exercício de 2015.
- Reforma de infraestrutura nas dependências do Estádio Serra Dourada - Liquidação referente ao
exercício de 2015.

U.O.: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

- Conclusão do Estádio Olímpico do Centro de Excelência.

OBSERVAÇÕES

Restituição de saldo remanescente do Convênio nº 712792/2009 - Reforma do Palácio dos Esportes

2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2369 - DOAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (EMENDAS SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação Não Realizada

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2061 - ESPORTE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

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

Parcerias realizadas entre a SEDUCE e municípios para:

- Reconstrução da arquibancada, reforma da cabine de rádio lanchonete, vestiários, bilheteria e troca do
alambrado do Estádio Pé de Ouro no Município de Vianópolis.
- Realização do evento Festival Goiás de Esporte e Lazer em Buriti Alegre.
- Realização do evento Festival Centro Oeste de Esporte e Lazer, no município de Itaberaí.
- Realização do evento Festival Esportivo e Lazer de Goiás no município de Acreúna.

13/02/201774



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

- Repasse de recursos financeiros para a Construção de 50 Campos Society nos Municípios abaixo
discriminados:

Municípios Beneficiados: Alvorada do Norte/Abadiânia/Acreúna/Alto Horizonte/ Alto
Paraíso/Amaralina/Araguapaz/Barro Alto/Bonópolis/Buriti Alegre/Campinaçu/Campo Limpo/Carmo do
R i o  V e r d e / C a v a l c a n t e / C r o m í n i a / D a m i a n ó p o l i s / D i v i n ó p o l i s  d e
G o i á s / F i r m i n ó p o l i s / F o r m o s o / G o i a n d i r a / G u a r a n i  d e  G o i á s / I a c i a r a
/ I t a g u a r i / I t a g u a r u / I t a p i r a p u ã / I t a p u r a n g a / I t a u ç u / J a r a g u á / M a m b a í / M a r a  R o s a /
Moiporá/Mozarlândia/Mundo Novo/Nova Crixás/Nova Glória/Nova Roma/Novo Brasil/Novo
Planalto/Ouro Verde/Rianápolis/Santa Rita do Novo Destino/Santa Rosa de Goiás/Santa Tereza de
Goiás/São Luiz Norte/Simolândia/Taquaral de Goiás/Teresina de Goiás/Uirapuru/Vianópolis/Vila
Propício.

- Aquisição de material esportivo (400 unidades prancha para natação em EVA) visando atender a
demanda da implantação de 20 núcleos esportivos previstos para o ano de 2015, em municípios do
interior do Estado e para atender as demandas das demais prefeituras do interior - Fomentar o esporte e
para implantar a 1ª (Primeira) Etapa do Projeto: "GOIAS MEDALHA OLIMPICA".

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2062 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Instalação de 40 (quarenta) aparelhos de Ares Condicionados nas salas desta Superintendência
Executiva de Esporte e Lazer.

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2063 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER PARA TODOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

- Aquisição e implantação de 01 Academia ao Ar Livre no município de Vianópolis.

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

- Aquisição de materiais esportivos e recreativos, destinados a atender as demandas dos municípios do
Estado.

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 Programa Excelência e Equidade - Ações para o desenvolvimento e melhoria na Educação Básica visa
reduzir as desigualdades econômica/educacional ainda muito presentes na educação básica do Estado de
Goiás, haja vista que no Brasil convivemos com uma estratificação social muito latente, com a dominação
de uns grupos por outros. Sendo assim, o foco primordial é a busca da excelência dos processos
pedagógicos, ou seja, modificar aquilo que acontece dentro da sala de aula; da metodologia ao material
didático-pedagógico; da avaliação que acontece na educação aos mecanismos utilizados para concertar a
trajetória, pois o que realmente elimina a desigualdade é a educação. Diante disso as linhas norteadoras da
Educação no Estado de Goiás são: Excelência e Equidade.
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Dito isso a execução desse Programa no exercício de 2016 buscou garantir as ações prioritárias focadas
na melhoria da qualidade da Educação. Neste contexto foram realizadas ações voltadas para o
desenvolvimento e acompanhamento pedagógico educacional, destacando-se o ENEM Express - que
ofereceu aulões interativos sobre os principais temas abordados no Exame Nacional do Ensino Médio; o
Goiás Enem, que ofereceu aos alunos aulas preparatórias aos sábados; incentivo aos alunos quanto a
participação nas diversas olimpíadas oferecidas por Institutos e outros afins.  Realização de avaliações
externas do Sistema Nacional de Avaliação (Prova Brasil, SAEB, ENEM, Provinha Brasil) e outras
avaliações propostas pelas redes Estadual e Nacional com o objetivo de melhorar a aprendizagem e os
índices de desempenho dos alunos.

Outro fator relevante neste Programa foi a articulação com as demais Secretarias de Estado, como a
Secretaria de Saúde e Segurança Pública, no desenvolvimento de ações integradas de prevenção as
doenças e as drogas. A diversidade das ações garante o atendimento e respeito à diversidade promovendo
a inclusão, fazendo de cada escola um ambiente agradável e acolhedor.

As ações deste programa estão estruturadas em atividades relacionadas a: ações pedagógicas com foco no
ensino aprendizagem, eventos esportivos e artísticos, prevenção e combate ao uso de drogas, combate e
prevenção ao bullying e cyberbullying, prevenção a doenças e agravos a saúde, cultura de paz e a
participação dos estudantes em eventos diversos. Buscando fortalecer a Inclusão e Diversidade na Rede
Estadual de Ensino e reafirmando o compromisso do governo do Estado de Goiás em promover uma
educação de qualidade, contribuindo para uma formação integral dos nossos estudantes, desenvolvendo
suas potencialidades sócio, artísticas, culturais e esportivas.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2064 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E
PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS, PERIÓDICOS E LIVROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Elaboração dos Instrumentos da Avaliação Dirigida Amostral - ADA - Ciclo I e II, foram enviados
1.080 itens comentados de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza.

- Elaboração dos itens de Matemática Aplicada - foram elaboradas quatro aulas mensais com um total de
112 itens.

- Aquisição do Projeto Pedagógico - O ESPAÇO CULTURAL ITINERANTE, para atender Às escolas
Estaduais de Ensino Fundamental de 1º a 9º ano. Foram adquiridas 140 Tendas.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2065 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE
SOCIAL OU PRIVADOS DE LIBERDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Desenvolvimento dos Programas de Aceleração da Aprendizagem/Projeto Crescer Juntos - correção de
fluxo anos finais.
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- Estruturação do Projeto Tosco: tendo em vista a proposta do Projeto de Correção de Fluxo, seus
indicadores, os acompanhamentos realizados, a disponibilidade de material para os estudantes e a
aceitação, o impacto e a necessidade de se trabalhar temas relativos a uso e abuso de drogas, violência,
gênero, combate ao bullying com os adolescentes, o Projeto Tosco, desenvolvido em anos anteriores por
esta Superintendência, foi ajustado as demandas atuais neste trimestre, com uma nova pauta bem como
metodologia de trabalho. As atividades começam a ser desenvolvidas com os Coordenadores de Políticas
Públicas, professores, coordenadores pedagógicos, diretores no mês de agosto do corrente ano, pela
equipe responsáveis pelos anos finais do Ensino Fundamental.

- Produção de Sugestão de Atividades de L.E.M Inglês para serem enviadas às Unidades Escolares que
participam do projeto Crescer Juntos: a partir da análise dos dados e pelo aumento da carga horária na
reformulação do Projeto, onde fez se a opção por uma matriz semi paritária, com três aulas semanais em
alguns componentes curriculares, como é o caso da Língua Estrangeira Moderna - Inglês, e com vistas a
subsidiar o trabalho dos professores deste componente, foram elaboradas atividades para as turmas de 6º,
7º e 8º ano, com o conteúdo a ser trabalho, as expectativas da aprendizagem e os passos para sua
realização, bem como a tradução de alguns trechos dos textos.

- Verificação e monitoramento das ações do TOSCO: formação com todos os coordenadores de políticas
públicas das 26 SRECEs que possuem turmas do Crescer Juntos para implementação do Projeto Tosco
nas aulas de estudo orientado e valorização da leitura e escrita com os estudantes. Esta ação teve 100% de
adesão e execução, atingindo 1.467 estudantes.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2067 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Formação pela Escola - O Formação pela Escola é composto atualmente pelos seguintes cursos:
Competências Básicas, PDDE, PTE, PLI, PNAE, FUNDEB, Controle Social, SIOPE e Censo Escolar da
Educação Básica - Sistema Educacenso

Objetivo: aprimorar a formação de agentes e parceiros para a correta, eficiente, eficaz e efetiva aplicação
dos recursos públicos da Educação; divulgar ações e programas do FNDE; e estimular a participação e o
controle sobre o uso dos recursos públicos.
Carga horária:. Cada curso possui carga horária entre 40/60h, com previsão de 8 horas para encontros
presenciais (definidas pela tutoria), desde que sua conclusão não exceda o prazo de 45 dias
N° de participantes: 3.852 cursistas atendidos

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- XIV Encontro Estadual do Fórum de Educação de Jovens e Adultos
O evento, realizado pelo Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos teve como tema: "20 anos da
EJA como modalidade na LDB 9.394/1996: E na prática?".

- Serviços gráficos, encadernação dos Certificados do supletivo/2012 educação de jovens e adultos no
estado de Goiás.
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- A SEDUCE por meio da Educação de Jovens e Adultos, mantém ainda uma rede de atendimento
voltada aos adolescentes privados de liberdade, que estão hoje cumprindo medida socioeducativa. Com
proposta pedagógica específica, essa rede atende 415 alunos nos anos inciais e finais do ensino
fundamental e Médio. Eles são atendidos em seis instituições de ensino, que funcionam nos municípios.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2069 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO
ESPECIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Mostra de trabalhos dos alunos da inclusão marca lançamento do Projeto Movimento Anual de Inclusão
da Seduce - Mais Inclusão.

- Palestra Mercado de trabalho e Educação Inclusiva

- Produção de Materiais Acessíveis: livros e demais materiais em Braile para estudantes com deficiência
visual

- Atendimento Educacional Especializado a estudantes com deficiência visual - Realizado pelo Centro de
Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual (CAP), o objetivo é fornecer a
estes alunos um processo de inclusão escolar, realizando um trabalho em parceria com a família e a
escola. Foram atendidos 280 alunos com deficiência visual e 25 professores.

- Atendimento aos Estudantes com Altas Habilidades/Superdotação - Foram atendidos 85 estudantes, com
talentos e potencialidades, matriculados nas unidades escolares, com vistas a suplementar a aprendizagem
dos mesmos nas diversas áreas do conhecimento

- Atendimento Educacional Especializado com foco na Surdez
Realizado pelo Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com
Surdez - CAS, o atendimento contempla alunos surdos que, em horário contrário ao período escolar,
recebem complementação do conteúdo curricular, obedecendo aos três momentos previstos: ensino de
Libras, ensino em Libras e ensino de Língua Portuguesa. Total de 70 alunos atendidos

- Acompanhamentos nas Unidades Educacionais para orientar os profissionais da REAI e demais
profissionais, foram atendidas 23 Regionais

- Atendimento realizado pelo Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar - NAEH
Atendimento realizado pelo Núcleo de Atendimento Educacional Hospitalar (NAEH) aos alunos das
classes hospitalares e atendimento educacional domiciliar, em Goiânia e demais municípios do Estado de
Goiás, com o objetivo de realizar a formação da Educação Básica aos alunos que estão impossibilitados
de frequentar a escolar regular por motivo de doença.  Até a presente data foram realizados 2506
atendimentos a estes estudantes, no ano de 2016

- Acompanhamento e monitoramento a 886 unidades educacionais estaduais que receberam a sala de
recursos multifuncional do Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais/MEC, com o
objetivo de orientar e monitorar o recebimento de equipamentos de informática, mobiliários, materiais
pedagógicos e de acessibilidade para a organização do espaço do Atendimento Educacional
Especializado. Os 246 municípios goianos foram beneficiados com esta ação

- Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência Visual - Cebrav, participou do 60º Congresso Brasileiro de
Oftalmologia - É a primeira vez que um serviço de atenção não hospitalar participa do evento da
medicina oftalmológica, que é o mais importante da América do Sul e o terceiro maior do mundo. No
estande do Cebrav é feita a entrega
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de folder com informações sobre o centro e disponibilizados materiais, como o alfabeto braille, para que
os visitantes possam conhecer o trabalho da equipe

OBSERVAÇÕES

- Restituição de Recursos Financeiros ao Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação -
Convênio N° 65447/2009 - PAR - Processo: 201600006004633.

- Projeto Movimento Anual de Inclusão da Seduce - Mais Inclusão.

 A mostra inclui trabalhos manuais e apresentações artísticas desenvolvidos em escolas, em centros de
atendimento educacional especializado e nos núcleos de atendimento educacional e de formação e é a
primeira ação do projeto Mais Inclusão. Com esse projeto, a Gerência de Ensino Especial da Seduce
pretende promover a divulgação do trabalho desenvolvido com o público da educação especial com vistas
a ampliar seu alcance, efetividade e a consolidação de sua importância para todo o Estado. O projeto Mais
Inclusão deverá contar com ações mensais a serem definidas ao longo do ano.

Participam da mostra o Centro de Apoio Pedagógico à Pessoa com Deficiência Visual - CAP, Centro de
Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com surdez- CAS, o Núcleo de
Atividades de Altas Habilidades/ Superdotação - NAAH/S , o Núcleo de Atendimento Educacional
Hospitalar - NAEH, e o Núcleo de Atendimento e Pesquisa em Deficiência Intelectual + NAPEDI.

Também os centros de atendimento educacional especializado (CAEEs) Associação Pestalozzi de
Goiânia, Peter Pan e Pró-Labor, de Goiânia e CAEE Diurza Leão, de Inhumas. Também participam as
escolas estaduais Murilo Braga e Vandy de Castro, que desenvolvem trabalhos de sucesso no atendimento
aos estudantes com necessidades educacionais especiais.

Entre as apresentações artísticas houve um grupo de Dança de Rua com alunos surdos da Escola Elysio
Campos, um grupo musical do Colégio Vila Boa formado por estudantes com altas
habilidades/superdotação e uma exposição de desenhos e pintura também dos trabalhos de alunos com
altas habilidades/superdotação do Colégio Vila Boa.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2070 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS E UNIVERSALIZAÇÃO
DO ENSINO MÉDIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- Projeto goiano é destaque nacional e alunos ganham bolsa do CNPq - três alunos do CEPI Osório
Raimundo de Lima, de Iporá foram premiados na Mostra Nacional de
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Robótica e ganharam bolsas de Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq).

- Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) ofereceu um café da manhã a um grupo de
40 estudantes da rede pública estadual que se destacou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

- Realização da Feira do Estudante Expo CIEE - O evento é voltado a estudantes do Ensino Médio da
rede pública estadual visando o futuro estudantil e a inclusão profissional dos jovens.

- Goiás Enem - Aula inaugural do Goiás Enem lotou o  auditório em Aparecida de Goiânia, expectativa
da Seduce foi atender a pelo menos 4 mil alunos de oito Subsecretarias em 2016

 - Goiás foi destaque nacional no concurso de redação da Defensoria Pública - seis estudantes da rede
pública de ensino goiana receberam os certificados e o prêmio em dinheiro.

- Formação dos jovens é prioridade da Seduce - Com o apoio de parceiros, a Seduce, por meio da
Superintendência de Ensino Médio, promoveu diversas ações e programas com foco nos jovens alunos
das escolas estaduais, quais sejam: programas Jovem Embaixador, Jovem Senador, Parlamento Jovem
Brasileiro e Parlamento Juvenil do Mercosul.

- 14ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia - Alunos do Colégio Estadual Hermógenes Coelho, em
Araçu (GO), venceram a etapa estadual da 14ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia.

- 8ª.  Jornada Nacional de Foguetes - em evento realizado no Rio de Janeiro em fevereiro de 2016, o qual
contou com a participação de 27 escolas do Brasil, os Alunos do Colégio Militar de Goianésia foram
premiados com o troféu de vice-campeões na Mostra Brasileira de Foguetes.

- Goiás liderou ranking de propostas à Base Nacional Comum Curricular - o grande número de propostas
encaminhadas por Goiás ao portal da BNCC é resultado de um planejamento muito bem elaborado pela
coordenação estadual, composta por representantes da Seduce e da Undime (União Nacional dos
Dirigentes Municipais de Educação).

- Seduce lançou ação de multimídia no combate ao Aedes aegypti

Um grande concurso de redação, desenho e vídeo envolvendo não só os 550 mil estudantes da rede
estadual, mas também os alunos do Ensino Fundamental e Médio das escolas municipais e particulares
dos 246 municípios goianos foi uma das principais ações da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de
Goiás (Seduce) no combate ao mosquito causador da dengue, febre amarela, vírus zika e chikungunya.
Ao final de quatro meses os resultados obtidos por Goiás foram mais que satisfatórios, pois reduzimos em
90% o número de focos do mosquito superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde que era de
1% até abril.

- #HoraDoEnem: plataforma auxilia estudos visando o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

O Ministério da Educação lançou em abril a Plataforma Hora do Enem. Trata-se de uma ferramenta
gratuita que visa auxiliar os estudos dos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A
novidade está disponível na internet e conta com simulados e videoaulas.

- Curso gratuito preparatório para Enem

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) lançou mais uma ação destinada a auxiliar estudantes de
menor renda a se prepararem para o Enem e, assim, aumentar as oportunidades de acesso a uma faculdade
pública, em todo o País.
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Trata-se do curso gratuito "Dicas para o Enem", com aulas pela internet disponíveis também para
smartphones, num formato que possibilita a adição contínua de novas aulas, a cada semana, elaboradas a
partir de pesquisas e "feedback" das escolas.

Os conteúdos abrangeram cinco áreas de conhecimento: linguagens, ciências da natureza, ciências
humanas, matemática e redação.

- Concurso de redação "O Brasil e os Jogos Olímpicos"

Ao todo 33 estudantes de 12 municípios goianos ganharam como prêmio o direito de fazer parte do
revezamento da Tocha Olímpica Rio 2016 nas cidades de Goiás. O concurso de redação foi promovido
pelo Ministério da Educação, em parceria com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação
(Undime) e o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação (Consed).

- 5a. Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa - na etapa estadual da 5ª Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro, promovida pelo Ministério da Educação (MEC) e Itaú Social, em
parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), foram definidos 24 textos
semifinalistas que representaram o Estado de Goiás, classificados em quatro categorias/gêneros literários,
que foram selecionados pela comissão julgadora desta fase da competição. A comissão julgadora estadual
recebeu 647 textos pré-selecionados pelos municípios, sendo 122 artigos de opinião, 165 crônicas, 165
memórias literárias e 195 poemas. Os 24 textos semifinalistas participaram da etapa regional, de onde
foram selecionados sete (7) textos que participaram da grande final.

- VIII Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica - VIII OLAA

Aluno do Colégio da Polícia Militar de Goiás - CPMG Unidade Dionária Rocha, de Itumbiara, foi
selecionado e compôs a equipe que representou o Brasil na VIII Olimpíada Latino Americana de
Astronomia e Astronáutica - VIII OLAA, que ocorreu em Córdoba, na Argentina, entre os dias 2 e 8 de
outubro.

- Programa Jovens Embaixadores

A estudante, Gabrielly Tomé Brandão Ramos, de 17 anos, do Colégio Estadual José Cipriano, de Varjão,
município distante 68 quilômetros de Goiânia, na Região Sul do Estado, vai viver uma experiência muito
enriquecedora no início de 2017. Gabrielly embarca para os Estados Unidos (EUA) no dia 13 de janeiro
de 2017 para participar do programa Jovens Embaixadores, promovido pela Embaixada dos EUA.

- Formatura dos alunos do Curso Técnico em Comunicação Visual - Programa Brasil Profissionalizado -
do Colégio Estadual Américo Antunes de São Luís de Montes Belos

O curso foi desenvolvido durante três anos e meio e os alunos vivenciaram experiências além do contexto
escolar, propiciando uma ampliação de seus conhecimentos.  Entre as principais habilidades
desenvolvidas pelos alunos estão a criação de desenhos técnicos, maquetes, faixas comemorativas e
panfletos que atenderam a comunidade local.

- 13ª Edição do Programa Parlamento Jovem Brasileiro

Na 13ª. Edição do PJB foram selecionados 78 estudantes para participar de uma jornada parlamentar de
debates e votações como se fossem deputados federais, dos 78 selecionados, 03 (três) são dos Estado de
Goiás, desses, 02 ( dois) são de Escolas Estaduais

- Circuito Formativo de implantação dos Grêmios Estudantis nas unidades escolares. A proposta é
promover o protagonismo juvenil a favor da consolidação da gestão escolar democrática.

- Projeto Experimental de Protagonismo Juvenil, Cocriação
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Tem por objetivo promover a participação dos alunos em todos os assuntos que dizem respeito à gestão
da unidade de ensino, envolvendo desde o regimento da escola até a gestão dos recursos financeiros
destinados a ela.

- Programa Jovem de Futuro

Lançamento da nova etapa do Programa Jovem de Futuro que antes atuava em 580 escolas goianas, agora
ampliou o atendimento para 613 unidades escolares, definindo metas específicas para cada unidade
escolar além da Seduce. Aliado a isto, o programa pretende elevar o Ideb do estado de 3.8, alcançado em
2013, para 4.7 em 2017.

Foi realizado ainda o 4º Encontro de Gestores Educacionais do Programa Jovem de Futuro para
realização de troca de experiências entre representantes que trabalham com a metodologia do PJF em
Goiás, Piauí, Pará, Ceará e Espírito Santo.

- Olimpíada Nacional de Ciências - ONC  - Dez (10) alunos da rede estadual de ensino foram
classificados para participarem da Olimpíada.

- Estudante do Ensino Médio do Colégio Estadual Jalles Machado, de Goianésia (GO), representou Goiás
no 'Seminário Internacional Educação Integral e Ensino Médio: Desafios e Perspectivas na Garantia da
Equidade'. "O estudante mostrou que o programa tem contribuído para o combate à evasão escolar no
ensino médio ao despertar o interesse dos alunos não só pelos estudos, mas também pela gestão das
escolas"

- Formação em parceria com a Superintendência da Juventude/SEGOV: "Organização Estudantil"
Objetivo:
Público Alvo: Alunos do Ensino Médio da Subsecretaria de Aparecida de Goiânia
Data: 23/05 e 25/05/2016
Carga horária:
Local: Aparecida de Goiânia
N° de participantes: 90 alunos formados

- 8ª Edição do Concurso Nacional de Desenho e Redação - realizado pela Controladoria-Geral da União
(CGU), teve como tema "Um por Todos e Todos por Um! Pela Ética e Cidadania" e é destinado a todos
os alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas públicas e privadas de todo o País. Goiás
conquistou  o 2° e 3° lugar na categoria Redação ll, 3° ano do Ensino Médio com os alunos:

2° Lugar:
Aluno (a): Mariana Oliveira Rodrigues
Escola: Colégio da Polícia Militar de Goiás - Unidade Dionária Rocha
Professor (a): Paula Andrea de Oliveira Silva
Município: Itumbiara - GO

3° Lugar:
Aluno (a): Elen Cristina Pereira de Souza
Escola: Colégio Estadual Jalles Machado
Professor (a): Patricia Nara da Fonseca
Município: Goianésia - GO

- 3a. Edição do Prêmio Respostas para o Amanhã - aguardar resultado

O Prêmio Respostas para o Amanhã, promovido pela Samsung tem como foco a melhoria do ensino e da
vida das comunidades, visa incentivar a realização de projetos envolvendo conhecimentos científicos e
formulem propostas com o objetivo de melhorar, de maneira simples, o lugar onde os alunos vivem. Em
Goiás duas (02) escolas estaduais foram vencedoras regionais da 3ª edição do Prêmio, são elas:

LYCEU DE GOIANIA: Projeto Resíduos urbanos: transformando ideias brilhantes em ações concretas
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COLÉGIO ESTADUAL DOM VELOSO - ITUMBIARA - Projeto Sistema de Irrigação automatizado
empregando sensor de umidade reaproveitando água descartada de condicionadores de ar e fabricação de
tijolos de poliestireno e gesso para uso em canteiro de hortaliças

- Processo seletivo de mineradora canadense aprova aluno em Uruaçu - O aluno Jhon Jhonata de Sousa
Lima Ferreira, 18 anos, do curso Técnico de Segurança do Trabalho do Colégio Polivalente de Uruaçu
(GO) foi aprovado no processo seletivo de estagiário na Mineração Maracá Indústria e Comércio S.A.
Jhom Jhonata começou a trabalhar na empresa ainda no mês de setembro e o contrato de estágio segue até
setembro de 2017.

- Enem Express continua a todo vapor em Goiás

O programa da Secretaria de Educação Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) Enem Express continuou a
todo vapor em mais de 80 municípios goianos. Os aulões, que abordaram os principais temas do Exame
Nacional do Ensino Médio (Enem), começaram no dia 10 de setembro e seguiram até o dia 29 de outubro.
Ao todo foram quase nove mil horas/aulas. A meta da Seduce foi beneficiar 44 mil estudantes da 3º série
do Ensino Médio, inscritos no Enem, que se realizou nos dias 5 e 6 de novembro. As aulas aconteceram
sempre aos sábados, com duração de quatro horas cada.

-II Fórum de Agentes Jovens - A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) reuniu, em
Pirenópolis, cerca de 650 estudantes da rede pública estadual no Fórum de Agentes Jovens. O encontro
foi promovido com o apoio do Instituto Unibanco e tem como objetivo promover a inserção dos
estudantes do Ensino Médio no debate sobre a gestão escolar, além de estimular a produção de conteúdos
e a participação em atividades ligadas à gestão.

-Programa Jovem Senador - o Aluno Tiago Pereira Souza de Novo Brasil foi selecionado para representar
Goiás no Jovem Senador
Tiago foi para Brasília, para a etapa nacional do Jovem Senador. A professora e orientadora Cleisimone
acompanhou o estudante. "O desafio agora será desenvolver uma proposta, na expectativa que possa virar
uma Sugestão Legislativa (SUG) e, quem sabe, ser votada como projeto de lei".

- Lançamento da 12ª edição do Concurso de redação, desenho e vídeo Goiás na Ponta do Lápis, que teve
como tema "Histórias Reais de Combate ao Aedes".

Foram classificados e Premiados para a final do concurso de Redação Goiânia na Ponta do Lápis 486
alunos.

 - Ensino Médio Inovador - 100% das escolas estaduais de Goiás aderem ao Programa do MEC de
Inovação no Ensino Médio

Iniciativa visa repensar currículo e aumentar carga horária ampliando oferta de aprendizagem. Todas as
623 escolas da rede pública estadual que oferecem o Ensino Médio em Goiás participarão de um
programa do Ministério da Educação (MEC) que visa promover a melhoria na qualidade do ensino por
meio da aplicação de estratégias que possibilitem o atendimento às necessidades dos alunos e às
demandas da sociedade contemporânea. O Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) tem adesão
voluntária. Todas unidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) se propuseram a fazer
parte do programa.

OBSERVAÇÕES

- Projeto goiano é destaque nacional e alunos ganham bolsa do CNPq - três alunos do CEPI Osório
Raimundo de Lima, de Iporá foram premiados na Mostra Nacional de Robótica e ganhou bolsas de
Iniciação Científica Jr. do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
o projeto "Besourinho: O robô de resgate". Trata-se de um robô que apresenta um conjunto de sensores e
dispositivos eletromagnéticos e sonoros que permitem localizar uma pessoa por meio do calor humano e
de ruídos. O objeto pode ser utilizado para resgate de pessoas sob escombros, por exemplo, devido ao seu
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pequeno porte.

- Seduce fez homenagem a estudantes aprovados pelo Enem/Sisu:
A divulgação dos resultados do Sisu, com a aprovação de mais de mil alunos das escolas estaduais,
mostra que as ações e projetos desenvolvidos pela Seduce, com foco na melhoria da qualidade do ensino,
já estão dando resultados concretos.

A Superintendência de Ensino Médio da Seduce destacou a importância de dois projetos específicos: O
Goiás Enem, que oferece aos alunos aulas preparatórias aos sábados, e o Enem Express, que em sua
primeira edição, em 2015, reuniu mais de 45 mil jovens em aulões promovidos na Capital e no interior.

- Feira empreendedora EXPO CIEE Goiás atraiu grande número de estudantes:

O evento é voltado a estudantes do Ensino Médio da rede pública estadual visando o futuro estudantil e a
inclusão profissional dos jovens.
A exposição tem realização conjunta do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), da Organização
das Voluntárias de Goiás (OVG) e da Bolsa Universitária, com apoio do Governo de Goiás.

A Feira do Estudante - Expo CIEE Goiás é um evento voltado para o aprimoramento e capacitação dos
estudantes bolsistas da OVG e alunos do Ensino Médio da rede pública estadual. Os jovens que
compareceram à feira puderam se candidatar às 5 mil vagas de estágio e 500 vagas do Programa Aprendiz
Legal, ofertadas por empresas e órgãos públicos parceiros do CIEE. Além disso, tiveram oportunidade de
visitar estandes de empresas, instituições de ensino e órgãos públicos, que ofereceram seus serviços e
novidades em cursos e carreiras.

Em paralelo, foi realizada uma programação repleta de atividades educacionais, entre as quais palestras
ministradas por especialistas e destinadas a reforçar a formação profissional, estudantil e pessoal dos
jovens. Entre os temas em destaque, incluíram-se orientação para escolha da profissão, preparação para
processos seletivos, dicas para o sucesso na carreira e serviços gratuitos para auxiliar no ingresso no
mercado de trabalho, entre outros.

O evento reuniu mais de 20 mil estudantes que participaram de uma série de palestras e iniciativas
voltadas à inclusão nas universidades e mercado de trabalho. Destes, 11 mil eram da rede pública
estadual, sendo boa parte do interior do Estado. A Seduce preparou 30 ônibus para o deslocamento de
centenas de estudantes do interior.

 - Goiás Enem - O projeto tem como objetivo a melhoria da aprendizagem dos alunos que objetivam
ingressar em instituições de ensino superior utilizando a nota alcançada no Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) ou vestibulares tradicionais.
O projeto chega a sua quarta edição com o objetivo de atender a pelo menos 4 mil estudantes da rede
pública de ensino. Estudantes do cadastro reserva podem ser chamados a qualquer momento caso haja
desistência do aluno já matriculado ou não cumprimento da frequência mínima, que é de 75%.

Na edição 2016, o Goiás Enem contemplou as Subsecretarias Regionais de Educação de Águas Lindas,
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Goiânia, Itumbiara, Novo Gama, Rio Verde e Trindade.

Em todos os polos, os alunos tiveram uma aula semanal com duração de quatro horas e meia, num
formato dinâmico, com professores capacitados nas áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias,
Matemática e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas
Tecnologias. Outro diferencial do projeto é o material pedagógico específico desenvolvido por
profissionais com ampla experiência nas suas áreas de conhecimento.

Buscando suprir a grande demanda por vagas por parte dos estudantes do Ensino Médio na rede, o projeto
Goiás Enem/2016 ganhou reforço com a criação de 100 novas vagas ofertadas no polo de Aparecida de
Goiânia.

Goiás é destaque nacional no concurso de redação da Defensoria Pública:
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O excelente desempenho dos alunos ligados à Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) levou
Goiás a ser o estado brasileiro com o maior número de premiados no concurso nacional de redação da
Defensoria Pública da União. A cerimônia de encerramento ocorreu na última segunda-feira, 29/2,
quando os seis estudantes da rede pública de ensino goiana receberam os certificados e o prêmio em
dinheiro.
 Dividido por categorias, o concurso de redação abordou o tema "Eu tenho direito e a DPU está comigo!".
Depois das inscrições, que contou com alunos do país inteiro, os participantes passaram por uma
minuciosa seleção. Foram premiados, em nível nacional, os três melhores trabalhos de cada ano (ensinos
Fundamental e Médio). Os destaques goianos no concurso nacional foram:

 Categoria Redação I (6º ano)
1º lugar, com nota 9,25: Ana Clara Fernandes Batista, da Escola Estadual Jovita Gonçalves da Silva
(Santa Bárbara-GO)
 Categoria Redação II (3º ano)
1º lugar, com nota 9,25: Luana Alves de Oliveira, da Escola Estadual Polivalente Antônio Carlos Paniago
(Mineiros-GO)
 Categoria Redação III (8º ano EJA)
2º lugar, com nota 7,0: Mislena Barbosa Maciel, do Colégio Estadual Vida Nova (Goiânia-GO)
 Categoria Redação IV (1º ano EJA)
2º lugar, com nota 9,0: Mara Stephanne de Araújo, do Colégio Estadual Dr. Ary Ribeiro Valadão Filho
(Itaguaru-GO)
 Categoria Redação IV (2º ano EJA)
2º lugar, com nota 7,85: Alisson Ferreira do Prado, do Colégio Estadual Frei Domingos (Jataí-GO)
 Categoria Redação IV (3º ano EJA)
2º lugar, com nota 7,1: Ana Lúcia Gomes da Silva Brito, do Colégio Estadual Maria Aparecida Alves
(Anápolis-GO)

- 14ª Feira Brasileira de Ciências e Engenharia:

Alunos do Colégio Estadual Hermógenes Coelho, em Araçu (GO), venceram a etapa estadual da 14ª Feira
Brasileira de Ciências e Engenharia. Realizado na Universidade de São Paulo, de 15 a 17 de março, o
evento nacional reuniu as melhores iniciativas desenvolvidas por estudantes e que tivessem fundamento
científico. O objetivo é estimular o jovem cientista.
O projeto goiano que venceu a categoria regional chama-se "Construção de uma coleção de lâminas de
histologia animal e vegetal de baixo custo para escola de ensino básico". A experiência teve orientação do
professor Guilherme Augusto da Costa e foi desenvolvida pelos alunos Fabiano Girotti Filho e Geovanna
Camargo.

O grupo concluinte do 3º ano do Ensino Médio participou da Febrace, em São Paulo, e apresentou a
iniciativa desenvolvida na escola para cientistas e estudantes de todo o país. "Criamos lâminas que hoje
são usadas nas aulas de Biologia da escola. Ao invés de gastar para comprar, nós mesmos
desenvolvemos", disse a aluna ao informar que o custo do projeto ficou em R$ 200, enquanto o preço
comercial das lâminas gira em torno de R$ 2 mil.

- Formação dos jovens é prioridade da Seduce:

Para reforçar ainda mais a aprendizagem com vistas à formação acadêmica e profissional dos estudantes
da rede pública estadual, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce), desenvolveu,
com o apoio de vários parceiros, diversas ações, programas e projetos ao longo do ano letivo.

Com o propósito de contribuir de forma efetiva na formação política e cidadã dos jovens, na elevação da
participação deles e de seu protagonismo, existem, pelo menos, quatro importantes iniciativas sob a
coordenação da Superintendência de Ensino Médio. São elas os programas Jovem Embaixador, Jovem
Senador, Parlamento Jovem Brasileiro e Parlamento Juvenil do Mercosul.
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- 13ª Edição do Programa Parlamento Jovem Brasileiro

O programa é uma iniciativa da Câmara dos Deputados que visa fomentar nas escolas públicas e privadas
de ensino médio a discussão de temas como política, cidadania, participação popular e democracia
representativa.

A ação oportuniza aos estudantes a experiência da jornada de trabalho dos deputados federais durante
cinco dias, com diplomação, posse e exercício do mandato como deputados jovens, na Câmara dos
Deputados, em Brasília.

Podem participar do programa estudantes do 2º e 3º ano do Ensino Médio, ou do 2º, 3º e 4º ano do Ensino
Técnico Integrado ao Médio, com idade entre 16 anos e 22 anos. Os interessados devem elaborar um
Projeto de Lei sobre qualquer tema e preencher a documentação solicitada.

- Projeto de protagonismo juvenil, Cocriação

Tem por objetivo promover a participação dos alunos em todos os assuntos que dizem respeito à gestão
da unidade de ensino, envolvendo desde o regimento da escola até a gestão dos recursos financeiros
destinados a ela. Este projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Inspirare tem várias
iniciativas destinadas ao aprimoramento de práticas educacionais com foco na educação pública
inovadora.

- Programa Jovem de Futuro

O projeto Jovem de Futuro é uma iniciativa do Instituto Unibanco e consiste em uma tecnologia
educacional criada em 2007, para o aprimoramento contínuo da gestão escolar orientada para resultados
de aprendizagem dos estudantes. Além de Goiás onde o programa foi implantado em 2012, atualmente o
Jovem de Futuro é desenvolvido no Ceará, Espírito Santo, Pará e Piauí, sempre em parceria com as
secretarias estaduais de educação.

 Os profissionais envolvidos no Jovem de Futuro recebem formação do Instituto Unibanco, composta de
módulos presenciais e a distância. A proposta é implementar a Gestão Escolar para Resultados de
Aprendizagem em sintonia com as práticas pedagógicas para que seja possível planejar, executar,
monitorar e avaliar as ações da escola, com base nos objetivos traçados e almejados.

- Prêmio Respostas para o Amanhã

O Prêmio Respostas para o Amanhã, promovido pela Samsung tem como foco a melhoria do ensino e da
vida das comunidades, visa incentivar a realização de projetos envolvendo conhecimentos científicos e
formulem propostas com o objetivo de melhorar, de maneira simples, o lugar onde os alunos vivem. A
iniciativa da Samsung busca estimular a adoção de projetos educacionais que favoreçam o aprendizado
nas disciplinas ligadas às áreas de Ciências da Natureza e da Matemática, ao mesmo tempo em que
contribuam para a melhoria de vida das comunidades.

Em sua terceira edição, a premiação se propõe, também, aprimorar o ensino público de forma a
identificar, estimular e difundir práticas educativas com foco em uma sociedade mais sustentável.
Concurso de redação, desenho e vídeo Goiás na Ponta do Lápis,

Com a proposta de envolver mais de 1,8 milhão de alunos em todo o Estado, foi lançado, o concurso de
redação, desenho e vídeo Goiás na Ponta do Lápis, que terá como tema "Histórias Reais de Combate ao
Aedes". O projeto foi realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com o jornal Tribuna
do Planalto.

A 12ª edição do Goiás na Ponta do Lápis trouxe algumas novidades, como a inclusão de três novas
modalidades: Vídeos, Fotografias e Desenhos. Coordenador geral do concurso, Enoel Júnior destacou que
a qualidade dos trabalhos inscritos surpreendeu a comissão julgadora. Esse ano a temática proposta aos
professores e estudantes foi o relato de uma história real de combate ao Aedes Aegypti. "Além de
maturidade em tratar o tema, as crianças e jovens demonstraram total engajamento na luta contra o
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mosquito que tantos males causa à nossa saúde", afirmou ele.
Considerado um dos maiores e mais tradicionais concursos de redação da região Centro-Oeste, o Goiás na
Ponta do Lápis esse ano ampliou ainda mais a abrangência do concurso, incluindo também alunos do
Ensino Fundamental 1 (2º e 3º ano) que, até então, não podiam participar. Agora o concurso é
direcionado aos estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos
(EJA).

- Olimpíada Nacional de Ciências (ONC).

É uma promoção do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e constitui um programa das
Sociedade Brasileira de Física (SBF) e Associação Brasileira de Química (ABQ), responsáveis por sua
execução, com os seguintes objetivos:

(a) despertar e estimular o interesse pelo estudo das ciências naturais;
(b) aproximar as instituições de ensino superior, os institutos de pesquisa e sociedades científicas das
instituições do ensino médio e do ensino fundamental;
(c) identificar estudantes talentosos e incentivar seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas;
(d) proporcionar desafios aos estudantes visando o aprimoramento de suas formações.

Podem participar os estudantes que estiverem regularmente matriculados no 9º ano do Ensino
Fundamental e nas 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio e estudantes da 4ª série do Ensino Técnico e que não
tenham ingressado em curso superior.

- 8ª Edição do Concurso Nacional de Desenho e Redação

Realizado pela Controladoria-Geral da União (CGU), tem como tema "Um por Todos e Todos por Um!
Pela Ética e Cidadania" e é destinado a todos os alunos dos ensinos fundamental e médio de escolas
públicas e privadas de todo o País.

O objetivo da iniciativa é despertar nos estudantes o interesse por assuntos relacionados ao controle
social, à ética e à cidadania, por meio do incentivo à reflexão e ao debate desses temas nos ambientes
educacionais.
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2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ACESSO,
PERMANÊNCIA E CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- Lançamento da 12ª edição do Concurso de redação, desenho e vídeo Goiás na Ponta do Lápis, que teve
como tema "Histórias Reais de Combate ao Aedes".

-Projeto "Juntando os Cacos" é realizado em escolas da regional de Posse, o objetivo do projeto é
promover a discussão e conscientização sobre problemas sociais por meio de atividades, que envolvam a
compreensão, a determinação e a perseverança.

- Seduce lançou ação multimídia no combate ao Aedes aegypti

Um grande concurso de redação, desenho e vídeo envolvendo não só os 550 mil estudantes da rede
estadual, mas também os alunos do Ensino Fundamental e Médio das escolas municipais e particulares
dos 246 municípios goianos foi uma das principais ações da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de
Goiás (Seduce) no combate ao mosquito causador da dengue, febre amarela, vírus zika e chikungunya.
Ao final de quatro meses os resultados obtidos por Goiás foram mais que satisfatórios, pois reduzimos em
90% o número de focos do mosquito superando a meta estabelecida pelo Ministério da Saúde que era de
1% até abril.

- 5a. Edição da Olimpíada de Língua Portuguesa - na etapa estadual da 5ª Olimpíada de Língua
Portuguesa Escrevendo o Futuro, promovida pelo Ministério da Educação
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(MEC) e Itaú Social, em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce),
foram definidos 24 textos semifinalistas que representarão o Estado de Goiás, classificados em quatro
categorias/gêneros literários, que foram selecionados pela comissão julgadora desta fase da competição.
A comissão julgadora estadual recebeu 647 textos pré-selecionados pelos municípios, sendo 122 artigos
de opinião, 165 crônicas, 165 memórias literárias e 195 poemas. Os 24 textos semifinalistas participaram
da etapa regional, de onde foram selecionados sete (7) textos que participaram da grande final.

- Projeto Experimental de Protagonismo Juvenil, Cocriação

Tem por objetivo promover a participação dos alunos em todos os assuntos que dizem respeito à gestão
da unidade de ensino, envolvendo desde o regimento da escola até a gestão dos recursos financeiros
destinados a ela.

- Olimpíada Nacional de Ciências - ONC  - Dez (10) alunos da rede estadual de ensino foram
classificados para participarem da Olimpíada.

- Olimpíada Internacional Matemática sem Fronteiras (MSF)

Colégio Estadual Odilon José de Oliveira, de Iporá ganhou destaque nacional na mais recente Olimpíada
Internacional Matemática sem Fronteiras (MSF), onde duas turmas do Ensino Fundamental foram
premiadas: a do 9º ano conquistou medalha de Ouro e a do 5º ano recebeu Menção Honrosa. A boa
performance na competição proporcionou a participação da escola na 7° International Young
Mathematicians' Convention (Convenção Internacional de Jovens Matemáticos), que será realizada em
Lucknow, na Índia. Com isso, a pequena escola do interior de Goiás foi a única representante do Estado
na principal competição interclasses de Matemática do mundo e que, a cada dois anos, reúne estudantes
de quase 30 países.

A Seduce arcou com as despesas da viagem (passagens aéreas, traslado e a hospedagem da turma que foi
representar Goiás nessa convenção internacional).

- Expo Ingeniería 2016

Aspirante a cientista, uma turma do Colégio Estadual de Tempo Integral Levindo Borba, de Rubiataba,
está engajada na missão de promover a entomofagia, que é o consumo de insetos por seres humanos. O
estudo, realizado na disciplina Iniciação Científica, está dando tão certo que dois alunos envolvidos foram
selecionados para apresentar o projeto na Expo Ingeniería 2016, na Costa Rica.
A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), que apoia a iniciativa inovadora, arcou com os
custos da viagem.

OBSERVAÇÕES

- Concurso de redação, desenho e vídeo Goiás na Ponta do Lápis,

Com a proposta de envolver mais de 1,8 milhão de alunos em todo o Estado, foi lançado, o concurso de
redação, desenho e vídeo Goiás na Ponta do Lápis, que terá como tema "Histórias Reais de Combate ao
Aedes". O projeto foi realizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde e com o jornal Tribuna
do Planalto.

A 12ª edição do Goiás na Ponta do Lápis trouxe algumas novidades, como a inclusão de três novas
modalidades: Vídeos, Fotografias e Desenhos. Coordenador geral do concurso, Enoel Júnior destacou que
a qualidade dos trabalhos inscritos surpreendeu a comissão julgadora. Esse ano a temática proposta aos
professores e estudantes foi o relato de uma história real de combate ao Aedes Aegypti. "Além de
maturidade em tratar o tema, as crianças e jovens demonstraram total engajamento na luta contra o
mosquito que tantos males causa à nossa saúde", afirmou ele.
Considerado um dos maiores e mais tradicionais concursos de redação da região Centro-Oeste, o Goiás na
Ponta do Lápis esse ano ampliou ainda mais a abrangência do concurso, incluindo também alunos do
Ensino Fundamental 1 (2º e 3º ano) que, até então, não podiam participar. Agora o concurso é
direcionado aos estudantes do Ensino Fundamental, Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos
(EJA).

8913/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

- Projeto 'Juntando os Cacos'

Desenvolvido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) em parceria com a
Editora Alvorada, foi implementado em 13 escolas da rede estadual de ensino da subsecretaria regional de
Posse (GO) e beneficiou mais de três mil alunos. A iniciativa, que consiste em promover a discussão e
conscientização sobre problemas sociais por meio de atividades, foi realizada durante todo o ano passado.

A proposta do projeto teve como base o livro "Caco", de autoria do filósofo e psicólogo Gilberto Mattje
que procura demonstrar que a compreensão, a determinação e a perseverança são ferramentas poderosas
na superação de problemas. Por meio de linguagem simples e direta, o autor traz para a reflexão temas
como o preconceito, homofobia, novas estruturas familiares e uso de substâncias psicoativas. Essas
questões foram discutidas por meio de várias atividades entre teatro, dança, dinâmicas, palestras,
seminários, jogos, e outras, envolvendo, além dos estudantes, os pais e toda a comunidade.

Na regional de Posse, o projeto 'Juntando os Cacos' foi implementado nas seguintes unidades: Colégio
Estadual Ary Ribeiro Valadão Filho, Colégio Estadual Coronel Ernesto Antônio de Araújo, Colégio
Estadual Castelo Branco, Escola Estadual Elias Pereira de Souza, Colégio Estadual Elvira Leão Barreto,
Escola Estadual João Régis, Colégio Estadual Maria Régis Valente, Colégio Estadual Sebastião Moreira
da Silveira, Colégio Estadual Francisco da Mata Lima, Colégio Estadual Exaltina Soares dos Santos,
Escola Estadual Valter Moreira dos Santos e Escola Estadual Manoel Aprígio.

- Projeto Experimental de protagonismo juvenil, Cocriação
Tem por objetivo promover a participação dos alunos em todos os assuntos que dizem respeito à gestão
da unidade de ensino, envolvendo desde o regimento da escola até a gestão dos recursos financeiros
destinados a ela. Este projeto está sendo desenvolvido em parceria com o Instituto Inspirare tem várias
iniciativas destinadas ao aprimoramento de práticas educacionais com foco na educação pública
inovadora.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2072 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO MÉDIO INTEGRADA OU
CONCOMITANTE À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- Realização do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC: concessão
de assistência estudantil, seguro pessoal e material didático (apostilas) aos alunos que participam dos
cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -  PRONATEC. Repasse de
recursos às Unidades Educacionais ofertantes de cursos técnicos do Programa para aquisição de insumos.

- Curso Técnico em Enfermagem

Celebração de convênio entre SEDUCE e Secretaria Municipal de Saúde de Jataí e Hospital Padre Thiago
(Jataí) para realização dos estágios supervisionados dos alunos do curso técnico em Enfermagem daquele
município.

- Curso Técnico em Alimentos

Alunos do Curso Técnico em Alimentos do Colégio Estadual Adelvina Flores Ribeiro participaram, de
visita técnica à indústria Bonduelle Alimentos, em Cristalina (GO). A turma em questão refere-se à um
Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA)/Pronatec.

Os alunos do Curso Técnico em Alimentos também desenvolveram projeto de prevenção e combate à
dengue no âmbito da Unidade de Ensino intitulado "Juntos no
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Combate ao Mosquito Aedes Aegypti", com o objetivo de informar, conscientizar e despertar na
comunidade escolar a importância de se engajarem numa ação efetiva de combate à dengue.

- Curso Técnico em Logística

Alunos do curso Técnico em Logística, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), realizado em parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce),
apresentaram projeto científico sobre geração de energia alternativa no II Simpósio de Administração e
Sistemas de Informação (SIADS) da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Goianésia. O
projeto, denominado Logística Interna Gerando Energia Alternativa, dos estudantes, é o trabalho de
conclusão de curso dos estudantes e contempla o desenvolvimento de um mecanismo capaz de captar a
movimentação logística e transformá-la em energia  alternativa.

Este mesmo Projeto logrou o 1º lugar na Feira do Conhecimento do Colégio Estadual Jalles Machado na
categoria Inovação. Os alunos receberam medalhas de ouro e certificado como alunos destaque do ano de
2016 e a professor recebeu certificado de Menção Honrosa pela brilhante orientação dos alunos.

- Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde

Os alunos do Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde do Centro de Educação de Jovens e
Adultos Elias Chadud de Anápolis (GO) participaram do desenvolvimento de projeto referente ao Zika
Virus: distribuição, proliferação, endemismo e profilaxia com o intuito de informar, conscientizar e
despertar na comunidade escolar a importância da prevenção e combate ao mosquito Aedes Aegypti.
Como atividade decorrente do projeto os alunos aprenderam a confeccionar armadilhas para o mosquito
(mosquitoeiras).

- Curso Técnico em Logística - Anápolis

Alunos do Curso Técnico em Logística do Colégio Estadual Gomes de Souza Ramos de Anápolis
participaram de visita técnica à empresa de bebidas Brasil Kirin, em Alexânia (GO). O objetivo da visita
foi possibilitar aos alunos a observação acerca do funcionamento das operações logísticas da empresa em
situação prática e real.

- Curso Técnico em Segurança do Trabalho - Quirinópolis

Alunos do Curso Técnico em Segurança do Trabalho do Colégio Estadual Independência de Quirinópolis
participaram de visita técnica na Unidade local do Corpo de Bombeiros. O objetivo da visita foi
possibilitar aos alunos do curso a observação acerca dos procedimentos teórico-práticos realizados para
combate de incêndio e salvamento.

- Conhecimento jurídico para alunos

A parceria, formalizada em um projeto, visa levar para as salas de aula conhecimento sobre direitos do
trabalho e sociais.
O projeto começou a ser implementado em escolas da rede pública que ofertam educação profissional
integrada ao Ensino Médio, da Cidade de Goiás e de Goiânia, podendo ser ampliado para outras unidades
no próximo ano.

- Festival SESI de Robótica First Lego League - Torneio de Robótica First® Lego® League - Olimpíada
do Conhecimento 2016

Estudantes do Colégio da Polícia Militar de Goiás (CPMG) Ayrton Senna, da rede pública estadual de
ensino, de Goiânia, da equipe Hogwarts of Legos, conquistaram a terceira colocação da primeira etapa do
Festival SESI de Robótica First Lego League, realizada durante a Olimpíada do Conhecimento 2016, em
Brasília, DF. O torneio, que envolve escolas públicas de todo o país, é realizado pelo Serviço Social da
Indústria (SESI) em parceria com a instituição americana FIRST e o Grupo LEGO da Dinamarca.
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- Curso Técnico em Eventos - Alunos do curso Técnico em Eventos do colégio da rede estadual IEC
Presidente Castello Branco, promovido pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás
(Seduce), fizeram uma visita técnica ao Hotel Plaza Inn Breeze. Os alunos, que estão prestes a concluir o
curso, puderam conhecer como é organizado, gerido e planejado o mercado de eventos na hotelaria, e
também entender a importância dos eventos na cadeia produtiva do turismo.

Programa Trabalho, Justiça e Cidadania - ação solidária da Associação dos Magistrados do Trabalho da
18ª Região (Amatra18) em parceria com o TRT Goiás e a Seduce, que tem o objetivo de levar aos
estudantes de escolas públicas noções de Direito e Cidadania.

Estudantes do ensino médio e do curso técnico em Segurança do Trabalho na modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA/ Pronatec), da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), visitaram
o Tribunal de Justiça de Goiás (TRT). Posteriormente a visita, dando continuidade ao Programa, os
estudantes do Curso Técnico em Segurança do Trabalho participaram de uma produção de texto sobre a
"Justiça do Trabalho". o vencedor da produção de texto foi o aluno Carlos Eduardo de Almeida da Silva,
de 19 anos de idade, que ganhou um notebook, com a redação intitulada "Desafios do   Trabalho".

OBSERVAÇÕES

- Festival SESI de Robótica First Lego League - Torneio de Robótica First® Lego® League - Olimpíada
do Conhecimento 2016

Realizada durante a Olimpíada do Conhecimento 2016  foi criada em 1998 pela FIRST® em parceria
com o Grupo LEGO, a competição propõe que estudantes sejam apresentados ao mundo da ciência e da
tecnologia de forma divertida, por meio da construção de robôs feitos inteiramente com peças LEGO® e
programados com a tecnologia LEGO® Mindstorms® NXT.

Os jovens usam a imaginação e a criatividade para investigar problemas e buscar respostas inovadoras
que contribuam para um mundo melhor. Durante o processo, novos horizontes são abertos para que os
participantes desenvolvam o interesse pela ciência e tecnologia e descubram novas possibilidades de
carreira.

Ao todo a competição tem a participação de 54 equipes convidadas, sendo 27 de escolas públicas e 27 do
SESI. Nesta etapa em que os estudantes do CPMG Ayrton Senna conquistaram o 3º lugar, a equipe Night
Fall, de alunos de escolas públicas de Joinvile (SC), foi a campeã e o segundo lugar ficou com a equipe
Autobot, do Instituto Federal da Bahia (IFBA), de  Salvador.

A Olimpíada do Conhecimento é considerada a maior competição de Educação profissional das
Américas. Promovida a cada dois anos, reúne estudantes de cursos técnicos e de formação profissional do
SENAI, do SESI, dos Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (IF) e de
escolas públicas do Distrito Federal. Os objetivos são estimular jovens em processo de formação; elevar o
nível de desempenho dos alunos em cada ocupação; promover o intercâmbio técnico-pedagógico entre os
participantes; proporcionar vivências semelhantes às enfrentadas na vida profissional; e, aproximar cada
vez mais a educação profissional do mercado de trabalho e das necessidades ambientais da   indústria.

De acordo com informações dos realizadores, agora em 2016, com o novo formato, o número de
competidores aumentou. Foram cerca de 1.200 participantes em cinco tipos de competição: Desafios por
Equipe, Desafios Individuais, Avaliação Prática do Estudante, Inova SENAI e o Festival SESI de
Robótica (FLL).

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2073 - EDUCAÇÃO INTEGRAL COM JORNADA AMPLIADA

U.O.:

REALIZAÇÕES
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- Acompanhamento, gerenciamento, aperfeiçoamento do trabalho realizado pelas unidades educacionais
que trabalham com o Projeto Escola Estadual de Tempo Integral.

OBSERVAÇÕES

- Projeto Escola Estadual de Tempo Integral.

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás, iniciou o ano de 2016 com uma nova
Proposta Pedagógica para as unidades educacionais que ofertam o tempo integral. Tal reformulação
trouxe em seu bojo a formação global do estudante e a excelência acadêmica, aspectos fundamentais para
formar um ser pleno.

a construção de um novo modelo de educação integral para Goiás era ousada uma vez que apresentava
uma nova concepção de escola de Tempo Integral e exigia uma mudança no tempo de permanência dos
professores na unidade educacional e rupturas de práticas de gestão e pedagógicas.
Tendo em vista a mudança do Modelo Pedagógico e do Modelo de Gestão da nova proposta pedagógica,
foram produzidos outros documentos orientadores como: Orientações Operacionais das Atribuições e
Funções dos Servidores, Diretrizes Operacionais da Educação Integral, Orientações Teórico-
metodológicas acerca do núcleo Diversificado, Guia do Estudante, Código de Ética, Ficha de Participação
dos Estudantes, Agenda Bimestral, Mapa de Atividades, Diretrizes Operacionais acerca da Avaliação
Semanal, Planilhas de Acompanhamento Estatístico e Pedagógico, Tutorial para uso da Planilha de
Acompanhamento Estatístico e Pedagógico ¿ Anos Finais do Ensino Fundamental, Informativo sobre a 2ª
Chamada para as Avaliações de Bloco e Avaliação de Recuperação Contínua nas unidades educacionais
de Tempo Integral, Ensino Especial nas Escolas de tempo Integral, Acolhimento, Produção de Texto -
Ensino Fundamental e Ensino Médio, Chave de Correções de Textos ¿ Ensino Fundamental e Médio e
Folha Oficial para produção de Texto.

Programa Mais Educação

O Programa Mais Educação/PME constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para indução
da construção da agenda de educação integral.
Em Goiás, a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, por meio da Superintendência de
Ensino Fundamental/Gerência de Educação Integral, o PME é implementado nas escolas de tempo parcial
e nas escolas de tempo integral.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2074 - JORNADA DE AMPLIAÇÃO DA APRENDIZAGEM-AABB COMUNIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2075 - PRÊMIO DE EXCELÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Pagamento do Prêmio: Poupança-Aluno refente ao exercício de 2014.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2076 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

U.O.:

REALIZAÇÕES

9313/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- Apresentação da Banda Sinfônica do Estado de Goiás com regência do maestro Everton Luiz, o grupo é
formado por professores e estudantes de Música da Rede Estadual de Educação, e coordenado pelo
Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce).

- Dia Mundial da Dança

Ciranda da Arte/SEDUCE promoveu a II Semana da Dança. O objetivo da manifestação cultural é
compartilhar os vários desdobramentos da área de dança no Estado de Goiás, reunindo professores e
estudantes, tanto da rede estadual, como dos cursos de licenciatura de dança da Universidade Federal de
Goiás e do Instituto Federal de Goiás.

- Realização da 3ª. Edição do Projeto de educação e saúde Jovens Brilhantes pela Subsecretaria Regional
de Mineiros.

Voltado à educação, comportamento e saúde de jovens, foram abordados temas como os gêneros sexuais,
raciais, culturais, filosóficos, religiosos e sociais; bullying; e reflexões a partir dos livros "Caco" e
"ProjetoTosco" foram desenvolvidos. Higiene pessoal masculina e feminina x doenças sexualmente
transmissíveis, prevenção contra a dependência química, o álcool e outras drogas também fazem parte
desta ação.

- III Simpósio de Trombones do Estado de Goiás - tem como objetivo fazer um movimento com a classe
de trombones juntando os professores da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce),
Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal de Goiás, Orquestras Sinfônica e Filarmônica para dar
aulas ao maior número de alunos das 'Bandas Marciais" dos Colégios Estaduais que for possível.

- Formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD, em Palminópolis, o diploma
de formatura foi recebido por 60 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de duas escolas municipais

- Colégio de Goianésia promove gincana da paz

Colégio Estadual Jalles Machado, realizou a Gincana: Cultura da Paz, que marcou o encerramento, no dia
24 de maio, do projeto pedagógico pensado com o intuito de promover o espírito da paz e da não
violência entre a comunidade estudantil

- Banda Sinfônica de Goiás

Em continuidade aos concertos da temporada 2016, apresentou o concerto musical onde foram executadas
obras escritas, originalmente, para a formação e adaptações de clássicos da música erudita. O grupo é
formado por professores e estudantes de música da rede pública estadual de ensino e coordenado pelo
Ciranda da Arte - Centro de estudo e Pesquisa

-Trupe dos Cirandeiros realizou, no mês de junho, uma série de apresentações no Teatro Goiânia e em
escolas estaduais, do espetáculo "O Garoto que Virou TV". O grupo artístico é formado por professores
da rede pública estadual de ensino, sob a coordenação do Centro de Estudo e Pesquisa Ciranda da Arte,
da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce).

- Concurso da XXV Caminhada Ecológica de redação, fotografias, poemas e cartazes que, neste ano, teve
como temas "Sociedade do Consumo - Não ao Desperdício", na categoria curtas ambientais e "Água e
Vida no Cerrado Goiano". A Seduce, em parceria com o Grupo Jaime Câmara (GJC) /Jornal O Popular,
promove anualmente a competição como parte da programação da Caminhada Ecológica

- Se Liga no Fica, um projeto de oficinas comunitárias de produção audiovisual

A ideia foi realizar oficinas de audiovisual dentro das escolas, ministradas pelos alunos e professores do
IFG e, então, produzir filmes de curta-metragem com as próprias crianças. No Se Liga no Fica, eles foram
os protagonistas: participaram desde a
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concepção das ideias, aos roteiros, filmagens, produção, e ainda foram atores, narradores, Diretores.

- 1º Concurso de Produção de Texto do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), com
o tema: O que fica do Fica?

A iniciativa foi uma das novidades da programação da 18ª edição do festival, que se realizou de 16 a 21
de agosto, na Cidade de Goiás e teve como objetivo possibilitar uma reflexão sobre as impressões obtidas
pelo estudante durante o evento.

O concurso foi destinado a estudantes com idade entre 12 e 18 anos, regularmente matriculados em 2016
no Ensino Fundamental ou no Ensino Médio, das unidades escolares da rede pública estadual da
subsecretaria regional da Cidade de Goiás. Os municípios jurisdicionados à subsecretaria, além da Cidade
de Goiás, são Araguapaz, Aruanã, Buriti de Goiás, Faina, Matrinchã, Mossâmedes, Mozarlândia e
Sanclerlândia.
Foram dez estudantes premiados com uma viagem ao Rio de Janeiro para conhecer o Museu do Amanhã.
Outros 20 estudantes ganharam uma viagem para Goiânia, e vão fazer um circuito cultural pelos museus
da cidade sob a gestão da Seduce Goiás.

- Grupo Experimental de Dança Ciranda da Arte apresenta espetáculo Epístolas

O Grupo é composto por professores artistas da rede pública estadual de ensino. "Epístolas" é um
espetáculo de dança experimental, onde o corpo assume a transmissão dos pensamentos e sentimentos
textuais. Subjetivamente, o corpo é um texto escrito em forma de carta, para ser correspondido a um,
vários ou a nenhum destinatário. As interpretações constituem sistemas buscando uma verdade final e
estável, no corpo ou nas palavras.

O grupo surgiu a partir da necessidade de contextualizar a dança como manifestação artística e como área
de conhecimento relacionada às práxis pedagógica.

- 16 º Jovem Ambientalista Brasileiro no Cerrado (Jovem ABC), evento ambiental integrado ao 21º
Simpósio Ambientalista Brasileiro no Cerrado (SABC).
Objetivo: O objetivo é fomentar e discutir o fortalecimento de práticas educativas ambientais locais e
instrumentalizar ações políticas no âmbito escolar, envolvendo, neste caso, os estudantes do Ensino
Médio do Colégio Lyceu
Local: Espaço Sonhus Teatro Ritual/ Colégio Lyceu de Goiânia
Público alvo: estudantes do 2° ano do Ensino Médio

- Participação no 21° Simpósio Ambientalista Brasileiro do Cerrado que teve como tema central das
discussões "Cerrado: Desenvolvimento Sustentável, Cidadania e Meio Ambiente". Promovido
anualmente pela Sociedade Ambientalista Brasileira no Cerrado (SABC), o encontro tem como objetivo
fomentar o debate e a articulação de projetos com temas ligados à preservação ambiental do Cerrado.

- Coro Cênico Ciranda da Arte apresentou o musical Rockhistória

Uma viagem histórica da música popular brasileira, da década de 50 até os dias de hoje. O show de
música e cores já está em sua segunda temporada. O evento, que integra diversas linguagens artísticas,
principalmente, música e teatro, aconteceu no Teatro SESI com entrada gratuita.

- Gincana Solidária

Pela terceira vez o Colégio Estadual Padre Pelágio, em Trindade, promoveu a Gincana Solidária. Alunos,
gestores e professores conseguiram arrecadar mais de 17 mil caixinhas de gelatina que serão
encaminhadas ao Grupo Pela Vidda, instituição que atende crianças portadoras do vírus HIV

- Grupo de catireiros mirins - Em fevereiro deste ano foi criado o Grupo de Catira Sangue Novo, formado
por alunos do 2° e 3° ano da instituição de ensino. A modalidade também é oferecida às meninas em
outra turma. "Além de aprender a dança, eles têm um conteúdo teórico que resgata toda essa cultura, essa
tradição goiana, e, dentro dessas atividades, a gente trabalha a folia de reis e muitas outras
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atividades".

- XXIII Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras - 178 alunos de Goiânia, Ceres e Rianápolis,
participaram do Campeonato que aconteceu em Barra Mansa  - RJ nos dias 10 e 11 de dezembro de 2016.

- Dia Nacional da Consciência Negra  - Foi celebrado pelas escolas estaduais com diversas atividades
culturais, buscando a promoção da equidade e do combate ao racismo nas mais variadas formas que este
se apresenta.

- Encontro Jovem de Alto Paraíso - ENJAP 2016  - promovido pela Secretaria de Educação, Cultura e
Esporte do Estado de Goiás (Seduce), contou com a participação de cerca de 130 estudantes de cinco
escolas públicas (municipais e estaduais) e privadas. Durante a realização do evento, foi anunciada a
criação do Instituto de Pesquisa e Extensão em Arte/Educação, Tecnologia e Sustentabilidade - IPE
ARTES, com sede na cidade de Alto Paraíso. A instituição atenderá todo o território da Área de Proteção
Ambiental Pouso Alto, que inclui também outros cinco municípios do entorno do Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros.

- 17ª Edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã
O prêmio busca identificar, reconhecer e divulgar os projetos desenvolvidos por professores da área de
Artes das redes pública ou particular de ensino.

- Escola Estadual Cônego Trindade de Paraúna, recebe projeto Detranzinho de educação para o trânsito -
o projeto, que contou com apoio da comunidade, se desenvolveu por meio de parceria entre a escola,
DETRAN e autoridades local.

- JUNIOR ACHIEVEMENT- Miniempresa.

O programa proporciona a estudantes do Ensino Fundamental e Médio a experiência prática em economia
e negócios, na organização e operação de uma empresa. É desenvolvido em 15 semanas, em jornadas com
duração de 3h30min, realizadas nas escolas, geralmente à noite. Os estudantes aprendem conceitos de
livre iniciativa, mercado, comercialização e   produção.

Foram beneficiados um total de 891 alunos.

- EDUCAÇÃO FISCAL

 Este programa busca promover e institucionalizar a educação fiscal para o pleno exercício da cidadania,
levando conhecimentos aos cidadãos sobre a administração pública, procurando incentivar o
acompanhamento pela  sociedade da  aplicação dos  recursos  públicos. 2.768 alunos beneficiados com o
programa Educação fiscal.

- EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO

Elaborar e promover ações com metas para a Educação de Trânsito aos diferentes públicos dos
municípios goianos através de  políticas pedagógicas transdisciplinares. alunos participantes num total de
7.052.

OBSERVAÇÕES

- PROERD

O Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd) atualmente é desenvolvido em 58 países, com
adaptação para as diferentes culturas. Em Goiás, foi implantado em 1998 com o intuito de preparar as
crianças e jovens para a resistência e o enfrentamento ao uso de drogas lícitas e ilícitas. A iniciativa é
desenvolvida pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) em parceria com a
Secretaria de Segurança Pública por meio da Polícia Militar.

O programa é dividido em quatro módulos, sendo três deles direcionados às turmas da Educação Infantil
e do Ensino Fundamental (5º e 7º ano). Os módulos reúnem 11 lições, que são apresentadas aos alunos
uma vez por semana por policiais militares, sempre acompanhados pelos professores regentes. A
formação tem duração de um
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semestre letivo. O quarto módulo, contendo cinco lições, é destinado à orientação dos pais.

Os conteúdos abordados em sala de aula incluem informações sobre os males provocados pelo uso de
álcool, tabaco e pelos diferentes tipos de drogas. Para conquistar a atenção dos alunos, o programa recorre
a uma linguagem bastante didática e acessível, além de atividades interativas e muito dinâmicas, que
levam em consideração a realidade das turmas envolvidas no curso. No roteiro das aulas estão incluídas
ainda dramatizações e estudos de casos de forma a trabalhar com os estudantes valores morais como
ética, responsabilidade social e disciplina.

Goiás

Este ano, em Goiás, o Proerd está sendo desenvolvido em 45 escolas estaduais de 17 municípios goianos,
beneficiando diretamente 2.373 estudantes, sendo 1.649 da segunda fase do Ensino Fundamental e 724 da
primeira fase. O programa também contempla os pais com um de seus módulos, orientando e informando
as famílias sobre como evitar o envolvimento de seus filhos com as drogas.

- Coro Cênico Ciranda da Arte apresentou o musical Rockhistória

Rockhistória é um espetáculo musical que apresentou um breve recorte histórico sobre o gênero musical
popular que se desenvolveu desde a década de 1950 até os dias atuais: o Rock.

Apesar de dúvidas sobre sua origem, serão apresentadas as raízes que se encontram no rock and roll e no
rockabilly que saíram e se definiram a partir do blues, do country e do rhythm and blues. Outras
influências sobre o rock ainda incluem o folk, o jazz e a música clássica. Todas elas foram combinadas
em uma estrutura musical simples, baseada no blues.

- Grupo de Catireiros Mirins

Valorizar a cultura goiana. Este é um dos princípios trabalhados no Aprendizado Marista Padre Lancisio,
instituição de ensino em tempo integral conveniada com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
(Seduce), que oferece 14 oficinas para os alunos. Capoeira, iniciação esportiva, dança, música, coral,
recreação, oficina de empreendedorismo, meio ambiente estão entre as atividades à disposição dos
estudantes. Mas uma delas tem forte ligação com a tradição de Goiás: a catira.

Em fevereiro deste ano foi criado o Grupo de Catira Sangue Novo, formado por alunos do 2° e 3° ano da
instituição de ensino. A modalidade também é oferecida às meninas em outra turma."Além de aprender a
dança, eles têm um conteúdo teórico que resgata toda essa cultura, essa tradição goiana, e, dentro dessas
atividades, a gente trabalha a folia de reis e muitas outras atividades", explica o coordenador do Núcleo
Diversificado da unidade de ensino, Pedro Junior Almeida Silva.

- XXIII Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras

O Campeonato Nacional tem o objetivo de estimular a criação de bandas e fanfaras, promover o
intercâmbio entre integrantes, mediante competições, incentivar as corporações musicais, o
aprimoramento de métodos e técnicas artísticas, bem como contribuir para o desenvolvimento do espírito
de corporação, autodisciplina e civismo, necessários à formação integral do cidadão.

- ENJAP 2016

O Enjap é um evento organizado pela Seduce no âmbito da implantação dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU). Com
grande expectativa da comunidade local, o município de Alto Paraíso, escolhido para ser piloto do
programa, deverá se tornar referência de sustentabilidade no país. O compromisso foi firmado pelo
governo estadual, em nome do governador Marconi Perillo, e conta com o apoio técnico da prefeitura
local e de organizações da sociedade civil representadas pela Associação Awaken Love.
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- 17ª Edição do Prêmio Arte na Escola Cidadã
O concurso está dividido em cinco categorias de premiação: Ensino Infantil, Ensino Fundamental 1,
Ensino Fundamental 2, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA). O regulamento pode ser
acessado no artenaescola.org.br/prêmio. Criado há 16 anos, o prêmio busca identificar, reconhecer e
divulgar os projetos desenvolvidos por professores da área de Artes das redes pública ou particular de
ensino.
 Serão aceitos projetos desenvolvidos em 2014 e 2015 ou que tenham sido concluídos até maio deste ano
em quatro modalidades: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Na fase final, a premiação inclui não só
os educadores, mas também as escolas. Cada professor ou equipe de professores, que deve escolher um
representante, pode concorrer com apenas um projeto. A participação é vetada aos professores que já
foram premiados nas últimas três edições do prêmio.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2077 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, MOSTRAS E FESTIVAIS DE ARTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Realização dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás - Fase I (Intermunicipal), Fase II (Polos).

Tradicional em Goiás, a competição é promovida todo ano e tem como objetivo incentivar a juventude
escolar a praticar atividades físicas, motivando o aprimoramento de habilidades e contribuindo para a
formação do aluno/atleta. Também é uma oportunidade para descobrir novos talentos.
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Participaram da I Fase (Intermunicipal) um total de 21.972 alunos, sendo que desses passaram para a II
Fase (Polos) 7.000 alunos dos quais foram classificados os destaques para representar o Estado na etapa
nacional (Jogos Escolares da Juventude).

- Realização da 7ª. Edição dos Jogos Indígenas - Participaram ao todo 90 atletas.

- Jogos Escolares da Juventude 2016 - 1a. Etapa (12 a 14 anos) - Realizada em João Pessoa na Paraíba, a
delegação estudantil de Goiás encerrou sua participação nos esportes individuais pelos Jogos Escolares da
Juventude de João Pessoa 2016. A equipe de judô masculina conquistou o primeiro lugar na competição
por equipe e levou a medalha de ouro. Para completar a festa o judô feminino e a natação também
conquistaram, sendo medalha de bronze no judô e prata e bronze na natação. Um total de 5 medalhas.
Nesta etapa a delegação goiana contou 142 estudantes, entre 12 e 14 anos.

- Jogos Escolares da Juventude 2016 - 2a. Etapa (15 a 17 anos), na última fase da competição, Goiás
conquistou mais três pódios com destaque especial para a equipe de basquetebol feminino, de
Quirinópolis, que conquistou a medalha de ouro em uma emocionante partida contra a equipe de João
Pessoa, anfitriã da competição. O handebol e o voleibol masculino foram as outras equipes coletivas que
conquistaram medalhas. A SEDUCE encaminhou para a competição uma delegação composta por 136
atletas e 24 técnicos e oficiais nesta etapa.

- Campeonato Sul-Americano de Judô

Com a presença de dois estudantes/atletas goianos, a equipe brasileira Sub 15 de Judô manteve sua
tradição competitiva com um grande desempenho no Campeonato Sul-Americano de Judô ao conquistar
15 medalhas na categoria Sub 15.

Os estudantes Pedro Augusto Almeida, 14 anos, aluno do Colégio Estadual Zico Coelho, de Itapuranga, e
Maria Fernanda Guilherme, 14, aluna do CPMG Hugo de Carvalho Ramos, em Goiânia, foram os
grandes destaques de Goiás no evento. Ambos conquistaram medalha de Ouro. Os dois estudantes
participaram, dos Jogos Escolares da Juventude, em João Pessoa (PB). Nesta competição, cada um
conquistou uma medalha de Bronze e juntos foram destaques na delegação goiana estudantil.

- Atletismo: Inclusão Social

Em Aragarças, professor da rede estadual usa o atletismo como forma de inclusão social - através do
Programa de Desporto Educacional (Prodec), Sivirino Souza dos Santos, professor da Escola Estadual
Mercedes Zétola, de Aragarças utiliza o conhecimento e a experiência para tocar o Programa. Desde
2014, a iniciativa já atendeu aproximadamente 200 alunos com idade entre 8 e 17 anos, na modalidade do
atletismo.
Para Sivirino "O mais interessante é a importância do esporte na vida da criança como ferramenta de
transformação e inclusão de vida. Ele contribui para a formação educacional e pessoal, além da melhoria
na saúde. Não é a medalha o nosso foco, a medalha é consequência. O legado que fica é a formação do
ser bom profissional e do ser humano".

- Recreio Dirigido

Recreio dirigido em escola de Goiânia distribui medalhas de futsal - As atividades no chamado recreio
dirigido do Colégio Estadual Deputado José de Assis, em Goiânia, tiveram desfecho divertido e cheio de
interatividade. Os alunos que se destacaram no futsal, através de um torneio realizado ao longo do ano,
receberam medalhas no encerramento da temporada.

Para o Professor Francisco Leal, a iniciativa "desperta a importância da disciplina, da tolerância e do
respeito ao outro nos jogos".

OBSERVAÇÕES

- Aluno da rede pública estadual é convocado para seleção brasileira juvenil de handebol - A conquista da
vaga ocorreu depois que o adolescente foi destaque nos
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Jogos Escolares da Juventude 2015, disputado em Londrina. Na ocasião, a Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e Esporte (Seduce) encaminhou 130 estudantes atletas de diversas modalidades
individuais e coletivas para o certame nacional.

- 7ª. Edição dos Jogos Indígenas

Comemorando a semana do Índio, o Colégio Estadual Indígena Maurehi, localizado dentro da Aldeia
Buridina - Etnia Karajá, de Aruanã (GO), realizou em abril, a sétima edição dos Jogos Indígenas, em
parceria com a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce). O evento, a partir deste ano,
foi incluído no calendário pedagógico do colégio com apoio da Seduce, que disponibilizou as medalhas
da premiação. As outras edições foram desenvolvidas pela própria Aldeia Buridina. "Nossa intenção é
unir a cultura indígena no trabalho que já é realizado na escola, fortalecendo esse conjunto de ações",
ressaltou o subsecretário regional de educação, cultura e esporte da Cidade de Goiás.

Os jogos contou com apresentações culturais, como dança e pintura corporal, competições de natação e
brincadeiras infantis, entre elas o torneio de bolinhas de gude. Os Jogos Indígenas também incluem
torneios de luta indígena, arco e flecha, canoagem, atletismo e futebol, além da divulgação da culinária
indígena. Ao todo, 90 atletas participaram dos jogos.
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2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2078 - SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

 - Realização de 3 ciclos da ADA  que incluíram o primeiro, segundo e terceiro bimestres,com as
seguintes quantidades de estudantes por grupo amostral. 47.301; 42.909; 37.026, respectivamente.

- Despesas com aquisição de materiais tais como: cartuchos, toner, papel, grampos e ou fotocópias,
exclusivamente para impressão de provas e ou de Apostilas de Avaliação Dirigida - ADA - os quais
atenderam a toda a rede de ensino.

 - Pagamento ao Centro de Políticas e Avaliação da Educação - CAEd/ UFJF, para ministrar Curso de
Aperfeiçoamento em gestão e Avaliação de Educação, liquidação referente ao exercício de 2015.

 - Divulgação dos resultados Avaliação Educacional de Goiás (Saego) de 2015. A Avaliação apontou um
avanço no ensino de Língua Portuguesa e Matemática em Goiás, Estado que também apresentou um dos
maiores índices de participação do Brasil no 5° ano do Ensino Fundamental.

- Realização da 6a. Edição do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (Saego), que
registrou participação superior a 80%, o maior índice desde que a iniciativa foi implantada. O sistema é
utilizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) para aprimorar o processo de ensino-
aprendizagem

- Desempenho no IDEB:

A Subsecretaria Regional de Goiânia celebrou, o bom desempenho alcançado pelas escolas estaduais
goianienses no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2014/15. Ao todo, 96% das
unidades conquistaram nota igual ou superior à meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC).

Os dados divulgados pelo MEC mostram que a Subsecretaria Regional de Goiânia superou a nota
estadual e também a nacional no Ensino Fundamental I e II: a média do Brasil no primeiro foi 5.5; de
Goiás, 6.1, e da Subsecretaria foi 6.3. Já no EF II foi 4.5, 4.7 e 5.1, respectivamente.

OBSERVAÇÕES

- Devolução de Recursos Financeiros ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - INEP: Convênio:
817919/2015 - Processo: 201600006020270.
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 - Saego aponta avanço no ensino de Língua Portuguesa e Matemática em Goiás

O Sistema de Avaliação Educacional de Goiás (Saego) de 2015 apontou um avanço no ensino de Língua
Portuguesa e Matemática em Goiás, Estado que também apresentou um dos maiores índices de
participação do Brasil no 5° ano do Ensino Fundamental.
O Saego traça um diagnóstico do desempenho dos estudantes do Ensino Fundamental em Língua
Portuguesa e Matemática. Essas informações subsidiam a implantação de práticas pedagógicas dentro das
escolas. Cinco das seis séries avaliadas apresentaram resultados significativos no ano passado quando
comparados a 2014.

Na disciplina de Língua Portuguesa, o 5º ano do Ensino Fundamental alcançou 217,1 pontos, superando
os 207,8 pontos registrados em 2014. No 9º ano, o salto foi de 251,4 em 2014 para 257,6 em 2015. Os
estudantes da 3° série do Ensino Médio atingiriam 272,1 pontos, superando o índice de 2014 que foi de
267,7. Em comparação com o ano de 2013, todas as séries também apresentaram resultados superiores no
ano passado.

Nas provas de Matemática, os alunos do 5° ano apresentaram um salto de 219,2 para 228,9 em 2015. Os
estudantes do 9º ano obtiveram 254,1 pontos, acima do registrado em 2014 que foi de 250,3. Com 264,1
pontos, apenas os alunos da 3° série do Ensino Médio demonstraram um índice menor do que o registrado
em 2014, que foi de 266,6. Em contrapartida, a pontuação superou a de 2013, que foi de 262,7 o que
demonstra viés de crescimento a médio prazo.

Uma das ações que contribuiu para o avanço no ensino em Goiás foi a Avaliação Dirigida Amostral
(ADA), um instrumento pedagógico desenvolvido pela SEDUCE em 2015. A avaliação contribui para
aperfeiçoar os planejamentos e executar práticas pedagógicas no desenvolvimento da aprendizagem.
"Com essa ferramenta, nós medimos os resultados obtidos em uma amostra representativa da realidade do
estado, identificamos os pontos frágeis, trabalhamos esses pontos e replicamos as orientações em toda as
1150 escolas da rede como orientação de trabalho em sala de aula. Todas as escolas já receberam, desde o
início do ano, verbas extras para rodar esse material e distribuí-lo para alunos e professores", explicou.

Com o objetivo de continuar avançando e buscar a excelência no ensino e aprendizagem, a ADA se
tornou uma ação contínua em Goiás. "A avaliação é feita mensalmente e as orientações chegam às escolas
1 semana após a aplicação da avaliação do teste o que permite uma recuperação paralela do aluno antes
que a defasagem daqueles conteúdos possa comprometer a aprendizagem".

Outro ponto positivo levantando pelo Saego foi o nível de participação. O 5° ano do ensino fundamental
apresentou um dos maiores índices de participação do Brasil com 93,9%. O índice superou o que foi
registrado em 2014: 92,7%. No 9° ano, o número também cresceu, passando de 85,3% em 2014 para
88,6% em 2015. O maior salto foi do 3° ano do ensino médio: de 72,9% para 78,2%.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

PROGRAMA: 1017 - PROGRAMA GOIÁS GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA

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

Em 2016 em parceria com os Municípios, buscamos atender os alunos com cursos de iniciação e prática
esportiva no interior do Estado. Oferecer as melhores condições para o desenvolvimento de talentos
esportivos disponibilizando via Superintendência Executiva de Esporte e Lazer os meios necessários ao
seu sucesso. Através de rigorosa seleção dos projetos foram beneficiados atletas e entidades sem fins
lucrativos com o PRÓ-ESPORTE, mais de 500 atletas foram beneficiados com a BOLSA ATLETA.
Buscando a inclusão social e um melhor atendimento a sociedade a nossa iniciação esportiva beneficiou
6.900 mil crianças, adolescentes, idosos e pessoas portadoras de deficiência.

Outro grande destaque realizado em 2016 foi o 15° Campeonato Mundial Universitário de Futsal que
aconteceu em Goiânia e Anápolis, proporcionando a interação dessas cidades dos Estado de Goiás com
outros países, unindo os povos na troca de experiências e num verdadeiro encontro cultural.

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER

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

AÇÃO: 2080 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2081 - INICIAÇÃO ESPORTIVA

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

- Liquidação referente ao I Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino Convênio do Ministério do Esporte
Nº 817625/2015, realizado em novembro de 2015 em Goiânia.

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

- Fornecimento de vans executivas, para transporte de passageiros e materiais esportivos da iniciação
esportiva - Liquidação referente ao exercício de 2015

- Aquisição de materiais para manutenção e limpeza das piscinas das praças de esporte do Centro
Olímpico, Setor dos Funcionários e Pedro Ludovico.

- Aquisição de material esportivo para atender a iniciação Esportiva, aos Programas Vapt Vupt, Governo
Junto a Você, Atividade, RISP - Rede Integrada de Segurança Pública além da equipe de lazer da
SEDUCE.

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2082 - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2083 - JOGOS ABERTOS DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

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

- Pagamento de serviços de hospedagem para equipe de trabalho dos Jogos Abertos de Goiás realizados
nas cidades de Quirinópolis, São Simão, Aragarças, São Miguel do Araguaia, Porangatu e Campos Belos.

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

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

AÇÃO: 2084 - PRÓ-ATLETA

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

- No exercício de 2016 o Pró-Atleta ( Programa de Incentivo ao Atleta de Rendimento), incentivo criado
para beneficiar atletas de forma individual,  ofertou 600 bolsas.

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2085 - PRÓ-ESPORTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

Pró-Esporte 2016

O Programa Estadual de Incentivo ao Esporte - PROESPORTE, 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.

O Pró-Esporte ajuda a projetar o Estado de Goiás dentro e fora do Brasil por meio do excelente
desempenho de nossos profissionais, neste exercício, Goiás se destacou nas modalides: Jiu-Jitsu
Mountain Bike Taekwondo, Ciclismo, Vôlei Sentado e Triathlon..

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER

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

AÇÃO: 2086 - PROMOÇÃO DO ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2252 - FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

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

AÇÃO: 2079 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO A ATLETAS E EVENTOS ESPORTIVOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

- Liquidação referente ao I Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino Convênio do Ministério do Esporte
Nº 817625/2015, realizado em novembro de 2015 em Goiânia.

- Aquisição de Material Esportivo para o município de Professor Jamil.

- Realização do Festival de Turismo Esporte e Lazer do Brasil Central, no município de Vianópolis.

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

- Realização do Campeonato Mundial de Futsal Universitário - 15ª Edição, ocorrido em Goiânia e
Anápolis, no período de 2 a 10 de julho de 2016. Goiás recebeu 22 seleções universitárias de 16 países
diferentes, totalizando 484 pessoas, entre atletas e comissão técnica.

- Locação de ônibus com seguro de vida completo para a Delegação Paralímpica Escolar e/ou
representantes do Estado de Goiás, que participaram das Paralimpíadas Escolares 2014 em São Paulo-SP
- Liquidação referente ao exercício de 2015.

- Pagamento de passagem internacional para o Triatleta Santiago Ascenço, referente à viagem realizada a
cidade de Nova Orleans nos Estados Unidos da América, representando Goiás e o Brasil no Campeonato
IRONMAN70.3.

- Serviços de reprodução e edição de um documentário do I Campeonato Brasileiro de Futsal Feminino,
com o intuito de promover maior visibilidade do esporte no estado de Goiás. Despesa referente ao
exercício de 2015.

- Contratação de árbitros para ministrar cursos de arbitragem nas modalidades de futebol, voleibol,
basquete, handebol, futsal, futebol society e atletismo. Despesa referente ao exercício de 2015.

- Fornecimento de passagens aéreas para a execução do I Campeonato Brasileiro Feminino de Futsal.
Despesa referente ao exercício de 2015.

- Paralimpíadas Escolares de São Paulo 2016

A Delegação Paralímpica Escolar de Goiás 2016 que participou das Paralimpíadas Escolares de São
Paulo, foi composta por 35 pessoas entre atletas jovens com deficiência, técnicos e dirigentes. Os 24
atletas,que têm entre 12 e 17 anos, foram distribuídos nas seguintes práticas esportivas: atletismo (11),
natação (8), tênis de campo (4), tênis de mesa (1). Também integrou o grupo 11 acompanhantes. Os
paratletas goianos conquistaram 02 (duas) medalhas nas Paralimpíadas Escolares na modalidade
Atletismo, sendo 01 (uma) de Prata e 01 (uma) de bronze.

- Aquisição de Troféus e Medalhas visando atender as demandas dos Municípios do Interior do Estado

OBSERVAÇÕES

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

- Devolução de saldo remanescente de recursos financeiros ao Ministério do Esporte referente ao
convênio nº 817625/2015 - Realização do I Campeonato Brasileiro Feminino de Futsal.
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2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

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

15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal

O Campeonato Mundial de Futsal Universitário contou com a participação de aproximadamente 500
atletas, sendo 16 equipes masculinas e 16 equipes femininas de todos os continentes. O Estado de Goiás
recebeu o direito de sediar o evento depois de apresentar uma candidatura vitoriosa em 2013, na Bélgica,
o evento além de fomentar a economia e turismo goiano projetou o Estado de Goiás em nível mundial,
uma vez que foi transmitido para diversos Países.

O 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, que aconteceu em Goiânia e Anápolis, foi visto
como a melhor edição já realizada da modalidade. A afirmação é do presidente da Confederação
Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral, que entregou relatório sobre o evento à
Secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás.

O relatório sobre o 15º Mundial destaca a logística, a segurança e também a estrutura oferecida pelo
Estado para receber as delegações. Além de dois ginásios para os jogos oficiais "Goiânia Arena e Newton
Faria", também ficaram à disposição quatro locais de treinamento. O deslocamento das equipes e da
produção contou com oito vans, 13 carros e 22 ônibus.

O Presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), encerrou a apresentação do
relatório informando que o 15º Campeonato Mundial Universitário de Futsal, realizado em Goiás, tem
tudo para ser confirmado pela Fisu como a melhor competição da temporada. De acordo com ele, são 32
mundiais de diversas modalidades realizados em vários países. "Um comitê analisa os relatórios de cada
evento e elege, no fim do ano, o melhor Mundial. Pelos números positivos, Goiás tem boas chances de ser
o maior destaque", disse
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

PROGRAMA: 1018 - PROGRAMA INCENTIVO À CULTURA DO CENTRO CULTURAL
OSCAR NIEMEYER
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Programa Fomento à Cultura do Centro Cultural Oscar Niemeyer é o indutor do desenvolvimento da
inclusão e da geração de empregos para o setor cultural, proporcionou à população goiana, e aos
visitantes brasileiros e estrangeiros, a oportunidade de vivenciar diversas manifestações culturais,
oferecendo cultura, lazer e entretenimento e dando visibilidade nacional e internacional para o Estado.

O Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) tem sido palco de inúmeras atrações artísticas e ponto de
encontro para pessoas de todas as idades, com agenda marcada por eventos de vários estilos. O Centro
também é uma atração pela extensa área ao ar livre, muito utilizada para passeios de skates, patins,
bicicleta e outras atividades de lazer.

O local tornou-se referência por abrigar apresentações de dança, música, teatro e exposições, além de
feiras gastronômicas, de arte, moda, carros antigos e outros. Um espaço democrático para produtores,
artistas, empresas, associações, entidades filantrópicas, segmentos do governo e público em geral.

A execução do Programa citado conseguiu atingir suas metas estabelecidas dentro do planejado para o
exercício de 2016. Neste exercício o CCON foi palco para eventos com atrações que movimentaram o
calendário cultural de Goiânia. Na agenda, passaram pelo local, a 5a.  edição Go Rock e Afins, Festival
Bananada, visitas de alunos das redes municipal, estadual e particular, shows Musicais, ocorreram,
também, exposições de renomados artistas no Museu de Arte Contemporânea de Goiás (MAC), dentre
outros.
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2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Outro atrativo do CCON é seu espaço aberto, nos finais de semana, a Esplanada JK é o lugar dos adeptos
de esportes, atraindo um público plural, numa média de cinco mil passantes. O espaço é ideal para skates,
bicicletas, patins, soltar pipas e ponto de encontro diário para treinos e manobras esportivas. Como
atrativo a mais, o local ainda abriga as feiras com seus food trucks para os frequentadores se deliciarem.
O evento reúne carrinhos gourmet, trailers, tendas, quiosques e caminhões de comidinhas. São oferecidas
ainda opções de artes e artesanato, além de espaço infantil
e música ao vivo.

Destacam-se ainda os Concertos da Orquestra Filarmônica do Estado de Goiás, a qual brindou a plateia
com o melhor da música clássica; dentre outras ações realizadas que fizeram com que o Programa
Fomento à Cultura obtivesse êxito no decorrer do exercício de 2016.

2251 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.

2251 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

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

AÇÃO: 2087 - IMPLEMENTAÇÃO DO SALÃO NACIONAL DE ARTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.

2251 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

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

AÇÃO: 2088 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

No exercício de 2016, a Orquestra Filarmônica realizou 34 eventos que reuniram um público de mais de
30 (trinta) mil pessoas.

OBSERVAÇÕES

Orquestra Filarmônica

Neste ano de 2016, a Filarmônica realizou 34 eventos que reuniram um público de mais de 30 (trinta) mil
pessoas.
Os concertos da Temporada Principal, que abrange as séries "Quinta Clássica", "Concertos para a
Juventude" e "Concertos Especiais" ocorreram, de março à dezembro, no Centro Cultural Oscar
Niemeyer, no Teatro Basileu França e no Teatro Goiânia. Dessa forma, tem-se que a Filarmônica auxiliou
na utilização eficiente destes importantes equipamentos culturais do Estado. As apresentações foram
prestigiadas por um público heterogêneo, formado por pessoas de diversas idades e classes sociais.

A temporada 2016 valorizou as obras de compositores clássicos e nacionalistas, sem esquecer dos
clássicos, românticos e modernos. Sinfonias e Concertos de Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Mahler
dividiram o palco com grandiosas obras de brasileiros como Guerra-Peixe, Guarnieri, Villa-Lobos,
Nepomuceno e outros.

Para interpretar este repertório versátil contamos com a participação de consagrados artistas como Fabio
Mechetti, Jean Louis-Steuerman, Arnaldo Cohen, Sonia Rubinsky e Moraes Moreira, entre outros.
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Além dos concertos da temporada oficial, desenvolvemos também, por meio da temporada
complementar, diversas iniciativas para democratização da Música de Concerto e para a
profissionalização de jovens músicos goianos.

A série "Orquestra nos Bairros", por exemplo, novamente foi sucesso. As apresentações no Parque
Flamboyant e Parque Vaca Brava, de fato, promoveram o acesso da população aos bens culturais do
Estado.  Cerca de 4.000 pessoas compareceram em cada espetáculo. Pessoas de variadas idades e classes
sociais puderam prestigiar uma performance cultural que uniu música e meio ambiente. Também foram
realizadas apresentações em igrejas em diversos bairros de Goiânia.

Neste ano, a Filarmônica também esteve nas cidades de Goiás e Pirenópolis para proporcionar música de
qualidade àqueles que não têm acesso aos concertos da capital. Concertos nas cidades de São Paulo e
Campos do Jordão integraram a 3ª Turnê Nacional da Orquestra. Por meio desta Turnê, tivemos a
oportunidade de mostrar ao Brasil o trabalho de excelência que está sendo desenvolvido em Goiás para
democratizar e profissionalizar a cultura.

A série "Concertos Didáticos" também se consolidou em 2016. Neste ano, 2.000 crianças da rede pública
e privada de educação participaram de nossos concertos didáticos. Foram duas apresentações que
ocorreram no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer sob a regência do maestro Marshal
Gaioso e com a participação do percussionista Leonardo Caire.

Durante as apresentações, os estudantes adquiriram conhecimentos sobre compositores, instrumentos,
períodos orquestrais e contextos históricos. Eles também foram presenteados com o livro infantil "Um
Cerrado de Sons", produzido pela própria Filarmônica. Com uma linguagem didática e divertida, o livro
de colorir convida os novos apreciadores da Música de Concerto a conhecerem como funciona uma
Orquestra.
Os concertos didáticos representam o compromisso da Filarmônica com o desenvolvimento musical dos
alunos goianos.

Importante destacarmos ainda  que no dia 04 de julho, a Filarmônica realizou o lançamento de seu
primeiro álbum, que contempla duas obras do compositor brasileiro César Guerra Peixe: A Retirada da
Laguna e o Museu da Inconfidência.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2251 - FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

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

AÇÃO: 2089 - PROMOÇÃO DE EVENTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

- Despesa com serviços do maestro Inglês NEIL THOMSON, para assumir a Regência Titular da direção
artística da Orquestra Filarmônica de Goiás.

- Realização de 43 eventos culturais e artísticos no Centro Cultural Oscar Niemeyer

PROGRAMA: 1019 - PROGRAMA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA,
PEDAGÓGICA E TECNOLÓGICA
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás em 2016, em conformidade com a Lei e princípios que
alicerçam a Administração Pública, trabalhou com desvelo para o gerenciamento efetivo das Unidades
Escolares.

Sendo assim, o Programa Melhoria da Infraestrutura Física, Pedagógica e Tecnológica envidou esforços,
no sentido de manter o bom andamento da gestão e rede física das unidades educacionais do Estado,
centralizada e subsecretarias, objetivando manter os padrões mínimos de funcionamento.

O Programa Melhoria da Infraestrutura Física, Pedagógica e Tecnológica procurou executar as ações nele
constantes dentro das prioridades da Secretaria, sendo assim foi possível realizar o Repasse de Recursos
Financeiros às Unidades Escolares, Subsecretarias Regionais de Educação - SREs e Núcleos de
Tecnologia Educacional - NTEs receberam recursos do "Proescola" - programa que tem por objetivo
prestar assistência financeira, em caráter suplementar às unidades beneficiadas; obras de Construção de
Escolas Padrão Século XXI, obras de Construção de Quadras Poliesportivas, Ampliação, Reforma;
Aquisição de Equipamentos e Mobiliários; Transporte Escolar; Distribuição da Merenda Escolar; Apoio
Técnico e Logístico ao Desenvolvimento de Atividades do Ensino;  tornando assim o espaço escolar um
lugar apropriado e agradável ao aprendizado, coadjuvando para permanência do aluno na escola.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

A Ç Ã O :  2 0 9 0  -  A P O I O  T É C N I C O ,  A D M I N I S T R A T I V O  E  L O G Í S T I C O  A O
D E S E N V O L V I M E N T O  D E  A T I V I D A D E S  D O  E N S I N O

U.O.:

REALIZAÇÕES
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

A ação - Apoio Técnico, Administrativo e Logístico ao Desenvolvimento de Atividades do Ensino - está
sendo desenvolvida de forma satisfatória, cumprindo com eficácia e eficiência os objetivos propostos, que
são os de viabilizar a realização de ações técnicas e administrativas de acompanhamento, orientação,
monitoramento, suporte, consultoria, avaliação das atividades e divulgação, na mídia, das ações
empreendidas, pela Secretaria da Educação, Cultura e Esporte fornecendo toda a estrutura logística
necessária à execução das atividades de ensino.

- Realização da matrícula na rede estadual ocorreu sem transtorno - A Seduce implantou matrícula 100%
informatizada e os pedidos de vagas na rede estadual transcorreram sem registros de problemas. A rede
estadual de ensino, com mais de 1.100 escolas, (atenderá, este ano,) quase 470 mil alunos

- Realização de serviços de criação, produção, veiculação e publicidade de ações da Secretaria de
Educação, Cultura e Esporte quanto à matrícula 2015/2016 e, no período de transposição da gestão das
escolas, à desmistificação do papel das O.S. na Administração Pública e na Educação.

- Regularização de despesa referente a serviços prestados de comunicação.

- Apresentação dos Projetos: Goiás Parceiro da Educação Infantil - Primeiros Passos e o Parceiro do
Ensino em Goiás (PEG), ambos inseridos nos 15 desafios do Programa Goiás Mais Competitivo (GMC).

OBSERVAÇÕES

-  Programa Goiás Mais Competitivo (GMC)

Goiás Mais Competitivo é um programa de desenvolvimento da competitividade e melhoria da gestão
pública no estado de Goiás, com o objetivo de colocar Goiás entre os estados mais competitivos do País.

Elaborado no final de 2015, o Goiás Mais Competitivo (GMC) inclui uma série de ações que tem como
foco principal transformar Goiás em um dos estados mais modernos e competitivos do país. O programa
está fundamentado em dois eixos estratégicos, que são a Qualidade de Vida e a Competitividade
Econômica.

Para alcançar esses dois resultados, o Governo de Goiás definiu 15 desafios a serem vencidos, sendo dois
deles na área educacional, o Goiás Parceiro da Educação Infantil - Primeiros Passos, com o objetivo de
ampliar o acesso a creches e pré-escolas, garantindo a educação às crianças goianas, e o Parceiro do
Ensino em Goiás (PEG), cujo objetivo principal é elevar a qualidade do aprendizado dos alunos da rede
pública no Estado.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 3019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES
ESCOLARES E PRÉDIOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

UO.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- Reforma de Unidades Escolares;

- Construção de Unidades Escolares.

OBSERVAÇÕES

SEDUCE:

Conclusão da construção de 1 (uma) unidade escolar, sendo ela: Goiânia - Escola padrão século XXI -
Colégio Estadual Roberto Civita: A escola beneficiará os moradores do Residencial Kátia e bairros
vizinhos; construída numa área de 8,5 mil metros, na confluência da Avenida Orlando Marques de Abreu
com a Rua Goiany Prates, com área
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

construída de 3.084.75 m2, o colégio integra uma série de unidades educacionais que atendem o modelo
padrão século XXI, projeto arquitetônico que prima por proporcionar segurança e bem estar aos
professores e alunos.

A obra foi erguida com recursos do Governo de Goiás e do Ministério da Educação por meio do Fundo
Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE). A escola tem capacidade para atender 1.260 alunos
nos três turnos, com turmas de Ensino Fundamental no matutino e vespertino e do Ensino Médio à noite.
A escola está distribuída em nove blocos, sendo 12 salas de aula, laboratórios de informática e de
ciências, salas para diretoria, secretaria e grêmio estudantil; cozinha, refeitório, auditório, biblioteca e
área de convivência externa com capacidade para 40 cadeiras móveis. O último bloco é destinado a uma
quadra poliesportiva coberta, obra que já foi licitada e será iniciada em março.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 3020 - ESCOLA DIGITAL - AMBIENTE TECNOLÓGICO NAS ESCOLAS ESTADUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Todos os estudantes da Educação Básica da rede estadual de ensino, em todas as modalidades (Ensino
Fundamental, PNAI, EJA, EJA FUNDAMENTAL, EJA MÉDIO, E. MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO,
ENS.ESPECIAL, ENS. PRISIONAL, CONTRA TURNO, e Escolas de TEMPO INTEGRAL), estão
sendo atendidos de forma satisfatória com merenda escolar.

OBSERVAÇÕES

Atender as necessidades nutricionais dos alunos, durante sua permanência em sala de aula, através do
oferecimento de uma alimentação saborosa e de qualidade, que contribua para seu crescimento físico e
cognitivo, sua aprendizagem e rendimento escolar, incentivando a formação de hábitos alimentares
saudáveis e evitando desta forma, a repetência e a evasão escolar são alguns dos objetivos dessa ação,
objetivos esses que têm sido atingidos, através dos cursos de capacitação para os profissionais do setor, da
confecção de cardápios, das cartilhas e guias operacionais do programa, do trabalho de supervisão
monitorada, oficinas, etc.

Logo podemos concluir que o programa tem contribuído de forma relevante para o crescimento e
desenvolvimento psicossocial do aluno, sua aprendizagem, seu rendimento escolar e a formação de
práticas alimentares saudáveis, por meio de oferta de merenda de qualidade.

- Concurso Melhores receitas:

O 1º Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Ministério da Educação
(MEC), teve como ganhadora regional a Merendeira da Escola Estadual Vereador Antônio Laurindo, de
Iporá.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2092 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA
SEDUCE

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- Liquidação referente ao exercício de 2015, para dar suporte à migração do Container Data Center
adquirido por esta Pasta.

- Apresentação dos Programas Goiás360 e Colabora360 à Equipe Microsoft em Brasília, abordando os
assuntos voltados para Educação e os impactos positivos da aplicação da tecnologia desenvolvida pela
própria Seduce Goiás nas escolas e posteriormente no mês de setembro a SEDUCE recebeu os
representantes da área educacional da Fundação Lemann, do Unibanco Social e da Microsoft. Os
profissionais conheceram a metodologia do Programa Goiás 360 e, com o apoio da Seduce, vão replicar a
plataforma como case de sucesso para outras cidades do País e da América Latina.

O sucesso do programa também foi demonstrado durante a 4ª Edição da Bett Latinoamérica Summit y
Expo, que reuniu mais de dois mil líderes e educadores de toda a América para discutir as últimas
tendências, desafios e avanços na tecnologia educacional de todo o mundo. O evento foi realizado em
outubro, na Cidade do México.

- Entrega de 160 computadores para as 40 Subsecretarias Regionais de Educação, Cultura e Esporte
visando modernizar a estrutura administrativa das regionais, além de facilitar a organização e o trânsito de
informações. Foram adquiridas no total 1.030 máquinas, sendo que dessas, 870 foram utilizadas para
atualizar as estações de trabalho da sede administrativa da Seduce.

- Ação 360 - Ação 360 é a nova ferramenta disponível para a rede de proteção a crianças e adolescentes
em Goiás. É uma plataforma que permite a notificação, acompanhamento e gerará dados estatísticos de
ocorrências escolares de toda rede pública estadual de educação.

- Aquisição de 200 notebooks para a sede da SEDUCE

- Programa Goiás 360 - Goiás 360 será apresentado pela Microsoft como um case mundial de sucesso. A
ferramenta que permite a gestão completa da pasta, com acesso rápido a informações, para tomada de
decisão e foi criada utilizando uma plataforma de produtividade em nuvem
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Repasse de Recursos Financeiros:

- Às Unidades Escolares - Primeira e Segunda Parcelas do Proescola de 2016.

- Às Unidades Escolares para a realização da ADA - Avaliação Dirigida Amostrada.

- Ás Unidades Escolares para cobrir despesas com manutenção, aquisição de materiais de consumo,
permanente e equipamentos.

- Locação de tendas com salas de aula em estruturas provisórias para atender os alunos do Colégio
Estadual Vereador Waldir José de Resende.

- Às Unidades Escolares para cobrir despesa com Aquisição de Materiais de Apoio para o Projeto Goiás
ENEM/2016.

- Aquisição de Materiais de Consumo para Premiação dos Jogos Estudantis - 2016, Fase Polo e Fase
Estadual.

- Aquisição de tenda para atender o Colégio Estadual Benedito Lucimar Hesketh da Silva.

- Aquisição de Materiais de Apoio para realização do Projeto Goiás/ENEM

- Despesas com combustível para transporte de alunos da rede estadual no município de Goianira.

- Pagamento de despesas com vigilância (diurna e noturna) no período de 12 meses em prédio escolar em
construção (obra paralisada) localizado no bairro Dom Abel no município de Jataí.

-Transferência de Recursos Financeiros para atendimento das despesas com confraternização do grupo
gestor das Unidades Educacionais e Coordenadores Pedagógicos, pelos Resultados IDEB-2015, no
município de Rubiataba, conforme portaria  nº 3718 de 17 de outubro de 2016.

- Às Unidades Escolares - Segunda Parcela do Proescola de 2016.

- Transferência de recursos financeiros para cobrir despesas com aquisição de materiais e pequenos
reparos  no Colégio Estadual  31 de março no município de Alexânia, subsecretaria de Anápolis.

OBSERVAÇÕES

Com base no que disciplina a Lei nº 13.666, de 27 de julho de 2000 e Resolução nº 001, de 28 de janeiro
de 2010 que instituiu o Programa Estadual Dinheiro Direto na Escola - PROESCOLA, com objetivo de
prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas da rede estadual de ensino, a Secretaria
da Educação, Cultura e Esporte vem atendendo de forma satisfatória todas as Unidades Escolares,
Núcleos de Tecnologias e Subsecretarias, com a ação de Gestão Democrática das Jurisdicionadas da
Educação - Repasse de Recursos.

Todas as escolas da rede estadual de ensino, Subsecretarias e Núcleos de Tecnologias que atenderam os
requisitos legais foram beneficiadas com repasses de recursos financeiros em 2016. O Repasse de
Recursos Financeiros feito diretamente aos Conselhos Escolares reforça a autonomia da gestão escolar e a
participação social, promovendo rapidez e flexibilidade na utilização desses recursos, fortalecendo a
gestão democrática, contribuindo positivamente para uma política tanto de aquisição quanto de
manutenção dos equipamentos, da infraestrutura e da tecnologia das
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

Escolas, contribuindo assim para melhoria do ensino.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2364 - GESTÃO EDUCACIONAL COMPARTILHADA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não realizada.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 2093 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA EDUCAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

- Aquisição de 50 ônibus para atender ao Transporte Escolar. Liquidação referente ao exercício de 2015

- Aquisição de 50 salas modulares que atenderam as subsecretaria Metropolitana, de Anápolis, Aparecida
de Goiânia, Jataí e Inhumas.

- Aquisição de 26.369 unidades de mobiliário escolar - Conjunto Aluno CJA-06

- Aquisição de 3 (três) automóveis Agrale Marruá para atender alunos e a Comunidades kalunga.

- Aquisição de Ar condicionado para atender as Unidades Escolares da SEDUCE

- Aquisição de 60 salas modulares para atender as Subsecretarias: Metropolitana, Anápolis, Goianira,
Jataí, Senador Canedo

OBSERVAÇÕES

Seduce adquire 50 salas modulares para suprir demandas da rede:

Estão sendo instalados 50 salas modulares em escolas da rede estadual de Educação. As primeiras sete
estão sendo montadas e já começam a funcionar na cidade de Jataí.
As salas possuem paredes termo acústicas, três aparelhos de ar condicionado e uma área de 45 metros
quadrados. Cada uma tem capacidade para receber até 40 alunos.

As salas modulares são uma solução temporária para atender a um aumento repentino de demanda ou
substituir as tradicionais em casos de danos estruturais, como alagamentos, incêndios etc. Elas também
são usadas em cidades onde novas escolas estão sendo construídas. Enquanto o prédio novo não fica
pronto, as salas modulares permitem que os alunos não fiquem sem aula.

Foram cinco salas na cidade de Girassol, 12 em Inhumas, sete em Jataí, seis em Anápolis, cinco em
Senador Canedo, 10 na Região Metropolitana e cinco em Aparecida de Goiânia.

- Devolução de Recursos Financeiros ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - INEP: Convênio:
817919/2015 - Processo: 201600006020270.

- Novos veículos

Os novos veículos adquiridos para atender a comunidade Kalunga e alunos, chegaram em boa hora
porque a estação das chuvas na região já começou, o que dificulta ainda mais o acesso às comunidades
quilombolas dos municípios de Monte Alegre de Goiás, Cavalcante e Teresina. Por serem equipados com
baú térmico, os veículos vão garantir
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

a qualidade dos alimentos da merenda e facilitar o transporte de materiais e também dos alunos e equipes
pedagógicas da Subsecretaria.

Os três veículos Agrale Marruá, adquiridos pela Seduce pelo valor de R$ 716 mil, possuem tração nas
quatro rodas e podem vencer a inconstância do relevo na região. As duas caminhonetes e o caminhão são
equipados com ar condicionado e snorkel, elevação do escapamento que permite trafegar, sem nenhuma
dificuldade, por cursos de água de até 1,5 m de profundidade.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

AÇÃO: 3131 - REFORMA NA INFRAESTRUTURA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
(EMENDAS SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

AÇÃO NÃO REALIZADA.

2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2095 - TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ÀS PREFEITURAS E PAGAMENTO A EMPRESA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Todos os estudantes da zona rural que necessitam do transporte escolar, para chegarem até as escolas
estaduais, nos municípios goianos, estão sendo atendidos, garantindo assim a permanência do aluno em
sala de aula e, proporcionando aos pais tranquilidade e oportunidade de ver seus filhos prosperarem.

OBSERVAÇÕES

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 de Transporte Escolar atende todos os municípios goianos, seja por meio da Parceria
Estado/Município ou Contratação de Empresa Terceirizada, sendo: Parte é executada indiretamente pelas
prefeituras, por meio de parcerias entre Estado e Municípios, por assinatura no Termo de Adesão e
Responsabilidade e parte é executada pela Contratação de Empresas Terceirizadas, naqueles municípios
onde os prefeitos não aderiram à parceria e, em alguns municípios onde existem vários Assentamentos
e/ou Acampamentos.
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PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
MATERIAL E IMATERIAL
ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

No exercício de 2016 a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte, almejou preservar o
Patrimônio Histórico e Artístico do Estado, bem como incentivar a criação e manutenção nos municípios
goianos de bibliotecas, centros de cultura, museus, teatros, arquivos históricos e demais instituições de
caráter cultural, seja com recursos do Tesouro Estadual como também do Fundo de Arte e Cultura do
Estado de Goiás - Fundo Cultural. Buscou-se garantir o acesso da população aos museus, bibliotecas e
Arquivo Histórico do Estado, seja através de mostras e exposições, ou pela prestação de serviços
contínuos em suas unidades.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2096 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MATERIAL E
IMATERIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

EDITAL DE FOMENTO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL ¿ CULTURA POPULAR 06/2016

Conceder apoio a propostas culturais protagonizadas por mestres, grupos e instituições que visem o
fortalecimento das manifestações tradicionais populares voltadas à preservação, salvaguarda, valorização,
pesquisa, inventário, difusão, dinamização, formação e educação da diversidade cultural existente em
Goiás. 9 projetos contemplados neste edital.

Processo número: 201600006023892, no valor de R$1.300.000,00, processo empenhado.

OBSERVAÇÕES

- Devolução de saldo remanescente do Convênio nº 772100/2012(IBRAM) - Modernização e
Reestruturação do Sistema de Museus de Goiás.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 2097 - PROMOÇÃO DA CULTURA POPULAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA

- Implementação do Programa "Mais Cultura", que destina repasse financeiro a Entidades sem fins
lucrativos para realização de atividades Histórico e Cultural.

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

- Liquidação referente ao exercício de 2015 - 15º Encontro de Culturas Tradicionais da Chapada dos
Veadeiros.

2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2250 - FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

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

AÇÃO: 3021 - REFORMA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO
DO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

U.O.: 2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
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- Obra de restauração e reforma da Igreja São Sebastião da cidade de Silvânia, construção em estilo
colonial do Séc. XIX patrimônio cultural do Estado construído no ano de 1870.

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

- Reforma emergencial  da cobertura do CENTRO CULTURAL MARIETA TELES, MUSEU
ZOROASTRO ARTIAGA e ARQUIVO HISTÓRICO

-  Reforma simplificada na biblioteca braile, multimeios e salão de exposições no Centro Cultural Marieta
Telles machado da superintendência executiva da cultura.

- Manutenção de Serviços no Museu Pedro Ludovico Teixeira, tombado pelo Estado de Goiás e IPHAN.

- Realização da obra de Restauração, reforma e adequação do Instituto de Educação GUSTAV RITTER

- Reforma dos prédios estaduais situados na Praça Cívica, no município de Goiânia - Liquidação referente
ao exercício de 2015

- Elaboração de projetos arquitetônicos e mapeamento de danos da igreja nossa senhora da conceição da
cidade de Jaraguá-GO - Exercício de 2015

- EDITAL DE ESTÍMULO AO RESTAURO 07/2016

Selecionar projetos artísticos e culturais, da área de Estímulo ao Restauro, que se enquadrem em uma das
modalidades descritas no Anexo I, e 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. Atendimento de 4 projetos.

Processo número: 201600006023889, no valor de R$2.000.000,00, já empenhado.
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2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

INSTITUCIONAL

Ana Carla Abrão Costa

1. Gestor

2. Visão 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.

2.1 Objetivo Institucional

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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

No ano de 2016 a Secretaria da Fazenda realizou intensos esforços no sentido de combater os efeitos da
crise econômica nacional que impactou fortemente Estados e Municípios. A estratégia de ação focou em
reduzir despesas e incrementar receitas.
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 do Batalhão Militar Fazendário, 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 (FIZ), desenvolvido pelas Gerências de Arrecadação e
Fiscalização e Informações Econômico-Fiscais, da Superintendência da Receita, permitiu um grande
avanço no combate à sonegação, pois possibilita cruzar informações de documentos como Notas Fiscais
emitidas, Conhecimento de Transportes e obrigações acessórias, como dados cadastrais de empresas e
transportadoras e alterações em quadro societários. Além disso, consulta também informações de veículos
utilizados no transporte de mercadorias, como dados de motoristas, sócios de empresas, contadores, etc.
Em 2016, o Conselho Administrativo tributário (CAT) propôs melhorias e avanços na legislação do
processo administrativo tributário goiano, que já estão em fase final de redação no Gabinete Civil.  Foi
dado início a implantação do Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PAT-e), com o mapeamento
dos procedimentos e análise das rotinas processuais para o desenvolvimento das ferramentas nas
plataforma adequadas. Importante ressaltar que o Estado de Goiás foi o quarto melhor Indice de
Transparência do Contencioso Administrativo (ICAT), elaborado pela FGV, divulgado em 2016.
O aperfeiçoamento dos métodos de recuperação de crédito 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. Ao mesmo tempo, busca-se dar oportunidade aos contribuintes de quitarem
suas dívidas.
Com recorde de participação em dois anos, o Mutirão de Negociação Fiscal da SEFAZ, em 2015, contou
com a adesão de 56,1 mil contribuintes e negociou o total de R$ 395 milhões. Desse valor, R$ 93,8
milhões foram arrecadados entre pagamentos à vista e primeiras parcelas daqueles que dividiram seus
débitos. Em 2016, foram cerca de 40 mil contribuintes e mais de R$ 210 milhões a vista. Os
parcelamentos ultrapassaram 414,5 milhões.
Um dos programas de destaque da SEFAZ no biênio 2015/2016 foi o Programa Nota Fiscal Goiana. De
maio de 2015 ? quando foi realizado o primeiro sorteio ? a outubro de 2016, o programa já sorteou R$
5,876 milhões em prêmios a 720 consumidores cadastrados de 86 municípios. Para alavancar a
participação de consumidores serão implementadas mudanças que começarão a vigorar a partir de janeiro
de 2017. Esse

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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essas mudanças estão a redistribuição do número de prêmios, que passará de 40 para 151, totalizando R$
300 mil mensais e uma nova forma de desconto escalonado do IPVA.
Com relação ao ajuste fiscal, o Comitê de Trabalho Emergencial, criado em 2015, tem apresentado
propostas para agilizar e aprofundar as ações, entre elas a redução nos gastos com pessoal e contratos.
Esse empenho, aliado à capacidade de competição do Estado, tem produzidos bons furtos, já que Goiás
tem conseguido amenizar os impactos da crise quando comparado à situação dos outros Estados
brasileiros.
No âmbito da SEFAZ, várias medidas foram aplicadas para conter o aumento dos gastos com custeio. A
partir da contratação da Consultoria Falconi, foi realizado um trabalho de benchmark com demais Estados
e estabelecidas metas para redução dos valores despendidos para manter a máquina pública.
O Programa de Modernização da Administração Fazendária (PROFISCO) do Banco Interamericano de
desenvolvimento (BID), contratado pelo Estado em 2013, 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 mais de 15 projetos divididos em quatro grande grupos: integração da
gestão fazendária, administração tributária e contencioso fiscal, administração financeira e patrimonial, e
por fim, gestão de recursos corporativos.
No fim de outubro de 2016, foi assinado o contrato entre o governo de Goiás e a Fundação Getúlio
Vargas para início dos trabalhos de estruturação do Programa de Desmobilização e Gestão de Ativos do
Estado de Goiás (PDEG). A gestão do contrato está a cargo de um Comitê Gestou, constituído por
servidores da SEFAZ, SEGPLAN e Goiás parcerias. Após análise, avaliação e modelagem dos ativos,
serão apresentadas propostas para o reordenamento da posição estratégica do Estado, que poderá ocorrer
com a alienação de bens móveis, imóveis, concessões de serviços e obras públicas, PPPs, fusão ou
extinção de empresas estatais e outras formas de parcerias.
A Secretaria do Tesouro Nacional (STN), órgão do Ministério da Fazenda, emitiu comunicado declarando
que o Estado de Goiás cumpriu o Programa de Ajuste Fiscal (PAF) referente a 2014. Essa era a única
análise das contas do terceiro mandado do governador Marconi Perillo ainda pendente de parecer. Nos
anos de 2011, 2012 e 2013 o ajuste também foi cumprido. O cumprimento das metas é fundamental para
que o Estado permaneça adimplente com o governo federa, mantendo-se habilidade à obtenção de
empréstimos com o aval da União.

SMO - Sistema de Monitoramento Orçamentário

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não foram definidos indicadores dos Programas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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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.

Desse modo, o Programa promoveu o equilíbrio das finanças públicas, adotando uma programação
orçamentária e de desembolso financeiro que possibilitasse a formação de poupança para aplicação nos
programas do Governo Estadual.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 3023 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Com foco na modernização dos sistemas de planejamento, orçamento, finanças e gestão, a Ação
"Modernização da Administração Financeira" busca a racionalização dos gastos e o equilíbrio das contas
estaduais.
Três importantes projetos dessa Ação estão sendo implantados. O projeto "Sistema de Controle da Dívida
Pública" tinha meta de implantação prevista de 70% no ano de 2016. Contudo, a implantação efetiva
ficou em 40%.
O projeto "Sistema de Contabilidade Pública" cumpriu com êxito a meta prevista de 80% para 2016.
Com meta de implantação de 35% prevista para o ano de 2016, o projeto "Conta Única do Tesouro
Estadual" superou as expectativas, atingindo 70% de implantação. Já no dia 02 de janeiro de 2017, estará
disponível a Central de Atendimento direcionada aos usuários do Siofnet e da contabilidade para tirarem
dúvidas em relação aos procedimentos do Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual. É uma mudança
que atingirá cerca de 70 unidades orçamentárias.
Conforme o Decreto Nº 8853/2016, todos os saldos existentes em 31 de dezembro de 2016 em contas
bancárias da administração pública estadual direta e indireta deverão ser transferidos para a Conta Única.
A partir dessa data as receitas e quaisquer valores a serem recolhidos à Conta Única deverão ser pagos
junto à rede bancária arrecadadora, exclusivamente por intermédio do Documento de Arrecadação
Estadual (DARE).

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2098 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS PÚBLICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O objetivo dessa Ação é promover o equilíbrio das finanças públicas. Nesse sentido, busca-se dar
manutenção em atividades exclusivas do Tesouro Estadual, como o incremento das receitas públicas e a
captação de recursos com outras esferas de governo e organismos internacionais.
Trabalhando com vistas nesse objetivo, em 2016 foram modulados três novos universos de dados na
plataforma do Business Objects - Créditos Adicionais, Extrato Bancário e Saldos Contábeis.
A Ação também permitiu a participação em quatro encontros no Fórum Fiscal do Estados Brasileiros
(FFEB) e outros dois encontros no Grupo de Gestores de Finanças Estaduais (GEFIN).

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

O objetivo do Programa de Incremento da Receita Tributária é promover ações de
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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.

Importantes ações e projetos estão em andamento para o biênio 2016/2017, dentre os quais se destacam:

- Adequação da LTE (LT-Frete, Documentos Eletrônicos, Selo Fiscal);
- Fiscalização Inteligente Seletiva (FIS);
- Sistema de Gestão da Fiscalização (SGF);
- Data Comex - Auditoria do registro de Exportação;
- Operações Lavouras (feijão, milho e soja)
- Operações Conjuntas com a Receita Federal;
- Autuações de IPVA (2014, 2015 E 2016)
- Blitz de IPVA (30.280 veículos, com arrecadação de 50 milhões de Reais)

Apesar das ações do programa, a crise econômica nacional teve impacto negativo na arrecadação
tributária de 2016. Tal impacto acabou resultado num incremento de apenas 5,5%, em relação ao ano de
2015. A meta preestabelecida para o ano de 2016 era de 7%.

É importante ressaltar que o resultado da crise econômica afetou severamente todas as unidades da
Federação, com taxas negativas de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em níveis nacional,
estadual e municipal. Segundo informações do Instituto Mauro Borges (IMB), para o ano de 2016, prevê-
se uma queda de 4,2% do PIB goiano.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2099 - EDUCAÇÃO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O grupo de Educação Fiscal Estadual de Goiás (GEFE-GO) tem trabalhado em diversos projetos voltados
para estudantes, professores, servidores públicos e autoridades municipais.

Com uma equipe de palestrantes formada por auditores fiscais, promotores de justiça, professores e
analista e técnicos da União e do Estado, a GEFE-GO tem percorrido todo o Estado, atingido os cinco
âmbitos de abrangência propostos pelo Programa Nacional de Educação Fiscal: crianças do Ensino
Fundamental, adolescentes do ensino médio, servidores públicos, universitários e sociedade em geral.

Os resultados do esforço da GEFE-GO começaram a aparecer no ano de 2016. Em novembro desse ano, o
Colégio da Polícia Militar Nestório Ribeiro, de Jataí, foi contemplado com o prêmio nacional de
Educação Fiscal.

Em 2016 foram 86 instituições contempladas com a Ação "Educação Fiscal para o Desenvolvimento da
Cidadania", atingindo 3.016 pessoas. Soma-se a esse total 3.339 pessoas de 14 escolas e 09 universidades.
Totalizando então 6.355 pessoas.

O curso online de Disseminadores de Educação Fiscal atingiu, em 2016, o total 192 pessoas nas 11
turmas ministradas. Assim, a Ação contemplou o quantitativo de 6.547 pessoas em todo o Estado de
Goiás.

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 3024 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Sempre visando reduzir a evasão fiscal e aprimorar os mecanismos de arrecadação, A Secretaria da
Fazenda do Estado de Goiás busca aprimorar os mecanismos de
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arrecadação e fiscalização. Para tal, a Ação "Modernização da Administração Tributária" foi
implementada para atingir a esse propósito.

Assim, se apresenta abaixo as metas físicas da Ação, bem como o cumprimento dos projetos no ano de
2016:

- Sistema de Fiscalização Eletrônica Implantado - Percentual de 50% concluído, o sistema já está em
produção e sendo executadas as adequações necessárias;
- Sistema de Auditoria dos Setores de Energia Elétrica, Comunicação e Substituição Tributária
Implantado - Percentual de 15% concluído, abaixo do estipulado, em decorrência do atraso na contratação
da empresa encarregada, segundo informações da Gerência de Substituição Tributária (GEST);
- Sistemas de Parcelamento de Crédito Tributário Lançado Eletrônico (PCTL-e); Conta Corrente de
Créditos Tributários (CCCT); Dívida Ativa, Execução Fiscal, Cobrança, Representação Fiscal para Fins
Penais e Arrolamento Administrativo de Bens Implantados - Percentual de 10% concluído, referente ao
PCTL-e que já está em produção, sendo que os demais estão na fase de mapeamento, conforme
informações da Gerência de Recuperação de Créditos (GERC).
- 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;
- Sistema do Processo Administrativo Eletrônico (PAT-e) Implantado - Percentual de 10% executado
referente ao mapeamento das etapas do PAT-e e levantamento das prioridades, conforme informações do
Conselho Administrativo Tributário (CAT).

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2100 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INCREMENTO DA RECEITA
TRIBUTÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Com o objetivo de combater a sonegação e incrementar as receitas tributárias, a Ação "Operacionalização
das Ações de incremento da receita Tributária" busca dar condições materiais, físicas, tecnológicas,
infraestrutura e logística para a realização de despesas e investimentos aplicados para tal finalidade.

As metas físicas da Ação dividem-se em "Unidade Fazendária Mantida", "Participação em Eventos
Tributários" e "Viaturas de Fiscalização Disponibilizadas". Com relação a primeira meta, as 146
repartições mantidas então em funcionamento, representando 100% da quantidade ajustadas.
A segunda meta também atingiu o objetivo proposto para o ano de 2016. Foram realizados um total de 50
eventos, entre operações de impacto e auditoria programada.
Foram distribuídas 256 viaturas de fiscalização entre as repartições fiscais, incluída a renovação da frota
dos veículos locados. Pouco abaixo da meta de 300 viaturas a serem disponibilizadas no ano de 2016.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2101 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA ESTADUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Com o objetivo de recuperar créditos tributários não recolhidos no exercício e em exercícios anteriores, a
Ação Recuperação de Crédito da Fazenda Estadual vem mostrando resultados satisfatórios no ano de
2016.

Foi assinado protocolo de intenções e termo de cooperação com a finalidade de
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instituir força tarefa para agilizar e aperfeiçoar os serviços de cobrança de créditos tributários referentes
ao ICMS, IPVA e ITCD.

Os Multirões de Negociação Fiscal realizados em parceria firmada pela SEFAZ, Procuradoria-Geral do
Estado (PGE) e Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) evidenciam claramente os bons resultados da Ação.

Foram recolhidos durante os dias de Mutirão Fiscal, R$ 241,2 milhões à vista e R$ 738,8 milhões
parcelados. Foram negociados mais de 46 mil autos de infração. A meta de negociação estipulada pela
Sefaz foi superada em R$ 150 milhões à vista e R$ 300 milhões parcelados.

Aproximadamente 26 mil contribuintes foram atendidos, em 180 horas de atendimento presencial que
resultaram na quitação de cerca de 50 mil autos de infração. Cerca de 4,62% dos valores passíveis de
recuperação do Estado de Goiás foram negociados.

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 3025 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO CONTRIBUINTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Secretaria da Fazenda tem buscado encontrar soluções que possibilitem aos contribuintes recolherem
seus impostos de forma ágil e eficaz. Nesse sentindo, é importante destacar os trabalhos juntos aos
bancos. No ano de 2016 foi renovado o contrato com o Bradesco para a prestação de serviços de
arrecadação de receita, por intermédio do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (Dare) com
código de barras e prestação de contas por meio eletrônico. O contrato atual tem validade por cinco anos.

A Sefaz recebe os impostos estaduais em seis estabelecimentos da rede bancária que são: Banco do
Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Sicredi e Bancoob, além do Bradesco.

Destaca-se tam´bem a realização da primeira reunião do Grupo de Trabalho formado por representantes
da Sefaz, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg) e Agrodefesa para discutir a redução do
custo ao produtor rural na emissão de importantes documentos fiscais como a Guia de Trânsito Animal
(GTA) e Nota Fiscal de produtor (NFP). A unificação visa sanar essa dificuldade ao uniformizar as
exigências na emissão e encurtar o caminho percorrido pelo produtor.

No ranking mensal (agosto de 2016) do sistema estadual de ouvidoria, da CGE, a Ouvidoria da SEFAZ
teve lugar de destaque. Ficou em segundo lugar e atendeu 100% dos requisitos da Lei de Acesso à
Informação (LAI), com a análise da disponibilidade de conteúdo, da acessibilidade, da adequação qos
quesitos legais e do atendimento ao modelo estabelecido.

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2351 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 SECRETARIA DA FAZENDA

AÇÃO: 2107 - QUALIFICAÇÃO FISCAL, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Mais de 100 auditores fiscais participaram de treinamento voltado para o combate à sonegação. O
treinamento é parte do programa de capacitação dos servidores da
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Fazenda no combate à sonegação, para que possam acompanhar as mudanças na legislação e também a
ação dos sonegadores.
.
O Grupo de Proteção à Ordem Tributária (GPROT) promoveu um treinamento para auditores fiscais. O
objetivo do curso é melhorar a qualidade dos autos de infração e proporcionar uma melhor segurança
jurídica aos trabalhos desenvolvidos pelos auditores.

De forma sucinta, no ano de 2016 foram ministrados por instrutores internos da SEFAZ, 60 cursos, dos
quais somam 996 horas/aula. Assim, foram capacitados 1705 servidores.
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2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

INSTITUCIONAL

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita

1. Gestor

2. Visão Institucional

Formulação da política econômica; Planejamento Estratégico do Governo; Produção de informações
socioeconômicas; Planejamento, elaboração, execução e controle orçamentário do Estado; Gestão do
Sistema de execução orçamentária e financeira; Administração patrimonial; Supervisão e
acompanhamento das liquidações das empresas estatais; Organização e modernização administrativa;
Processos educacionais voltados ao serviço público; Promoção de ações voltados à melhoria do
atendimento ao cidadão.

2.1 Objetivo Institucional

1-Lei nº 19.218/2016
2-Lei nº 19.265/2016
3-Lei nº 19.324/2016
4-Lei nº 19.351/2016
5-Lei nº 19.416/2016
6-Lei nº 19.467/2016
7-Lei nº 19.468/2016
8-Lei nº 19.477/2016
9-Decreto nº 8.587/2016
10-Decreto nº 8.615/2016
11-Decreto nº 8.621/2016
12-Decreto nº 8.687/2016
13-Decreto nº 8.695/2016
14-Decreto nº 8.708/2016
15-Decreto nº 8.731/2016
16-Decreto nº 8.734/2016
17-Decreto nº 8.767/2016
18-Decreto nº 8.771/2016
19-Decreto nº 8.797/2016
20-Decreto nº 8.800/2016
21-Decreto nº 8.801/2016

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O ano de 2016 foi de extrema cautela para a Administração Pública, devido à crise econômica nacional, o
que não impediu a SEGPLAN de continuar desenvolvendo suas ações com o intuito de auxiliar o Estado
de Goiás a se tornar um dos que possui o maior crescimento econômico e social no país.
Com o enfoque de um gestão transparente e em resultados, a SEGPLAN trabalhou de forma consciente,
respeitando os princípios da Administração, reunindo esforços que trouxeram resultados tanto para a
própria Secretaria quanto para aquele que é o principal consumidor: o cidadão.

*Goiás Mais Competitivo (GMC)

O Programa foi lançado em 2015 com o objetivo de criar uma agenda de atuação governamental para
inserir Goiás entre os Estados mais competitivos do Brasil.
Diante desse cenário e de 122 indicadores avaliados, a SEGPLAN, através da central de resultados, o
GMC acompanha os projetos prioritários com o Governador, como elevar a qualidade do aprendizado nas
escolas, qualificação da oferta da educação profissional, dentre outros.

* GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Possui como marco essencial 3 (três) frentes, que são: a) visar a otimização dos recursos materiais
necessários , com o aperfeiçoamento da gestão no contexto operacional dos processos e na capacitação
dos servidores; b) buscar ações que

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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auxiliem os servidores públicos na realização de determinados interesses pessoais; c) objetivar o
acompanhamento da saúde dos servidores do Estado, especialmente quanto a prevenção e atenção a saúde
do servidor, com acompanhamento periódico do estado de saúde do servidor no seu ambiente de trabalho.

* PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

- Atendimentos realizados no Ano de 2016: 11.300.100 atendimentos realizados pelo programa Vapt
Vupt.
- Quantidade de serviços realizados no Programa Vapt Vupt 2016: 1151 serviços.
- Unidades Mantidas no Ano de 2016: 74 Unidades ( 50 Fixas, 12 Condomínios e 12 Unidades Padrão).

- Unidades Vapt Vupt Inauguradas
1.      Unidade Vapt Vupt Inhumas
2.      Unidade Vapt Vupt Palmeiras de Goiás
3.      Unidade Vapt Vupt Assembléia Legislativa
4.      Unidade Vapt Vupt Pirenópolis
5.      Condomínio Vapt Vupt Rialma

Mudança de local de Unidades Vapt Vupt
1.      Mudança da Unidade Vapt Vupt Itumbiara
2.      Mudança da Unidade Vapt Vupt Quirinópolis

Revitalizações de Unidades Vapt Vupt
1.      Revitalização Vapt Vupt Luziânia

-SITE DA SEGPLAN ADEQUADO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: Trabalho realizado junto à CGE
e demais órgãos possibilitou a adequação dos sites hospedados na Segplan (19) e outros hospedados pelos
próprios órgãos (21), para atender ao LAI no que diz respeito às informações mínimas exigidas na Lei.

* MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA
- O Programa de Modernização da Gestão Pública, no qual encontram-se inseridas as ações da Escola de
Governo Henrique Santillo, objetiva implantar/implementar políticas inovadoras de gestão e atividades,
ferramentas e metodologias no âmbito da gestão pública do Poder Executivo Estadual visando a
modernização da administração, cujos reflexos deverão ser traduzidos na melhoria da eficácia, eficiência
e efetividade da Gestão Governamental.
- 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.
- Oferta de 154 eventos de capacitação de curta duração em áreas como língua portuguesa, legislação,
licitação, informática, gerenciamento de projetos, direito administrativo disciplinar, direção defensiva,
melhoria do atendimento, segurança e saúde no trabalho, participação em congressos, dentre outros.
- Oferta de 100 vagas na nova turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, realizado pela
UEG em parceria com a Escola de Governo. Os alunos concluíram o 3º módulo, do total de 4 módulos
previstos para o curso.
- Oferta de 120 vagas nos cursos de pós-graduação em Comunicação, Marketing e Mídias no Setor
Público, Finanças Públicas e Administração Orçamentária e Concessões e Parcerias com a Administração
Pública. As turmas são ministrados pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP.
- Está em execução o projeto APOSENTADORIA NA HORA CERTA que consta da carteira de projetos
prioritários da SEGPLAN e contempla um série de ações em andamento.
- Projeto PPP Vapt Vupt
 1- Finalização do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para a contratação da PPP para o
Vapt Vupt;
 2 - Certificação do modelo econômico financeiro pela FGV;
 3 - Análise e adequação do Projeto;

13/02/2017128



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

 4 - Projeto final entregue;
 5 - Aprovação do Projeto pelo CIPAD;
 6 -  Envio do Projeto para análise prévia dos órgãos de controle;
 7 -  Disponibilização do Projeto em Consulta Pública;
- Gerência de Escritório de Processos:
1- Execução de Projetos de Gestão por Processo em unidades da SEGPLAN: SUPAT e GEPLAN. Ao
todo foram identificadas 2 arquiteturas de processos setoriais e mapeados 18 processos AS-IS;
2 - Apresentação de estudo de caso no Transformation Race - Case da JUCEG: Alinhamento entre a
Estratégia e a Dimensão Operacional por meio da Gestão por Processos de Negócio;
3 - Realização de Operação Assistida na Juceg - 22 ações realizadas, com destaque para o alinhamento
dos processos AS-IS com a estratégia;
4 - Divulgação de Boletins Informativos Mensais do Escritório de Processos;
5 - Realização de 2 cursos, ref. Formação de Analista de Processos - CFAP, módulos I e II, para as
equipes da GEPROC, GPSI e SMI, capacitando ao todo 15 servidores.
 - 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 decreto número 8.734, de 1º de setembro de 2016, regulamentou o novo
processo da Meritocracia e foi publicado no Diário Oficial do Estado de número 22.401, no dia 05/09, e
alterou o Decreto de número 8. 685/16. O 7º Processo de Seleção de Gerentes por Meritocracia foi
realizado em quatro fases: inscrição e análise curricular, prova escrita, comprovação de documentos e,
plano de ação e entrevista profissional. O resultado do processo foi divulgado em 14 de dezembro de
2016 e contou com 389 gerentes selecionados.
 - Neste ano de 2016 os concursos para o provimento de vagas para Papiloscopista e Médico Legista
foram concluídos em julho e agosto respectivamente como demonstrado a seguir:

* Edital nº 003/2014 - Papiloscopista - Polícia Civil
Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de
Papiloscopista Policial de 3° Classe da Polícia Civil do Estado de Goiás.
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3° CLASSE - 100 (cem) vagas.
O resultado final do certame foi em julho/2016

* Edital nº 002-ML/2014 - Concurso Médico Legista ¿ SPTC
Realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargo de
Nível Superior da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC).
MÉDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE - 150 (cento e cinquenta) vagas.
O resultado final do certame foi em agosto/2016.

- Foram finalizados ainda 2 processos seletivos simplificados para Docentes, Apoio Administrativo e
Auxiliar de Serviços Gerais da SED e para Analistas de Saúde, Técnicos de Saúde e Auxiliares de Saúde
para a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária - SEAP, como detalhado a seguir:

Edital Nº 001/2016 - SEGPLAN - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado que visou a contratação de 02 (dois) Docentes de Ensino Superior -
Mestre, 02 (dois) Docentes de Ensino Superior - Especialista, 109 (cento e nove) Professores de Nível
Superior Profissional, 78 (setenta e oito) Professores de Nível Médio, 03 (três) Apoios Administrativos de
Nível Superior e 24 (vinte e quatro) Apoios Administrativos e Auxiliar de Serviços Gerais.
O resultado final do certame foi em março/2016.

Edital Nº 003/2016 - SEGPLAN
PSS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Processo Seletivo Simplificado que visou a contratação de 113 (cento e treze) Analistas de Saúde, 20
(vinte) Técnicos de Saúde e 10 (dez) Auxiliares de Saúde para a Superintendência Executiva de
Administração Penitenciária - SEAP, da Secretaria de
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Segurança Pública e Administração Penitenciária.
Resultado final homologado em maio/2016.

* PROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
- Dentre os resultados deste programa, destacam-se a estruturação do Programa Goiás Mais Competitivo
e o monitoramento de sua carteira de projetos que se desdobram a partir dos eixos: Qualidade de Vida,
Competitividade Econômica e Gestão Pública Eficiente, envolvendo 12 órgãos do poder Executivo. Outra
iniciativa importante, foi a definição de 5 projetos prioritários da Segplan, com o monitoramento
intensivo do Escritório de Projetos. Além da implantação da metodologia na Secretaria da Fazenda e
Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas.
- Vale destacar também o projeto Pacto da Gestão Pública, que visa aprimorar a eficiência técnica e
operacional dos órgãos para entregar ao cidadão serviços com maior qualidade e agilidade, por meio da
definição de metas para indicadores e projetos.
- O IMB realizou uma série de estudos socioeconômicos, análises conjunturais, avaliação de políticas
públicas e atividades de cartografia e geoprocessamento.
1) Carteira de Projetos do Goiás Mais Competitivo estruturada e iniciado o monitoramento dos seus 54
projetos, como resultado até agosto de 2016, podemos destacar:
2731 unidades habitacionais entregues;
Conclusão do Módulo Siga Mamãe;
Mais de 25.919 domicílios atendidos com esgoto;
Capacitação de 200 profissionais em vigilância do óbito;
Capacitação de 655 técnicos no módulo do Siga Mamãe;
Mais de 6.000 m de defensas entregues nas rodovias da amostra CNT;
Mais de 2.000 km de rodovias mantidas da amostra CNT;
Instituição do Fórum Permanente pelo Empreendedor
Pactuação e utilização de instrumentos educacionais com 19 municípios focais;
Plano de Intervenção Pedagógica nas 317 escolas focais;
Formação de 250 tutores pedagógicos;
Assistente Virtual implantado no Portal da Transparência;
Segunda melhor nota no Ranking da Transparência do MPF;
Mosaico disponibilizado no Site da Transparência;
Definição do novo padrão dos portais institucionais.
2) Definida a metodologia do Pacto da Gestão Pública - instrumento que visa aprimorar a eficiência
técnica e operacional dos órgãos para entregar ao cidadão serviços com maior qualidade e agilidade, por
meio de um instrumento de gestão integrada com foco no aperfeiçoamento da capacidade institucional e a
melhor aplicação dos recursos.
3) Está em fase de pactuação os seguintes órgãos: ABC, AGR e IQUEGO. E previstos: SECIMA,
AGRODEFESA e FAPEG.
4) Estudos socioeconômicos:
Desemprego e probabilidade de inserção ocupacional no período de 2011 a 2014 em Goiás.
Ajuste sazonal da produção industrial em Goiás: uma análise da indústria de transformação e suas
desagregações.
Emprego Formal em Goiás - 2014
Análise Socioespacial dos óbitos em Goiás (não divulgado)
Determinantes do desempenho escolar dos alunos em Goiás (artigo)
5) Análises conjunturais:
CAGED - Emprego Formal
PIM-PF - Pesquisa Industrial Mensal
PMC - Pesquisa Mensal do Comércio
PNAD CONTÍNUA - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
LSPA - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
PMS - Pesquisa Mensal de Serviços
Balança Comercial Goiana
Arrecadação Tributária
IPC - Índice de Preços ao Consumidor
Cesta Básica
Operações de Crédito

6) Alimentação de banco de dados estatístico:
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Atualização do BDE

7) Boletim Conjuntura Econômica Goiana:
2 edições publicadas

*BOLSA UNIVERSITÁRIA

I - Processo Seletivo dos Bolsistas, no período de 01/04/16 a 22/06/2016, tendo sido concluído em 80
(oitenta) dias;
II - Realização da I FEIRA DO ESTUDANTE, com parceria do CIEE, onde foram atendidos 13.000
(treze) mil  bolsistas e 10.000 (dez) mil alunos do ensino médio. Na ocasião, foram encaminhados para
estágio e contrato de menor aprendiz 2.000 (dois) mil bolsistas.
A Feira contou com 30 expositores, entre Instituições de Ensino Superior privadas e UEG, cursos
profissionalizantes e de Idiomas, Instituições bancárias para abertura de conta universitário.
Foram ministradas 33 palestras e peças teatrais com foco na escolha e gestão de carreira.
III - 2 (dois) chamamentos Públicos de Seleção de Órgãos para Parceria com a Contrapartida, destacando
dentre as parcerias firmadas no chamamento público, a Associação Pestalozzi e Defensoria Pública da
União. Foi feita ainda a expansão das Parcerias com as Delegacias de polícia e Tribunal Regional
Eleitoral;

*CENTRO DE APOIO AO ROMEIRO TRINDADE
Principais realizações:
- fornecimento de lanche aos romeiros (pão, leite, café, chá e suco);
- atendimentos básicos de enfermagem (curativos, massagem, etc);
- ambulâncias de plantão para socorrer os peregrinos, caso seja necessário;
- banheiros;
- espaço para descanso;
- capela para orações.

*OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

- Atendimento a adolescentes grávidas;
1) Desfile com cooperação técnica Bordana, despertando adolescentes para a arte da manualidade,
valorizando autoestima;
2)Cooperação técnica Cine Lumiere, oportunidade de acesso a entretenimento;
3) Cooperação técnica UFG, para mostra de artes, oportunidade de acesso a cultura;
4) Cooperação técnica  Clube Ferreira Pacheco, oportunidade de acesso a lazer;
5) Palestras educativas, com parceiros como Corpo de Bombeiros, com orientação de prevenção a
acidentes;
6) Oficinas de artesanato: confecção das farmacinhas
7) Reforço trabalho pós-parto;

- Atendimento a familiares de adolescentes grávidas;
1) Projeto Família Fortalecida - reuniões socioeducativas com familiares, uma vez ao mês;

- Atendimento odontológico;
1) Reforma de carretas com instalação de dois consultórios odontológicos;
2) Fortalecimento do atendimento odontológico a idosos, na unidade Vila Vida;
3) Fortalecimento do atendimento odontológico a idosos, na unidade Complexo Gerontológico Sagrada
Família;

- Atendimento a idosos;
1) Inauguração do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário;
2) Fortalecimento e integração das atividades sociorecreativas entre as quatro unidades de atendimento;
3) Cooperação técnica com RENADI;
4) Fortalecimento dos encontros intergeracionais;
5) Ação Beneficiente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, relativa ao Café da Manhã para
idosos no Parque Agropecuário;
6) Socialização com eventos festivos, com destaque para a realização das Festas
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Juninas;
7) Oportunidade de acesso a eventos culturais, como apresentação de dança Grupo Quasar e passeio
Memorial do Cerrado/PUC

- Doações como Bolsa para enxoval, colchão d´'agua e caixa ovo, exame DNA, Fraldas infantil e
geriátrica, enxoval para bebê;
1) Atendimento em Pirenópolis e Goiânia (Vila São José), em caráter de calamidade pública;
2) Atendimento das comunidades quilombolas (Vão das Almas, Vão do Moleque, Vão do Engenho), em
caráter de calamidade pública;
3) Fortalecimento dos atendimentos externos, promovidos pela Secretaria de Governo e Secretaria
Cidadã;
4) Fortalecimento da cooperação técnica com o Ministério Público para atendimento gratuito investigação
de paternidade;
5) Fortalecimento da cooperação técnica com os CRAS e CREAS;
6) Reuniões mensais de capacitação interna com equipe técnica GASSBE, para fortalecimento do
conhecimento técnico e aprimoramento do atendimento social;
7) Cooperação técnica Sindileite, com doação de 70.000 litros de leite, em comemoração ao Dia
Internacional do Leite;
8) Cooperação técnica Lavoura Comunitária;
9) Doação de enxovais para bebês, fraldas descartáveis, leites especiais e brinquedos, para inauguração de
berçário na Casa de Prisão Provisória

-Capacitação para trabalho voluntário;
1) Realização de capacitação por videoconferência, com otimização do serviço;
2) Revisão das palestras, com vinculação aos 17 (dezessete) objetivos do desenvolvimento sustentável;
3) Capacitação das entidades, durante os finais de semana, em suas sedes;
4) Cooperação técnica com parceiro que promove voluntariado no sistema prisional;
5) Cooperação técnica a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, através de sua
Superintendência de Reintegração Social e Cidadania, encaminhando voluntários para inauguração de
berçário na Casa de Prisão Provisória;

*RESTAURANTE CIDADÃO

Inauguração da unidade de Águas Lindas;
Inauguração da unidade de Valparaiso;
Reabertura da unidade de Luziânia - Jardim Ingá;
Reabertura da unidade de Luziânia - Estrela D'Alva;
Reabertura da unidade de Minaçu;
Padronização dos cardápios e fichas técnicas

Programa GMC - Goiás Mais Competitivo

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Índice de preço ao consumidor - IPC - Goiânia - IMB
Índice de Desempenho dos Municípios - IDM - IMB
Índice de satisfação do cliente-cidadão - VAPT-VUPT
Tempo médio de espera - VAPT-VUPT
Tempo médio de atendimento - VAPT-VUPT
Índice de pesquisas respondidas - VAPT-VUPT
Taxa de implementação dos planos de melhoria - SMI

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

13/02/2017132



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Atendimentos realizados no Ano de 2016 (Janeiro - Dezembro): 13.300.100 atendimentos realizados pelo
programa Vapt Vupt.
Quantidade de serviços realizados no Programa Vapt Vupt 2016 (Janeiro - Dezembro): 1151 serviços.
Unidades Mantidas no Ano de 2016 (Janeiro - Dezembro): 74 Unidades ( 50 Fixas, 12 Condomínios e 12
Unidades Padrão).
Unidades Vapt Vupt Inauguradas
1.      Unidade Vapt Vupt Inhumas
2.      Unidade Vapt Vupt Palmeiras de Goiás
3.      Unidade Vapt Vupt Assembléia Legislativa
4.      Unidade Vapt Vupt Pirenópolis
5.      Unidade Vapt Vupt Rialma
6.      Unidade Vapt Vupt Nerópolis
7.      Unidade Vapt Vupt São Miguel do Araguaia
Mudança de local de Unidades Vapt Vupt
1.      Mudança da Unidade Vapt Vupt Itumbiara
2.      Mudança da Unidade Vapt Vupt Quirinópolis

Revitalizações de Unidades Vapt Vupt
1.      Revitalização Vapt Vupt Luziânia
2.      Revitalização Vapt Vupt Anápolis

obs. Das 12 Unidades Padrão Vapt Vupt, 4 são mantidas pela SEGPLAN ( GESPRE, SCTI SIMA, SCTI
TELECON E SCTI TELEATENDIMENTO).

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2102 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atendimentos realizados no Ano de 2016 (Janeiro - Dezembro): 13.300.100 atendimentos realizados pelo
programa Vapt Vupt.
Unidades Mantidas no Ano de 2016 (Janeiro - Dezembro): 74 Unidades ( 50 Fixas, 12 Condomínios e 12
Unidades Padrão).

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DO
VAPT VUPT

U.O.:

REALIZAÇÕES

Unidades Vapt Vupt Inauguradas
1.      Unidade Vapt Vupt Inhumas
2.      Unidade Vapt Vupt Palmeiras de Goiás
3.      Unidade Vapt Vupt Assembléia Legislativa
4.      Unidade Vapt Vupt Pirenópolis
5.      Unidade Vapt Vupt Rialma
6.      Unidade Vapt Vupt Nerópolis
7.      Unidade Vapt Vupt São Miguel do Araguaia

Mudança de local de Unidades Vapt Vupt
1.      Mudança da Unidade Vapt Vupt Itumbiara
2.      Mudança da Unidade Vapt Vupt Quirinópolis

Revitalizações de Unidades Vapt Vupt
1.      Revitalização Vapt Vupt Luziânia
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2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2103 - GOVERNO ELETRÔNICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

SITE ADEQUADO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA: Trabalho realizado junto à CGE e demais órgãos
possibilitou a adequação dos sites hospedados na Segplan (19) e outros hospedados pelos próprios órgãos
(21), para atender ao LAI no que diz respeito às informações mínimas exigidas na Lei.

NOVO SERVIÇO OFERTADO VIA VAPT VUPT DIGITAL: Nenhum novo serviço
Em virtude da possibilidade de implantação de uma PPP do VaptVupt com a Iniciativa privada optou-se
por esperar a concretização da PPP para ofertar novos serviços Digitais. A SUPEX está a frente do
projeto de Melhoria dos Serviços Digitais.

SITE GOVERNAMENTAL PADRONIZADO: 02 NOVOS SITES PUBLICADOS NO PADRÃO
JOOMLA ( SEGPLAN E BANCODOPOVO).

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS
ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

* PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS - Possui como marco
essencial 3 (três) frentes, que são: a) visar a otimização dos recursos materiais necessários , com o
aperfeiçoamento da gestão no contexto operacional dos processos e na capacitação dos servidores; b)
buscar ações que auxiliem os servidores públicos na realização de determinados interesses pessoais; c)
objetivar o acompanhamento da saúde dos servidores do Estado, especialmente quanto a prevenção e
atenção a saúde do servidor, com acompanhamento periódico do estado de saúde do servidor no seu
ambiente de trabalho.
Nesse sentido, foram criadas 3 (três) ações:
- 3031- Modernização da Gestão de Recursos Humanos
- 2260 - Benefícios aos Servidores
- 2259 - Atenção a Saúde dos Servidores;

2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNCAM
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2259 - ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

32181 -  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. Assim, Os exames médicos periódicos estão em fase de implantação, com o Plano
de Ação pronto para ser iniciado em Fevereiro/2017 para os aniversariantes de meses pares, em
Janeiro/2018 para os aniversariantes de meses impares, com cronograma de execução de 2 (dois) anos.
No mês de Janeiro de 2017 estão sendo realizados treinamentos na Gerência de Saúde e Prevenção com
Gerencia de Gestão de Pessoas dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo.

 No ano de 2015 e inicio de 2016 a título de experiência foram realizados alguns exames médicos
periódicos, atendendo a unidades da SSPAP: - SEAP - Aproximadamente 903 servidores. Realizados
(460) - Não compareceram (443). Período de execução: OUT/2015 - MAI/2016. Após MAIO/2016 não
houve mais realizações.

O processo de Descentralização da Junta Médica esta em andamento, em fase de
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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.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2260 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Clube de Desconto: Foi realizado divulgações nos órgãos do Estado para que os servidores públicos do
Estado de Goiás conheçam o programa. Metas para médio prazo - continuar divulgando o Clube de
Descontos.

No período do 2º semestre/2016 - PARCEIRO EM PROL DO SERVIDOR FIRMADA/NUMERO, foi
realizado as ações na Secretária da Fazenda e Detran para os Servidores Públicos do Estado de Goiás.
A convite do Presidente da CIPA/CIPAT participamos ativamente e efetivamente com parceiros do Clube
de Descontos em todos os eventos disponibilizando Palestras na área da Saúde, visando o bem estar do
Servidor Público na SEGPLAN República do Líbano.
Atualmente temos 377 empresas.

O Auxílio-creche atualmente conta com 37 beneficiados no total de 1.463 unidades por família habilitada.
Entre os pré-requisitos estão: Renda familiar mensal bruta inferior ou igual a R$ 5.000,00. Contudo, com
a edição do Decreto nº 8.720 de 08 de agosto de 2016 o dependente do beneficiário poderá também estar
matriculado em instituição privada, regularmente autorizada a funcionar, podendo ser creche, instituição
de educação infantil, não somente em instituição pública como era anteriormente.

No segundo semestre/2016 AUXILIO CRECHE CONCEDIDO/NUMERO - Foi autorizado a abertura
das inscrições do Processo Continuo  a partir do mês 10/2016.

- Portal do Servidor - Resultado alcançado no período de 01 a 08/2016: 1.916.282 usuários acessaram o
portal e buscaram informações no site do Portal do Servidor.

No segundo semestre/2016 - 1.522.889  usuários acessaram o portal e buscaram informações no site do
Portal do Servidor.

OBSERVAÇÕES

32183 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SERVIDOR IMPLANTADA /
PERCENTUAL. Neste caso, não será mais realizada uma central de atendimento, vez que 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.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2261 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE
RECURSOS HUMANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Apesar da ausência de valores positivos nos registros das realizações dos seis produtos desta Ação houve
muito trabalho por parte das unidades responsáveis por ela, que estão aguardando a decisão das instâncias
seguintes do processo para que o trabalho seja concluído. Uma das características do trabalho do Núcleo
de Política de
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Recursos Humanos e da Secretaria Executiva do CONSIND é que ele não se finaliza nestas unidades,
porque todo o trabalho resulta em estudos, anteprojetos de lei e de outros atos normativos que são
finalizados nas instâncias superiores do Poder Executivo e as vezes também dependem da Assembléia
Legislativa do Estado. Por esta razão, apresentamos tabela abaixo contendo as atividades realizadas no
período de 01 de janeiro a 31 dedezemro de 2016:

Secretaria Executiva do CONSIND
Núcleo de Política de Recursos Humanos, Salarial e Desempenho
Principais Atividades do Período de 01 de janeiro a 31 de agosto de 2016

Produto Atividade       Origem  Descrição Mês
32186   Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Reajuste de  12,33% para Dezembro de 2019       janeiro
32188   Cálculo de Impacto Financeiro    NUPRHD/SE/CONSIND       Estudos para concessão da Data-
Base 2016         janeiro
32186   Cálculo de Impacto Financeiro    SEGPLAN/ AGR/ AGETOP/SEFAZ/ CGE Estudo para
concessão da promoção PCR  Gestores Governamentais - a partir de maio/2016     janeiro
32186   Cálculo de Impacto Financeiro    SEGPLAN Promoção para os cargos de Gestão Administrativa -
Lei nº 17.098/10 - a partir de março/2016   fevereiro
32186   Análise  Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Plano de carreiras e
remuneração dos servidores administrativos da educação básica do Estado de Goiás fevereiro
-       Análise  NUPRHD/SE/CONSIND       Relatório Gerencial - Janeiro    fevereiro
-       Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Relatório de Gestão Fiscal de Despesa de Pessoal do Poder
Executivo       fevereiro
-       Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Atualização do Painel de Evolução Remuneratória
fevereiro
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Polícia Civil    Concurso Público - Delegado, Agente de Polícia e
Escrivão de Polícia        fevereiro
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Reajuste 12,33% - antecipação de metade do reajuste para julho/2016       fevereiro
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Polícia Militar  Concurso Público - Soldado       fevereiro
-       Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Levantamento de quantitativo de servidores em estágio
probatório em 2017  fevereiro
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Concurso Público - Agente de Segurança Prisional  fevereiro
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Concurso Público - Assistente de Gestão Prisional e Analista Prisional    fevereiro
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da
Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho      Concurso Público - Todos os cargos da
Secretaria de Cidadania    fevereiro
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Levantamento dos critérios para a concessão do Prêmio de
Incentivo - SAÚDE   março
-       Estudo  Polícia Civil    Levantamento de vagas disponíveis para os cargos de Delegado, Agentes de
Polícia e Escrivães de Polícia     março
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Chamamento dos concursados do SPTC_33% parcelado em 3 vezes     março
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Chamamento dos concursados do SPTC_50% parcelado em 2 vezes     março
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Chamamento dos concursados do SPTC_100% março
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Polícia Civil    Concurso Público - Delegado, Agente de Polícia e
Escrivão de Polícia        março
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Polícia Militar  Concurso Público - soldado       março
-       Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Levantamento de Entes que possuem Boletim
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Estatístico/ Relatório Gerencial        março
-       Estudo  Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Levantamento de quantitativo de
contratos temporários da SEDUCE  fevereiro
32191   Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Piso
Magistério - Reajuste 11,36% - base de dados dezembro/2015  janeiro
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Levantamento de nível de escolaridade exigido nos
concursos públicos para os cargos de soldado, agente e escrivão de polícia        fevereiro
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Levantamento de cargos e atribuições      fevereiro
32191   Cálculo de Impacto Financeiro    NUPRHD/SE/CONSIND       Piso Magistério - Simulação de
Cenários     janeiro
32186   Cálculo de Impacto Financeiro    JUCEG   Instituição do programa auxílio-alimentação para
servidores da JUCEG agosto
-       Análise  AGR     Concurso Público para 40 (quarenta) fiscais, 10 (dez) motoristas para atuarem na
área de fiscalização do transporte, e ainda 10 (dez) contadores para atuarem na área de fiscalização das
Organizações Sociais,  agosto
32186   Estudo  Polícia Civil    Pleito de reestruturação das carreiras que compões o quadro de servidores
da Polícia Civil do Estado de Goiás, com exceção do cargo de Delegado de Polícia, apresentado pelas
Entidades Representativas dos Policiais Civis.    agosto
32186   Estudo  AGRODEFESA      Projeto de revisão do plano de cargos e salários dos Fiscais Estaduais
Agropecuários e dos Agentes de Fiscalização Agropecuária de Goiás,      agosto
-       Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        Pleito da Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária por concurso público para provimento de 15 (quinze)
vagas para o cargo de Fiscal das Relações de Consumo, da Superintendência de Proteção aos Direitos do
Consumidor ¿ PROCON-GO.    agosto
32186   Análise  UEG     Pleito por alteração do  valor dos contratos temporários para a função de auxiliar
administrativo da Universidade Estadual de Goiás.  agosto
-       Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        Pedido de Promoção
dos servidores ocupantes dos cargos das carreiras da Polícia Técnico-Científica da Secretaria de Estado
de Segurança Pública e Administração Penitenciária.    agosto
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária
Concessão da Progressão Funcional aos servidores ocupantes do cargo de Agente de Segurança Prisional,
pertencente ao Grupo Ocupacional Assistente Prisional, disposto na Lei nº 15.674/2006 e cujos critérios
para promoção e progressão são regulados pela Lei nº 17.090/2010, com alterações trazidas pela Lei nº
18.300/2013    agosto
32186   Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Minuta
de edital para seleção de contratos temporários de profissionais da área de Engenharia e Arquitetura,
conforme previsto no Decreto nº 8.156, de 09/05/2014.     agosto
32186   Análise  Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Minuta de edital para seleção de
contratos temporários de profissionais da área de Engenharia e Arquitetura, conforme previsto no Decreto
nº 8.156, de 09/05/2014.     agosto
-       Análise  Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       autorização para publicação de
Edital para Concurso Público para Professores, nível III e Agente Administrativo Educacional Superior.
agosto
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Demanda
de Concurso Público para Professores, nível III e Agente Administrativo Educacional Superior.     agosto
-       Análise  Polícia Civil    Pleito referente a Promoção dos servidores ocupantes dos cargos de
Delegado de Polícia, Agente de Polícia e Escrivão de Polícia.      julho
-       Análise  Polícia Civil    Pleito do Gabinete do Delegado-Geral de Polícia Civil, contendo lista de
servidores para cumprimento de promoção.  julho
-       Análise  Polícia Militar  Promoção por Ato de Bravura de militares da graduação de 2º Sargento
para a graduação de 1º Sargento da Polícia Militar      julho
-       Análise  Sindicato dos Trabalhadores no Sistema Único de Saúde     pleito interposto pelo Sindicato
dos Trabalhadores no Sistema Único de Saúde, solicitando possível cumprimento da ordem judicial
proferida no Mandado de Injunção n. 118393-
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09.2010.8.09.0000, no que se refere à determinação de elaboração e remessa à Assembléia Legislativa de
projeto de lei que assegure a revisão geral dos servidores públicos estaduais para os exercícios de 2007 a
2009.    julho
-       Análise  Comando Geral do Corpo de Bombeiros     Pleito do Comando Geral do Corpo de
Bombeiros  para realização de concurso público para o preenchimento de 250 (duzentas e cinquenta)
vagas de soldados e 40 (quarenta) vagas de Oficiais de Comando, sendo que o ingresso nos cargos de
Oficiais de Comando será escalonado com o ingresso de 20 (vinte) cadetes no ano de 2017 e 20 (vinte) no
ano de 2018.       julho
-       Cálculo de Impacto Financeiro    Comando Geral do Corpo de Bombeiros     Concurso público para
o preenchimento de 250 (duzentas e cinquenta) vagas de soldados e 40 (quarenta) vagas de Oficiais de
Comando, com ingresso nos cargos de Oficiais de Comando escalonado com o ingresso de 20 (vinte)
cadetes no ano de 2017 e 20 (vinte) no ano de 2018.   julho
32186   Análise  SEFAZ   Pleito pela extinção de cargos na medida em que forem vagando e
aperfeiçoamento das atribuições atinentes ao cargo nos termos da Lei nº 15.664/2006.    julho
32190   Proposta        NUPRHD/SE/CONSIND       proposta de regulamento da avaliação especial de
desempenho do servidor público civil em estágio probatório na Administração Pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo estadual nos termos da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988,
submetida à apreciação jurídica da Procuradoria Geral do Estado (fls. 02-48).        julho
-       Análise  Polícia Militar  Pagamento de diferença salarial referente a promoção do posto de 1º
Tenente de servidores da Polícia Militar.  julho
-       Análise  Polícia Civil    pedido de pagamento de diferença salarial referente a promoção de janeiro
de 2015 do pessoal do Grupo de Cargos de Identificação (Dactiloscopistas). julho
-       Análise  Superintendência de Polícia Técnico-Científica       Pleito referente a pagamento de
diferença salarial referente à promoção dos servidores da SPTC- Portaria nº 1.550/2015/SSP-GO.
julho
-       Análise  Polícia Civil    Pleito referente a pagamento de diferença salarial referente a promoção de
janeiro de 2015 dos Delegados de Polícia de Goiás, conforme publicação no Diário Oficial nº 22.102, de
18 de junho de 2015.     julho
-       Análise  Polícia Militar  Pleito referente a pagamento de diferença salarial referente a promoção no
âmbito da Polícia Militar. julho
32188   Cálculo de Impacto Financeiro    SINDIPÚBLICO     Concessão da data base a todos os
servidores públicos estaduais, conforme previsto no art. 37, inciso X, da Constituição Federal e no art. 22,
parágrafo único, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal.   julho
32186   Análise  Comando Geral do Corpo de Bombeiros     Anteprojeto de Lei para alteração do Estatuto
dos Bombeiros Militares do Estado de Goiás (Lei nº 11.416/91) para realização de concurso público
visando o preenchimento de vagas na Corporação.    junho
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Consulta jurídica à Procuradoria Geral do Estado referente
à aplicabilidade da Lei n° 19.156/2015 relativamente ao estágio probatório dos servidores públicos
estaduais.  junho
32186   Análise  AGÊNCIA BRASIL CENTRAL    Anteprojeto de Lei que promove alterações na Lei nº
15.690/2006 cujo escopo é a regulação de atribuições e adequação da carga horária dos servidores e
empregados públicos da Agência Brasil Central, tendo em vista, as alterações decorrentes da Lei nº
19.019/2015, de acordo com o Ofício nº182/2016-GP.     junho
32186   Estudo  Secretaria de Estado da Saúde    Regulamentação do Prêmio de Incentivo a ser concedido
por meio da Avaliação de Desempenho Individual aos servidores da SES    junho
-       Análise  AGETOP  Pleito da Agência Goiana de Transporte e Obras requerendo a realização de
concurso público.  junho
32186   Análise  Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos
Direitos Humanos e do Trabalho      Pleito da Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento
Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, objetivando instituir o quadro
permanente de pessoal e o plano de cargos e remuneração para os seus servidores, com a finalidade de
proceder ao enquadramento de todos os servidores titulares de cargos efetivo provenientes de órgão
extintos, dos quais a Secretaria é sucessora, assegurando o efetivo tempo de exercício no serviço público
e a manutenção dos atuais vencimentos, benefícios e
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incentivos na carreira. junho
-       Análise  Polícia Civil    Pleito  do Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil, objetivando abertura
de concurso público para provimento de cargos de Delegado de Polícia Substituto, Agente de Polícia de
3ª Classe e Escrivão de Polícia de 3ª Classe.    junho
-       Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        pleito formulado pela
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSPAP, objetivando abertura de
concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar, além de processo seletivo para
provimento de cargos temporários.  junho
32186   Análise  Secretaria de Estado da Saúde    solicitação proposta por parte da Secretaria de Estado da
Saúde, objetivando tratar sobre a elaboração dos laudos de enquadramento dos servidores nos respectivos
graus de periculosidade e insalubridade a que estão submetidos, a fim de conferir maior transparência
sobre o que é efetivamente pago ao servidor do Estado de Goiás.   junho
32186   Análise  Secretaria de Estado da Saúde    Pleito da Secretaria de Estado da Saúde, de alteração da
Lei nº 17.625/2012, que atribui no âmbito daquela Pasta, a Gratificação por Exercício de Saúde aos
servidores que desempenham as funções de Médico, Enfermeiro e Técnico em Radiologia, comparando a
Lei nº 18.601/2014.  junho
32186   Cálculo de Impacto Financeiro    Secretaria de Estado da Saúde    Pleito da SES conforme item I
do Despacho nº 917/SECC      junho
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       consulta formulada por esta Secretaria à Procuradoria Geral
do Estado referente à aplicabilidade da Lei n° 19.156/2015, que promove acréscimos e alterações na Lei
n° 10.460/88, relativamente ao estágio probatório dos servidores públicos estaduais. junho
32186   Estudo  AGÊNCIA BRASIL CENTRAL    Minuta do Projeto de Lei que promove alterações na
Lei nº 15.690/2006 cujo escopo é a regulação de atribuições e adequação da carga horária dos servidores
e empregados públicos da Agência Brasil Central, tendo em vista, as alterações decorrentes da Lei nº
19.019/2015, de acordo com o Ofício nº182/2016-GP.       junho
32190   Estudo  Secretaria de Estado da Saúde    minuta de decreto para regulamentação do Prêmio de
Incentivo a ser concedido por meio da Avaliação de Desempenho Individual aos servidores que estejam
em efetivo exercício nas unidades da rede própria ou nas unidades administrativas básicas e
complementares da SES, regido pela Lei nº 14.600, de 1º de dezembro de 2003.        junho
32186   Estudo  Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos
Direitos Humanos e do Trabalho      pleito formulado pela Secretaria de Estado da Mulher, do
Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, objetivando instituir
o quadro permanente de pessoal e o plano de cargos e remuneração para os seus servidores, com a
finalidade de proceder ao enquadramento de todos os servidores titulares de cargos efetivo provenientes
de órgão extintos, dos quais a Secretaria é sucessora, assegurando o efetivo tempo de exercício no serviço
público e a manutenção dos atuais vencimentos, benefícios e incentivos na carreira.     junho
-       Análise  Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil      pleito formulado por parte do Gabinete do
Delegado Geral da Polícia Civil, objetivando abertura de concurso público para provimento de cargos de
Delegado de Polícia Substituto, Agente de Polícia de 3ª Classe e Escrivão de Polícia de 3ª Classe. junho
-       Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        pleito formulado pela
Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSPAP, objetivando abertura de
concurso público para provimento de cargos de Soldado da Polícia Militar, além de processo seletivo para
provimento de cargos temporários.  junho
-       Análise  Secretaria de Estado da Saúde    Pleito da Secretaria de Estado da Saúde, sobre a elaboração
dos laudos de enquadramento dos servidores nos respectivos graus de periculosidade e insalubridade a
que estão submetidos, a fim de conferir maior transparência sobre o que é efetivamente pago ao servidor
do Estado de Goiás.    junho
-       Análise  Secretaria de Estado da Saúde    Pleito da Secretaria de Estado da Saúde, de alteração da
Lei nº 17.625/2012, referente a Gratificação por Exercício de Saúde aos servidores que desempenham as
funções de Médico, Enfermeiro e Técnico em Radiologia, comparando a Lei nº 18.601/2014, que institui
o Bônus por Exercício de Saúde, aos servidores que desempenham a função de médico na Secretaria de
Estado
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de Gestão e Planejamento.  junho
-       Análise  Assembléia Legistativa do Estado de Goiás Requerimento Deputada Adriana Accorsi que
solicita Anteprojeto de Lei que oriente a respeito da remoção da agente de segurança pública durante o
período da gestação ou de aleitamento materno, da unidade de origem para unidade próxima da
residência.  junho
-       Análise  Gabinete do Delegado Geral da Polícia Civil      Pleito do Gabinete do Delegado Geral da
Polícia Civil, objetivando a realização de concurso público para provimento de 36 (trinta e seis) vagas de
Delegado de Polícia Substituto.   junho
32186   Análise  Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Pleito da Secretaria de Estado
de Educação, Cultura e Esporte, encaminhando Minuta de Projeto de Lei visando à instituição do Bônus
de Incentivo Educacional aos profissionais da educação pública estadual no montante de R$
30.000.000,00 (trinta milhões), para o ano de 2016.  junho
-       Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        Pleito da Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária ¿ SSPAP, objetivando a contratação de empresa para
realização de concurso público, visando ao provimento de 2.500 (duas mil e quinhentas) vagas de
Soldado da Polícia Militar 3ª Classe e 500 vagas para Agente de Polícia Civil 4ª Classe.        junho
32186   Análise  SCAP/SEGPLAN    Pleito da SCAP, solicitando que a partir de janeiro de 2016, o
programa de seleção para o benefício Auxílio-Creche seja aberto de forma contínua, sucessiva e regular,
com publicações mensais e continuadas.  junho
-       Análise  Emater  Pleito do Presidente da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária ¿ EMATER, que encaminha minuta de proposta de Lei com vista a instituir o
Programa de Demissão Voluntária- PDV naquele órgão. junho
32186   Análise  Secretaria de Estado da Saúde    Pleito da Secretaria Estadual de Saúde contendo minuta
de decreto para regulamentação do Prêmio de Incentivo, a ser concedido por meio da Avaliação de
Desempenho Individual aos servidores que estejam em efetivo nas unidades da rede própria ou nas
unidades administrativas básicas e complementares da SES, regido pela Lei nº 14.600 de 1º de dezembro
de 2003.  junho
-       Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        Pleito da Secretaria de
Segurança Pública e Administração Penitenciária, objetivando a contratação de empresa para realização
de concurso público para Polícia Civil com o provimento de 280 (duzentos e oitenta) vagas para o cargo
de Agente de Polícia Substituto e 220 (duzentos e vinte) vagas para o cargo de Escrivão de Polícia
Substituto, de acordo com a Lei n° 19.275/2016.   maio
32186   Análise  Superintendência de Polícia Técnico-Científica       Pleito da Superintendência de Polícia
Técnico Científica da Secretaria de Estado da Segurança Pública contendo anteprojeto de lei dispondo
sobre a investidura nos cargos do seu quadro de pessoal.    maio
32186   Análise  Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos       Pleito
da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, objetivando autorização
para que seja dada nova redação à alínea ¿a¿, inciso VIII, do art. 2º da Lei nº 13.664, de 27 de julho de
2000, a fim de que a AGR seja incluída no rol dos órgãos da Administração Pública com poder para
contratar pessoal por tempo determinado.       maio
-       Análise  Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos
Direitos Humanos e do Trabalho      Autos acerca de instituição do Conselho Estadual de Economia
Solidária ¿ CEES ¿, órgão colegiado integrante da estrutura da Secretaria de Estado da Mulher, do
Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, objetivando a
realização da interlocução e busca de consensos em torno de políticas de ações de fortalecimento da
economia solidária, bem como a criação de uma Secretaria Executiva para dar suporte às finalidades
institucionais do mesmo.     maio
32186   Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        Pleito de alteração
legislativa da Lei nº 17.882, de 27 de dezembro de 2012, que instituiu o Serviço de Interesse Militar
Voluntário Estadual ¿ SIMVE ¿ no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás.     maio
32186   Análise  Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária        Pleito da Secretaria
de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária acerca de diferença salarial proveniente da
promoção dos Policiais Civis em decorrência do Decreto de 29 de fevereiro de 2016, que conferiu efeitos
retroativos a partir de 01 de janeiro de 2016, para fins de percepção de vantagens financeiras.
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abril
-       Análise  Elielza Pereira de Macedo       Pleito interposto por  Elielza Pereira de Macedo, ocupante do
cargo de Assistente de Gestão Administrativa, pertencente aos quadros de pessoal da Secretaria de Estado
de Gestão e Planejamento, requerendo progressão funcional.  abril
32186   Estudo  Celma Campos Nogueira   Consulta jurídica solicitada à Procuradoria-Geral do Estado -
PGE sobre anteprojeto de lei para alteração da Lei nº 10.460/88, com a finalidade de instituir rito
específico para apuração de acumulação ilegal de cargos, empregos e funções públicas e de possibilitar a
citação por edital nos casos em que o acusado em processo administrativo disciplinar não seja encontrado.
abril
-       Estudo  SGPF/SEGPLAN    reexame da orientação da Procuradoria-Geral do Estado acerca da
concessão de gratificação adicional por tempo de serviço, aos empregados públicos oriundos da extinta
Caixa Econômica do Estado de Goiás ¿ CAIXEGO abrangidos pela Lei nº 17.916, de 27 de dezembro de
2012.  abril
32186   Análise  Comando de Ensino Polícia Militar        Pleito do Comando de Ensino Policial Militar
para alteração da Lei nº 18.357/2013 objetivando o aumento do quantitativo e do valor das funções
comissionadas de administração educacional militar ¿ FCEM e a inclusão do Corpo de Bombeiros Militar
da reserva remunerada para desempenharem suas funções nas unidades do CPMG.      abril
-       Análise  Comando de Ensino Polícia Militar        Pleito da Secretaria de Estado de Segurança
Pública e Administração Penitenciária requerendo a realização de concurso público para provimento de
1.500,00 (mil e quinhentos) cargos de soldado de 1ª e de 2ª classes. abril
32186   Análise  SEFAZ   Pleito interposto por parte da Secretaria de Estado da Fazenda objetivando a
extinção do Cargo de Auxiliar de Gestão Administrativa regido pela Lei nº 15.664/2006 na medida em
que forem se tornado vagos sob o argumento de que tal cargo está trazendo dificuldades de gestão para a
Administração Pública em razão das peculiaridades das funções atribuídas ao referido cargo.    abril
-       Análise  Maria José Machado Santiago      Pleito interposto por parte de Maria José Machado
Santiago, ocupante do cargo de Assistente de Gestão Administrativa, pertencente aos quadros de pessoal
da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, requerendo promoção funcional da Classe A Padrão V
para a Classe B Padrão I.        abril
-       Análise  Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte       Concurso público para provimento
dos  cargos efetivos de Analista Cultural e Assistente Cultural da Secretaria de Cultura do Estado de
Goiás.     março
-       Análise  Carlos Kleber da Silva Garcia   Pleito formulado por Carlos Kleber da Silva Garcia,
ocupante do cargo de Perito Criminal, objetivando o recebimento de diferenças salariais com fulcro no
Art. 4º da Lei nº 16.036, de 27 de abril de 2007.    março
-       Análise  Samuel Martinho Rodrigues       Pleito interposto por parte de Samuel Martinho Rodrigues,
ocupante do cargo de Assistente de Gestão Administrativa, do quadro instituído pela Lei nº 15.664/2006,
alterada pela Lei nº 17.098/2010, requerendo sua progressão funcional da Classe A padrão IV para a
Classe B padrão I.    fevereiro
-       Análise  Moacyr Augusto da Silva Pleito interposto por parte de Moacyr Augusto da Silva Salomão,
ocupante do cargo de Gestor de Finanças e Controle, requerendo a certificação profissional. fevereiro
-       Análise  Marcello Rosa   Pleito interposto por parte de Marcello Rosa, ocupante do cargo de
Assistente de Gestão Administrativa, enquadrado na Classe A padrão IV, pertencente aos quadros de
pessoal da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, requerendo evolução funcional em sua
carreira.        fevereiro
-       Análise  Maria José Machado Santiago      Pleito interposto por parte de Maria José Machado
Santiago, ocupante do cargo de Assistente de Gestão Administrativa, pertencente aos quadros de pessoal
da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, requerendo promoção funcional da Classe A Padrão V
para a Classe B Padrão I.        fevereiro
-       Análise  Adilson Bueno de Lima   autos acerca de solicitação interposta por parte da Secretaria de
Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do
Trabalho, requerendo progressão funcional para os servidores do grupo ocupacional de que trata a Lei
Estadual nº 15.694/2006.   janeiro
-       Análise  Ailton Alves Calacio    autos acerca de solicitação interposta por parte da Secretaria de
Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do
Trabalho, requerendo progressão funcional para os servidores
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do grupo ocupacional de que trata a Lei Estadual nº 15.694/2006.   janeiro
-       Análise  Ana Maria Pereira e outro       autos acerca de solicitação interposta por parte da Secretaria
de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do
Trabalho, requerendo promoção para os servidores do grupo ocupacional de que trata a Lei Estadual nº
15.694/2006.        janeiro
-       Análise  Cristiano Borges Salazar        autos acerca de solicitação interposta por parte de Cristiano
Borges Salazar requerendo promoção em sua carreira, decorrente de certificação profissional com
fundamento do artigo 2º inciso IX da Lei nº 18.472, de 19 de maio de 2014.    janeiro
32186   Análise  Maria Alice de Sousa - AGR      Pleito formulado ao Senhor Governador pela servidora
Maria Alice de Sousa, pertencente ao quadro de pessoal da Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização ¿ AGR, de melhoria salarial e encaminhamento de minuta de Lei propondo alteração da Lei
nº 16.625/2009 que dispõe sobre o Quadro Permanente de Pessoal e o Plano de Cargos e Remuneração
dos servidores da AGR.    janeiro
32186   Análise  SEFAZ   Pleito solicitando a apresentação de projeto de lei estabelecendo a extinção de
cargos na medida em que forem vagando, bem como do Ofício nº 259/2016 - GSF, referente ao Cargo de
Assistente de Gestão Administrativa, sugerindo adoção de providências no sentido de definir quais são as
atribuições atinentes ao mesmo, excluindo as alíneas ¿b¿ e ¿c¿ do art. 3º, inciso II da Lei nº 15.664/2006.
junho
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Modelagem do sistema de avaliação especial de
desempenho do servidor público civil em estágio probatório na Administração Pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo estadual nos termos da Lei nº 10.460/1988.    janeiro
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Consulta jurídica referente à Lei nº 19.156, de 29 de
dezembro de 2015, que alterou a Lei nº 10.460/88 no tocante ao estágio probatório dos servidores que já
estavam em estágio probatório quando a mencionada Lei foi publicada.   março
32186   Proposta        Secretaria Executiva do CONSIND Proposta de  aperfeiçoamento do Anteprojeto
de Lei que regulamentará a realização de concursos públicos no âmbito do Poder Executivo do Estado de
Goiás março
32186   Análise  NUPRHD/SE/CONSIND       Análise da Lei nº 19.275/2016, que cria cargos de Escrivão
de Polícia Substituto e Agente de Polícia Substituto na carreira da Delegacia-Geral da Polícia Civil
referente a reajustes parcelados aos cargos integrantes da carreira da Polícia Civil.    abril
32186   Estudo  NUPRHD/SE/CONSIND       Anteprojeto de lei  para alteração da Lei nº 14.600/2003,
referente a concessão do Prêmio de Incentivo aos servidores da Secretaria de Estado da Saúde.  maio
-       Análise  IPASGO  Pleito referente à disponibilização de pessoal técnico da área de tecnologia da
informação para a prestação dos serviços nesse Instituto, além da possibilidade de realização de concurso
público para investidura no cargo acima citado      junho
-       Análise  IPASGO  Pleito referente à disponibilização de pessoal técnico da área de tecnologia da
informação para o IPASGO e realização de  concurso público.       junho
-       Análise  JUPOF   Pleito  referente ao Grupo de Trabalho Intersecretarial com a finalidade de
controlar permanentemente o crescimento vegetativo da folha mensal de pagamento do pessoal ativo e
inativo do Estado, foi substituído pelo Decreto nº 8.418, de 31 de julho de 2015, o qual criou, junto ao
Gabinete da Secretaria da Fazenda, sob a coordenação direta de sua titular, um Comitê de Trabalho
Emergencial, de caráter excepcional, com autorização governamental para incursionar em diversos
campos de atuação da administração, com a finalidade de racionalizar dispêndios no âmbito do Estado.
junho
32186   Análise  NUPRHD/SE/CONSIND       Proposta de alteração do inciso VIII do art. 2º da Lei nº
13.664, de 27 de julho de 2000, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional... <Comprimento do texto maior do que o permitido para o Excel>

OBSERVAÇÕES

O SIPLAN não está permitindo anexar arquivo em formato tabela e tive dificuldades em anexar em
formato JPEG.

13/02/2017142



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3031 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação de modernização da gestão de recursos humanos esta em fase de aperfeiçoamento para iniciar
nos próximos anos. No ano de 2016 não tiveram realizações nos produtos.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O Programa de Modernização da Gestão Pública, no qual encontram-se inseridas as ações da Escola de
Governo Henrique Santillo, objetiva implantar/implementar políticas inovadoras de gestão e atividades,
ferramentas e metodologias no âmbito da gestão pública do Poder Executivo Estadual visando a
modernização da administração, cujos reflexos deverão ser traduzidos na melhoria da eficácia, eficiência
e efetividade da Gestão Governamental.

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.

A Agenda de Gestão Municipal pretende incrementar a participação dos municípios no processo de
modernização do Estado de Goiás, por meio de ações de capacitação para os servidores estaduais e
municipais nas áreas de políticas e gestão públicas que visam uma administração pública municipal mais
eficiente, com foco no cidadão-cliente, contribuindo para a implantação de uma cultura de planejamento
focada na gestão por resultados, na agregação de valor aos processos de trabalho e na valorização e
desenvolvimento destes servidores.

A Meritocracia - Seleção, Avaliação e Desenvolvimento Gerencial objetiva a permanente provisão de
100% das gerências da administração direta, autárquica e fundacional através de seleção por capacitação
e mérito, avaliação e desenvolvimento dos candidatos aos cargos gerenciais que integrarão a equipe de
governo, na condição de colaboradores da gestão estratégica.

A ação de Realização de Concursos Públicos e Processos Seletivos Simplificados promove o
recrutamento, a seleção e a contratação de novos servidores públicos efetivos e/ou temporários aprovados
em concurso público e/ou processo seletivo simplificado.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2113 - AGENDA DE GESTÃO MUNICIPAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação sem realização.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3032 - ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS INSERVÍVEIS AO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão sendo feitas vistorias nos imóveis visando a identificação dos imóveis passíveis de alienação.
Foram identificados 74 imóveis adjudicados passíveis de alienação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Oferta de 154 eventos de capacitação de curta duração em áreas como língua portuguesa, legislação,
licitação, informática, gerenciamento de projetos, direito administrativo disciplinar, direção defensiva,
melhoria do atendimento, segurança e saúde no trabalho, participação em congressos, dentre outros, com
a diplomação de 3.690 servidores até 16/12/2016.

Oferta de 100 vagas na nova turma do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, realizado pela
UEG em parceria com a Escola de Governo. Os alunos concluíram o 3º módulo, do total de 4 módulos
previstos para o curso.

Oferta de 120 vagas nos cursos de pós-graduação em Comunicação, Marketing e Mídias no Setor
Público, Finanças Públicas e Administração Orçamentária e Concessões e Parcerias com a Administração
Pública. As turmas são ministrados pelo Instituto Brasiliense de Direito Público - IDP.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2262 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

U.O.:
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

REALIZAÇÕES

Modelo de integração de dados entre órgãos concluído;
Renovação de contratos de mão-de-obra em andamento;
Capacitação de pessoal realizada;
Renovação de contrato de Telefonia móvel;
Renovação de contratos de Link de dados para atender toda SEGPLAN, inclusive Vapt Vupts;

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2115 -  IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE DESBUROCRATIZAÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

PRODUTO 1: AÇÃO DESBUROCRATIZADA

A SEGPLAN, por meio da Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Desburocratização, em parceria
com a autarquia Goiás Previdência ¿ GOIASPREV, elaborou e está em fase de implementação o Projeto
Aposentadoria na Hora Certa, que objetiva a centralização, na GOIASPREV, dos atos de aposentadoria,
reforma e transferência para reserva remunerada e reforma dos militares, visando a melhoria do processo
de concessão de aposentadoria dos servidores, buscando a sua eficiência e maior celeridade.
O projeto APOSENTADORIA NA HORA CERTA que consta da carteira de projetos prioritários da
SEGPLAN e contempla um série de ações em andamento.

O projeto contempla as ações abaixo, com os respectivos produtos em andamento, logo abaixo também
destacados nos subitens:

1.1. GERENCIAMENTO DO PROJETO
1.1.Benchmarking
A realização das visitas técnicas foi sugerida pelos Secretários de Gestão e Planejamento e da Casa Civil,
presentes na reunião do Conselho Estadual de Desburocratização realizada em julho/2015 na Secretaria
de Estado de Gestão e Planejamento, no sentido de buscar melhores práticas relacionadas ao processo de
aposentadoria, bem como realizar comparativo do processo de concessão de aposentadoria na citada
autarquia e o atualmente em execução no Estado de Goiás.
-. MTPREV - Mato Grosso Previdência, em 08 de setembro de 2015;
-. IPAJM ¿ Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo em  15 e 16 de outubro de
2015;
-- MP-GO - Ministério Público do Estado de Goiás, em 01 de novembro de 2016;
1.2. Tem  realizado reuniões, junto às áreas e órgãos envolvidos no projeto, estabelecendo parcerias, e
fazendo o levantamento de entraves e gargalos objetivando a desburocratização de ações em andamento.
1.3.Elaborada Portaria para instituir Grupo de Trabalho de Aposentadoria ¿ elaborada e publicada.
1.4. Criar identidade visual para o projeto APOSENTADORIA NA HORA CERTA- em construção

2..REVISÃO LEGAL
2.1. Elaborado a minuta de lei que centraliza na GOIASPREV a análise, a concessão, o cálculo e o
pagamento da aposentadoria dos servidores do Poder Executivo, bem como a transferência para reserva
remunerada e reforma dos militares;
Lei complementar n. 134, de 21 de outubro de 2016, publicada no D.O do dia 29/12/2016.
2.2. Elaborado a minuta do decreto que institui e regulamenta o PROGRAMA APOSENTADORIA NA
HORA CERTA
PROCESSO: 201600005004258 paralisado na PGE
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

3.IMPLANTAÇÃO DOS DOSSIÊS ELETRÔNICOS
3.1.Empresa para implantação dos dossiês eletrônicos  em fase de contratação contratada.
3.1.1.Contratar a empresa que realizará a digitalização dos dossiês com fé pública,  a digitação dos dados
dos servidores e a vinculação dos documentos digitalizados aos dados constantes nos sistemas RHNet e
GPREV.
3.1.1.1. Termo de Referência quase finalizado

4. NORMATIZAÇÃO DO PROGRAMA
4.1. Modelagem de processo realizada - está em fase de mapeamento (desenho de fluxogramas) os novos
processos (TO BE) relacionados ao programa

5. Modernização e integração dos sistemas RHNet e GPREV
Não iniciado - no prazo
5. 1.Atualização das informações funcionais  e previdenciárias dos servidores
5.2. Página  para atualização das informações funcionais e previdenciárias criada no site da GOIASPREV
em andamento

6. Capacitação e implantação das novas rotinas nas Gerências de Gestão de Pessoas
Não iniciado - no prazo

7. Estruturação da GOIASPREV
7.1. Corpo técnico da GOIASPREV definido e providenciado - foram disponibilizados alguns novos
servidores para a GOIASPREV
7.2. Espaço físico cedido pelo Ipasgo ampliado - a ampliação do espaço físico está em fase de negociação
7.3. Realizada a suplementação com relação a móveis e equipamentos para suprir deficiência na
Goiasprev.

8. Lançamento do Programa Aposentadoria na Hora Certa
Não iniciado - no prazo

PRODUTO 1: AÇÃO DESBUROCRATIZADA

 Foram realizadas várias visitas ao SETOR PRODUTIVO EM PARCERIA COM O ESTADO NA
DESBUROCRATIZAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

1. Em 2016 a Secretaria Executiva, visando dar maior eficiência à atuação governamental e,
consequentemente, melhorar o ambiente de negócios e a competitividade do Estado de Goiás, iniciou uma
série de visitas às entidades que compõe o Fórum Empresarial, entre outras, buscando parcerias nas quais
estão sendo discutidos os entraves de desburocratização e as demandas dessas entidades para com o
Estado. Até o momento foram realizadas reuniões com os seguintes parceiros: FAEG, ACIEG,
CORECON, CRC, OAB, FECOMERCIO, ADIAL..

PRODUTO 2: ATUAÇÃO DO CLIENTE OCULTO REALIZADA

Ação ainda não iniciada, este ano, prevista para 2017.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3034 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aguardando a finalização e implantação do sistema de patrimônio móvel (fevereiro de 2017).
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Implementação do Sistema de Gestão do Patrimônio Imobiliário em andamento.

Em fase de  homologação final pela Superintendência de Patrimônio. Previsão de implantação final
fevereiro de 2017.

2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3036 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE AQUISIÇÕES
CORPORATIVAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto em fase de analise de viabilidade opericional

Realizações (Atividades desenvolvidas):
- Definição de requisito para desenvolvimento do Sistema de Gestão de Contratos;
- Acompanhamento do desenvolvimento da Sistema de Gestão de Contrato pela SCTI;
- Implantação do Sistema de Gestão de Contrato;
- Mapeamento do processo de compras do Núcleo de Suprimentos, Logística e Frotas;
- Estabelecimento de requisitos para desenvolvimento do novo Sistema de Compras para o Estado de
Goiás.

2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3037 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS E
FROTAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A implementação de Gestão de manutenção de veículos através de sistema eletrônico esta sendo
contratado pelos órgãos da Administração Direta Autarquica e Fundacional, a Ata de Registro de Preços
foi elaborada.

Realizações (Atividades desenvolvidas):
- Elaboração de análises para identificação do modelo, referente a manutenção de veículos, aderente as
necessidades dos órgãos e entidades do Estado de Goiás;
- Elaboração de Termo de Referência com critérios de contratação dos serviços de manutenção eletrônica
de veículos;
- Realização da licitação através do Sistema de Registro de Preços;
- Confecção da Ata de Registro de Preços;
- Implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Manutenções nos órgãos e entidades;
- Analise da viabilidade de utilização de Sistema Eletrônico de Gestão de Documentos;
- Elaboração de análises para definição dos requisitos do Sistema Eletrônico de Gestão de arquivo;

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

U.O.:

REALIZAÇÕES
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Projeto PPP Vapt Vupt
 - Finalização do Procedimento de Manifestação de Interesse - PMI para a contratação da PPP para o Vapt
Vupt;
 - Certificação do modelo econômico financeiro pela FGV;
 - Análise e adequação do Projeto;
 - Projeto final entregue;
 - Aprovação do Projeto pelo CIPAD;
 - Envio do Projeto para análise prévia dos órgãos de controle;

- Disponibilização do Projeto em Consulta Pública;
-  34 manifestações respondidas via Consulta Pública ¿ sendo 6 de pessoas físicas e 18 de pessoas
jurídicas (17/08/16 a 16/09/16);
-  Audiência Pública realizada em 14/09/16 ¿ 90 participantes;
-  Reuniões de esclarecimento com órgãos que prestam serviços no Vapt Vupt e Unidades Padrão (7
reuniões);
-  Envio dos documentos financeiros para aprovação da JUPOF e emissão de declaração da SEFAZ

Gerência de Escritório de Processos:
- Execução de Projetos de Gestão por Processos Setorias (SEGPLAN: SUPAT, GEPLAN, NGR e NLSF)
e em Projetos específicos (Aposentadoria na Hora Certa e Melhoria do Processo de Pagamento de RPVs)
. Ao todo foram identificadas 4 arquiteturas de processos setoriais e modelados 47 processo: 19 (AS-IS),
7 (AS-IS e TO-BE) e 21 (TO-BE);
- Execução de Projeto de Identificação dos Macroprocessos da SEGPLAN, que resultou na identificação
de 1 Arquitetura de Processos corporativa e respectiva Cadeia de Valor;
- Apresentação da Arquitetura de Processos e Cadeia de Valor da SEGPLAN aos titulares da estrutura
básica e complementar da pasta;
- Apresentação de estudo de caso no Transformation Race - Case da JUCEG: Alinhamento entre a
Estratégia e a Dimensão Operacional por meio da Gestão por Processos de Negócio;
- Realização de Operação Assistida na Juceg - 22 ações realizadas, com destaque para o alinhamento dos
processos AS-IS com a estratégia;
- Divulgação de Boletins Informativos Mensais do Escritório de Processos: 12 boletins divulgados ao
longo de 2016;
- Realização de 2 cursos, ref. Formação de Analista de Processos - CFAP, módulos I e II, para as equipes
da GEPROC, GPSI e SMI, capacitando ao todo 15 servidores.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

O 7º Processo de Seleção de Gerentes por Meritocracia foi realizado em quatro fases: inscrição e análise
curricular, prova escrita, comprovação de documentos e, plano de ação e entrevista profissional. O
resultado do processo foi divulgado em 14 de dezembro de 2016 e contou com 389 gerentes selecionados.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2118 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Sistema VOIP implantado na SCTI e 7º andar do PPLT;
Site Backup adquirido;
-Novo Data Center Central do Estado de Goiás concluído;

-Implantação do firewall Check Point;

-Implantação de Software de Virtualização;
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

I-mplantação de novos equipamentos (Storage, Blade);

-Apoio técnico da reestruturação da infraestrutura tecnológica dos seguintes órgãos:
- EMATER, FAPEG, SECIMA, SEMDIT, ABC, AGEHAB, DETRAN, SEFAZ, SAÚDE, IPASGO,
GOIASPREV.

-Unificação das bases corporativas;

-implantação Switch Core;

-Inicio de implantação de novas funcionalidades do software de virtualização (vmware);

 -Implantação de nova plataforma de correio eletrônico (Exchange server);

-Reestruturação do CPD do bloco G: Substituição de No breaks e banco de bateria e reestruturação de Ar
condicionado.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3038 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estudos do GED iniciados;
Unificação das bases dos cidadãos em andamento;
Ponto Eletrônico com novas funcionalidades implantadas;
Portal da Transparência com novas funcionalidades implantadas;
Implantação do SEI;
Implantação do  Portal Intragoias 2.0;
Implantação novo padrão visual dos sites institucionais do governo;
Integração de aplicações corporativas( sistemas de RH) com o Telegram;
Implantação de nova arquitetura de softwares corporativos;
Manutenções evolutivas dos sistemas corporativos.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2119 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS
SIMPLIFICADOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Neste ano de 2016 os concursos para o provimento de vagas para Papiloscopista e Médico Legista foram
concluídos em julho e agosto respectivamente como demonstrado a seguir:

* Edital nº 003/2014 - Papiloscopista - Polícia Civil
Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de
Papiloscopista Policial de 3° Classe da Polícia Civil do Estado de Goiás.
PAPILOSCOPISTA POLICIAL DE 3° CLASSE - 100 (cem) vagas.
O resultado final do certame foi em julho/2016

* Edital nº 002-ML/2014 - Concurso Médico Legista ¿ SPTC
Realização de concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargo de
Nível Superior da Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC).
MÉDICO LEGISTA DE 3ª CLASSE - 150 (cento e cinquenta) vagas.
O resultado final do certame foi em agosto/2016.

Foram finalizados ainda 2 processos seletivos simplificados para Docentes, Apoio
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Administrativo e Auxiliar de Serviços Gerais da SED e para Analistas de Saúde, Técnicos de Saúde e
Auxiliares de Saúde para a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária - SEAP, como
detalhado a seguir:

Edital Nº 001/2016 - SEGPLAN - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
Processo Seletivo Simplificado que visou a contratação de 02 (dois) Docentes de Ensino Superior -
Mestre, 02 (dois) Docentes de Ensino Superior - Especialista, 109 (cento e nove) Professores de Nível
Superior Profissional, 78 (setenta e oito) Professores de Nível Médio, 03 (três) Apoios Administrativos de
Nível Superior e 24 (vinte e quatro) Apoios Administrativos e Auxiliar de Serviços Gerais.
O resultado final do certame foi em março/2016.

Edital Nº 003/2016 - SEGPLAN
PSS - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Processo Seletivo Simplificado que visou a contratação de 113 (cento e treze) Analistas de Saúde, 20
(vinte) Técnicos de Saúde e 10 (dez) Auxiliares de Saúde para a Superintendência Executiva de
Administração Penitenciária - SEAP, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.
Resultado final homologado em maio/2016.

Outros concursos e processos seletivos simplificados encontram-se em andamento, como:

Concurso - Policia Civil GO - Edital 007/2016 - Delegado de Polícia Substituto
Publicação edital : 09/11/2016
Cargo: CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO
Vagas:36
Situação: Em Andamento

Concurso - Policia Militar GO - Edital 005/2016 - Soldado de Terceira Classe e Cadete
Publicação edital : 06/09/2016
Cargos: SOLDADO DE 3ª CLASSE; CADETE
Vagas SOLDADO DE 3ª CLASSE: 2.420
Vagas CADETE: 80
Situação: Em Andamento

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Goiás - CBM/GO
Publicação edital : 27/09/2016
Cargos: SOLDADO DE 3ª CLASSE; CADETE
Vagas SOLDADO DE 3ª CLASSE: 250
Vagas CADETE: 40
Situação: Em Andamento

Policia Civil GO - Edital 004/2016 Agentes e Escrivães substitutos
Publicação edital : 01/08/2016
Cargos: Agente de Polícia Substituto; Escrivão de Polícia Substituto
Vagas Agente de Polícia Substituto: 280
Vagas Escrivão de Polícia Substituto: 220
Situação: Em Andamento

Processo Seletivo Simplificado Edital nº 008/2016 - Agetop
Publicação edital : 19/09/2016
Cargo: Gestor de Engenharia - Engenharia Civil; Arquitetura; Engenharia Elétrica;Engenharia Ambiental;
Geografia; Engenharia Mecânica;Agronomia.
Vagas: 36
Situação: Em Andamento - divulgado resultado preliminar da 3ª etapa - entrevista.

Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 009/2016 - SED
Publicação edital : 04/10/2016
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Cargos: Engenheiros Civis, Engenheiros Ambientais, Engenheiros Eletricistas, Agrônomos/Engenheiros
Agronômicos, Arquitetos e Urbanistas, Advogados, Administradores, Contadores, Economistas,
Profissionais de Relações Internacionais e Técnicos em Agrimensura.
Vagas : 80
Situação: Em Andamento - divulgado resultado definitivo da 1ª etapa - prova objetiva.

Processo Seletivo Simplificado - Edital n° 010/2016 ¿ SEAP/VPT
Publicação edital : 19/10/2016
Cargo: Vigilante Penitenciário Temporário
Vagas: 493
Situação: Em Andamento - aplicação da prova objetiva.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3039 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS POR VENDA DIRETA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Autuação de processos (estão na Superintendência 304 processos)
Instrução de processos (93 despachos)
Realização de vistoria nos imóveis
Realização de avaliações nos imóveis
Indeferimentos
Notificações e Cientificações
Processos encaminhados para PGE para verificar legalidade.
Foi regularizado um imóvel por venda direta.

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

- Dentre os resultados deste programa, destacam-se a estruturação do Programa Goiás Mais Competitivo
e o monitoramento de sua carteira de projetos que se desdobram a partir dos eixos: Qualidade de Vida,
Competitividade Econômica e Gestão Pública Eficiente, envolvendo 12 órgãos do poder Executivo.
- Destaca-se ainda, o projeto Pacto da Gestão Pública, que visa aprimorar a eficiência técnica e
operacional dos órgãos para entregar ao cidadão serviços com maior qualidade e agilidade, por meio da
definição de metas para indicadores e projetos. Atualmente, estão envolvidos 3 órgãos: ABC, FAPEG e
AGR.
- Outra iniciativa importante, foi a definição de 7 projetos prioritários da Segplan, com o monitoramento
intensivo do Escritório de Projetos. Além da implantação da metodologia na Secretaria da Fazenda e
Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas.
- Vale destacar a institucionalização da Avaliação de Políticas Públicas no estado, bem como as ações que
vem sendo desenvolvidas, tais como eventos, capacitações, bechmarking, dentre outros.
- Além disso, o IMB realizou uma série de estudos socioeconômicos, análises conjunturais, avaliação de
políticas públicas e atividades de cartografia e geoprocessamento.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2121 - APRIMORAMENTO DO CICLO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

1) Carteira de Projetos do Goiás Mais Competitivo estruturada e iniciado o monitoramento dos seus 52
projetos, como resultado de 2016, podemos destacar:
- 4.066 unidades habitacionais entregues em 29 municípios;
- Conclusão do Módulo Siga Mamãe;
- Implantação do sistema SIGA MAMÃE: 684 gestantes monitoradas no Estado de
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Goiás, com georreferenciamento, para garantia de no mínimo 7 consultas pré-natais e acompanhamento
efetivo e preventivo das gestantes com gravidez de risco;
- Capacitação de 3.004 profissionais, envolvendo médicos, enfermeiros, agentes comunitários e demais
profissionais de saúde;
- Incremento de 65.811 de domicílios atendidos no ano com esgoto;
- Conclusão do Diagnóstico dos Municípios Não-Operados pela Saneago;
- Implantação de 8.458 km de defensas [Previsto 2016: 3.500km];
- Manutenção de 11.600 km de reparos e 15.031 km de roçagem realizada em toda a malha viária
pavimentada estadual;
- 99% da malha rodoviária focal do GMC está conforme contratos de manutenção no quesito roçagem e
98% conforme no quesito pavimento;
- Instituição do Fórum Permanente pelo Empreendedor - 2 edições realizadas (Out e Dez);
- Rede simples - Módulo de Viabilidade implantado em 44 dos 55 municípios focais do desafio;
- Ciclos de avaliação e planos de intervenção pedagógica: 94 reuniões de monitoramento e 360 visitas
técnicas
- Formação de 80 tutores;
- 380 intervenções pedagógicas nas escolas focais do ensino médio;
- Pactuação da utilização dos instrumentos pedagógicos com 19 municípios;
- 99 formações para equipes gestoras: diretores e coordenadores;
- Assistente Virtual implantado no Portal da Transparência;
- Segunda melhor nota no Ranking da Transparência do MPF;
- Mosaico disponibilizado no Site da Transparência;
- Definição do novo padrão dos portais institucionais.

2) Definida a metodologia e elaborado o Manual do Pacto da Gestão Pública - instrumento que visa
aprimorar a eficiência técnica e operacional dos órgãos para entregar ao cidadão serviços com maior
qualidade e agilidade, por meio de um instrumento de gestão integrada com foco no aperfeiçoamento da
capacidade institucional e a melhor aplicação dos recursos;
3) Foi concluído o Pacto da Agência Brasil Central (ABC) e está em andamento o Pacto da Agência
Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) e Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG).
4) Realizado junto aos 39 órgãos do Poder Executivo o acompanhamento e suporte referente ao
monitoramento dos Programas e Ações do PPA 2016-2019;
5) Em andamento, junto a SCTI,  o desenvolvimento do Novo Sistema de Planejamento e Monitoramento
das Ações Governamentais - SIPLAM:  90% do módulo de Planejamento implementado e 60%  do
módulo de Monitoramento homologado.
6) Elaboração do Relatório de Realizações Governamentais referente ao exercício 2016 a ser
encaminhado à Assembleia Legislativa, pelo Governador;
7) Realização do curso de Elaboração de Relatórios Gerenciais de Finanças Públicas, utilizando o
Business Object, em parceria com a Escola de Governo, para atender prioritariamente os órgãos que serão
incluídos no Pacto da Gestão Pública;
8) Participação de técnicos da unidade em eventos/cursos/capacitações nas áreas: parcerias público-
privadas, gerenciamento de projetos, gestão de convênios, planejamento regional, empreendedorismo
público, dentre outros;
9) Apoio na realização do 2º Seminário de Avaliação de Políticas, bem como elaboração de minutas de
decreto e portarias para instituição da Avaliação de Políticas Públicas no Estado de Goiás.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2122 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas as seguintes avaliações de programas governamentais:
- Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) Em Goiás e no Distrito Federal entre
2004 e 2014: Um Cálculo dos Subsídios Implícitos;
- Avaliação e os Determinantes da Eficiência do Ensino Fundamental nos Municípios Goianos;
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- Ensino Médio em Goiás: Determinantes de Eficiência das Escolas Públicas;
- Avaliação do Programa Bolsa Futuro - Sumário Executivo para a Casa Civil;
- Avaliação do Programa Cheque Moraria.

Realizado Seminário sobre Avaliação de Politicas Publicas com a participação de 120 pessoas;
Publicação do Decreto  n° 8.708, de 26 de julho de 2016, que Institui a Avaliação das Políticas Públicas e
cria o Comitê de Monitoramento e Avaliação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás;

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3040 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO
DE RECURSOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Foi desenvolvido um guia de operação da Unidade de Captação de Recursos, o qual orienta a ação dos
membros da Gerência da Central de Projetos e Captação de Recursos;

- Foi elaborado um relatório de financiabilidade dos projetos Prioritários GMC (Goiás Mais
Competitivo), o qual busca analisar se os recursos demandados pelos programas e projetos são coerentes
com a capacidade de financiamento do Estado de Goiás, em especial considerando-se a atual conjuntura
de restrição de recursos pela qual passa o país;

- Foi realizado levantamento das oportunidades de captação de recursos, onde foram mapeados 172
programas disponibilizados pelo Governo Federal para captação de recursos, sendo saúde, assistência
social e educação as áreas que apresentaram maior número de oportunidades. Em relação aos programas
internacionais, foram identificadas 53 frentes passíveis de auxílio aos municípios (entre programas,
projetos e linhas de atuação), em 9 instituições. As possibilidades estão concentrada nas temáticas
desenvolvimento social e econômico e fortalecimento institucional.

- Em execução Acordo de Cooperação Técnica da Rede SICONV, entre a União, por intermédio do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MPOG) e Secretaria de Gestão e pela Escola
Nacional de Administração Pública Nacional (ENAP), com o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de
Estado de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás (SEGPLAN). Como resultado deste Acordo, foi
realizada capacitação de 07 servidores públicos no MÓDULO A - METODOLOGIA PARA
MULTIPLICADORES - Rede SICONV; foram gerados relatórios gerenciais, por meio do Painel
SICONV, dos municípios focais dos projetos prioritários (GMC), que compuseram o caderno de
diagnóstico e aliança com os municípios que foram entregues nas reuniões realizadas com os prefeitos
eleitos; O Estado de Goiás participou do 6º Comitê Gestor do SICONV.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3041  -  EXPANDIR E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA REDE DE
GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão sendo executados Projetos de Implantação de Escritórios de Projetos no GEED (Grupo Executivo
de Enfrentamento às Drogas) e Sefaz (Secretaria da Fazenda).
No GEED foi feita uma apresentação do Projeto de Implantação do Escritório de Projetos durante o
Workshop Estratégias e Alinhamento das Políticas Públicas sobre Drogas em Goiás, realizado dia
08/11/2016. Após este Workshop, foi elaborado o Planejamento Estratégico do GEED, o qual está em
análise, e posteriormente serão avaliados os projetos que farão parte da Carteira de Projetos a serem
monitorados
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intensivamente.
Na Secretaria da Fazenda, o Projeto de Implantação dos Escritórios de Projeto na Unidade de
Coordenação do Profisco e na área de Tecnologia da Informação teve sua primeira fase concluída, e deve
ter início ainda em janeiro a segunda fase, com o Ciclo de Monitoramento e reuniões periódicas em
execução.
Estão sendo monitorados intensivamente 07 Projetos Prioritários internos da Segplan (em execução) :
- Projeto Aposentadoria na Hora Certa
- Projeto de Gestão do Desempenho e Desenvolvimento por Competências alinhado à Gestão de
Processos
- Projeto de Reestruturação de Compras e Almoxarifado
- Projeto de Reestruturação do Patrimônio Móvel e Imóvel
- Projeto Plataforma Logística Multimodal de Goiás
- Projeto Centro de Custo
- Projeto Novo Sistema de Execução Orçamentária e Financeira, integrando fluxo financeiro e execução
orçamentária.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3042 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS  PROGRAMAS DE AÇÕES INTEGRADAS DE
DESENVOLVIMENTO-PAI

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização nesta ação.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizados os seguintes trabalhos:
Informes técnicos publicados pelo Instituto Mauro Borges:
1 . Goiás Emprego Formal em 2015;
2 . Mulheres Goianas;
3 . PIB 4º Trimestre de 2015;
4 . Agrupamento das UFs pelo PIB produção e renda;
5 . PIB 1º Trimestre de 2016;
6 . Conjuntura Econômica Nacional 1º Semestre de 2016;
7 . O emprego formal com carteira em Goiás - 1º semestre;
8 . A Economia Internacional e Seus Reflexos na Economia Brasileira;
9 . PIB Goiás - 2º Trimestre de 2016;
1 0 . A mortalidade na infância;
1 1 . A Juventude Negra em Goiás;
1 2 . Produto Interno Bruto goiano 2014;
1 3 . Produto Interno Bruto - PIB dos Municípios Goianos 2014.

Estudos técnicos produzidos pelo IMB em 2016, tendo como propósito aprofundar o
conhecimento sobre o Estado de Goiás:
1 . Fecundidade em Goiás no período de 2000 a 2014;
2 . Caracterização socioespacial das causas de morte em Goiás;
3 . Desemprego e probabil idade de inserção ocupacional no período de 2011 a
2014 em Goiás;
4 . Ajuste sazonal da produção industrial em Goiás: uma análise da indústria de
transformação e suas desagregações;
5 . Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) em Goiás e no
Distrito Federal entre 2004 e 2014: Um Cálculo dos Subsídios Implícitos;
6 . Emprego Formal em Goiás ¿ 2014.
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Análises conjunturais e anuais:
- CAGED-RAIS - Emprego Formal
- PIM-PF - Pesquisa Industrial Mensal
- PMC - Pesquisa Mensal do Comércio
- PNAD CONTÍNUA - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
- LSPA - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
- PMS - Pesquisa Mensal de Serviços
- Balança Comercial Goiana
- Arrecadação Tributária
- IPC - Índice de Preços ao Consumidor
- Cesta Básica
- Operações de Crédito

Alimentação de banco de dados estatístico:
- Atualização do BDE

Boletim Conjuntura Econômica Goiana:
- 3 edições publicadas

Implantação do Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais

Cálculo do Índice de Desempenho dos Municípios goianos (IDM) 2016

Cálculo do PIB:
- preliminar trimestral do Estado de Goiás (4º trimestre de 2015, 1º, e 2º trimestres de 2016)
- municipal do Estado de Goiás de 2014
- do Estado de Goiás de 2014

Cartografia e Geoprocessamento:
- Limites municipais: arquivo gráfico municipal em processo de atualização (envolve parceria com o
IBGE e Assembleia Legislativa); e informes de localização de área realizados
- 3 edições do SIEG cursos: 2 sobre linguagem de programação Python e 1 sobre tratamento de dados na
nuvem;
- Mapeamento dos pivôs-centrais do estado de Goiás (sob apreciação da SEFAZ, ainda não divulgado)
- Mapeamento dos espelhos d'água do estado de Goiás (finalizado e ainda não divulgado)
- Mapas temáticos elaborados conforme a demanda
- Site SIEG atualizado
- Atualização de arquivos georreferenciados do SIEG (mapas temáticos e imagens de satélite inseridos)

OBSERVAÇÕES

- O 3º trimestre do cálculo do PIB preliminar trimestral do Estado de Goiás de 2016 não foi concluído no
prazo devido à mudança de base;
- A edição 39 do Boletim Conjuntura Econômica Goiana está atrasada por falta da quantidade mínima de
artigos;
- O Caged de novembro foi divulgado em período de recesso e será realizado em janeiro;
- O quarto curso previsto não foi realizado por falta de disponibilidade do Laboratório de Informática da
Escola de Governo.

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3052 - IMPLANTAR A PLATAFORMA LOGÍSTICA MULTIMODAL DE GOIÁS

U.O.:
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REALIZAÇÕES

O Projeto está em execução, com a etapa de lançamento do Edital prevista para o primeiro semestre de
2017.

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E
APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

2752 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2203 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Até o momento foram ministradas 180 (cento e oitenta) horas de cursos de treinamento para uso do
Sistema do Banco do Povo; 8 (oito) horas de capacitação com a presença dos Analistas do Núcleo
Executivo, Coordenadores e Agentes de Crédito.

- Estava previsto para o mês de Agosto outro encontro formativo, com duração de 16 (dezesseis) horas. O
mesmo foi adiado devido ao Decreto nº 8.687 de 05/07/16.

- Foi realizado no dia 15 de dezembro uma Reunião Técnica com os Coordenadores de Crédito dos
municípios, com duração de 8 (oito horas), aqui em Goiânia.

OBSERVAÇÕES

Os treinamentos foram realizados no Núcleo Executivo do Banco do Povo e as Formações foram
ministradas na Escola de Governo Henrique Santillo. Devido ao quantitativo, a formação ocorreu em 4
(quatro) etapas, realizadas nos dias 12, 19, 26 e 27 de abril.

A reunião do dia 15 de dezembro será realizada no Augusto´s Hotel, com a presença já confirmada de
120 (cento e vinte) participantes, até o momento.
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2752 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2204 - CAPACITAÇÃO DE EMPREENDEDORES DO BANCO DO POVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

-Até o momento não foi executado nenhuma Formação, Encontro e/ou Consultoria por meio do convênio
firmado com o SEBRAE.

2752 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2205 - MICROCRÉDITO DO BANCO DO POVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Foram efetivados 1.126 (um mil cento e vinte e seis) contratos de Financiamentos para empreendedores,
gerando 1.750 (um mil setecentos e cinquenta) empregos.

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2288 - BOLSA UNIVERSITÁRIA - OVG

U.O.:

REALIZAÇÕES

I - Processo Seletivo dos Bolsistas, no período de 01/04/16 a 22/06/2016, tendo sido concluído em 80
(oitenta) dias;
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II - Realização da I FEIRA DO ESTUDANTE, com parceria do CIEE, onde foram atendidos 13.000
(treze) mil bolsistas e 10.000 (dez) mil alunos do ensino médio. Na ocasião, foram encaminhados para
estágio e contrato de menor aprendiz 2.000 (dois) mil bolsistas.
A Feira contou com 30 expositores, entre Instituições de Ensino Superior privadas e UEG, cursos
profissionalizantes e de Idiomas, Instituições bancárias para abertura de conta universitário.
Foram ministradas 33 palestras e peças teatrais com foco na escolha e gestão de carreira
III - 2 (dois) chamamentos Públicos de Seleção de Órgãos para Parceria com a Contrapartida, destacando
dentre as parcerias firmadas no chamamento público, a Associação Pestalozzi e Defensoria Pública da
União. Foi feita ainda a expansão das Parcerias com as Delegacias de polícia e Tribunal Regional
Eleitoral;

1 O processo seletivo de 2016/2 teve início em setembro e encerramento em dezembro;
2 O processo seletivo para órgãos e entidades neste semestre iniciaram em 20 de novembro e a conclusão
esta prevista para fevereiro de 2017;
3 Foram selecionados e convocados  a assinarem o contrato 3.400 alunos, e destes, 3.208 efetivaram a
matrícula;
4 Os profissionais Assistentes Sociais realizaram 7.116 procedimentos (entrevistas, reagendamentos e
pareceres técnicos) e 820 visitas junto aos candidatos;
5 Os dados referentes aos meses de novembro e dezembro são parciais e, só totalizará após os
lançamentos que encerrarão em 20/01/2017.

2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2289 - CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Centro de Apoio ao Romeiro TRINDADE
Principais realizações:
- fornecimento de lanche aos romeiros (pão, leite, café, chá e suco);
- atendimentos básicos de enfermagem (curativos, massagem, etc);
- ambulâncias de plantão para socorrer os peregrinos, caso seja necessário;
- banheiros;
- espaço para descanso;
- capela para orações.

Centro de Apoio ao Romeiro Muquém
Principais realizações:
- fornecimento de lanche aos romeiros (pão, leite, café, chá e suco);
- atendimentos básicos de enfermagem (curativos, massagem, etc);
- ambulâncias de plantão para socorrer os peregrinos, caso seja necessário;
- banheiros;
- espaço para descanso;
- capela para orações.
Projeto Show de Natal 2016
Principais realizações
 Aldeia do Papai Noel - Evento na Praça Cívica de 5 a 25 de Dezembro - 50 mil pessoas;
Entrega de brinquedos - Evento da entrega de brinquedos em Goiânia - Ginásio Arena 18 de dezembro 12
mil pessoas.

OBSERVAÇÕES

Brinquedos
Não foram totalizado o quantitativo da entrega de brinquedos nos municipios, posteriormente enviaremos
os dados completos em relação a entrega de brinquedos;
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2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2290 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Atendimento a adolescentes grávidas; Desfile com cooperação técnica Bordana, despertando
adolescentes para a arte da manualidade, valorizando autoestima; Cooperação técnica Cine Lumiere,
oportunidade de acesso a entretenimento;  Cooperação técnica UFG, para mostra de artes, oportunidade
de acesso a cultura; Cooperação técnica  Clube Ferreira Pacheco, oportunidade de acesso a lazer;
Palestras educativas, com parceiros como Corpo de Bombeiros, com orientação de prevenção a acidentes;
Oficinas de artesanato: confecção das farmacinhas. Reforço trabalho pós-parto;  Jovens grávidas
atendidas pelo projeto Meninas de Luz, desenvolvido pela Organização das Voluntárias de Goiás (OVG),
no Centro Social Dona Gercina, em Campinas, participaram no dia 7/12 das comemorações do Dia
Internacional do Voluntário, festejado dia 5 de dezembro. Os grupos de contação de histórias Gwaya, da
Universidade Federal de Goiás, e Ciranda da Arte, da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
(Seduce), abriram a programação;  Início ao Projeto Cantinho da Leitura. A iniciativa é uma parceria com
o Serviço Social da Indústria (Sesi) e tem o objetivo de despertar nas adolescentes grávidas e jovens
mamães atendidas no local o interesse pela - Atendimento a familiares de adolescentes grávidas; Projeto
Família Fortalecida - reuniões socioeducativas com familiares, uma vez ao mês; Atendimento
odontológico; Reforma de carretas com instalação de dois consultórios odontológicos;Fortalecimento do
atendimento odontológico a idosos, na unidade Vila Vida; Fortalecimento do atendimento odontológico a
idosos, na unidade Complexo Gerontológico Sagrada Família; Fortalecimento do atendimento
odontológico a gestantes, na unidade Centro Social Dona Gercina Borges Teixeira;Atendimento a
idosos;Inauguração do Centro de Convivência de Idosos Norte Ferroviário; Fortalecimento e integração
das atividades sociorecreativas entre as quatro unidades de atendimento; Cooperação técnica com
RENADI; Fortalecimento dos encontros intergeracionais; Ação Beneficiente da Sociedade Goiana de
Pecuária e Agricultura, relativa ao Café da Manhã para idosos no Parque Agropecuário; Socialização com
eventos festivos, com destaque para a realização das Festas Juninas;  Oportunidade de acesso a eventos
culturais, como apresentação de dança Grupo Quasar e passeio Memorial do Cerrado/PUC 02/08/2016 -
Treinamento funcional é parceiro da terceira idade  12/08/2016 - Desfile beneficia Complexo Sagrada
Família - desfile beneficente do estilista Marcelo Quadros e da designer de joias Ana Márcia
Albuquerque, da Goldesign, nos jardins do Palácio das Esmeraldas Os recursos arrecadados foram
utilizados na reforma das 30 casas lares do Complexo Gerontológico Sagrada Família;As quatro unidades
da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que atendem pessoas da terceira idade, celebraram a
Semana internacional do Idoso com uma série de atividades especiais, entre os dias 05 e 08 de outubro.
Neste ano, a programação contará com uma novidade: o ¿Governo Junto dos Idosos; - Doações como
Bolsa para enxoval, colchão d´'agua e caixa ovo, exame DNA, Fraldas infantil e geriátrica, enxoval para
bebê; Atendimento em Pirenópolis e Goiânia (Vila São José), em caráter de calamidade pública;
Atendimento das comunidades quilombolas (Vão das Almas, Vão do Moleque, Vão do Engenho), em
caráter de calamidade pública;Fortalecimento dos atendimentos externos, promovidos pela Secretaria de
Governo e Secretaria Cidadã; Fortalecimento da cooperação técnica com o Ministério Público para
atendimento gratuito investigação de paternidade; Fortalecimento da cooperação técnica com os CRAS e
CREAS; Reuniões mensais de capacitação interna com equipe técnica GASSBE, para fortalecimento do
conhecimento técnico e aprimoramento do atendimento social;Cooperação técnica Sindileite, com doação
de 70.000 litros de leite, em comemoração ao Dia Internacional do Leite;  Cooperação técnica Lavoura
Comunitária; Doação de enxovais para bebês, fraldas descartáveis, leites especiais e brinquedos, para
inauguração de berçário na Casa de Prisão Provisória.A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG)
arrecadou seis mil quilos de alimentos durante os quatro dias em que promoveu a troca de alimentos por
ingressos na Bilheteria do Centro de Excelência do Esporte, inaugurado em agosto; -Capacitação para
trabalho voluntário;Realização de capacitação por videoconferência, com otimização do serviço; Revisão
das palestras, com vinculação aos 17 (dezessete) objetivos do desenvolvimento sustentável; Capacitação
das entidades, durante os finais de semana, em suas sedes; Cooperação técnica com parceiro que promove
voluntariado no sistema prisional;Cooperação técnica a Secretaria Estadual de Administração
Penitenciária, através de sua
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Superintendência de Reintegração Social e Cidadania, encaminhando voluntários para inauguração de
berçário na Casa de Prisão Provisória .Uma ação social realizada pelo Centro Goiano de Voluntários
(CGV) na Escola Estadual Professor Vitor José de Araújo, no Jardim Curitiba III, marcou a comemoração
do Dia Nacional do Voluntário, na sexta-feira, 26 de agosto. O Dia , como foi chamado, contou com a
participação de dezenas de voluntários, que levaram diversão, cultura, serviços e informações importantes
aos estudantes e familiares; O Centro Goiano de Voluntários (CGV) da Organização das Voluntárias de
Goiás (OVG) comemorou o Dia Internacional do Voluntário, celebrado em 5 de dezembro nas Unidades
de atendimento ao Idoso da OVG e Projeto Meninas de Luz;

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2291 - RESTAURANTE CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

-Restaurante Cidadão; Inauguração da unidade de Águas Lindas; Inauguração da unidade de Valparaiso;
Reabertura da unidade de Luziânia - Jardim Ingá; Reabertura da unidade de Luziânia - Estrela D'Alva;
Reabertura da unidade de MInaçu;
Padronização dos cardápios e fichas técnicas Restaurante Cidadão.
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2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

INSTITUCIONAL

Leonardo de Moura Vilela

1. Gestor

2. Visão Institucional

Ser uma instituição pública de excelência, gestora efetiva e democrática do Sistema Estadual de Saúde,
dotada de infra-estrutura e processos de trabalho eficientes e eficazes.

2.1 Objetivo Institucional

Criação da Secretaria de Estado da Saúde - Lei 7928 de 21/05/1975. NOAS 01/02.
- LEI Nº 17.797, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012 Institui o Fundo Estadual de Saúde (FES), por meio
de reestruturação do Fundo Especial de Saúde (FUNESA), e dá outras providências
- Lei Nº 15.260, DE 15 DE JULHO DE 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 DE SETEMBRO DE 1990.
LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 13 DE JANEIRO DE 2012.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) alcançou resultados positivos neste ano em
diferentes áreas de atuação. Destaque com maior impacto para a população do Estado, foi a força-tarefa
Goiás contra o Aedes, desenvolvida pela SES-GO em parceria com o Corpo de Bombeiros, prefeituras
municipais e diversas entidades e instituições.
A Ação Goiás contra o Aedes reduziu em cerca de 20% o número de casos de dengue no Estado neste
ano. Os registros da SES-GO mostram que em 2015 foram notificados 185.300 casos e neste ano
149.731. Os registros também mostram que houve em 2016 uma redução de 33% na quantidade de casos
graves e que o número total de casos foi o menor nos últimos quatro anos. Da mesma forma, a quantidade
de mortes foi menor nos últimos quatro anos. Em 2015, por exemplo, foram confirmados 101 óbitos por
dengue. Neste ano, até o momento, os exames confirmaram 32 mortes pela doença.
Também houve melhoria na atenção primária nos municípios goianos. Um passo significativo para este
avanço foi dado por meio de um convênio feito com a Universidade de Brasília (UnB) para a qualificação
de 8 mil agentes comunitários de saúde e agentes de endemias. A SES-GO também criou um prêmio para
destacar, reconhecer e incentivar as melhores práticas desenvolvidas na atenção primária.
Outro ponto positivo foi a redução da taxa de mortalidade infantil no Estado de 12,04 por cada grupo de 1
mil nascidos vivos, em 2015, para 11,85 por 1 mil nascidos vivos neste ano. A diminuição dos índices de
mortalidade infantil constitui uma das metas da SES-GO para o programa Goiás Mais Competitivo,
estruturado pelo Governo Estadual com o objetivo de fortalecer o desenvolvimento do Estado. Até o fim
de 2018, a SES-GO pretende reduzir a mortalidade infantil no patamar de 10,6 por 1 mil nascidos vivos.

Atendimento qualificado
A SES-GO também alcançou excelente desempenho nos setores de média e alta complexidade. Neste ano
o Hospital Alberto Rassi ? HGG, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano
(Idtech), conquistou o certificado nível 2 concedido pela Organização Nacional de Acreditação, o que
evidencia a qualidade do atendimento eletivo prestado à população. Já o Centro de Reabilitação e
Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER), administrado pela Associação Goiana de Integralização e
Reabilitação (Agir), foi contemplado com o grau 3 de excelência na assistência. essa  certificação 3 ao
CRER representa um reconhecimento importante, tendo em vista que apenas 10 hospitais públicos no
País alcançaram esta acreditação. O CRER foi a primeira unidade da Região Centro-Oeste a obter o nível
3. O Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), que apresentou um histórico de dificuldades no passado,
com o risco de ser fechado, conquistou neste ano o certificado nível 1 conferido pela ONA. O Hugo

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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é o primeiro hospital da capital no atendimento dos casos de urgência e emergência e é administrado pelo
Instituto de Gestão em Saúde (Gerir).

Quitação dos recursos referentes à contrapartida do Estado aos municípios. Esta foi a primeira vez que
este fato ocorre no País desde que os repasses foram previstos pela Constituição de 1988. Pela legislação,
a União responsabiliza-se por 50% dos recursos destinados à saúde nos municípios; o Estado por 25% e
as prefeituras, por 25%. Goiás repassou, recentemente, R$ 138 milhões e quitou débitos de 2013 e 2014 e
todos os meses de 2016.

-      Plano Estadual de Saúde
-      Programação Anual de Saúde - PAS
-      Relatório Anual de Gestão - RAG
-      Relatório Detalhado Quadrimestral

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

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 2.488/11).
Fonte: Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) Departamento de Atenção
Básica (DAB)

COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES BÁSICAS DE SAÚDE BUCAL
Mede a ampliação de acesso à saúde bucal pela população.
(Soma da carga horária dos cirurgiões dentistas/40) * 3.000 X 100 /População no mesmo local e período.
Fonte : Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) (Qtde. Apresentada). IBGE -
População Critério de Seleção: Ação coletiva de escovação dental supervisionada (Código:01.01.02.003-
1).

NÚMERO DE UNIDADES DE SAÚDE COM SERVIÇO DE NOTIFICAÇÃO DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA, SEXUAL E OUTRAS VIOLÊNCIAS IMPLANTADO
Possibilita o acompanhamento e o monitoramento da ampliação do uso da Ficha de Notificação de
Violência Doméstica, Sexual e/ou outras violências
Número absoluto de unidades de Saúde com notificação de violência doméstica, sexual e outras
violências.
Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

PROPORÇÃO DE ÓBITOS INFANTIS E FETAIS INVESTIGADOS
Mede o esforço de aprimoramento da informação sobre mortalidade infantil, levando à reclassificação de
óbitos infantis notificados como fetais e à identificação de determinantes que originaram o óbito.
Total de óbitos infantis e fetais investigados X 100 / Total de óbitos infantis e fetais ocorridos
Fonte: Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): módulo de investigação.

PROPORÇÃO DE ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS
Permite aprimorar a causa do óbito materno e identificar fatores determinantes que a originaram.
Total de óbitos maternos investigados X 100 Total de óbitos maternos
Fonte Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): módulo de investigação
PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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Total de óbitos de MIF investigados X 100 /Total de óbitos de MIF
Fonte Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM): módulo de investigação

NÚMERO ABSOLUTO DE ÓBITOS POR DENGUE
Reflete a qualidade da assistência ao paciente com dengue.
Número absoluto de óbitos por dengue no ano.
Fonte Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan)
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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.
Foram concluídos os trabalhos de auditoria que resultaram em 113 relatórios dos quais:
31 Relatórios de Auditoria demandados pelo Ministério Público Estadual-MPE (10),  pela Ouvidoria do
SUS (07) e pela SES/GO (02) para apurar denúncias de má gestão na Atenção Básica, hospitalar e
farmacêutica nos municípios;
22 Relatórios de Auditoria Analítica, demandados pela SES/GO, para pagamento de procedimentos
anestesiológicos
36 Pareceres Técnicos demandados pela SES/GO, sendo 15 referentes análises de documentação com
objetivo de Certificação como Organização Social para entidades sem fins lucrativos solicitantes; 09
pareceres para aprovação de Plano de Trabalho no cofinanciamento de leitos de UTI instalados nos
seguintes municípios;
20 Relatórios de Visitas Técnicas, sendo demandados pelo MPE (04) e pela SES/GO (14) para
verificação das instalações físicas, equipamentos, materiais e recursos humanos conferindo a capacidade
instalada com os serviços prestados;
Capacitação de profissionais em diversas áreas da saúde como : atenção primária à saúde, formação
técnica profissionalizante, gestão em saúde, especializações e mestrado profissional para profissionais e
gestores de saúde de todo Estado:
Curso de Capacitação em Cuidados Pediátricos para Médicos que atuam na Atenção Primária à Saúde de
5 municípios;
 Capacitação em Pré-Natal de Baixo Risco para Médicos e Enfermeiros de 30 municípios com alto índice
de mortalidade infantil;
 Curso de Planificação da Atenção Primária. Realizadas 3 oficinas;
 Parceria com 6 instituições de ensino superior, quais sejam: UEG, UFG, FIOCRUZ-RJ, FIOCRUZ-DF,
UnB e Uni-Evangélica;
 Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Primária à Saúde - Módulo II (intermediário do módulo básico e
módulo de especialização);
 Mestrado Profissional em Saúde Coletiva (UFG) - 7ª turma em processo seletivo;
 Ampliação dos cursos em Educação à Distância;
 Certificação de 90 profissionais em Atenção à Pessoa Idosa;
 Autorização para certificação de cursos Latu Sensu na modalidade presencial (1º Curso - Especialização
em Saúde Pública)
 236 profissionais foram capacitados para realizar ações de atenção à saúde da pessoa idosa;
Aquisição de 224 kits ConectaSUS, porém ainda não distribuídos aos municípios.
foram distribuídos e instalados   2 kits ConectaSUS em duas  Regionais de Saúde
Implantação  do Sistema de Informação do DATASUS em 171 municípios;
melhoria dos LINKs de dados da SES e desenvolvimento  e implantação de 5 softwares.
A Ouvidoria do SUS  recebeu um total de 9059 ocorrências.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 3043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS
UNIDADES ADMINISTRATIVAS  DA SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Devido a contenção de gastos em 2016, não foi possível realizar nenhuma obra desta Ação.

O gasto realizado na reforma do Almoxarifado Central refere-se a restos a pagar de exercícios anteriores.
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2125 - CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram concluídos os trabalhos de auditoria que resultaram em 113 relatórios, discriminados da seguinte
forma:
        31 Relatórios de Auditoria demandados pelo Ministério Público Estadual-MPE (10), pela Ouvidoria
do SUS (07) e pela SES/GO (02) para apurar denúncias de má gestão na Atenção Básica, hospitalar e
farmacêutica nos municípios de Senador Canedo, Bonfinópolis, Nerópolis, Brazabrantes, Valparaíso de
Goiás, Divinópolis, São Domingos, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Marzagão, Joviânia, Goiânia,
Palmelo, Orizona, Cavalcante, Simolândia, Itumbiara, Morrinhos e Trindade. A SES/GO demandou 14
auditorias específicas verificação de internações nas UTI's cofinanciadas pelo Fundo Estadual de Saúde
nos municípios de Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Ceres, Senador Canedo e Anápolis;
        22 Relatórios de Auditoria Analítica, demandados pela SES/GO, para pagamento de procedimentos
anestesiológicos conforme Contrato 116/2011 SES/GO firmado com a COOPANEST-GO;
        36 Pareceres Técnicos demandados pela SES/GO, sendo 15 referentes análises de documentação
com objetivo de Certificação  como Organização Social para entidades sem fins lucrativos solicitantes; 09
pareceres para aprovação de Plano de Trabalho no cofinanciamento de leitos de UTI instalados nos
seguintes municípios: Goiânia, Goiás, Anápolis, Itumbiara, Rio Verde e Catalão; 10 pareceres de análise
de prestação de contas referente ao financiamento concedido pelo Plano de Fortalecimento dos
municípios de Goiás, Anápolis, Divinópolis, São Luiz dos Montes Belos, Itumbiara e Ceres e 02
pareceres para atender judicialização;
        20 Relatórios de Visitas Técnicas, sendo demandados pelo MPE (04) e pela SES/GO (14) para
verificação das instalações físicas, equipamentos, materiais e recursos humanos conferindo a capacidade
instalada com os serviços prestados nos municípios de Cristalina, Goiânia, Goiás e Palminópolis,
Anápolis, Luziânia, Guarani de Goiás, Flores de Goiás, Águas Lindas de Goiás, Ceres, Minaçu,
Aparecida de Goiânia e Trindade; e 04 demandas da Ouvidoria do SUS para apurar denúncias referente a
procedimentos SUS nos municípios de Goiânia, Luziânia, Anápolis e Trindade.
        Realização de oficinas em todos os municípios com apoio das Regionais de Saúde, visando nivelar
conhecimento no sistema SISPPI e despertar nos gestores municipais a grande importância de discussões
com ferramentas para construção da PGASS.
        Revisão das pactuações intermunicipais dos municípios, a cada três messes, para garantir acesso do
paciente ao serviço de saúde.
        Revisão dos valores alocados nos municípios de acordo com a produção apresentada nos sistemas de
faturamento.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2124 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Devido a contenção de gastos em 2016, não foi possível realizar nenhuma atividade nesta Ação.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2851 - FUNDO ESPECIAL DE GESTÃO DA ESCOLA ESTADUAL DE SAÚDE PÚBLICA DE
GOIÁS CÂNDIDO SANTIAGO - FUNGESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2126 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL
PARA O SUS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Curso de Capacitação em Cuidados Pediátricos para Médicos que atuam na Atenção Primária à Saúde de
5 municípios;
   Capacitação em Pré-Natal de Baixo Risco para Médicos e Enfermeiros de 30
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municípios com alto índice de mortalidade infantil;
   Curso de Planificação da Atenção Primária. Realizadas 3 oficinas;
   Parceria com 6 instituições de ensino superior, quais sejam: UEG, UFG, FIOCRUZ-RJ, FIOCRUZ-DF,
UnB e Uni-Evangélica;
   Curso de Aperfeiçoamento em Atenção Primária à Saúde - Módulo II (intermediário do módulo básico
e módulo de especialização);
   Mestrado Profissional em Saúde Coletiva (UFG) - 7ª turma em processo seletivo;
   Acréscimo de Vagas nas Residências Média e Multíprofissional
   Profissionais com perfil adequado para Educação em Saúde recrutados;
   Ampliação dos cursos em Educação à Distância;
   Vagas de estágio nas Unidades da SES disponibilizadas;
   Bolsas de Estudos Concedidas;
   Certificação de 90 profissionais em Atenção à Pessoa Idosa;
   Autorização para certificação de cursos Latu Sensu na modalidade presencial (1º Curso - Especialização
em Saúde Pública)
   236 profissionais foram capacitados para realizar ações de atenção à saúde da pessoa idosa nos
municípios de Adelândia; Aurilândia; Buriti Alegre; Buriti de Goiás; Cachoeira de Goiás; Caldas Novas;
Catalão; Córrego do Ouro; Firminópolis; Gouverlândia; Itumbiara; Panamá; Paraúna; Sanclerlândia; São
Luís dos Montes Belos; Aporé; Caiapônia; Chapadão do Céu; Doverlândia; Jataí; Mineiros; Perolândia;
Portelândia; Santa Rita do Araguaia; e Serranópolis.

OBSERVAÇÕES

Devido a falta de uma serie histórica de alguns produtos, algumas metas previstas foram subestimadas  ou
superestimadas em 2016, e  serão revista para os próximos anos
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2127 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA EM
SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

224 kits ConectaSUS adquiridos, porém ainda não distribuídos aos municípios.
a.  2 kits ConectaSUS implantados:
      I. Regional de Saúde Centro Sul  01/11/2016;
     II. Regional de Saúde São Patrício II  03/11/2016;

 171 municípios tiveram implantados o Sistema de Informação do DATASUS;

  No que se refere a parque computacional e Infraestrutura houve melhoria dos LINKs de dados e
aquisição de insumos para rede de computadores.

   Foram desenvolvidos 5 softwares:
a.      SIADI  Sistema Integrado de Avaliação do Desempenho Individual;
b.      SIMAZ  Sistema Integrado de Monitoramento Aedes Zero;
     I. Módulo de Bloqueio;
     II. Módulo de Controle de Visitas;
    III. Módulo de Georreferenciamento das quadras dos Municípios.
c.      SAF  Sistema de Administração Financeira Módulo de Planejamento;
d.      SINAVISA  Sistema de Informação em Vigilância Sanitária  Novos Módulos;
e.      SDME  Sistema de Dispensação de Medicamentos Excepcionais (Reconstruído em nova
Tecnologia).
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2128 - OUVIDORIA E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016 a Ouvidoria recebeu um total de 9059 ocorrências, sendo 3314 demandas registradas
(1416 Solicitações, 833 Reclamações, 693 Elogios, 174 denúncias, 157 informações e 41 sugestões) e
5745 disseminações de informações.
   De acordo com o Decreto nº 7.903, de 11 de junho de 2013, as demandas de 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.
   A meta da Ouvidoria do PES (2016-2019) é que:
a. a Ouvidoria alcance Taxa de Respostas superiores a 80%;
b. no ano de 2016 a Ouvidoria alcançou índice de 84% de taxa de resposta, ou seja, superando a nossa
metade de 2016.
   Foi realizado uma (1) capacitação Nível I, Sistema Ouvidor Sus no dia 12/07/2016 para onze (11)
pessoas, três (3) capacitação Nível II, Sistema Ouvidor SUS nos dias 25/02/2016, 28/04/2016 e
30/06/2016 total de 40 participantes.
   A Ouvidoria SUS/SES-GO participou do 1° Encontro Nacional em Acreditação em Ouvidorias do SUS,
ministrado pelo Ministério da Saúde, Doges (Departamento de Ouvidorias Gerais do SUS) e Fiocruz nos
dias 12 a 14 de dezembro de 2016.
   Foram produzidos, 11 Relatórios Gerencias mensais, 02 Relatórios Quadrimestrais, 11 relatórios de
monitoramento interno e 10 Relatórios de
Demandas Rede de Ouvidoria SES.
   O atendimento é realizado: pelo fone (0800.643.3700) ligação gratuita, pela Internet (web:
h t t p : / / o u v p r o d 0 1 . s a u d e . g o v . b r / o u v i d o r / C a d a s t r o D e m a n d a P o r t a l . d o  o u  e - m a i l :
ouvidoria@saude.go.gov.br, presencial ou por correspondência, e também via Controladoria Geral do
Estado.
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PROGRAMA: 1028 - PROGRAMA PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À
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, conforme descrevemos a seguir:
houve avanço na qualidade das unidades hospitalares do Estado de Goiás, o CRER recebeu selo de
qualidade Acreditação ONA III e o HUGO ONA I. Houve também a abertura do CREDEQ e 30 novos
leitos no HUGOL;
com implementação do Plano de Fortalecimento da Atenção Hospitalar houve aumento no número de
leitos hospitalares e de UTIs;
repasse de recursos ao município para aquisição de equipamentos, ambulâncias e estruturação de
unidades de saúde;
Goiás conta com 100% de cobertura do SAMU 192;
foram inauguradas e homologadas pelo MS 11 UPA;
convênios com hospitais e entidades filantrópicas para aumentar o acesso da população aos serviços de
saúde;
o Tratamento Fora Domicilio - TFD disponibilizou passagens aéreas, terrestres e ajudas de custo aos
pacientes e acompanhantes para receberem tratamentos específicos não disponibilizados em Goiás;
realização de Campanhas externas e internas de coleta de sangue e medula pelo Hemocentro Coordenador
Goiânia;
implantação do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede - PEQH/MS em 13 Agências
Transfusionais da Hemorrede Pública;
criação do Banco de Bolsas fenotipadas e implantação de Fenotipagem Rh e Kell nas transfusões para
pacientes com hemoglobinopatias;
LACEN/GO realizou 130.856 procedimentos em diagnósticos de doenças e agravos, 94.223
diagnósticos/ensaios na área de produtos expostos à população e 33.992 diagnósticos de análise de água
para o consumo humano;
implantação de novas tecnologias nas áreas de medicamentos e alimentos e diagnósticos/ensaios
laboratoriais na Biologia Médica;
crescimento do número de transplantes e doações órgãos e tecidos nos últimos anos, realização de
transplantes cardíacos, leve redução na lista de espera por um órgão ou tecido em número absoluto de
pacientes;
atualização dos repasses financeiros para Atenção Primária por meio da contrapartida estadual;
implantação de 17 novas ESF (Equipes de Saúde da Família), totalizando 1333 equipes implantadas e
cofinanciadas  no Estado de Goiás;
teste do pezinho implantado nos 246 municípios goianos
redução percentual de casos notificados no SINAN de Agravos e Doenças Relacionadas ao Trabalho;
realização de Fiscalização e Inspeção Sanitária com o objetivo de proteger a população de riscos e danos
à saúde;
redução em cerca de 20% o número de casos de dengue no Estado neste ano, redução
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de 33% na quantidade de casos graves e Diminuição da quantidade de morte por dengue em relação a
2015;
redução da taxa de mortalidade infantil no Estado;
realização de obras em varias regiões do Estado,  Hospitais: Uruaçu e Águas Lindas;
CREDEQs Goianésia e Quirinópolis, Ambulatório Médicos Especializados  AME, reforma Central de
Odontologia, Hemocentro de Ceres.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2130 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ampliação de ofertas de leitos hospitalares e de UTI;
Através do Plano de Fortalecimento, onde a SES cofinancia 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 media e alta complexidades;

Tratamento Fora Domicilio;
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 nas unidades de saúde do Estado.

Foram implantados 02 Centros de Especialidades Odontológicas CEOS - 01 município  de Goianésia e 01
município de Silvânia;
Foram realizadas supervisões técnicas nos  37 CEOS.

Urgência e Emergência
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 da frota, apenas
renovação da frota em alguns municípios.

 Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h)

  O Serviço de   Atendimento Móvel de Urgência  SAMU 192 tem como objetivo chegar precocemente à
vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência de natureza clínica, cirúrgica,
traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras, que possa levar a sofrimento, a sequela ou
mesmo a morte. Trata-se de um serviço pré-hospitalar, que visa conectar as vítimas aos recursos que elas
necessitam e com a maior brevidade possível. É um serviço gratuito, que funciona 24 horas, por meio da
prestação de orientações e do envio de veículos tripulados por equipe capacitada, acessado pelo número
"192" e acionado por uma Central de Regulação das Urgências. O SAMU realiza os atendimentos em
qualquer lugar: residências, locais de trabalho e vias públicas, e conta com equipes que reúne médicos,
enfermeiros, auxiliares de enfermagem e condutores socorrista

   Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h)
Foram inauguradas e homologadas pelo Ministério da Saúde 11 UPA (municípios: Goiânia e Aparecida
de Goiânia com UPA porte III, 02 em Luziânia UPA porte I e II, Cristalina, Goianésia, Jatai, Uruaçu,
Inhumas, Trindade e Itumbiara  com UPA porte I).

Unidades Ambulatoriais, de complexidade intermediária entre as UBS e a Rede Hospitalar com
funcionamento nas 24 horas para o atendimento das urgências de média complexidade. Compõe rede
organizada e regionalizada de atenção às urgências com fluxos definidos e pactuados nos colegiados
regionais. Atendem pacientes de demanda espontânea ou encaminhados/regulados acolhendo-os com
classificação de risco. Devem atender as urgências clínicas de media complexidade resolvendo-as de
maneira adequada e resolutiva.
De acordo com a portaria GM/MS nº342/2013 são três portes de UPA:
   Porte I: tem o mínimo de 7 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio
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de 150 pacientes por dia. População na área de abrangência de 50 mil a 100 mil habitantes.
   Porte II: tem o mínimo de 11 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 250 pacientes
por dia. População na área de abrangência de 100 mil a 200 mil habitantes.
   Porte III: tem o mínimo de 15 leitos de observação. Capacidade de atendimento médio de 350 pacientes
por dia. População na área de abrangência de 200 mil a 300 mil habitantes.

Repasse de Recursos aos Municípios
Foram repassados recursos aos Municípios para reforma e adequação de Unidade de Saúde e aquisição de
equipamentos e ambulâncias através do Plano de fortalecimento e Emendas Parlamentares.

CONVÊNIOS
SES mantém convênios com entidades filantrópicas, Universidade e Hospitais de serviços Especializados,
estes convênios existem para unir esforços em prol do interesse público e, quando bem firmados e
executados, resultam em benefícios para a população. O terceiro setor e as entidades filantrópicas em
geral desempenham um papel importante e são parceiras indispensáveis do setor público.

OBSERVAÇÕES

Devido a falta de uma serie histórica de alguns produtos, algumas metas previstas foram subestimadas  ou
superestimadas em 2016, e  serão revista para os próximos anos

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2370 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE (EMENDAS SANCIONADAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Repasse de recursos ao município para aquisição de equipamentos para estruturação de unidades de
saúde, atendendo a emendas parlamentares

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2131 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA HEMORREDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas 78 Campanhas externas e 15 Campanhas internas de coleta de sangue pelo Hemocentro
Coordenador Goiânia;
   foram realizadas 19 Campanhas externas de coleta de medula pelo Hemocentro Coordenador Goiânia;
   implantação do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede  PEQH/Ministério da Saúde em 13
Agências Transfusionais da Hemorrede Pública;
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   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;
   conclusão da Especialização em Gestão de Serviços de Saúde com ênfase em Serviços de Hemoterapia
EAD, oferecida aos servidores da Hemorrede Pública, pela Coordenação Geral de Sangue e
Hemoderivados CGSH/Ministério da Saúde, em parceria com a Universidade Federal da Bahia UFBA;
   implantação de Fenotipagem Rh e Kell nas transfusões para pacientes com hemoglobinopatias;
   criação do Banco de Bolsas fenotipadas;
   realização de Auditoria Interna da Qualidade;
   capacitações nas Unidades Assistenciais de Saúde atendidas pela Hemorrede, em Hemovigilância do
Receptor (Goiânia e Interior);
   capacitações nas Unidades da Hemorrede Pública em Hemovigilância, Gerenciamento de Resíduos,
Biossegurança e Acidente Ocupacional.

OBSERVAÇÕES

OBs: Ressaltamos que os dados esteatíticos que estão inseridos no SIPLAN se referem ao período de 11
meses (janeiro a novembro/2016).
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2132 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES LABORATORIAIS DE
INTERESSE DE SAÚDE PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

O LACEN/GO atingiu a meta de 130.856 procedimentos realizados em diagnósticos de doenças e
agravos para a Saúde Pública no exercício de 2016, mesmo a demanda tendo sido reduzida em função da
distribuição de testes rápidos para Hepatites Virais, Dengue e Leishmanioses pelo Ministério da Saúde e
pela administração dos serviços de alguns hospitais da rede por Organizações Sociais, que têm autonomia
para a contratação de laboratórios. O Ministério da Saúde também terceirizou os exames de Genotipagem
para a Hepatite C. Por outro lado, diante da situação emergencial em saúde pública causada pelo Zika
Vírus, foi necessária a realocação de recursos e priorização para implantação do PCR em tempo real para
o Zika Vírus e Chikungunya para o atendimento às gestantes e bebês com suspeita de microcefalia.

Quanto aos diagnósticos/ensaios na área de produtos expostos à população, o LACEN/GO realizou
94.223 diagnósticos, demanda esta reduzida em razão da impossibilidade de realizar análises por sete
meses nas áreas de toxicologia, medicamentos, cosméticos, saneantes e água para hemodiálise devido a
uma pane elétrica no bloco. Urge a necessidade de implementação da reforma da Unidade, processo já
autuado. Outros fatores corresponsáveis foram equipamentos com defeitos e programas nacionais
suspensos temporariamente.

 Quanto à análise de água para o consumo humano, o laboratório realizou 33.992 diagnósticos. O número
de amostras está menor em relação ao ano anterior em função de que o LACEN descentralizou os ensaios
de água para 2 regiões de saúde, que realizam todas as análises dos municípios jurisdicionados.
Foi também descentralizado o diagnóstico de doenças e agravos (dengue/tuberculose/meningite) para 1
laboratório da Região do Rio Vermelho, na cidade  de Goiás.
O LACEN/GO também realizou 20 supervisões em laboratórios no interior do Estado.
Foi concluída a etapa de padronização de insumos e especificação de equipamentos que ia compor os 3
laboratórios de referência Macrorregionais. O projeto de reforma e a relação de equipamentos para o
funcionamento dos laboratórios já estão definidos e em fase de orçamento para instrução de processos. A
ação deve ser mantida com vista a assegurar maior acessibilidade ao usuário do sistema no interior do
estado.

Foi também exitosa a implantação de 4 novas tecnologias nas áreas de medicamentos e alimentos e de 5
novas tecnologias para diagnósticos/ensaios laboratoriais na Biologia Médica, sendo os equipamentos já
licitados e/ou entregues, e os processos de aquisição de insumos já autuados. São elas, na área de
Produtos, análise de Determinação de Micotoxinas por Cromatografia Líquida, análise de Gorduras por
Cromatografia Gasosa, análise para determinação de açúcares por cromatografia líquida, análise de
edulcorantes por cromatografia líquida. Na área de Doenças e
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Agravos: Técnica de PCR em tempo real para Meningites Bacterianas junto ao Laboratório de referência,
teste soroneutralização para Dengue (Atividades), identificação molecular de cepas bacterianas
multirresistentes, Teste de Sorologia IgM / IgG para ChickV, Implantação do diagnóstico para Herpes
vírus tipo 1 e tipo 2.

 Após o cumprimento das metas 2016, serão priorizadas as novas metodologias programadas para o
exercício de 2017, como a implantação de PCR em tempo real para Febre Amarela, Mayaro, Vírus da
Febre do Nilo Ocidental e vírus respiratórios: parainfluenza 1, 2 e 3, vírus respiratórios sincicial e
adenovírus. Também será implantada a Análise Cromossômica por Microarray (CMA) no Laboratório de
Citogenética e Genética Molecular.

Na área de Recursos Humanos, foram capacitados 36 profissionais de 24 Municípios. O total de
colaboradores capacitados não foi atingido em virtude do desenvolvimento do Módulo do Gal Animal
não ter sido finalizado, porém não foi disponibilizado para capacitação dos Municípios. E também não
foram apresentadas outras demandas de capacitação pelos Municípios. Porém, com relação à educação
continuada (capacitações internas de colaboradores), a meta foi superada. Capacitações internas: 209
participações. Capacitações externas e/ou participações em Congressos com ônus para o LACEN-GO: 55
Técnicos capacitados. Capacitações externas sem ônus para o LACEN-GO: 14 Técnicos capacitados.
Capacitações da Escola de Governo: 40 profissionais participaram das capacitações ofertadas pela Escola
de Governo.

 Embora tenhamos tido dificuldades operacionais, as metas estabelecidas foram satisfatoriamente
cumpridas. Também houve no período o aumento da capacidade analítica instalada, por meio da
renovação de parte do parque tecnológico da Unidade.

OBSERVAÇÕES

Necessidade de reforma da unidade é condição indispensável para a consecução dos objetivos do
Laboratório. A unidade já teve boa parte dos seus trabalhos prejudicada por pane na rede elétrica que
inviabilizou o desenvolvimento das rotinas e também das implantações de novas técnicas de
procedimentos e ensaios laboratoriais. É necessária a priorização dessa ação para o exercício de 2017.
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 3133 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS
SANCIONADAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Repasse de recursos aos municípios para aquisição de Ambulância, através de Emendas Parlamentares

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2133 - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

O ano de 2016 foi um ano de desafios para esta Central visto o crescimento do número de transplantes e
de doações ocorridos nos últimos anos. Além do mencionado, no ano corrente, retomou-se a realização de
transplantes cardíacos, agora no Hospital Lúcio Rebelo.

Transplantes realizados
CÓRNEAS  = 725
CORAÇÃO = 4
RINS         = 80
TMO = 41

Em relação às notificações e doações efetivas de órgãos e tecidos, podemos observar uma curva crescente
de notificações de protocolos para diagnóstico de morte encefálica, porém somente um discreto aumento
no número de doações efetivas. Importante ressaltar a presença do Estado entre os três (03) maiores
transplantadores de córnea por milhão de habitante no ano de 2016 (fonte: RBT/ABTO 2016).

Foram notificadas de 2014 a 2016, respectivamente, 260, 254 e 317 aberturas de protocolos de
diagnóstico de morte encefálica. Foram efetivadas de 2014 a 2016, respectivamente, 26, 44 e 46 doações
de órgãos e tecidos em pacientes diagnosticados com morte encefálica. Ainda apresentamos
uma alta taxa de recusa familiar para doação, em torno de 63%, acima da média nacional de 44%.

Em relação a lista de espera por um órgão ou tecido tivemos leve redução do número absoluto de
pacientes.
Órgão / Tecido                                         Receptores inscritos
                                                       2014 (Total: 1237)   2015 (Total: 1181)   2016 (Total: 1018)*
Córnea                                                      832                           786                       685 (-13%)
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Coração                                                      01                             01                            03
Rim                                                            398                           388                          325 (-16%)
Pâncreas-Rim                                              06                            06                            05
*(ano de 2016 relativo até a estatística consolidada de novembro).

Obtivemos o registro do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde  CNES: 7945043. Melhoramos
o serviço de apoio e logística com a obtenção de 03 veículos, dois sedãs e uma minivan (verba federal
destinada estruturação e manutenção das Centrais de Transplantes).
Temos no SUS o maior financiador dos transplantes realizados. De 2014 a 2016 mais de 70% de todos os
transplantes de córnea tiveram como fonte pagadora o SUS. No mesmo período foram mais de 90% dos
transplantes de rim financiados de igual forma. (fonte: Sistema de Informações
Gerencias  SIG/DATASUS)
Por fim, o objetivo continua sendo diminuir o tempo de espera por um órgão ou tecido, ofertando aos
envolvidos (receptores, doadores, equipes de captação e transplantes e sociedade em geral) uma maior
transparência de informações e serviços prestados. A informação e sensibilização da
população ainda é o norteador de nossas campanhas, porém a educação continuada dos profissionais de
saúde e o envolvimento de todos os gestores de saúde é a base par ao sucesso dos transplantes em Goiás.
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2134 - CONFORMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE
ATENÇÃO A SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizada a pactuação de implantação da Rede Cegonha em 01 Macrorregião (Centro Sudeste);
monitoramento de 05 Regiões de Saúde (Central, Centro-Sul, Rio Vermelho, São Patrício e Oeste I);
   implantação de  Rede de atenção a pessoa com doença cronica em 02 Regiões de Saúde (Sudoeste I e
II); monitoramento em 05 Regiões de Saúde (Central, Pireneus, Centro Sul, Sudoeste I e II);
   pactuada Rede de atenção a saúde do trabalhador/sentinela em 06 regiões de saúde para implementação
da Rede ,  não terminando de fechar  todas as regiões  devido as pendências que surgiram no GT de
Vigilância em Saúde da CIB;
   pactuações de Rede de atenção psicossocial para implementação na Região Sudoeste; monitoramento
nas regiões Norte e Centro Sul.
   O Ministério da Saúde  não aprovou o Plano de Ação do Estado de Goiás da Rede de cuidados à pessoa
com deficiência e propôs  a elaboração e pactuação da Rede em 10 regiões de saúde.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2135 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

  72 pessoas foram desinstitucionalizadas de hospitais psiquiátricos e hoje vivem em casa mantidas com
recurso tripartite, atendendo as recomendações do Ministério da Saúde;
   o Estado tem cumprido o dever de fiscalizar e contribuir com o fechamento de instituições que não
atendem recomendações sanitárias e de garantia de direitos humanos. Ao mesmo tempo, tem investido na
ampliação da Rede de Atenção Psicossocial e qualificação dos profissionais de saúde e intersetoriais,
como exemplo podemos citar: foram fechados um Hospital Psiquiátrico de Rio Verde e o Sanatório de
Morrinhos;
   a Rede de Atenção Psicossocial - RAPS Goiás encontra-se em pleno processo de implantação e hoje, 76
CAPS (de diferentes tipos e distribuídos pelos municípios) estão em funcionamento;
   a substituição ao modelo psiquiátrico, estão sendo implantados leitos de saúde mental em Hospitais
Gerais e, atualmente já são 33 em funcionamento;
   04 residências terapêuticas foram implantadas, totalizando 16;
   Oficina de atualização sobre Crack e outras Drogas para redutores de danos dos Consultórios na Rua e
Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, Agentes Indígenas De Saúde e Agentes Sociais do Sistema
Socioeducativo para 235 profissionais;
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   Oficina de Atualização em Projetos Terapêuticos e Reinserção Social de Usuários de Crack e Outras
Drogas para Profissionais das Redes SUS e SUAS para 180 profissionais;
   Seminário sobre atenção Psicossocial infanto-juvenil, em parceria com o Ministério Público, para 527
profissionais;
   Curso sobre saúde mental, álcool e outras drogas e o uso da tecnologia grupal para 62 profissionais de
31 municípios goianos (parceria FAPEG e UFG);
   Seminário sobre monitoramento e avaliação da Rede de Atenção Psicossocial para 130 participantes
(parceria MS e UFG);
   41 Ações de Apoio Institucional/supervisão aos municípios/serviços;
   342 usuários em acompanhamento pelo Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator;

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 3044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS
UNIDADES ASSISTENCIAIS DA SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Hospital Regional de Uruaçu
A unidade hospitalar terá 23 mil m² de área e está sendo erguida em um terreno de aproximadamente 50
mil m².
Perfil: projeto contempla 306 leitos, sendo 10 leitos de observação e 45 de Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), sendo dividida entre adultos (20 leitos), neonatal (10 leitos), pediátricas (10 leitos) e UCIN (5).
Estrutura: três pavimentos com enfermarias para internação, ambulatórios, centros cirúrgicos e exames de
diagnósticos, auditório para 150 lugares, 198 vagas de estacionamento.
Estágio da construção: A obra está com 61,07% de execução.

HDT Reforma e Ampliação
As obras de reforma, ampliação e adequação do Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad
(HDT/HAA) tiveram início em fevereiro de 2015. A unidade possui mais de nove mil metros quadrados
de área construída e ganhará, após a conclusão da obra, cerca de seis mil metros quadrados. Além da
reforma geral da cobertura e outros serviços, o hospital terá mais 10 leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), lavanderia, central de esterilização, 30 leitos de enfermaria para isolamento, central de
medicamentos e necrotério, caldeira e uma administração.
Estágio da construção: A obra está com 23,19% de execução.

Hospital de Águas Lindas
Obs.: O Hospital de Águas Lindas já estava com aproximadamente 70%  da obra realizada quando o
Estado assumiu o convenio  para continuação da obra.
O Estado executou 18,62% do restante da obra.

Central de Odontologia
Obra em andamento. Reforma 58,90% de execução

 Hemocentro de Ceres
Obra em andamento. Reforma 84,09% de execução

  ALMOXARIFADO
Obra concluída. Reforma 99,97% de execução.

    Os AME são centros de diagnóstico de média e alta complexidade e orientação terapêutica que
reunirão 20 especialidades médicas, para atendimento aos pacientes encaminhados pela rede básica de
saúde. Todas as unidades terão centro cirúrgico e serviço de investigação e diagnóstico de câncer. Além
disso, haverá atendimento de enfermagem, serviço social, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional,
nutrição e fonoaudiologia.
Descrevemos abaixo o estágio das obras, por município:

   Ambulatórios Médicos de Especialidades - AME Goianésia
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Estágio da obra: 34,66% de execução;
Obra em andamento, 100% da estrutura de concreto, 100% da estrutura metálica;

   Ambulatórios Médicos de Especialidades AME Quirinópolis;
Estágio da obra: 36,94% de execução;
Obra em andamento, 100% da estrutura de concreto, 100% da estrutura metálica;

OBSERVAÇÕES

Devido a contenção de gastos em 2016, algumas obras não foram executadas.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 3045 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA E
EXCELÊNCIA EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA -  CREDEQS

U.O.:

REALIZAÇÕES

CREDEQ de Aparecida de Goiânia
Área construída: 10 mil m²
Estágio da obra:  100% de execução.
 Inaugurado o primeiro Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), dia 23 de
Julho de 2016, construído em Aparecida de Goiânia, é o primeiro de cinco unidades construídas no
Estado para o atendimento gratuito às vítimas do consumo de álcool, do crack e de outras drogas.
Atualmente em funcionamento parcial da internação com 42 leitos ativos para Acolhimento, Reabilitação
Psicossocial-UTR e Desintoxicação com a previsão de 96 leitos ativos a partir de janeiro de 2017.

CREDEQ de Goianésia
Área a ser construída: 10 mil m²
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Estágio da obra:  23,73% de execução.

CREDEQ de Quirinópolis
Área construída: 10 mil m²
Estágio da obra:  50,00% de execução.

CREDEQ de Morrinhos
Área construída: 10 mil m²
Estágio da obra: 22,73% de execução.

OBSERVAÇÕES

Devido a contenção de gastos em 2016, algumas obras não foram executadas.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atualização dos repasses financeiros para Atenção Primária por meio da contrapartida estadual
correspondente a 25% do valor passado pelo Ministério da Saúde;
  Implantação de ESF (Equipes de Saúde da Família) nos Municípios. Sendo 01 (uma) equipe em Águas
Lindas, 01 (uma) em Anápolis, 01 (uma) em Caldas Novas, em Caçu 02 (duas), 01 (uma) em Cidade
Ocidental, 02 (duas) equipes em Goianira, 01 (uma) Mambaí , 05 (cinco) em Mineiros, 01 (uma) em
Porangatu e 02 (duas) em Senador Canedo totalizando 17 ESF. Nosso Estado de Goiás possui 1.333
equipes implantadas e cofinanciadas pelo Ministério da Saúde;
   Implantação de 02 NASF (Núcleo de Apoio à Saúde Família) nos municípios de Mundo Novo 01 (um)
e Santa Terezinha de Goiás 01 (um);
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   ACS (Agentes Comunitários de Saúde) foram implantados nos municípios de Padre Bernardo em
número absoluto 12 (doze), Itapaci 01 (um) e Aporé 03 (três);
   No ano de 2016 até o mês de Novembro prestamos 638 assessorias para monitoramento e avaliação às
Gestões Municipais de Saúde dentro da Atenção Primária;
   realização das 03 Oficinas de Planificação da Atenção Primária, capacitando na 1º Oficina com o tema
Redes de Atenção à Saúde 13.629 profissionais. A 2º Oficina cujo o tema foi Atenção Primária à Saúde
14.590 profissionais e a 3º Oficina totalizou 9.920 profissionais capacitados.
   realização de Tutoria  Execução da reorganização do processo de trabalho  com elaboração de plano de
ação para melhoria das não conformidades através de um diagnóstico com planejamento, prazos e metas
através da escolha de uma 01 unidade piloto, realizado em todos os municípios da Regional Entorno Sul;
   Lançamento do Prêmio Goiano de Boas Práticas em Saúde da Família;
   Lançamento e Aula Inaugural do Curso de Capacitação do Processo de Trabalho para Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias com a parceria da UNB (Universidade de
Brasília) através da Plataforma EAD;
   teste do pezinho: implantado nos 246 municípios goianos com 1127 unidades básica de saúde
qualificadas para realizar a coleta da triagem neonatal biológica. O programa chegou em 2016 com
redução de cobertura e um dos fatores que contribuiu para esta queda foi recomendação do Ministério da
saúde para as mulheres brasileiras evitassem a gravidez por causa  da síndrome do Zika vírus. Um outro
fator que contribuiu para queda de cobertura foi a oferta do teste do pezinho pelos  planos de saúde;

   114 pacientes diagnosticados com xeroderma pigmentoso no município de Faina receberam
mensalmente protetor solar específico para prevenção de doenças relacionadas ao Xeroderma
Pigmentoso, e 254 pacientes foram atendidos periodicamente no Hospital Geral de Goiânia, incluindo os
que receberam o protetor solar;

   por pactuação homologada pela Resolução CIB nº 50/2016, a partir de agosto de 2016 foi realizado
repasse mensal de recursos financeiros no valor de R$ 40.000,00 para o Município de Aparecida de
Goiânia, que contratou profissionais Médicos para as equipes de saúde do Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia. Em 2016, no período de setembro a 19/12/2016, 1185 reeducando receberam
atendimento médico nas diversas unidades prisionais do Complexo;
   para realizar ações de saúde para as pessoas privadas de liberdade, houve repasse financeiro, no período
de Janeiro a Julho/16, aos municípios de Aparecida de Goiânia, Itaberaí, Itumbiara, Padre Bernardo,
Planaltina, São Luís dos Montes Belos e Uruaçu. Os repasses referentes ao período de agosto a
dezembro/2016 encontram-se pendente no MS.

OBSERVAÇÕES

OBS. O processo de  Aquisição de KITS DE SAÚDE BUCAL foi arquivado por determinação do
Tribunal de Contas do Estado, devido a vigência da Ata de Registro de Preços ter expirado em
18/08/2015 e a empresa vencedora Dental Med Sul Artigos Odontológicos Ltda ter cancelado a mesma.
Aprovado pelo secretário a abertura de novo processo de compra de itens de Higiene Bucal a serem
distribuídos aos municípios do estado de Goiás. No momento o processo se encontra na GALAE para
cadastro dos itens solicitados no Comprasnet, elaboração do termo de referência, estimativa de preço e
licitação;
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2137 - GESTÃO INTELIGENTE DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

        Em 2016 ocorreu um grande avanço na qualidade das unidades hospitalares do Estado de Goiás,
CRER recebeu o selo de qualidade Acreditação ONA III e o HUGO ONA I. Houve também a
inauguração do CREDEQ e abertura de 30 novos leitos no HUGOL.
        Destacamos algumas melhorias realizadas nas unidades da SES/GO sob o gerenciamento de
Organizações Sociais, em 2016:
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1- Condomínio Solidariedade
        O Condomínio Solidariedade, mantêm atualmente 28 leitos de hospedagem na Casa de Apoio e 30
leitos de retaguarda de internação para o Hospital de Doenças Tropicais  HDT, com o Tempo Médio de
Permanência (TMP) de 2,6 dias. O Ambulatório está em funcionamento desde Julho de 2016 para
pacientes de referência e contra-referência do Hospital de Doenças Tropicais-HDT, Serviço de
Atendimento Especializado-SAE do Hospital das Clínicas-HC e o Centro de Referência em Diagnóstico e
Terapêutica-CRDT. Possui uma média de atendimento de 521 pacientes/mês.

2- Hospital Materno Infantil-HMI
        A produção assistencial do Hospital Materno Infantil-HMI de janeiro a outubro de 2016, foi de
13.923 saídas hospitalares, 3.879 cirurgias e 37.167 atendimentos ambulatoriais, demonstrando a
realidade do HMI principalmente no atendimento de urgência e emergência.
        Melhorias realizadas em 2016:
Substituição de Telhas e Calhas do pavimento 1;
Substituição da Rede Hidráulica;
 Instalação de hidrômetro e rede de água na Lavanderia;
 Conserto de portas, pintura externa, revisão elétrica e hidráulica no Depósito de Resíduos;
Retirada de infiltrações, pintura, revisão de piso, revisão elétrica e hidráulica, manutenção de portas e
portais no Auditório e Lactário;
Retirada de infiltrações, pintura, revisão elétrica no Grupo Gerador, Enfermaria 12 e Corredores do Piso
1;
 Adequação do sistema de alimentação elétrica do prédio anexo;
Pintura na parte externa da área de carga e descarga; ¿ Retirada de infiltrações e pintura no CRIE;
  Reforma da Recepção (troca do piso, reparo nas paredes, troca do telhado, pintura externa e interna);
Construção do cômodo para higienização de vasilhames;  Reforma geral do Pré-Parto
 (reparo no banheiro, instalação de cortinas para garantir a privacidade da paciente, pintura e troca das
portas;
Troca da instalação elétrica da Lavanderia;
Instalação de um sistema de Emergência para o Tanque de Oxigênio Líquido;
Reparo nos compressores, vácuo e secadora de ar da central de gases medicinais;
Reforma do Lactário (troca do piso, revestimento, elétrica e hidráulica, instalação de vidros nos armários
e local de contenção);
Pintura no corredor do primeiro piso e instalação de Bate Macas.

3- Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime-HEELJ
        O Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime-HEELJ, tem como prioridade a assistência em
urgência/emergência em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato- Ortopedia, atende a população
local, população flutuante composta por turistas e de                                                 municípios
circunvizinhos como Corumbá de Goiás, Cocalzinho e partes de Abadiânia. Entre demanda espontânea e
pacientes encaminhados de outras unidades de saúde, realizou no período de janeiro a outubro de 2016 o
total de 1.607 internações e 12.084  atendimentos ambulatoriais.
        Melhorias realizadas em 2016:
Obra de Adequação para Atender Projeto do Bombeiro;
Reforma da Faixada e da Praça e Jardim Frontal;
Troca dos Portões de Acesso e das Grades de Proteção Frontais;
Construção do Estacionamento de Motocicletas e Calçamento para Acessibilidade dos Usuários;
Melhoria na iluminação Externa Frontal;
Reforma na Pintura Externa do Bloco A;
Reforma do Telhado e Troca das Calhas e Rufos das rampas de acesso;
Reforma e ampliação da Sala de Emergência;
Reforma da Sala de Observação/Medicação e na Sala de Sutura;
Adequação para o Lactário, Depósito da Cozinha e da Nutrição;
Pintura dos Corredores
Reforma nas Enfermarias Cirúrgicas
Adequação da Recepção do Laboratório
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Reforma dos Banheiros da Administração e da Sala de Imobilização;
Adequação da Sala de Vacina e da Sala de Reanimação Emergência;
Reforma e adequação de um espaço que foi transformado em uma sala de treinamento reunia o com
capacidade para trinta pessoas;
Construção de um local para lavagem de conte ineres de resíduos;
Instalação de detectores de fumaça e terminal de monitoramento;
Instalação de portas guarda-fogo;
Troca da porta frontal da Recepção da Unidade;
Ajardinamento interno com troca de gramas.

4- Centro de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo- CRER
        O CRER se tornou o primeiro hospital de reabilitação do País e o primeiro hospital público do
centro-oeste acreditado com excelência. A unidade recebeu no dia 5 de dezembro de 2016, o certificado
de acreditação Nível 3, concedido pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).
        De janeiro a outubro de 2016 o CRER realizou 4.744 cirurgias, 829.734 atendimentos de reabilitação
e 13.602 confecções de órtese e próteses.

5 - Hospital de Urgências de Anápolis  HUANA
        O Hospital de Urgências de Anápolis  HUANA de Janeiro a outubro de 2016 apresentou uma
produção de 5.240  de cirurgias, 10.461 atendimentos ambulatoriais e 34.931 atendimentos de urgências e
emergências.
Foi iniciado em Julho de 2014 a ampliação da unidade-HUANA com aumento previsto da capacidade
instalada para 136 leitos no total, contemplando 40 enfermarias, 13 Unidades de Terapia Intensiva (UTI),
seis salas de recuperação pós- anestésica (RPA), duas salas cirúrgicas, ampliação também do setor
administrativo, cozinha, refeitório, apoio, auditório com 174 Lugares e Heliponto, já com 54%
construída.
Reforma da área antiga ocupada pelo almoxarifado nas dependências da unidade para áreas
administrativas;
Reforma completa em barracão para locação do almoxarifado com área adequada para acondicionamento
de materiais e medicamentos.

6- O Centro de Referência e Excelência em Dependência Química ¿ CREDEQ
        Inaugurado o primeiro Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), dia 23
de Julho de 2016, construído em Aparecida de Goiânia, é o primeiro de cinco unidades construídas no
Estado para o atendimento gratuito às vítimas do consumo de álcool, do crack e de outras drogas.
Atualmente em funcionamento parcial da internação com 42 leitos ativos para Acolhimento, Reabilitação
Psicossocial-UTR e Desintoxicação com a previsão de 96 leitos ativos a partir de janeiro de 2017.

7- Hospital Geral de Goiânia-GO
        O Hospital Alberto Rassi ¿ HGG é uma unidade eminentemente voltada para a realização de
cirurgias eletivas, sendo referência na rede de saúde goiana. O mapeamento de leitos da Unidade conta
com mais de 60% (sessenta por cento) de leitos cirúrgicos. De janeiro a outubro o HGG realizou um total
de 3.936 cirurgias eletivas 6.162 saídas hospitalares, melhorando seu Tempo Médio de Permanência
(TMP) para 4,51 dias.
        O HGG iniciou em 2016 a reforma de melhoria da praça em frente a unidade para atender o fluxo de
carros e para eventos do Hospital.
        Houve um reenquadramento no perfil, 20 leitos de Unidade de Terapia Intensiva- UTI e 10 leitos de
cuidados Paliativos.

8 - Hospital de Doenças Tropicais  HDT
        A unidade apresentou no período de janeiro a outubro de 2016 uma produção assistencial de 3.126
saídas hospitalares, 35.504 atendimentos ambulatoriais.
        Em 2016 houve reforma da farmácia ambulatorial da unidade e foi realizado  treinamento
institucional/setorial e jornada científica, atingindo 85% (oitenta e cinco por cento) dos colaboradores

9- Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia-HUAPA
        O Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia-HUAPA tem como prioridade a assistência em
urgência/emergência, clínica médica e clínica cirúrgica especializada em média e alta complexidade;
oferta de atendimento nas especialidades de
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bucomaxilo facial, ortopedia, vascular, cirurgia geral e Clínica Médica atendendo aproximadamente 24
municípios que estão no entorno de Aparecida de Goiânia. Realizou no período de Janeiro a outubro de
2016 totais de 4.748 internações, 4.677 cirurgias e 35.317 atendimentos ambulatoriais.
        Foi iniciado a reforma da Unidade de Terapia Intensiva-UTI dia 19 de dezembro de 2016 para
adequação da infraestrutura conforme normas da RDC nº 07.

10- Hospital de Urgências de Goiânia-HUGO
        A produção assistencial do HUGO de janeiro a novembro de 2016, foi de 23.323 saídas hospitalares,
10.752 cirurgias e 28.694 atendimentos ambulatoriais.
Reforma da Unidade de Terapia Intensiva UTI 2;
Acreditação ONA1  Entregue dia 03/11/2016.

11- Hospital de Urgências Dr Otávio Lages-HUGOL
        A produção assistencial do Hospital de Urgências Dr Otávio Lages-HUGOL de janeiro a outubro de
2016 foi de 10.885 saídas hospitalares,10.976 cirurgias e 952.259 atendimentos ambulatoriais.
         Em 2016 foi realizada a abertura de mais 30 leitos sendo 15 de ortopedia e 15 cirúrgica, totalizando
245 leitos de internação.

12- Hospital de Urgências da Região Sudoeste-HURSO
O Hospital de Urgências da Região Sudoeste-HURSO realiza assistência em urgência/emergência, de
abrangência regional, com atendimento em Clínica Geral e Clínica Cirúrgica nas especialidades de
Cirurgia Geral, Cirurgia Torácica, Pediatria, Neurocirurgia, Buco-maxilo-facial e Traumato-Ortopedia,
com funcionamento 24 horas ininterruptas. Realizou no período de janeiro a outubro de 2016 o total de
3.152 internações, 3.706 atendimentos ambulatoriais e 2.910 cirurgias.

13- Maternidade Nossa Senhora de Lourdes-MNSL
        A produção assistencial da unidade no período de janeiro a outubro de 2016 foi de 2.107 saídas
hospitalares,1.300 cirurgias e 3.916 atendimentos ambulatoriais.

14- Hospital de Dermatologia Sanitária  Reabilitação Santa Marta-HDS
        Atualmente a Unidade abriga 22 (vinte e dois) pacientes moradores, com projetos para a construção
do hospital voltado à saúde do idoso, do homem e ao portador de hanseníase do Estado de Goiás. O HDS
realizou no período de janeiro a outubro de 2016 o total de 143.920 atendimentos ambulatoriais e 11.517
atendimentos de odontologia.

15- Hospital de Urgências de Trindade Walda Ferreira dos Santos-HUTRIN
        O Hospital de Urgências de Trindade-HUTRIN tem como prioridade a assistência em
urgência/emergência, clínica médica e clínica cirúrgica especializada em baixa e média complexidade;
oferta atendimento nas especialidades de ginecologia, obstetrícia, pediatria, ortopedia, urologia e cirurgia
geral, sendo referência para a região de Trindade e municípios circunvizinhos como Abadia de Goiás,
Campestre, Caturaí, Goianira, Guapó e Santa Bárbara, mais a população dos distritos de Santa Maria e
Cedro. Realizou no período de Janeiro a outubro de 2016 o total de 13.934 internações, 11.434
atendimentos ambulatoriais e 2.734 cirurgias.

O novo modelo de Contrato de Gestão adotado para todas as Unidades Assistenciais sob o gerenciamento
de Organizações Sociais, tem como objetivo central  simplificar o processo de contratualização e
avaliação e controle de resultados, unificando os pontos relacionados em um só item, para que contrato,
financiamento e forma de repasse sejam únicos.
        O instrumento contratual apresenta as características de vincular o orçamento de cada hospital a
determinado conjunto de atividades, definir a relação de serviços, a atividade planejada e a forma de
repasse para permitir maior agilidade, favorecendo  cultura da qualidade na forma de estabelecer: 90%
(noventa por cento) do orçamento para financiar os custos fixos e 10 % (dez por cento) para financiar os
custos variáveis incentivando a qualidade e eficiência, proporcionando um grande benefício à
Administração Pública e trazendo maior visibilidade e clareza na aplicação dos recursos repassados.
        A nova modelagem de Contrato de Gestão aprovada pela SES/GO introduz aprimoramentos aos
mecanismos de avaliação e controle de resultados obtidos na
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unidade sob o gerenciamento da OSS e estabelece acréscimos de metas de produção quantitativas e
qualitativas.
        O Contrato de Gestão estabelece uma nova modalidade de penalização financeira por não
cumprimento de metas operacionais e eleva a produção mensal de internações hospitalares e saídas
hospitalares. Por meio, estabelece novos indicadores de qualidade assistencial para a unidade assim como,
a necessidade da revisão e recebimento por parte da SES/GO de toda a documentação institucional da
OSS.
        A parte variável do Contrato de Gestão será vinculada ao cumprimento de metas de qualidade
definidas com indicador específico para cada perfil hospitalar, tais como:
        a) Autorização de Internação Hospitalar;
        b) Atenção ao Usuário;
        c) Controle de Infecção Hospitalar;
        d) Mortalidade Operatória.
        A avaliação da parte variável será realizada em regime trimestral, podendo gerar uma ajuste
financeiro a menor nos meses subsequentes, dependendo de percentual de alcance dos indicadores. A
cada 06 (seis) meses, a SES/GO procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais
realizadas, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em regelação às
quantidades estabelecidas no Contrato de Gestão, podendo gerar descontos financeiro pelo não
cumprimento de metas. Da referida análise poderá resultar uma repactuação das quantidades de atividades
assistenciais ora estabelecidas e os seus correspondentes reflexo econômico-financeiro, efetivada por
meio de novo Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, acordadas entre as partes nas respectivas reuniões
para ajuste semestral e anual do Contrato de Gestão.

O Centro de Assistência aos Radioacidentados  CARA/SES-GO, é responsável pelo monitoramento e
assistência médica, odontológica, psicológica, de enfermagem e social às vítimas diretas e indiretas do
acidente com o Césio 137, como estava sendo realizado pela extinta Fundação Leide das Neves.
        Os pacientes expostos ao Césio-137, em decorrência do acidente e seguindo os protocolos da
Agência Internacional de Energia Nuclear (IAEA), foram organizados de acordo com a forma de contato
(contaminação ou irradiação), direta ou indireta e dose de exposição, por isso, estão dispostos em Grupos
I e II (filhos e netos) e Grupo III (trabalhadores).
Grupo I  47 pacientes;
Filhos Grupo I  43 pacientes;
Netos do Grupo I - 3 pacientes;
Grupo II  44 pacientes;
Filhos do Grupo II  40;
Neto do Grupo II  1;
Grupo III  1129 pacientes.

Consolidados de Atendimentos de Janeiro a Novembro de 2016:
Enfermagem  1397;
Farmácia = 185;
Medicina = 1144;
Odontologia = 783;
Psicologia = 774;
Serviço Social =1119;
Paciente radioacidentado atendido/número - 5402
Medicamentos disponibilizado a paciente radioacidentado/número  3555
        O Centro de Referência em Medicina Integrativa Complementar.  CREMIC antigo Hospital de
Medicina Alternativa - HMA possui uma área total de 2.032,41 m² e foi criado por meio de um convênio
entre a Organização de Saúde do Estado de Goiás- OSEGO, o Instituto Nacional de Assistência Médica e
Previdência Social INAMPS e o Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia Maharischi  IBCTM.
        A partir de dezembro de 2015 por meio do Decreto 8.515 de dezembro de 2015 a Unidade passou a
denominar-se Centro de Referência em Medicina Integrativa Complementar.-CREMIC é uma das
unidades pioneiras no Brasil a inspirar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do
Ministério da Saúde e, uma das grandes referências nesta área no país.
        Principais práticas desenvolvidas na Unidade são: Fitoterapia; Homeopatia; Acupuntura. Além da
ampla estrutura de consultórios, e áreas de apoio técnico-administrativo, mantém uma farmácia de
manipulação e um Horto Medicinal com uma
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área de 2,5 ha, destinado à produção de mudas, sementes e cultivo de plantas medicinais utilizados como
matéria-prima.
        Anteriormente o CREMIC atendia demanda espontânea, a partir de 2014 passou a integrar o Sistema
de Regulação do Município de Goiânia,
        No ano de 2016 a Enfermagem ganhou três (03) Boxes para o atendimento em Práticas Integrativas e
Complementares: Auriculoterapia, Mocha, Mandada, Magneto, Reiki, Ventosa dentre outros.
        No período de janeiro a novembro de 2016 o CREMIC  Centro de Referência em Medicina
Integrativa Complementar realizou pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 110.154 procedimentos
ambulatoriais.
        No ano de 2016, o CAPSi Estadual deu prosseguimento ao atendimento destinado ao público Infanto
Juvenil (03 a 18 anos) e seus familiares na área de Saúde Mental. O CAPSi e um centro de referência no
Estado de atendimento a pacientes com vários transtornos mentais, dentre os quais: TDAH, Transtornos
de Humor, Transtornos de Conduta, Transtornos de Tique, Psicoses, Autismo, Gagueira e outros
Transtornos Psíquicos. A equipe multiprofissional é formada por psicólogos, fonoaudiólogos, assistentes
sociais e médicos (atualmente em falta). Devido a fatores circunstanciais como exoneração de servidores
comissionados, saída dos médicos da unidade e greve dos profissionais os procedimentos realizados
sofreram redução, ficando em torno de 17.621 procedimentos SIA/SUS.
OBS.: As informações do físico dos produtos são referentes ao mês de novembro, pois os dados de
dezembro ainda não estão disponível no sistema do DATASUS.
Devido a falta de uma serie histórica de alguns produtos, algumas metas previstas foram subestimadas  ou
superestimadas em 2016, e  serão revista para os próximos anos.

OBSERVAÇÕES

Devido a falta de uma serie histórica de alguns produtos, algumas metas previstas foram subestimadas  ou
superestimadas em 2016, e  serão revista para os próximos anos.
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2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2129 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

  Foram realizadas 34 campanhas com dados até o mês de outubro de 2016 (Aparecida de Goiânia,
Araguapaz, Britânia, Ceres, Cidade Ocidental, Goiânia, Goiás, Jataí, Iporá, Itumbiara, Palestina de Goiás,
Posse, São Luiz de Montes Belos, Senador Canedo, Trindade, Uruaçu e Varjão).
   Para o ano de 2016 não foi possível o cálculo devido ao banco de dados do SISVAN (Sistema de
Vigilância Alimentar Nutricional) ser fechado somente no final do exercício. Contudo, considerando os
dados preliminares não houve redução da meta conforme pactuado. Sistema está indisponível para
extração dos dados devido à migração dos dados alimentados pelo E-SUS, sem prazo para
restabelecimento.
   Foram contabilizadas somente 125 medidas promotoras, sendo 28% da meta proposta para o ano de
2016. Isso pode ser explicado porque não houve a produção e disponibilização de materiais gráficos pela
SES desde o ano de 2012, o que impossibilitou o repasse aos municípios.

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2138 - PREVENÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE PRODUTOS, SERVIÇOS,
AMBIENTES E SAÚDE DO TRABALHADOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Redução percentual de casos notificados no SINAN de Agravos e Doenças Relacionadas ao Trabalho.
Foram escolhidos os seguintes Agravos para análise: Acidente de
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Trabalho (grave, fatal e com crianças e adolescentes), Acidente de Trabalho com Exposição à Material
Biológico e Intoxicações Exógenas. Em 2015 foram notificados 3.503 casos desses 3 agravos (média) e
em 2016, até o momento, foram notificados 2.870 casos (média), com tendência de aumento até o final do
ano de 2016. A meta estipulada para 2016 foi de 2% de redução e a meta atingida foi de 18,07%;
   Realização de trabalho para redução das subnotificações pelo CEREST Estadual; o que pode
comprometer as metas de redução de 2% e 3% dos anos de 2017 a 2019.
   Realização de campanhas educativas com distribuição de material informativo - folders sobre os riscos
associados à exposição aos agrotóxicos e formas de prevenção durante as etapas de transporte, preparação
e aplicação de agrotóxicos;
 Distribuição de folders com informações sobre os riscos dos agravos relacionados com a exposição ao
benzeno principalmente para trabalhadores dos postos de combustíveis nos municípios de Anápolis e
Formosa, nos quais foram realizadas fiscalizações e inspeções;
   Capacitação de Vigilância em Saúde do Trabalhador para implantação do Projeto Benzeno aos
profissionais da Visa Municipal, Regional de saúde, Meio Ambiente e Sindicatos nos municípios de
Formosa, Aparecida de Goiânia, Valparaíso, Luziânia e Campos Belos;
   Capacitação de profissionais de saúde do município de Senador Canedo e Regional de Saúde Oeste II
voltada para o desenvolvimento de ações de Vigilância em Saúde do Trabalhador;
   Qualificação e orientação dos componentes da HEMORREDE (Rede de Hemoterapia) sobre o
gerenciamento do risco sanitário no uso de hemocomponentes em procedimentos transfusionais  frente à
infecção por Zika Vírus, no período de 18 a 19/02/2016, com carga horária de 12 (doze) horas . Foram
capacitados profissionais que compõe da HEMORREDE, profissionais da Gerência de Vigilância de
Serviços de Saúde e da Gerência de Vigilância Epidemiológica;
   Capacitação de profissionais de saúde sobre estruturação e implantação dos Núcleos de Segurança do
Paciente (NSP) e Comissões de Controle de Infecção (CCIH) nos serviços de saúde do estado de Goiás,
bem como, aperfeiçoamento dos profissionais dessas áreas e comemoração do dia mundial de lavagem de
mãos e de controle de infecção em serviços de saúde, capacitação com carga horária de 08h, direcionada
aos Profissionais de saúde que atuam em Comissão de Controle de Infecção e Núcleo de Segurança do
Paciente do Estado de Goiás;
   Capacitação, teórica e prática, de fiscais de VISA em Serviços de Interesse da Saúde do município de
Caldas Novas; foram capacitados 10 fiscais com carga horária de 24h;
   Capacitação de técnicos de 31 municípios na ação no combate ao Aedes Aegypti, na entrada de imóveis
fechados e abandonados, conforme Lei Federal nº 13.301/2016 e Lei Estadual 16.140/2007;
   Esclarecimento através de palestra sobre o papel da VISA nas Comunidades Terapêuticas durante o
evento de Aprimoramento de gestão, capacitação e aperfeiçoamento para gestores de Comunidades
Terapêuticas.
   Para melhor análise desse produto, sugerimos que o texto do mesmo seja mudado para: Ações
realizadas para prevenção aos riscos de doenças e agravos relacionados às causas ambientais No ano de
2015 foram realizadas 58 ações para a vigilância de riscos relacionados aos fatores de exposição humana
a contaminantes químicos, fatores físicos e agentes patogênicos presentes no solo, no ar, na água de
consumo humano. No ano de 2016 foram realizadas 67 ações, correspondendo a um incremento de
15,5%, principalmente devido às ações do projeto de Vigilância da Saúde do Trabalhador e Saúde
Ambiental das populações expostas ao benzeno no Estado de Goiás, nos municípios de Anápolis e
Formosa e ainda atividades do programa VIGIDESASTRES no evento desportivo - Jogos Internacionais
de Futsal Universitário e no acontecimento cívico na passagem da Tocha Olímpica.
    Fiscalizações e Inspeções em Postos de Combustíveis a varejo e vizinhança em ações conjuntas com a
Coordenação de Vigilância da Saúde do Trabalhador em 04 municípios com CERESTs Regionais
instituídos, sendo eles: Anápolis, Formosa, Aparecida de Goiânia e Ceres;
   Ações de fiscalização e inspeção realizadas nos municipios de Anápolis e Formosa, alcançando 50% da
meta prevista, em função da dificuldade da conciliação de agendas, apoio logístico para transporte e
ocorrência de pleito municipal;
   Fiscalizações em Saúde do Trabalhador nos ambientes e processos de trabalho nos ramos produtivos:
Frigoríficos, Agências de Correios, Postos de Revenda de Combustíveis a Varejo, Fabricação de
Cimento, Fábrica de Alumínio, Indústria Têxtil, Construção Civil e Jateamento de Areia;
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   Fiscalizações e Monitoramento das Unidades Hemoterápicas, dos Serviços de Hemodiálise, da
qualidade dos aparelhos de mamografia, das comunidades terapêuticas, serviços de estética e instituições
de longa permanência para idosos;
   Fiscalizações de retorno em estabelecimentos assistenciais de saúde (hospitais, unidades básica de
saúde, laboratórios, consultórios odontológicos, clínicas de radiologia) com foco na segurança do
paciente, principalmente em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).
   Fiscalização e controle sanitário de 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 queixas técnicas a produtos e eventos adversos;
   Inspeções para Certificação em Boas Práticas de Fabricação para Indústrias Farmacêuticas no Estado;
   Desenvolvimento do Projeto de qualificação das envasadoras de água mineral do Estado de Goiás.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa conta com 176 apresentações farmacêuticas
disponíveis no estoque para atender 80 tipos de doenças.
Em relação aos processos judiciais e ao Termo de Cooperação Técnica, para a compra de medicamentos,
foram gastos, em 2016 aproximadamente R$ 50 milhões.

Repasse de recurso referente a contra partida estadual do programa Farmácia Básica e Insulino
dependente
As  Pessoa beneficiada com medicamentos da Farmácia Básica, ressaltamos que desde a publicação da
Portaria GM/MS nº1555/2013, o Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) abrange tanto
o financiamento para os medicamentos da farmácia básica quanto dos insumos para usuários insulino
dependente; o valor pactuado é de R$3,00 habitante/ano, e população de 6.193.783 habitantes.

OBS.: A falta de repasse de forma regular dificulta o planejamento das aquisições pelos gestores
municipais, e o acesso aos medicamentos da atenção básica pelos usuários do SUS, ocasionando aumento
por meio do sistema judiciário, gerando um descontrole no orçamento da saúde dos municípios e até
mesmo do Estado.
Pessoa Privada de Liberdade Atendida com Medicamento
Foram atendidas  9.294 pessoas privadas de liberdade.
A previsão de atendimento de 12.776 pessoas privadas de liberdade não foi atingida porque ainda existem
medicamentos pendentes para entrega, por parte dos distribuidores:

A distribuição de medicamentos de saúde mental foi realizada trimestralmente, atendeu 9 municípios
correspondendo a 20 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). A meta programada visava atender 22
CAPS, atendemos 90,9%  dessas unidades. Duas unidades não solicitaram medicamentos durante o ano
de 2016;

Municípios contemplados com medicamentos para programas estratégicos  por meio dos planos de
contingência. Com o incremento das ações de  combate a Dengue, Zica e Chikungunya no estado em
2016, foram distribuídos medicamentos pela SES, aos 192  municípios que durante o período endêmico
dessas doenças se revezaram em médio e alto risco de incidência. Foram distribuídos  R$ 632.080,11 em
medicamentos os quais: Cloreto de sódio 0,9% , Dipirona comprimido, injetável e gotas, Sais para
reidratação e antialérgicos;

A meta é distribuir medicamentos para infecções oportunistas, aos Serviços de
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Atendimento Especializado  SAE. No estado são 10 unidades implantadas, porém como o Hospital de
Doenças Tropicais é gerenciado por Organização Social, não há repasse dos medicamentos. Durante o
ano foram atendidas 9 unidades, correspondendo a 90%;

A distribuição de Fórmula infantil para crianças expostas aos vírus HIV e HTLV  atendeu mensalmente,
em média, 138 crianças, esse número representa 20% a mais do que a meta física planejada.

OBSERVAÇÕES

Devido a falta de uma serie histórica de alguns produtos, algumas metas previstas foram subestimadas  ou
superestimadas em 2016, e  serão revista para os próximos anos

2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2140 - VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE PREVENÇÃO E CONTROLE DE
DOENÇAS E AGRAVOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Força-tarefa Goiás contra o Aedes, desenvolvida pela SES-GO em parceria com o Corpo de Bombeiros,
prefeituras municipais e diversas entidades e instituições.
Redução em cerca de 20% o número de casos de dengue no Estado neste ano. Os registros da SES-GO
mostram que em 2015 foram notificados 185.300 casos e em 2016 foram 149.731casos. Os registros
também mostram que houve em 2016 uma redução de 33% na quantidade de casos graves e que o número
total de casos foi o menor nos últimos quatro anos.
Diminuição da quantidade de morte por dengue,  Em 2015, foram confirmados 101 óbitos por dengue.
Neste ano, até o momento, os exames confirmaram 32 mortes pela doença.
Avaliando as internações disponibilizadas até Outubro deste ano, houve uma redução de 17,38% em
relação às internações por causas externas do ano anterior. A vigilância tem atuado na qualificação de
profissionais dos municípios, tanto da área da saúde quanto da assistência social, conselhos tutelares,
segurança etc., no sentido de estimular a criação de núcleos de prevenção de violências domésticas,
promoção da saúde e cultura de paz visando à redução dos agravos à saúde provocados por causas
externas, mais especificamente agressões, tentativa de suicido e acidentes de trânsito. Importante ressaltar
que os dados são preliminares, com certeza as internações decorrentes de causas externas devem
aumentar até o fim 2016 e o percentual apresentado em relação ao ano anterior cairá significativamente
ou talvez nem apresente redução por causas externas.
   realização de 2 campanhas de vacinação Influenza (maio) e multivacinação (setembro);
   alcance de cobertura vacinal em todos os grupos prioritários para Campanha de Influenza (96,98%);
   foram aplicadas 177.140 doses de vacinas na Campanha de Atualização do Cartão de Vacinação da
Criança;
   implantação do SI-PNI online em 15 municípios pilotos;
   participação do Plano de Erradicação da Poliomielite: Estratégia Brasil com sucesso em todas as etapas;
   controle do número de casos de febre amarela, através da intensificação da vacinação nos municípios do
Estado de Goiás;
   foram realizadas 13 campanhas das áreas de doenças e agravos não transmissíveis e doenças
transmissíveis.
a cobertura vacinal de pentavalente é referente à comparação dos meses de janeiro a outubro de 2015 e
2016. O valor físico realizado de 2016 demonstrou uma queda de 17,46% em relação a 2015. Esta
situação pode estar relacionada a vários fatores como: população super ou subestimada, falta de busca
ativa, vacinação fora da faixa etária, não vacinação na zona rural e áreas de difícil acesso, falta de
integração com as Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários, dificuldade em utilizar o
Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI);
Para o ano 2016 não é possível o calculo devido ao banco de dados do SIM (Sistema de Informação de
Mortalidade) disponibiliza dados concluídos apenas para o ano de
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2014, para os anos de 2015 e 2016, são disponibilizados dados preliminares, sujeitos a alterações.
Considerando as informações preliminares o estado ampliou o percentual de Investigação de Óbito
Materno em 2014 de 98% para 100% em 2015. No indicador de Investigação de Óbito Infantil o
percentual pactuado é 70%, o estado de Goiás superou essa meta nos anos de 2014 e 2015.

Para o ano 2016 não é possível o calculo devido ao banco de dados do SIM (Sistema de Informação de
Mortalidade) fechado é somente do ano de 2014. O Cálculo foi realizado com dados de mortalidade do
SIM/ DATASUS do ano de 2014, que é a ultima base de dados fechada no sistema, utilizando como
calculo a redução de 2% ao ano, sobre os valores do ano anterior.  Ano 2013  Taxa: 306,85; Ano 2014
Taxa: 294,41; Ano 2015 Taxa: 288,52; Ano 2016  Taxa: 282,75; Ano 2017  Taxa: 277,09.
   Sensibilização e capacitação dos gestores e profissionais de saúde, para o enfrentamento e necessidade
de reestruturação das Redes de Atenção às Doenças e Agravos Não Transmissíveis, através da
Planificação (Mais Saúde para Goiás);
   Realização de ações de atendimento ao público com orientações para promoção de saúde;
   Capacitação dos ACS, para acompanhamento de gestantes com risco de Hipertensão e Diabetes,
visando reduzir a mortalidade materna e fetal;
   Elaboração das Linhas de Cuidado de Hipertensão, Diabetes, Obesidade e Câncer.
   Para análise deste produto foram selecionados os agravos prioritários Coqueluche e Doença
Meningocócica tipo C. Observa-se uma redução de 11% na incidência de casos confirmados de
coqueluche entre os anos de 2015 e 2016, acompanhando o perfil epidemiológico nacional do agravo,
conforme dados registrados no Sistema Nacional de Notificação de Agravo  SINAN. DOENÇA
MENINGOCÓCICA TIPO C: Observa-se redução nos casos de Doença Meningocócica tipo C de
33,33%, entre os anos de 2015 e 2016. A diminuição registrada coincide com a implantação da vacina
antimeningocócica soro grupo C, implantada no ano de 2010 na rede pública de saúde.
   Por meio de Edital de Seleção, 09 Organizações Não-Governamentais tiveram projetos de prevenção de
Infecções Sexualmente Transmissíveis  IST/Aids aprovados e foram beneficiadas com recursos
financeiros para sua execução;
   foi realizada 01 (uma) campanha publicitária de prevenção às Infecções Sexualmente Transmissíveis
IST/Aids, relativa ao Dia Mundial de Luta contra a Aids;
   foram realizadas 07 visitas de supervisão e monitoramento dos serviços de prevenção e controle de
IST/Aids, nos municípios de Jataí, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso, Iporá, Jussara e Itumbiara, que
gerou relatório com orientação para adequação dos serviços e das ações realizadas;
   aquisição e distribuição de insumos de prevenção às IST/Aids de responsabilidade do Estado
(preservativos e lubrificantes) e distribuição dos insumos repassados pelo Ministério da Saúde para os
municípios do Estado.

Redução da taxa de mortalidade infantil no Estado de 12,04 por cada grupo de 1 mil nascidos vivos, em
2015, para 11,85 por 1 mil nascidos vivos neste ano.

OBSERVAÇÕES

Devido a falta de uma serie histórica de alguns produtos, algumas metas previstas foram subestimadas  ou
superestimadas em 2016, e  serão revista para os próximos anos
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2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -
SSPAP

INSTITUCIONAL

JOSÉ ELITON DE FIGUERÊDO FILHO

1. Gestor

2. Visão Institucional

Formulação da política estadual de segurança pública, preservando a ordem pública e a incolumidade das
pessoas e do patrimônio, formulação e execução da política estadual de trânsito, das atividades de defesa
do meio ambiente e política estadual penitenciária e, por intermédio dos órgãos a ela subordinados,
atividades de identificação civil, de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares,
policiamento ostensivo e defesa civil e proteção contra incêndio e pânico.

2.1 Objetivo Institucional

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; e Lei 18.535/14.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária 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
no Estado de Goiás.
Dentro do Programa ocorreu, ainda, a consolidação das Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs)
e suas Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs) o que ocasionou a queda nas ocorrências de crimes
de alta prioridade em 25 das 36 AISPs.
No ano de 2016, as ações integradas resultaram na queda das ocorrências de homicídios em Goiás que
apresentou redução de 9,14%. Em Goiânia a queda foi de 22,26%, em Aparecida de Goiânia o recuo foi
de 14,8%, já no Entorno do Distrito Federal houve diminuição de 3,11% no comparativo entre os anos de
2015 e 2016.
Outros índices também apresentaram redução, como tentativa de homicídio que em Goiás reduziu em
26,17%, Goiânia 34,52%, Aparecida de Goiânia 26,92%, Anápolis 22,93% e no Entorno do DF 18,79%.
Os furtos a transeuntes caíram 14,87% no estado, 13,47% em Goiânia, 20,48% em Aparecida de Goiânia
e 33,11% em Anápolis. Os roubos em residências tiveram uma queda expressiva nos municípios de
Aparecida de Goiânia e Anápolis, 19,12% e 20,08%, respectivamente. Em Aparecida de Goiânia o furto a
residências teve redução de 15,35%.
Os dados são da Seção de Análise Criminal do Observatório de Segurança da Secretaria da Segurança
Pública e Administração Penitenciária, que realiza a aferição mensal dos indicadores de crimes de alta
prioridade e disponibilização do relatório de estatística ao público em geral, por meio do site da SSPAP,
pelo link estatísticas.
Pela Polícia Civil foram registrados 118.993 boletins de ocorrência, 210.501 registros de atendimento
integrado (implementado a partir de abril de 2016 em substituição ao boletim de ocorrência), 22.357
autos de prisão em flagrante e 7.043 boletins de ocorrência circunstanciado, além de 36.598 inquéritos
policiais remetidos ao Poder Judiciário. Foram realizadas diversas operações 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.
Dentre os resultados obtidos pela Polícia Civil em 2016, destacam-se os da Delegacia Estadual de
Investigações de Homicídios que elucidou 75% dos crimes, índice superior ao dos Estados Unidos da
América.  Em 2015 a resolutividade ficou em 45%, sendo

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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que, em 2016, 343 inquéritos concluídos foram remetidos ao Poder Judiciário, ou seja, 54,55% a mais que
2015 (222 processos).
A Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos também se destacou com a  apreensão de mais de 10
toneladas de drogas, cumprimento de 450 mandados de prisão, prisão em flagrante de 174 pessoas e
apreensão de 25 adolescentes, instaurando 137 inquéritos policiais.
Quanto ao Corpo de Bombeiros Militar, foram realizadas 115.874 ações entre resgates, busca e
salvamento, combate a incêndio e outros, além de 193.966 atendimentos na área técnica (inspeções e
análises).
Pelo bônus por apreensão de armas de fogo, pago aos agentes de segurança pública, que presta assistência
financeira, em caráter suplementar, às unidades da PM, PC, CBM e PTC, foram apreendidas 3.751 armas
o que gerou o pagamento total de R$ 750.200,00.
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, dos quais podemos destacar a Rede de Apoio à Segurança, Patrulha Maria da Penha, a Patrulha
Rural e a Operação Tolerância Zero, dentre tantos outros.
Quanto à produtividade da Polícia Militar destacou-se no ano de 2016 a detenção de 420 criminosos
ligados a roubos e furtos de carros; mais de 12 mil veículos roubados recuperados, sendo Goiás um dos
estados com maior índice de recuperação de veículos do país, entre 60% e 70%; 3.751 armas de fogo
apreendidas; 517.670 abordagens policiais realizadas; 35.388 ações de apoio a diferentes operações
desenvolvidas no âmbito das forças de segurança pública; 164.694 ações de averiguações de denúncias
feitas ao 190; 89.052 operações policiais com finalidades específicas; 526.831 ações de patrulhamento;
205.618 visitas comunitárias em ações preventivas, informando os telefones das viaturas de serviço em
cada bairro; 33 toneladas de drogas apreendidas; 1,7 mil traficantes presos; e mais de 4 mil foragidos
recapturados.
O Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar atua em 15 (quinze) diferentes Bases
Operacionais, distribuídas estrategicamente em diversas regiões goianas. Em 2016, foram criadas as
Bases de Uruaçu e Porangatu. Na região Sudoeste do Estado houve a reforma e ampliação da Base de
Cachoeira Alta, juntamente com a criação do Canil, que serão de grande importância no combate ao
narcotráfico interestadual e internacional.
Em questão de estatísticas, foram realizadas 50.028 abordagens, que resultaram na recuperação de 58
veículos e 33 foragidos recuperados recapturados e mais 13 toneladas de drogas apreendidas, dentre
outros.
O Grupamento Aéreo da PM, por seu turno, apreendeu mais de 10 toneladas de drogas diversas, o que
representa 1/3 dos entorpecentes apreendidos no total, no ano de 2016, pela Polícia Militar.
Dentre as ocorrências, destaca-se a maior apreensão de drogas feita pela Policia Militar de Goiás, no dia
02/12/2016 em abordagem a um caminhão com aproximadamente 10 toneladas de maconha, oriundas do
Paraguai e apreendidas na Capital Goiana.
Ainda na área de prevenção, a SSPAP 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)
e o Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM).
Em 2016, foram atendidas pelo Programa Escola Sem Drogas, 73.690 pessoas, contando com 106
municípios atendidos.
Já o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), coordenado pela PM,
formou 52.589 alunos, entre filhos e pais, atuando em mais de 851 escolas de 86 municípios. O programa
possuiu 81 instrutores.
O PROEBOM, por sua vez, é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e em 2016, formou
1.157 bombeiros mirins.
A Polícia Mirim, programa da Polícia Militar, formou 837 alunos em 8 CRPMs por meio da atuação de
14 instrutores. No total, 7.897 pessoas foram beneficiadas pelo programa que tem como lema: Preparando
hoje, o cidadão do amanhã.
Também foram investidos recursos materiais e humanos, bem assim na infraestrutura.
A SSPAP também captou recursos por meio de propostas de emendas parlamentares na ordem de R$ 6,6
milhões, assim como recebeu uma transferência de mais de R$ 44 milhões para o Sistema Prisional.
A Pasta também investiu no reaparelhamento das unidades com equipamentos,
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aquisição e locação de 2.257 veículos para as instituições que compõem o Sistema de Segurança Pública
e Administração Penitenciária, dentre outros.
A SSPAP 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. Em 2016, capacitou e treinou 31.798 servidores, sendo 12.427 em
cursos presenciais e 19.361 pelos Centros de Ensino a Distância (TELECENTROS).
A SAESP, em parceria com a Universidade Estadual de Goiás (UEG), criou o Curso de Pós-Graduação
em Ciências de Segurança Pública, com a finalidade de discutir a Segurança Pública e suas variáveis de
forma científica com a participação de 60 alunos.
Foi realizado o 3º Curso de Análise Criminal (CAC), que teve como foco qualificar policiais para funções
específicas no assessoramento de novas metodologias adotadas no programa Goiás Cidadão Seguro, no
Pacto Social Goiás Pela Vida e no Pacto Interestadual de Segurança Pública Integrada.
Na área de pessoal, estão em andamento concursos públicos para o provimento de 500 vagas para Polícia
Civil (280 para agentes e 220 para escrivães de polícia de terceira classe); 2.500 para a Polícia Militar,
sendo 2.420 para soldado de terceira classe e 80 para cadete; e 290 para o Corpo de Bombeiros Militar,
compreendendo 250 para soldados de terceira classe e 40 para cadetes
Além da abertura de novas vagas, foram convocados cinquenta por cento dos aprovados no concurso
público realizado em 2015, ou seja, mais de 200 profissionais que reforçaram o quadro da Polícia
Técnico-Científica do estado.
Em 2016, 3.939 policiais militares, 1.020 policiais civis e 254 bombeiros (praças e oficiais) foram
promovidos.
A SSPAP primou, em 2016, por 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, o
Programa Pacto Social Goiás Pela Vida e o Projeto SSP Com Você.
A principal finalidade do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual é o combate ao crime
organizado, especialmente na desarticulação de quadrilhas de tráfico de drogas e armas, roubos de
veículos e de cargas e assaltos a agências bancárias e explosão de caixas eletrônicos. Participam desse
Pacto os secretários de segurança pública dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rondônia, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Amazonas e do Distrito Federal, além de representantes
da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sendo o secretário da SSPAP/GO e vice-governador, José
Eliton, o presidente do Pacto.
O Programa Pacto Social Goiás Pela Vida objetiva cooperar esforços, projetos, ações e interesses de
todos os entes (municipal, estadual e federal), poderes (executivo, legislativo e judiciário) e a sociedade
civil na identificação e execução de ações transversais das causas que levam à criminalidade e à
violência. O foco inicial deste Programa são os 22 municípios de maior incidência criminal no estado, o
que representou 89% dos registros de crimes contra a vida e o patrimônio durante o ano de 2015.
Dentro do Programa, no ano de 2016, foram realizadas 18 edições da Conferência Municipal nos
municípios de Águas Lindas, Alexânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ociental, Cristalina,
Formosa, Goianésia, Goiânia (duas edições), Itumbiara, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde,
Senador Canedo, Santo Antônio do Descoberto e Trindade, o que resultou no recebimento de 887
formulários preenchidos com propostas para os Planos Municipais de Segurança Pública. Em 2017 serão
realizadas as demais Conferências Municipais e o Fórum Estadual de Segurança Pública.
O Programa SSP com Você tem como objetivo a aproximação da segurança pública com o cidadão,
ouvindo suas sugestões e pedidos. Durante quatro dias, a alta administração da SSPAP e das Forças de
Segurança (PM, CBM, PC) despacham do local de realização das ações. A primeira edição aconteceu na
região Noroeste de Goiânia e a segunda em Luziânia. A meta é realizar o evento nos 50 maiores
municípios goianos.

No planejamento estratégico adotado pela SSPAP em 2016, as forças de segurança do estado de Goiás
passaram a trabalhar de forma integrada, em patrulhamento, bloqueios e em operações específicas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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As novas estratégias resultaram em alta produtividade das polícias 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, roubos de veículos e desmanches.
Foram realizadas mais de 20 grandes operações com a participação integrada das forças de segurança
pública, o que resultou na diminuição dos principais índices de criminalidade no Estado de Goiás.
No ano de 2016, as ações integradas resultaram na queda das ocorrências de homicídios em Goiás que
apresentou redução de 9,14%. Em Goiânia a queda foi de 22,26%, em Aparecida de Goiânia o recuo foi
de 14,8%, já no Entorno do Distrito Federal houve diminuição de 3,11% no comparativo entre os anos de
2015 e 2016.
Em 2016 a SSPAP primou por 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, o
Programa Pacto Social Goiás Pela Vida e o Projeto SSP Com Você.
Foi adotada, também, uma política de valorização dos operadores de segurança pública com a promoção
de 3.939 policiais militares, 1.020 policiais civis e 254 bombeiros (praças e oficiais), assim como o
aumento salarial de 12,33%. Foi criada a Lei nº 19.326/2016 que institui defesa jurídica para policiais
onde todo policial que, no exercício de suas funções, tiver sua atuação questionada administrativamente
ou judicialmente terá direito a solicitar o ressarcimento dos gastos com a contratação de advogado para a
defesa técnica.
Ainda referente ao efetivo, foram abertos concursos públicos para o provimento de 500 vagas para Polícia
Civil (280 para agentes e 220 para escrivães de polícia de terceira classe); 2.500 para a Polícia Militar,
sendo 2.420 para soldado de terceira classe e 80 para cadete; e 290 para o Corpo de Bombeiros Militar,
compreendendo 250 para soldados de terceira classe e 40 para cadetes.
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. Em 2016
foram captados mais de R$ 6,6 milhões por meio de propostas de emendas parlamentares com o Governo
Federal, assim como recebido a transferência de recursos de mais de R$ 44 milhões do FUNPEN para o
Sistema Prisional.

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

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1029 - PROGRAMA ESTRUTURAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO
DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP
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 SSPAP, está em andamento a construção do Instituto
Médico Legal (IML) de Itumbiara (85% concluída), além de ter sido entregue o IML de Aparecida de
Goiânia e a reforma de uma unidade da Polícia Militar.
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.
Na área de pessoal, estão em andamento concursos públicos para o provimento de 500 vagas para Polícia
Civil (280 para agentes e 220 para escrivães de polícia de terceira classe); 2.500 para a Polícia Militar,
sendo 2.420 para soldado de terceira classe e 80 para cadete; e 290 para o Corpo de Bombeiros Militar,
compreendendo 250 para soldados de terceira classe e 40 para cadetes
Além da abertura de novas vagas, foram convocados 50% dos aprovados no concurso público realizado
em 2015, ou seja, mais de 200 profissionais que reforçaram o quadro da Polícia Técnico-Científica do
estado.
Em 2016, 3.939 policiais militares, 1.020 policiais civis e 254 bombeiros (praças e oficiais) foram
promovidos.
Na área de modernização tecnológica, a SSPAP lançou a Plataforma de Sistemas Integrados (PSI), que é
composta pelos programas Registro de Atendimento Integrado (RAI), Sistema Geográfico de Informação
(GisGestão), Mapeamento de Operações Policiais Integradas (MOPI), Mapeamento de Ações Sociais
Integradas (MASI) e o Aplicativo de Integração entre Polícia e Cidadão (I9X).
Os novos programas 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.
Na área de monitoramento remoto, a SSP conta com a central de videomonitoramento, com 265 câmeras
instaladas, sendo que em 2016 houve o acréscimo de 195 câmeras.
Também foi adquirida a solução Advanced Fire Information System (AFIS), para implantação do Sistema
de Identificação Civil e Criminal, bem como a otimização dos processos que envolvem o uso de
biometria no Estado de Goiás, pelo Programa Goiás Biométrico.
Essa ferramenta tecnológica tem a capacidade de instruir projetos de investigação de crimes ocorridos e
possibilita o rápido confronto de fragmentos de impressões digitais em locais de crimes com os arquivos
do Instituto de Identificação e agilizar a emissão da carteira de identidade, que passa de 15 para 3 dias
para solicitações realizadas na capital e de 30 dias para uma semana para no interior.

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
2905 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AÇÕES E OPERAÇÕES INTEGRADAS
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2141 - APARELHAMENTO, REAPARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO
ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.:

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.
Por meio desta ação foram locados imóveis e 2.191 veículos para utilização das unidades de segurança
pública, atividade fim e atividade meio e adquiridos 05 camionetes e 04 lanchas para a Polícia Militar, 12
veículos para o Corpo de Bombeiros Militar, disponibilizando o total de 2.212 veículos. Foram  realizadas
também
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aquisições importantes, como é o caso de computadores para a Polícia Militar, aparelhos de GPS para o
Comando de Policiamento Ambiental e para unidades da Polícia Civil, projetores de mesa, além de ter
sido firmado comodato do equipamento Evidennce Investigator Immunoassay System (Analisador
Thermoshaker) e seus acessórios, que permitirá, por ocasião da realização de exames periciais, a
identificação de substâncias entopercentes e medicamentos no sangue e urina.
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2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2373 - APARELHAMENTO/REAPARELHAMENTO/ESTRUTURAÇÃO ADM. E
OPER. DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA (EMENDA SANCIONADA)

U.O.:

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.
Por meio desta ação foram locados imóveis e 2.212 veículos para utilização das unidades de segurança
pública, atividade fim e atividade meio e realizadas aquisições importantes, como é o caso de
computadores para a Polícia Militar, aparelhos de GPS para o Comando de Policiamento Ambiental e
para unidades da Polícia Civil, 05 camionetes e 04 lanchas para a Polícia Militar, 12 veículos para o
Corpo de Bombeiros Militar, projetores de mesa, além de ter sido firmado comodato do equipamento
Evidennce Investigator Immunoassay System (Analisador Thermoshaker) e seus acessórios, que
permitirá, por ocasião da realização de exames periciais, a identificação de substâncias entopercentes e
medicamentos no sangue e urina.

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 3046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE
SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.:

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.
Está em andamento a construção do Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara com 85% da obra
concluída com previsão de conclusão em janeiro de 2017, além de ter sido entregue o IML de Aparecida
de Goiânia, em novembro de 2016. Nessa ação também ocorreu a reforma de uma unidade da Polícia
Militar.
Pelo Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD/4001-Programa de Apoio
Administrativo), foi realizada a melhoria da estrutura física da Polícia Civil com a reforma dos 1º, 5º, 21º
e 24º Distritos Policiais de Goiânia, das Delegacias de Polícia de Luziânia, Planaltina, Cristalina,
Goiatuba, 2º Distrito Policial de Catalão e da Delegacia do Idoso de Goiânia e, ainda, reforma da 5ª
Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Goiatuba e do 24º Batalhão da Polícia
Militar, localizado em Posse.
Quanto aos Centros Integrados de Inteligência, Comando e Controle, atualmente existem 3 unidades,
sendo uma em Goiânia, uma em Formosa e a última, em Luziânia. Os CIICCs foram instalados em locais
já existentes, que foram adaptados para tal fim.
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2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2142 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIO ÀS AÇÕES DE
SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Com o objetivo de utilizar a tecnologia da informação e a comunicação para auxílio às
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decisões estratégicas e à execução operacional das Instituições de Segurança Pública e Administração
Penitenciária, em 2016, foi lançada a Plataforma de Sistemas Integrados (PSI), que é composta de
programas e aplicativos que modernizam ainda mais a rede de segurança do Estado por meio de soluções
tecnológicas e investimentos em inteligência.
Nessa plataforma estão inseridos vários sistemas, tal qual o Sistema Geográfico de Informação
(GisGestão), que disponibilizará em tempo real todas as análises dos crimes considerados de alta
prioridade e os convertidos em metas de redução pela SSPAP, para a elaboração das estratégias policiais
e planejamento de emprego operacional e investigativo. Já o Mapeamento de Operações Policiais
Integradas (MOPI) será responsável pelo planejamento e monitoramento de todas as ações e/ou operações
integradas dentro das 36 Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs) do Estado de Goiás. Seu
objetivo é otimizar todas as estratégias para que sejam atingidas as metas de redução de criminalidade e
aumento de proatividade das forças policiais.
O Registro de Atendimento Integrado (RAI) reúne, no mesmo local, registros de atendimentos e
ocorrências fornecendo um retrato instantâneo de todos os crimes praticados em Goiás, ao passo que o
Mapeamento de Ações Sociais Integradas (Masi) é um sistema que objetiva a pacificação por meio da
redução de crimes contra pessoas e ao patrimônio, bem como a inibição ao tráfico de drogas. Com ele,
ações transversais são planejadas, controladas e executadas pelo programa, criando uma rede ativa entre
Estado, Municípios, União, setor público-privado, sociedade organizada e organismos internacionais.
A integração entre a polícia e o cidadão é realizada, principalmente, pelo aplicativo I9X, onde o usuário
pode abrir ocorrências de roubo, homicídio, incêndio, agressão, acidente pessoal, atitude suspeita,
violência doméstica, acidente com vítima e outros, inclusive com envio de fotos, vídeos e mensagens de
voz. Por ele, também é possível acompanhar o deslocamento de viaturas. O cidadão pode conversar com
o atendente via chat e fazer, inclusive, novas denúncias.
Ainda na área de tecnologia da informação, as estatísticas da criminalidade recebidas e validadas pelo
Observatório de Segurança Pública e auditados pela Comissão de Instituição do Registro de Atendimento
Integrado (CI-RAI), passaram a ser disponibilizados no site da Secretaria de Segurança Pública e
Administração Penitenciária com maior transparência e confiabilidade.
Por meio desta Ação, também foi adquirida a solução Advanced Fire Information System (AFIS), para
implantação do Sistema de Identificação Civil e Criminal, bem como a otimização dos processos que
envolvem o uso
de biometria no Estado de Goiás, pelo Programa Goiás Biométrico.
Essa ferramenta tecnológica tem a capacidade, por meio do banco de dados, de instruir projetos de
investigação de crimes ocorridos e possibilita o rápido confronto de fragmentos de impressões digitais em
locais de crimes com os arquivos do Instituto de Identificação.
O programa é considerado o que há de mais moderno no Brasil. A identificação por biometria dá aos
delegados de polícia mais agilidade e segurança em suas investigações e, aos juízes, uma prova inconteste
quanto à identificação. Com a implantação do novo sistema, o prazo para emissão da carteira de
identidade passa de quinze para três dias para solicitações realizadas na capital e de trinta dias para uma
semana no interior.
Foram adquiridos também diversos materiais de informática, renovados serviços de hardware e de
atualização de software, além de licenças de software para atualização das soluções de informática e
sistemas da SSPAP, dentre outros.
Foi realizada a manutenção dos sistemas de segurança pública, pelo sistema ORACLE e do sistema de
videomonitoramento urbano e adquiridos equipamentos de informática, destinados à própria Secretaria da
Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), a Polícia Civil (PC) e a Polícia Militar (PM).
Na área de monitoramento remoto, a SSP conta com a central de videomonitoramento, com 265 câmeras
instaladas, sendo que em 2016 houve o acréscimo de 195 câmeras
Todas as câmeras têm alta resolução de imagem (Full HD), cobrem um ângulo de 360 graus e são ligadas
por fibra ótica à central de monitoramento. Além disso, podem aproximar a imagem em até 20 vezes, de
acordo com a necessidade dos operadores do sistema, que são da Polícia Militar e têm estações de
trabalho individuais.
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2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2143 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DE
SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Essa ação objetiva qualificar os profissionais dos diversos órgãos de segurança pública
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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) capacitou e treinou 31.788
servidores, sendo 12.427 em cursos presenciais e 19.361 pelos Centros de Ensino a Distância
(TELECENTROS).
Neste ano, a Superintendência da Academia Estadual de Segurança Pública (SAESP), em parceria com a
Universidade Estadual de Goiás (UEG), criou o Curso de Pós-Graduação em Ciências de Segurança
Pública, com a finalidade de discutir a Segurança Pública e suas variáveis de forma científica.
O curso conta com 60 alunos matriculados, dos quais 22 são operadores de segurança pública, além de
profissionais liberais, professores mestres e doutores de diversas instituições de ensino superior de Goiás.
A Carga horária é de 420 horas. Ao final, será editada uma revista com as publicações dos artigos
elaborados pelos alunos do Curso, bem como disponibilizadas as atividades e produções científicas do
curso em página da internet (http://www.ciespgo.com.br/Page7.html).
De 04/10/2016 a 07/11/2016, foi realizado o 3º Curso de Análise Criminal (CAC), que teve como foco
qualificar policiais para funções específicas no assessoramento de novas metodologias adotadas no
programa Goiás Cidadão Seguro, no Pacto Social Goiás Pela Vida e no Pacto Interestadual de Segurança
Pública Integrada.
A formação teve duração de 30 dias e contou com uma grade curricular de 16 disciplinas específicas,
estágio operacional e ciclo de palestras, totalizando 210 horas de aulas. A formação contou com alunos da
SSPAP, Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO),
Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (SEAP), Ministério Público de Goiás
(MPGO), DETRAN/GO, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM), totalizando 58 formados.
Além disso, no âmbito da SSPAP existe a Escola Superior de Polícia Civil, com a estrutura
profissionalizante policial mais completa e moderna do país, conforme avaliação do Ministério da Justiça.
Para exemplificar, a Escola Superior de Polícia Civil possui matriz curricular de mais 200 disciplinas
exclusivas para o ensino policial, em muito superior à Matriz Curricular Nacional, que trata da formação
de policiais civis no Brasil, que conta com 73 disciplinas, o que mostra a excelência do ensino policial em
Goiás.
Na área de pessoal, estão em andamento concursos públicos para o provimento de 500 vagas para Polícia
Civil (280 para agentes e 220 para escrivães de polícia de terceira classe); 2.500 para a Polícia Militar,
sendo 2.420 para soldado de terceira classe e 80 para cadete; e 290 para o Corpo de Bombeiros Militar,
compreendendo 250 para soldados de terceira classe e 40 para cadetes
Além da abertura de novas vagas, foram convocados cinquenta por cento dos aprovados no concurso
público realizado em 2015, ou seja, mais de 200 profissionais que reforçaram o quadro da Polícia
Técnico-Científica do estado.
Em 2016, 3.939 policiais militares, 1.020 policiais civis e 254 bombeiros (praças e oficiais) foram
promovidos.
O bônus por apreensão de armas de fogo tem o objetivo de estimular o agente da lei em sua atuação. Por
cada arma apreendida é pago R$ 200,00 ao policial. A gratificação pode ser paga a policiais militares,
policiais civis, bombeiros e membros da Polícia Técnico-Científica. Em 2016, foram apreendidas 3.751
armas, resultando no pagamento de R$ 750.200,00. A retirada dessas armas das ruas impacta
positivamente na redução dos índices de criminalidade, principalmente, no de homicídios.
Por meio desta ação foram adquiridos equipamentos diversos de informática.
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PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP
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.
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A SSPAP 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 SSPAP, as forças de segurança do estado de Goiás passaram a
trabalhar de forma integrada, 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
9,14%, assim como em algumas regiões, das quais se destacam Goiânia (- 22,26%), Aparecida de Goiânia
(- 14,8%) e o Entorno do Distrito Federal (- 3,11%), no comparativo entre os anos de 2015 e 2016. Outros
índices também apresentaram queda, como pormenorizado nas ações.
Outro importante resultado alcançado foi a resolução, pela Polícia Civil, de 75% dos casos de homicídios
registrados em 2016, culminando com a prisão de 426 pessoas, dentre elas mais de 200 traficantes.
Quanto ao combate ao tráfico de drogas, merece destaque as ações do COD e do GRAer da PM, que
juntos apreenderam quase 24 toneladas de drogas diversas, do total de 33 toneladas aprendidas pela
Polícia Militar no ano de 2016.
Merecem destaque, ainda, a implementação do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual, o
Programa Pacto Social Goiás Pela Vida e o Projeto SSP Com Você, cujos resultados constam da
descrição das 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 pela Rede de Apoio à Segurança (RAS)
da Polícia Militar, que é um programa de policiamento comunitário que visa qualificar e orientar grupos,
dentre os diversos seguimentos da sociedade goiana, para interagirem com a segurança pública e atuarem
como atores propositivos da prevenção e da preservação da ordem pública.
Na área de inteligência e análise criminal, foram criados núcleos de acompanhamento e monitoramento
de redes sociais com foco específico em questões de inteligência estratégica, voltados para a área de
segurança pública e elaborados vários relatórios de inteligência estratégica e levantamentos diversos, que
visam subsidiar a tomada de decisão superior.

2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2146 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À
CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta Ação visa fortalecer as ações de prevenção à criminalidade e à violência. Além disso, busca avançar
na integração de ações para redução dos índices de criminalidade por meio da ampliação dos Centros
Integrados de Inteligência, Comando e Controle, do fortalecimento das Regiões e Áreas Integradas de
Segurança Pública, do fortalecimento do Comando de Operações de Divisas - COD e da implantação de
ações conjuntas de combate à violência e à criminalidade.
Para auxiliar no alcance das metas desta ação, ocorreu a reestruturação da SSPAP, com a criação da
Superintendência Executiva de Ações e Operações Integradas que contempla em sua estrutura a
Superintendência de Gestão do Pacto Social e a Superintendência de Gestão do Subsistema Integrado de
Comando e Controle, o que representou o fortalecimento das ações integradas tanto preventivas quanto
repressivas, assim como do Centro Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC), unidade que
aglutina diversos órgãos tanto da esfera estadual, quanto municipal, imprimiu melhoria no atendimento ao
cliente-cidadão, seja em ocorrências de natureza policial ou de emergências.
Em 2016, a SSPAP primou por 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.
No planejamento estratégico adotado pela SSPAP desde 25 de fevereiro de 2016, as
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forças de segurança do estado de Goiás passaram a trabalhar de forma integrada, em patrulhamento,
bloqueios e em operações específicas. Esse trabalho foi o passo inicial para o grande processo de
integração das polícias goianas com outras instituições, entre elas a Polícia Federal e as polícias de
estados vizinhos.
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, explosões de caixas eletrônicos, roubos de veículos e
desmanches.

PRODUTIVIDADE

No quesito produtividade, destaca-se pela Polícia Militar: a detenção de 420 criminosos ligados a roubos
e furtos de carros; mais de 12 mil veículos roubados recuperados, sendo Goiás um dos estados com maior
índice de recuperação de veículos do país, entre 60% e 70%; 3.751 armas de fogo apreendidas; 517.670
abordagens policiais realizadas; 35.388 ações de apoio a diferentes operações desenvolvidas no âmbito
das forças de segurança pública; 164.694 ações de averiguações de denúncias feitas ao 190; 89.052
operações policiais com finalidades específicas; 526.831 ações de patrulhamento; 205.618 visitas
comunitárias em ações preventivas, informando os telefones das viaturas de serviço em cada bairro; 33
toneladas de drogas apreendidas; 1,7 mil traficantes presos; e mais de 4 mil foragidos recapturados.
Quanto ao combate ao tráfico de drogas, merece destaque as ações do Comando de Operações de Divisa
(COD) e do Grupamento Aéreo da PM (GRAer), que juntos apreenderam quase 24 toneladas de drogas
diversas, do total de 33 toneladas aprendidas pela Polícia Militar no ano de 2016.
No ano de 2016, as ações integradas resultaram na queda das ocorrências de homicídios em Goiás que
apresentou redução de 9,14%. Em Goiânia a queda foi de 22,26%, em Aparecida de Goiânia o recuo foi
de 14,8%, já no Entorno do Distrito Federal houve diminuição de 3,11% no comparativo entre os anos de
2015 e 2016.
Outros índices também apresentaram redução, como tentativa de homicídio que em Goiás reduziu em
26,17%, Goiânia 34,52%, Aparecida de Goiânia 26,92%, Anápolis 22,93% e no Entorno do DF 18,79%.
Os furtos a transeuntes caíram 14,87% no estado, 13,47% em Goiânia, 20,48% em Aparecida de Goiânia
e 33,11% em Anápolis. Os roubos em residências tiveram uma queda expressiva nos municípios de
Aparecida de Goiânia e Anápolis, 19,12% e 20,08%, respectivamente. Em Aparecida de Goiânia o furto a
residências teve redução de 15,35%.
As Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), implantadas pela SSPAP, são regiões de
funcionamento das Polícias Militar e Civil com o objetivo de intensificar a
integração das forças policiais e discutir diretrizes e propostas de aperfeiçoamento da atuação com base
nas denominadas manchas criminais. Considerando os índices de
criminalidade e especificidades de cada Região, foram estabelecidas metas e passou-se a monitorar os
resultados. No total são 17 RISPs constituídas por 36 Áreas Integradas
de Segurança Pública (AISPs).
No ano de 2016, as ações integradas resultaram na queda na ocorrência de crimes de alta prioridade em
25 das 36 AISPs.
Os dados são da Seção de Análise Criminal do Observatório de Segurança, que realiza a aferição mensal
dos indicadores de crimes de alta prioridade e disponibilização do relatório estatístico ao público em
geral, por meio do site da SSPAP.
Pela Polícia Civil foram registrados 118.993 boletins de ocorrência, 210.501 registros de atendimento
integrado (implementado a partir de abril de 2016 em substituição ao boletim de ocorrência), 22.357
autos de prisão em flagrante e 7.043 boletins de ocorrência circunstanciados, além de 36.598 inquéritos
policiais remetidos ao Poder Judiciário. Foram realizadas diversas operações 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.
Destaca-se que 75% dos casos de homicídios registrados em 2016 foram solucionados, índice superior ao
alcançado pelos Estados Unidos da América, culminando com a prisão de 426 pessoas, dentre elas mais
de 200 traficantes.
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Quanto ao Corpo de Bombeiros Militar, foram realizadas 115.874 ações entre resgates, busca e
salvamento, combate a incêndio e outros, além de 193.966 atendimentos na área técnica (inspeções e
análises).

COMANDO DE OPERAÇÕES DE DIVISAS (COD)
O Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar, em atividade há 4 anos, conta hoje com
efetivo de 126 policiais militares, atuando em 15 (quinze) diferentes Bases Operacionais, distribuídas
estrategicamente em diversas regiões goianas.
No ano corrente, foram criadas as Bases de Uruaçu e Porangatu, incisivas no combate à modalidade
criminosa do novo cangaço, onde foram recuperados mais de R$ 500.000,00 roubados de instituições
financeiras.
Na região Sudoeste do Estado houve a reforma e ampliação da Base de Cachoeira Alta, juntamente com a
criação do Canil, que serão de grande importância no combate ao narcotráfico interestadual e
internacional.
Em questão de estatísticas, foram realizadas 50.028 abordagens, que resultaram na recuperação de 58
veículos e 33 foragidos recapturados e mais 13 toneladas de drogas apreendidas, dentre outros.
Dentre as ocorrências, destaca-se a maior apreensão de drogas feita pela Policia Militar de Goiás, no dia
02/12/2016 em abordagem a um caminhão com aproximadamente 10 toneladas de maconha, oriundas do
Paraguai e apreendidas na Capital Goiana.

AÇÕES INTEGRADAS
Outros importantes exemplos de ações integradas são o Pacto Integrador de Segurança Pública
Interestadual, o Programa Pacto Social Goiás Pela Vida e o Projeto SSP Com Você.
PACTO INTEGRADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA INTERESTADUAL
A principal finalidade do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual é o combate ao crime
organizado, especialmente na desarticulação de quadrilhas de tráfico de drogas e armas, roubos de
veículos e de cargas e assaltos a agências bancárias e explosão de caixas eletrônicos. Participam desse
Pacto os secretários de segurança pública dos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rondônia, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Amazonas e do Distrito Federal, além de representantes
da Secretaria Nacional de Segurança Pública, sendo o secretário da SSPAP/GO e vice-governador, José
Eliton, o presidente do Pacto.
Dentre as realizações dessa junção de esforços, que já teve 4 edições, estão a elaboração de um plano de
atuação conjunta, com prazo de execução de 48 meses, cuja meta é realizar esforços conjuntos em
operações policiais e cruzamento de dados dos serviços de inteligência, esforços no sentido de viabilizar,
em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, condições de desenvolver ações efetivas de
combate ao tráfico internacional de drogas e armas por meio do fechamento estratégico das fronteiras,
além da articulação para promover mudanças na legislação penal brasileira e criar o Ministério da
Segurança Pública.
PROGRAMA PACTO SOCIAL GOIÁS PELA VIDA
O Programa Pacto Social Goiás Pela Vida objetiva cooperar esforços, projetos, ações e interesses de
todos os entes (municipal, estadual e federal), poderes (executivo, legislativo e judiciário) e a sociedade
civil na identificação e execução de ações transversais das causas que levam à criminalidade e à
violência. Dessa forma, desenvolver ações na prevenção e diminuição das vulnerabilidades sociais e
ambientais que propiciam e estimulam o cometimento de crimes.
O foco inicial deste Programa são os 22 municípios de maior incidência criminal no estado, o que
representou 89% dos registros de crimes contra a vida e o patrimônio durante o ano de 2015. No ano de
2016, foram realizadas 18 edições da Conferência Municipal nos municípios de Águas Lindas, Alexânia,
Anápolis, Aparecida de Goiânia, Cidade Ociental, Cristalina, Formosa, Goianésia, Goiânia (duas
edições), Itumbiara, Luziânia, Novo Gama, Planaltina, Rio Verde, Senador Canedo, Santo Antônio do
Descoberto e Trindade, o que resultou no recebimento de 887 formulários preenchidos com propostas
para os Planos Municipais de Segurança Pública.
Buscando a continuidade da implantação e execução do Programa está definida para os primeiros meses
do ano de 2017 a conclusão das Conferências Municipais (Caldas Novas, Quirinópolis, Jataí, Catalão e
Valparaíso), as reuniões com os órgãos estaduais para programação de um calendário de ação e
participação no Pacto Social, a finalização dos Planos Municipais de Segurança Pública, a realização do
Fórum
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Estadual de Segurança Pública, e o início de execução do monitoramento com a realização da primeira
reunião de monitoramento pelo Comitê de Gestão e Governança.
PROGRAMA SSP COM VOCÊ
O Programa SSP com Você tem como objetivo a aproximação da segurança pública com o cidadão,
ouvindo suas sugestões e pedidos. Durante quatro dias, a alta administração da SSPAP e das Forças de
Segurança (PM, CBM, PC) despacham do local de realização das ações. A primeira edição aconteceu na
região Noroeste de Goiânia e a segunda em Luziânia. O objetivo é percorrer os 50 maiores municípios do
estado, bem como todas as regiões da capital, com o intuito de conscientizar o cidadão da importância de
cada um no combate à criminalidade.
Cada edição tem a duração de quatro dias e leva aos cidadãos serviços como reforço no policiamento pela
Polícia Militar e suas unidades especializadas, assim como apresentação de palestras pelo PROERD e
Batalhão Ambiental; emissão de carteira de identidade, projetos Escola sem Drogas e Investigador Mirim,
força-tarefa nas delegacias da área para agilizar investigações, além de operações policiais das unidades
especializadas da Polícia Civil; atendimento aos consumidores pelo PROCON; oficinas práticas de
primeiros socorros, exposição de materiais operacionais e prevenção de acidentes domésticos, pelo Corpo
de Bombeiros Militar; exposição de atividades laborais dos presos e de produtos do Projeto Tecendo a
Liberdade, pela Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (SEAP); simulação de um
local de crime, com orientações sobre isolamento e preservação da cena do delito, distribuição de
cartilhas sobre o tema e palestras pela Superintendência da Polícia Técnico-Científica (SPTC); além dos
principais serviços do Vapt-Vupt.
CURSO DE FORMAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL
A SSSPAP, em parceria com os municípios e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
Goiás (IFG), formou 422 guardas civis municipais, nas cidades de Novo Gama, Cristalina, Luziânia,
Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas.
O objetivo do curso de formação inicial é qualificar o profissional da Guarda Civil Municipal como
agente de cidadania e construir sua identidade como educador, mediador e agente de prevenção,
utilizando o diálogo como importante instrumento para mediar conflitos e tomar decisões, motivando-o a
adotar no dia a dia, atitudes de justiça, cooperação interna com outros órgãos parceiros e respeito à lei,
valorizando a diversidade que caracteriza a sociedade brasileira, auxiliando nas ações de prevenção e
combate à criminalidade e à violência realizadas pela SSPAP.
GABINETE DE GESTÃO INTEGRADA MUNICIPAL
A SSPAP fomenta a implantação e implementação de Gabinetes de Gestão Integrada Municipais
(GGIMs), que tem como objetivo articular as três esferas de governo e as diferentes forças de segurança
pública, propondo ações integradas e promovendo o intercâmbio de informações e experiências,
alimentando o sistema de planejamento e de políticas municipais preventivas de segurança pública. Em
2016, foram criados e retomados GGIMs em todos os municípios do Entorno do DF.

PROGRAMAS DE PREVENÇÃO
O programa também 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.
Em 2016, foram atendidas pelo Programa Escola Sem Drogas, por meio de palestras educativas realizadas
em escolas públicas e privadas, universidades, empresas e entidades religiosas, orientando sobre técnicas
de resistência e prevenção às drogas 73.690 pessoas, contando com 106 municípios atendidos.
Já o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), coordenado pela PM,
trabalha a prevenção ao uso e ao abuso de drogas com crianças de 9 a 12 anos do ensino fundamental. Em
2016, o PROERD formou 52.589 alunos, entre filhos e pais, atuando em mais de 851 escolas de 86
municípios. O programa possuiu 81 instrutores.
O PROEBOM, por sua vez, é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e tem como objetivo
contribuir na formação das crianças e adolescentes utilizando como
referência valores de cidadania e civismo, como: ética, respeito à pluralidade cultural, valorização e
preservação do meio ambiente, compromisso com as ações básicas de
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saúde, orientação sexual e inserção do aluno no mundo globalizado de forma consciente e crítico-
transformadora. Em 2016, foram formados 1.157 bombeiros mirins.
A Polícia Mirim, programa da Polícia Militar, tem como objetivo preparar, condicionar, conscientizar,
promover a prevenção ao uso de drogas, práticas delituosas, como a inserção social de crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade, eliminar fatores de risco e criar fatores de proteção com
qualidade e inovação, satisfazendo as famílias, comunidade escolar e sociedade. Em 2016, foram 8
CRPMs envolvidos, formando 837 alunos por meio da atuação de 14 instrutores. No total, 7.897 pessoas
foram beneficiadas pelo programa que tem como lema: Preparando hoje, o cidadão do amanhã.
Com vistas a promover a prevenção, a Polícia Militar tem como filosofia e estratégia organizacional o
conceito de Polícia Comunitária, que se baseia na premissa de que a polícia e a comunidade devem
trabalhar juntas, formando um vínculo de segurança, para identificar, priorizar e resolver problemas
contemporâneos, diminuindo os conflitos. Em 2016, foram realizadas 205.618 visitas comunitárias.
Esse trabalho, com aplicação da filosofia de polícia comunitária, também é desenvolvido na zona rural,
por meio do patrulhamento rural, promovendo maior tranquilidade e segurança aos ali residentes.
Outro importante reforço no trabalho de prevenção é promovido pela Rede de Apoio à Segurança (RAS)
da Polícia Militar, que é um programa de policiamento comunitário que visa qualificar e orientar grupos,
dentre os diversos seguimentos da sociedade goiana, para interagirem com a segurança pública e atuarem
como atores propositivos da prevenção e da preservação da ordem pública. Tem por finalidade
conscientizar a população a discutir a criminalidade de forma proativa, reafirmando a responsabilidade de
todos, conforme os preceitos constitucionais. Em 2016, a RAS atendeu 7.458 pessoas, por meio de 6
Comandos Regionais de Polícia Militar (CRPMs).
É de relevância, ainda, o projeto Guardião Ambiental Mirim, implantado pelo Comando de Policiamento
Ambiental/1 BPMA/NEA, que em 2016 formou 224 alunos, em Abadia de Goiás, São Simão, Caldas
Novas, Alto Paraíso e Trindade.
BÔNUS DE APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO
Em 2014, foi implantado o bônus por apreensão de armas de fogo, no qual por cada arma apreendida é
pago R$ 200,00 ao policial. A gratificação pode ser paga a policiais militares, policiais civis, bombeiros e
membros da Polícia Técnico-Científica. O objetivo é estimular o agente da lei em sua atuação. Em 2016,
foram apreendidas 3.751 armas, resultando no pagamento de R$ 750.200,00. A retirada dessas armas das
ruas impacta positivamente na redução dos índices de criminalidade, principalmente, no de homicídios.
CONSEGs
Outro instrumento de integração com a sociedade são os Conselhos Comunitários de Segurança
(CONSEGs). Atualmente estão em funcionamento 333 em todo o Estado. Em 2016, a Gerência dos
CONSEGs participou de reuniões, eventos comunitários e outras ações visando o seu fortalecimento, em
diversos municípios do Estado.
Pelos CONSEGs foram desenvolvidos projetos que são realizados a partir da perspectiva de mudança de
paradigmas do Programa Goiás com Vida, com foco na Segurança Cidadã, por meio de políticas
multissetoriais, desenvolvidas no âmbito local, tais como a Vizinhança Solidária e Comércio Seguro, que
são projetos de prevenção situacional, que, por meio da aproximação de vizinhos e comerciantes,
respectivamente, facilita as ações policiais por meio da mudança de comportamento e denúncias de
atitudes suspeitas via grupos de whatsapp, em que o cidadão/morador e comerciantes deixam de ser
vítima fácil para se tornarem fiscais de segurança, no intuito de contribuir na redução dos índices de
criminalidade na sua região, em especial de roubos a residências e a comércios, além de melhorar a
sensação de segurança na Comunidade.
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
A Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que conta atualmente com vinte e uma 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, foi realizado em 2016, em todo o Estado, um total de:
9.843 atendimentos em locais de crimes de naturezas diversas (atendimento externo - Perícias Externas) e
expedição de 6.423 laudos periciais conclusos de naturezas diversas. Os Núcleos Regionais foram
responsáveis pela realização de 6.224 atendimentos externos e pela expedição de 4.646 laudos conclusos
de naturezas
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diversas. Já o IC de Goiânia foi responsável pelo atendimento de 3.619 atendimentos externos e pela
expedição de 1.777 laudos conclusos de naturezas diversas.
Nos diversos laboratórios do IC de Goiânia e dos NRPTCs (perícias internas) foi realizado um total de
43.977 atendimentos laboratoriais (atendimento interno) e expedidos 45.906 laudos conclusos de
naturezas diversas.  No que tange à área de Perícias Internas (Laboratoriais) os Núcleos Regionais foram,
ainda, responsáveis pela realização de 12.061 atendimentos laboratoriais e pela expedição de 8.561 laudos
conclusos de naturezas diversas. O IC de Goiânia foi responsável pelo atendimento de 31.916 nesta área
de Perícias Internas (Laboratoriais) e pela expedição de 37.645 laudos conclusos de naturezas diversas
neste segmento.
Foram realizados, ainda, em 2016, 221.554 fotografias de evidências, locais de crime, de corpos e de
necropsia, dentre outros.
Pelo serviço de Medicina Legal, foi realizado, em 2016, em todo o Estado, um total de 55.866
atendimentos em vivos e mortos, dos quais 49.267 foram atendimentos em vivos e 6.599 em mortos. Os
IMLs da capital e dos NRPTCs, expediram 48.604 laudos periciais conclusos, sendo 5.262 realizados em
mortos e 43.342 realizados em vivos e de naturezas diversas.
Os Núcleos Regionais foram responsáveis pelo atendimento de 20.975 atendimentos em vivos e pela
expedição de 17.345 laudos conclusos realizados em vivos e de naturezas diversas. Já o IML de Goiânia
foi responsável pelo atendimento de 28.292 atendimentos em vivos e pela expedição de 25.997 laudos
conclusos realizados em vivos e de naturezas diversas.
Em relação aos exames em mortos, os IMLs da SPTC realizaram em todo o Estado de Goiás um total de
6.599 necropsias e expediram 5.262 laudos conclusos. Deste total, os Núcleos foram responsáveis pela
expedição de 2.687. O IML de Goiânia, por sua vez, expediu 2.575 laudos.
Além das estatísticas acima, o IML produziu 90 laudos de avaliação psicológica e 61 pareceres médico-
legais de alta complexidade.
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 2016, a Ouvidoria-Geral da SSP recebeu 1.564 comunicações entre elogios, sugestões, denúncias,
reclamações, solicitações e informações, inclusive requerimentos relativos à Lei de Acesso à Informação,
no total de 290.
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 à estatística de procedimentos correicionais, no ano de 2016, na Corregedoria-Geral foram
realizados 248 procedimentos entre sindicâncias, processos administrativos disciplinares, apurações
diversas, dentre outros.
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2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA
2950 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2147 - FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE
INTELIGÊNCIA E ANÁLISE CRIMINAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Ação tem como objetivo estruturar as áreas de Inteligência e Análise Criminal
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visando o fornecimento de informações para tomada de decisões estratégicas, bem como auxílio às ações
operacionais de combate ao crime e à violência.
Na área de inteligência e análise criminal, foram criados núcleos de acompanhamento e monitoramento
de redes sociais com foco específico em questões de inteligência estratégica, voltados para a área de
segurança pública e elaborados estudos, relatórios de inteligência estratégica e levantamentos diversos,
que visam subsidiar a tomada de decisão superior.
Ocorreu, ainda, a reestruturação da SSPAP, com a criação da Superintendência Executiva de Ações e
Operações Integradas que contempla em sua estrutura a Superintendência de Gestão do Pacto Social e a
Superintendência de Gestão do Subsistema Integrado de Comando e Controle, o que representou o
fortalecimento das ações integradas tanto preventivas quanto repressivas, assim como do Centro
Integrado de Inteligência, Comando e Controle (CIICC), unidade que aglutina diversos órgãos tanto da
esfera estadual, quanto municipal, imprimiu melhoria no atendimento ao cliente-cidadão, seja em
ocorrências de natureza policial ou de emergências.
Neste ano, a SSPAP lançou a Plataforma de Sistemas Integrados (PSI), que é composta de programas e
aplicativos que modernizam ainda mais a rede de segurança do Estado por meio de soluções tecnológicas
e investimentos em inteligência.
Nessa plataforma estão inseridos vários sistemas, tal qual o Sistema Geográfico de Informação
(GisGestão), que disponibilizará em tempo real todas as análises dos crimes considerados de alta
prioridade e os convertidos em metas de redução pela SSPAP, para a elaboração das estratégias policiais
e planejamento de emprego operacional e investigativo. Já o Mapeamento de Operações Policiais
Integradas (MOPI), será responsável pelo planejamento e monitoramento de todas as ações e/ou
operações integradas dentro das 36 Áreas Integradas de Segurança Pública (AISPs) do Estado de Goiás.
Seu objetivo é otimizar todas as estratégias para que sejam atingidas as metas de redução de
criminalidade e aumento de proatividade das forças policiais.
O Registro de Atendimento Integrado (RAI) reúne, no mesmo local, registros de atendimentos e
ocorrências fornecendo um retrato instantâneo de todos os crimes praticados em Goiás, ao passo que o
Mapeamento de Ações Sociais Integradas (Masi) é um sistema que objetiva a pacificação por meio da
redução de crimes contra pessoas e ao patrimônio, bem como a inibição ao tráfico de drogas. Com ele,
ações transversais são planejadas, controladas e executadas pelo programa, criando uma rede ativa entre
Estado, Municípios, União, setor público-privado, sociedade civil organizada e organismos
internacionais.
A integração entre a polícia e o cidadão é realizada, principalmente, pelo aplicativo I9X, onde o usuário
pode abrir ocorrências de roubo, homicídio, incêndio, agressão, acidente pessoal, atitude suspeita,
violência doméstica, acidente com vítima e outros, inclusive com envio de fotos, vídeos e mensagens de
voz. Por ele, também é possível acompanhar o deslocamento de viaturas. O cidadão pode conversar com
o atendente via chat e fazer, inclusive, novas denúncias.
As estatísticas da criminalidade recebidas e validadas pelo Observatório de Segurança Pública e auditados
pela Comissão de Instituição do Registro de Atendimento Integrado (CI-RAI), passaram a ser
disponibilizados no site da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária com maior
transparência e confiabilidade.
Em 2016, foi realizado o 3º Curso de Análise Criminal (CAC), que teve como foco qualificar policiais
para funções específicas no assessoramento de novas metodologias adotadas no programa Goiás Cidadão
Seguro, no Pacto Social Goiás Pela Vida e no Pacto Interestadual de Segurança Pública Integrada.
A formação teve duração de 30 dias e contou com uma grade curricular de 16 disciplinas específicas,
estágio operacional e ciclo de palestras, totalizando 210 horas de aulas. A formação contou com alunos da
SSPAP, Polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros Militar (CBMGO),
Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (SEAP), Ministério Público de Goiás
(MPGO), DETRAN/GO, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e
Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM), totalizando 58 formados.
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PROGRAMA: 1031 - PROGRAMA MELHORIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
PARA PROMOÇÃO DA RESSOCIALIZAÇÃO
ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP
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.
Busca 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.
Em 2016, a SSPAP, por meio da SEAP, a partir do Programa de Melhoria da Administração
Penitenciária, garantiu a proteção dos direitos dos custodiados porporcionando maior segurança a estes e
à sociedade, este programa implementa ações de manutenção e desenvolvimento do sistema de execução
penal, assim como o enfrentamento de problemas como o da superlotação das Unidades Prisionais e o da
adequação às novas propostas de segurança e tutela da Lei de Execução Penal.
Como exemplo, convém destacar a ação de aparelhamento e estruturação administrativa, operacional e
tecnológica como fundamental para intensificar a segurança, tanto dos custodiados, quanto da sociedade
como um todo. Por meio dessa ação foi realizado investimento, principalmente, na monitoração por
tornozeleiras eletrônicas que é opção ao encarceramento de acusados por crimes menos graves,
diminuindo a demanda e rotatividade de vagas no sistema prisional.
O Estado de Goiás, em 2016, investiu na Central de Alternativas à Prisão-CAP, com a
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finalidade de acompanhar e fiscalizar as decisões judiciais estabelecidas em sede das Audiências de
Custódia, em especial a monitoração eletrônica dos beneficiários com uso de tornozeleiras.
No campo da capacitação dos servidores, foram realizados cursos operacionais do Sistema Prisional,
cursos administrativos e de atualização. Também são ministrados cursos direcionados à acadêmicos sobre
as atividades de ressocialização do preso e desenvolvidos projetos de pesquisa e extensão universitária.
Garantiu-se, também, em 2016, a assistência material ao custodiado, com o fornecimento de alimentação,
vestuário e instalações higiênicas, propiciando a este um mínimo de subsistência.

2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2151 - APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADM. OPER. E TEC. DAS
UNIDADES PRISIONAIS E DE ALTERNATIVAS À PRISÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta Ação tem como objetivo modernizar e ampliar o rol de aparelhamento do Sistema de Execução
Penal, incluindo neste a aquisição e/ou locação de equipamentos de segurança, armamentos letais e não
letais, veículos e mobiliários e a implementação de tecnologias da informação e comunicação de forma a
dar suporte à administração penitenciária.
Em 2016, foram adquiridas 30 carabinas e 30 carregadores sobressalentes, 400 coletes Balísticos e 1.800
algemas que foram destinados ao Sistema Prisional, além de bebedouros, 200 estabilizadores, aparelho de
TV e 381 cadeiras.
A SEAP recebeu, ainda, 161 veículos operacionais, inclusive para escolta de presos e 30 veículos
diversos para uso administrativo, dentre eles 1 van, totalizando 191 veículos disponibilizados à SEAP,
sendo que 146 através da ação 2141 e 45 pela ação 2151.
Quanto aos reeducandos monitorados com tornozeleira eletrônica a média mensal é de 1.912. Em 2016,
foram implantados 5 bloqueadores de celular.
Além dessas aquisições, outras ações foram desenvolvidas no âmbito da estruturação técnica e
operacional, são elas:
A Implantação de Fábricas de Tijolos Ecológicos, compreendendo a aquisição de maquinário e insumos e
realização de cursos;
O Reaparelhamento do Centro de Excelência do Sistema de Execução Penal - CESEPE, através da
aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática;
O aparelhamento do Centro de Referência para Atenção à Saúde Materno-Infantil no Sistema Prisional do
Estado de Goiás, com a aquisição de equipamentos de informática, mobiliário, equipamentos médicos,
hospitalares e odontológico;
A implantação do Centro de Monitoração Eletrônica de Presos Provisórios na Região Metropolitana de
Goiânia, a partir da locação de tornozeleiras eletrônicas;
A Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes - PROCAP; e
A Implantação da 1ª Central Integrada de Alternativas Penais.
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2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2374 - PARELHAMENTO/ESTRUTURAÇÃO ADM. OPE. E TEC. DAS UNID.
PRISIONAIS E DE ALTERNAIVAS À PRISÃO (EMENDA SANCIONADA)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta Ação tem como objetivo modernizar e ampliar o rol de aparelhamento do Sistema de Execução
Penal, incluindo neste a aquisição e/ou locação de equipamentos de segurança, armamentos letais e não
letais, veículos e mobiliários e a implementação de tecnologias da informação e comunicação de forma a
dar suporte à administração penitenciária.
Em 2016, foram adquiridas 30 carabinas e 30 carregadores sobressalentes, 400 coletes Balísticos e 1.800
algemas que foram destinados ao Sistema Prisional, além de bebedouros, 200 estabilizadores, aparelho de
TV e 381 cadeiras.
A SEAP recebeu, ainda, 161 veículos operacionais, inclusive para escolta de presos e 30 veículos
diversos para uso administrativo, dentre eles 1 van, totalizando 191 veículos disponibilizados à SEAP.
Quanto aos reeducandos monitorados com tornozeleira eletrônica a média mensal é de 1.912. Em 2016,
foram implantados 5 bloqueadores de celular.
Além dessas aquisições, outras ações foram desenvolvidas no âmbito da estruturação técnica e
operacional, são elas:
A Implantação de Fábricas de Tijolos Ecológicos, compreendendo a aquisição de maquinário e insumos e
realização de cursos;
O Reaparelhamento do Centro de Excelência do Sistema de Execução Penal - CESEPE, através da
aquisição de equipamentos eletrônicos e de informática;
O aparelhamento do Centro de Referência para Atenção à Saúde Materno-Infantil no Sistema Prisional do
Estado de Goiás, com a aquisição de equipamentos de informática, mobiliário, equipamentos médicos,
hospitalares e odontológico;
A implantação do Centro de Monitoração Eletrônica de Presos Provisórios na Região Metropolitana de
Goiânia, a partir da locação de tornozeleiras eletrônicas;
A Ampliação da Capacitação Profissional e Implantação de Oficinas Permanentes - PROCAP; e
A Implantação da 1ª Central Integrada de Alternativas Penais.

2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 3050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Ação "Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Prisionais" têm como objetivo principal à
ampliação do número de vagas do sistema prisional do estado de Goiás,
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interferindo positivamente na melhoria da qualidade de vida da população carcerária. Dessa forma, os
benefício alcançados são no sentido de:
1) Desafogar Unidades Penais e Delegacias de Polícia existentes no Estado;
2) Aumentar 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 do interno (integridade física, psicológica e moral), viabilizar a sua
permanência de forma digna e capacitando-o para o convívio social e para o seu desenvolvimento pessoal
e social;
4) Unidades Penais novas e outras ampliadas, 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.
Destaca-se ainda diversas obras que estão em andamento para a ampliação de vagas no sistema prisional
goiano, são elas:
1) Construção de Presídio Estadual em Anápolis - com 300 vagas e previsão de término para fevereiro de
2017  (em andamento);
2) Construção de Presídio Estadual em Novo Gama - com 300 vagas e previsão de término para
dezembro de 2017  (em andamento);
3) Construção de Presídio Estadual em Formosa - com 300 vagas e previsão de término para fevereiro de
2017  (em andamento);
4) Construção de Presídio Estadual em Águas Lindas de Goiás - com 300 vagas e previsão de término
para setembro de 2017  (em andamento);
5) Construção de Presídio Estadual em Planaltina de Goiás - com 388 vagas (em andamento);
6) Ampliação da Cadeia Pública Municipal em Planaltina de Goiás - com 86 novas vagas  (em
andamento);
7) Ampliação da Cadeia Pública Municipal de Jataí - com 86 novas vagas (em andamento); e
8) Construção de nova Cadeia Pública em Jaraguá - com 68 vagas  (em andamento).
No ano de 2016, foi concluída a ampliação da Cadeia Pública Municipal de Uruaçu, representando a
abertura de 50 novas vagas e reformada a Unidade Prisional de Trindade, ambas pelo PDDQD.
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2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2152 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL DO CUSTODIADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atualmente a Superintendência de Administração Penitenciária é responsável pelo fornecimento de
18.500 refeições (por dia) no âmbito estadual, compreendido entre desjejum, almoço e jantar.
Convém destacar que a atual gestão modificou a forma de fornecimento da alimentação buscando, com
isso, a melhoria do serviço.

Como funcionava:

a) em aproximadamente 15 municípios a alimentação fornecida aos custodiados era terceirizada com
valores que chegavam a R$ 30,00 (trinta reais) a pensão completa por dia;
b) em 18 municípios funcionavam cozinhas industriais para a preparação de alimentação (feitas pelos
próprios custodiados) sem orientação nutricional e com grande probabilidade de desperdício de
alimentos. Havendo, também, uma dificuldade no encaminhamento de suprimentos para essas Unidades
Prisionais, pois o envio dependia de disponibilidade de veículo, motorista, além de todos os insumos
alimentares, como óleo, arroz, feijão, sal, etc.;
c) no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia a alimentação era fornecida a um valor de R$ 14,68
(quatorze reais e sessenta e oito centavos);
d) nos demais municípios havia uma parceria (Termo de Adesão e Responsabilidade - TAR) firmada com
a prefeitura de cada municipalidade, que previa a ajuda de custo no valor de R$ 12,81 (doze reais e
oitenta e um centavos) para a alimentação dos presidiários. Porém, os municípios, em sua maioria,
rompiam abruptamente a parceria alegando dificuldades financeiras, haja vista que o valor do repasse
tornara-se insuficiente para o atendimento de uma crescente demanda, gerando transtornos à SEAP.

Como funciona hoje:

O fornecimento de alimentação é realizado a partir de um contrato administrativo com empresas
especializadas na prestação de serviços de nutrição e alimentação (desjejum, almoço e jantar), mediante
operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades para o fornecimento, preparo, distribuição e
transporte das refeições destinadas aos custodiados no âmbito estadual.
Dentre outros, o referido modelo apresenta as seguintes vantagens:
a) redução das falhas no fornecimento, operacionalização e confecção da alimentação;
b) extinção de custos de manutenção e reparos dos equipamentos e demais utensílios de cozinha
industrial, inclusive limpeza de caixa d'água, limpa fossa, etc.;
c) redução de riscos de contaminação;
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d) desburocratização em nível administrativo relativo a estocagem de mantimentos, quantidades e prazos
de validade dos alimentos recebidos;
e) redução de custos operacionais com água, energia elétrica e gás industrial;
f) desburocratização em nível técnico nutricional quanto a cardápios e honorários de distribuição;
g) redução do quantitativo de servidores envolvidos no processo produção e fornecimento de alimentação.

A partir das mudanças apresentadas foi possível a redução dos valores gastos, alcançando, em média, o
valor de R$ 9,91 (nove reais e trinta e um centavos) para a pensão completa por dia.

2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta Ação visa promover políticas de prevenção ao crime organizado de dentro das unidades prisionais do
Estado de Goiás, por meio de ações de inteligência prisional.
Em 2016, foram 4 aparelhos de raio x de inspeção corporal, sendo 2 na Penitenciária Odenir Guimarães e
2 na Casa de Prisão Provisória.
Tais aparelhos são utilizados para inspeção não invasiva de pessoas, permitindo detectar objetos
metálicos e não metálicos que possam estar escondidos no corpo (armas e drogas, por exemplo), o que
garante o tratamento humanizado daqueles que visitam os presídios e, ao mesmo tempo, impedem a
entrada de produtos proibidos no

13/02/2017222



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -
SSPAP

âmbito prisional.
A média mensal de presos monitorados com tornozeleira eletrônica é de 1.912, considerando que o
número de reeducandos monitorados flutua mês a mês.

2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2363 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

As despesas desta ação foram realizadas dentro da Ação 2152 - Garantia da Assistência Material do
Custodiado.

OBSERVAÇÕES

As despesas desta ação foram realizadas dentro da Ação 2152 - Garantia da Assistência Material do
Custodiado.

2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2154 - MÃOS QUE TRANSFORMAM - PRODUÇÃO INDUSTRIAL, ARTESANAL E
AGROPECUÁRIA DOS REEDUCANDOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A partir da execução da Ação "Mãos que Transformam - Produção Industrial, Artesanal e Agropecuária
dos Reeducandos", a Superintendência de Administração Penitenciária desenvolveu diversas atividades
com a utilização da mão de obra carcerária, a saber:

a) Produção Agropecuária:
I  Implantação de projetos agropecuários nas unidades prisionais administradas pela SSPAP, como forma
de reintegração social do reeducando pelo trabalho;
II  Supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades de produção agropecuária nas unidades
prisionais;
III  Buscar a autossuficiencia dos projetos implantados na produção agropecuária nas unidades prisionais;
IV  Profissionalizar os reeducandos que possuem aptidão para atividades agrícolas;
V  Desempenhar outras atividades correlatas.

b) Produção Industrial:
I  Implantação de projetos de atividades industriais e manufatureiras nas unidades prisionais
administradas pela SSPAP, como forma de reintegração social do reeducando pelo trabalho;
II Supervisionar, coordenar e acompanhar as atividades de produção industrial e manufatoreiras das
unidades prisionais;
III 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;
III desempenhar outras atividades correlatas.

c) Folha de Pagamento dos Recuperandos:
I Coordenar as atividades de lotação e exclusão dos presos do programa Mãos que Transformam;
II Coordenar o controle de frequência dos reeducandos contratados;
III Coordenar o volume de recursos financeiros destinados dentro do orçamento para pagamento dos
presos contratados;
IV Despachar nos processos de prestação de contas de pagamento dos presos.

Ainda em 2016 a Superintendência de Administração Penitenciária desenvolveu várias ações que já
estavam em andamento. Dentre eles convênios, que permanecem até a presente data, como o convênio
com a empresa Telemont/S.A, Embalo Facção
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(ficcionistas da empresa Hering S/A), com atuação na Casa de Prisão Provisória - Projeto Módulo de
Respeito, Convênio com a Organização das Voluntárias de Goiás - OVG na fabricação de Cadeiras de
Rodas, e as atividades próprias na serralheria e marcenaria.

Convém ainda destacar os seguintes Convênios, Parcerias e Atividades:

1) Convênio com Telemont/S.A. Empresa instalada na Indústria da Penitenciária Odenir Guimarães

Atuam na fabricação e reparo de orelhões bem como fabricam uniformes para funcionários da própria
empresa.

2) Projeto Tecendo a Liberdade no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

Em 2016, a SEAP deu continuidade no projeto Tencendo a Liberdade. Este projeto fora financiado pelo
DEPEN/MJ, juntamente com o Poder Judiciária e o Conselho da Comunidade. O projeto está em
andamento com excelentes resultados sendo referência na arte e na cultura das atividades de reintegração
social do Sistema Prisional Goiano.

3) Convênio e Parceria com Organização das Voluntárias de Goiás - OVG

Cadeiras de rodas fabricadas na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia utilizando
matéria prima comprada pela OVG, e por bicicletas doadas pelos Correios do Brasil e por Delegacias de
Polícia. As cadeiras são doadas a instituições de caridade, unidades públicas de saúde e pessoas
necessitadas.

4) Plantação de Milho

5) Suinocultura

São 234 (duzentos e trinta e quatro) suínos criados no Sistema Intensivo de Animais Criados ao Ar Livre
- SISCAL- na área rural do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia

6) Criação de Gado

São 54 (cinquenta e quatro) bovinos criados na área rual do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.
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2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2155 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

No intuito de promover e viabilizar o atendimento biopsicossocial ao reeducando, no que diz respeito à
prevenção e tratamento da saúde deste, atendimento psicológico individual, em grupo e a familiares, bem
como à assistência social voltada a ele e seus familiares, contemplando, também, a prevenção e o
tratamento da dependência química do custodiado, foram realizados atendimentos de saúde Bucal;
atendimentos de saúde mental; atendimentos médicos; e promoções de assistência biopsicossocial, que
consistem, principalmente, no agendamento de consultas e exames pelo SUS, entrega de roupas, calçados,
colchões etc, além do requerimento de segunda via de documentos, registros de filhos dos internos,
solicitações de trabalho, benefícios sociais e orientações gerais.

A Ação "Promoção da Assistência Biopsicossocial" têm como objetivo promover e viabilizar o
atendimento biopsicossocial ao reeducando, no que diz respeito à prevenção e tratamento da saúde deste,
atendimento psicológico individual, em grupo e a familiares, bem como à assistência social, também
voltada ao reeducando e familiares, contemplando também a prevenção e tratamento da dependência
química deste.
Em 2016, foram realizados diversos atendimentos voltados à saúde dos internos do Complexo Prisional
de Aparecida de Goiânia e dos Presídios do interior do Estado, tanto para prevenção quanto para
tratamento.
Durante o ano, também foram realizadas visitas em Unidades Prisionais do interior do
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Estado para inspeção e acompanhamento das ações de saúde no sistema prisional e reuniões com a
Assistência Farmacêutica do Estado, Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia e o
Superintendente de Políticas de Atenção Integral à Saúde em Goiás-SPAIS, para viabilizar condições de
melhor atendimento às necessidades básicas em saúde dos internos do Sistema Prisional Goiano.

2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2156 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DESENV. EDUCACIONAL E
EMPREGABILIDADE PARA INCLUSÃO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016 diversas ações foram desenvolvidas pela Superintendência de Administração Penitenciária, a
partir da Ação "Qualificação Profissional, Desenvolvimento Educacional e Empregabilidade para
Inclusão Social e Resgate da Cidadania", são elas:

EDUCAÇÃO-ENSINO FORMAL FUNDAMENTAL E MÉDIO

O Ministério da Justiça em parceria com o MEC leva a proposta para dentro das prisões os programas
Oficiais de Educação de Jovens e Adultos que funciona em 30 presídios do Estado de Goiás.
Escola Estadual Dona Lurdes Estivalete Teixeira localizada na POG-Atualmente possui 287 alunos
presos do regime Fechado cursando o ensino fundamental e ensino médio.
O programa de educação e qualificação prisional oferecido aos custodiados no Estado de Goiás, tem
como objetivo qualificar os presos e oportunizar o ensino formal e capacitação profissional prática ou em
cursos profissionalizantes, buscando a reintegração social e a reconstrução da cidadania, criando
condições hábeis para evitar o ócio e a reincidência criminal no meio social.

ENEM PARA PRIVADOS DE LIBERDADE

Nos dias 14 e 15 de dezembro de 2016, aconteceu o Enem prisional - Cerca de 320 presos realizaram a
prova do Exame Nacional do Ensino Médio para privados de liberdade.

CONVÊNIO COM A UNIFAN

Estágios no Complexo Prisional  de Assistência Jurídica dos graduandos do 7º período de Direito.

MUTIRÕES DE EMISSÃO DE RG

Foram realizados em parceria com a SPTC/POLICIA CIVIL no Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia, trimestralmente.

MÓDULO DE RESPEITO

Sistema de organização de vida do preso, em que é realizada uma triagem (segurança, administrativa,
psicossocial e aceitação voluntária) e separação do preso, sendo que sua permanência é condicionada ao
cumprimento das regras pré estabelecidas e ao trabalho remunerado.

ASSISTÊNCIA RELIGIOSA

300 voluntários religiosos atuando no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e regulamentamos a
assistência religiosa no Estado de Goiás, através de portaria Nº. 811/2019-GAB/SEAP/SSP.
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REVITALIZAÇÃO DO PATRONATO  METROPOLITANO

Toda a limpeza, manutenção e conservação e cultivo da Horta é realizada com mão de obra carcerária de
5 presos do semiaberto e aberto com a orientação de servidores.

PROJETO HORTA SUSTENTÁVEL EM EXECUÇÃO

Local: Patronato Metropolitano
Mão de obra: Presos do regime semiaberto.
Objetivo: Plantio de hortaliças e legumes.
Revitalização do espaço com o plantio de verduras, frutas e legumes.

REMIÇÃO PELA LEITURA

Funciona no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, foi implantado no ano de 2013/2014, como
forma desenvolver o intelecto dos presidiários e ainda uma alternativa de remição da pena. Para cada
livro lido o preso poderá remir 4 dias da pena no prazo de 30 dias, através da realização de uma resenha
que tem como nota mínima 60 pontos para conseguir a remição, após chancelada é encaminhada a Juíza
da Execução Penal.
O serviço social tem como objetivo encaminhar o egresso o acesso aos programas sociais, a participar das
políticas públicas buscando a reintegração social e a reconstrução da cidadania, criando condições hábeis
para evitar a reincidência criminal.

Nesse sentido, a Ação em comento objetiva contribuir para o fortalecimento da política de alternativas à
prisão e promover o acesso à educação formal, à qualificação profissional e à empregabilidade à
população carcerária e seus familiares, com a estruturação dos patronatos, dos módulos de respeito e das
unidades de alternativas à prisão de forma a promover condições de reintegração social ao reeducando e
ao egresso.

O produto reeducando beneficiado com penas alternativas à prisão não foi alimentado considerando que o
estado ainda não está responsável pelo acompanhamento e fiscalização. O controle, atualmente, é
realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da Coordenação Interdisciplinar Penal,
instalada no Fórum Criminal.

OBSERVAÇÕES

O produto reeducando beneficiado com penas alternativas à prisão não foi alimentado considerando que o
estado ainda não está responsável pelo acompanhamento e fiscalização. O controle, atualmente, é
realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por meio da Coordenação Interdisciplinar Penal,
instalada no Fórum Criminal.
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2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação visa oferecer formação e capacitação continuada aos servidores da área de administração
penitenciária para aprimoramento profissional, assim como implantar políticas de reconhecimento de
mérito e incentivo visando à valorização profissional e ao aumento dos fatores de satisfação no trabalho.
Em 2016 a SEAP intensificou a valorização e a capacitação dos servidores do sistema prisional a partir da
realização de diversos cursos com o objetivo de reforçar a segurança nos presídios, garantindo a
minimização e a prevenção de distúrbios como, por exemplo, motins e rebeliões.

PROGRAMA: 1032 - PROGRAMA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP
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
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PROCONs municipais quanto pelo estadual e, ainda, pelo PROCON virtual, onde são recebidas
reclamações, denúncias e pedidos de bloqueio de telemarketing, dentre outros.
Com o intuito de prestar o atendimento de forma itinerante, foi criado pelo Governo Estadual o Programa
Governo Junto de Você. Em novembro foi inaugurado o Programa SSP Junto de Você que teve duas
edições em 2016, uma em Goiânia e outra em Luziânia. Dentro destes Programas foram realizados 22
eventos, totalizando 25 municípios atendidos.
No ano de 2016 o PROCON instalou 1 posto de atendimento físico e outros 11 de forma virtual, também
foram capacitados 453 servidores em diversos cursos relativos ao direito consumerista.
Foram realizadas, ainda, palestras para consumidores, visando educar para o consumo consciente e para o
planejamento do orçamento doméstico e para fornecedores sobre as regras do Código de Defesa do
Consumidor.
Destaca-se, ainda, no quesito produtividade, a realização de 248.695 atendimentos pelo PROCON
Estadual e pelos PROCONs Municipais, representando crescimento de 11% com relação ao ano anterior.
Foram realizadas, no ano de 2016, o total de 5.729 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 atendeu 3.933 consumidores para fins de negociação ou renegociação
de dívidas, foram realizados 32.557 cálculos, com índice de 95,18 % de êxito na negociação.
Dentre os assuntos mais negociados estão: cartão de crédito, antecipação antecipada de dívidas e
ressarcimento de valores cobrados indevidamente pelos fornecedores.
Foram visitados também 850 estabelecimentos/empresas, em 2016 e pesquisados o total de 1.187
produtos/itens, após foi realizado o trabalho de informação do resultado apurado, com orientação dos
direitos e deveres de acordo com as 20 pesquisas realizadas no decorrer do ano.
Em parceria com entidades como a Polícia Civil, ANVISA, AGRODEFESA e ANP, dentre outras, a
Gerência de Fiscalização do PROCON Goiás participou das operações integradas das quais se destacam:
Operação Guardião; Operação Olho Vivo e Operação Carne Clandestina.

2952 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2158 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E PLANEJAMENTO DO
ORÇAMENTO DOMÉSTICO

U.O.:

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 2016, foram capacitados 453 servidores em diversos cursos relativos ao direito consumerista.
Foram realizadas, ainda, 4 palestras para consumidores, visando educar para o consumo consciente e para
o planejamento do orçamento doméstico e 13 para fornecedores sobre as regras do Código de Defesa do
Consumidor.

22913/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA -
SSPAP

2952 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

U.O.:

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 dezembro, 24 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 2016, foram realizados 248.695 atendimento pelo PROCON  Estadual e pelos PROCONs
Municipais, representando crescimento de 11% com relação ao ano anterior.
Pelo PROCON Virtual, no mesmo período, foram realizados 8.659 atendimentos entre reclamações,
denúncias, cálculos, bloqueio de telemarketing e dúvidas diversas.
A média de satisfação e aprovação do atendimento foi de 99,85%, de janeiro a novembro do corrente ano,
ou seja, acima da meta estabelecida pela SEGPLAN que é de 99,00%.
No Cadastro de Reclamações Fundamentadas foram inseridos 2.422 processos, em 2016.
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A Gerência de Atendimento ao Consumidor inscreveu 2.422 processos no Cadastro Nacional de
Reclamações Fundamentadas, analisou e despachou 6.006processos.
Foi inaugurado um posto de atendimento do PROCON em parceria com a Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás com atendimento diferenciado aos consumidores pessoas físicas e jurídicas, inclusive
com a possibilidade de agendamento de atendimento para a o consumidor pessoa jurídica.
Para atender os municípios que ainda não contam com Procon Municipal instalado, foi diponibilizado a
plataforma de atendimento virtual (PROCON  WEB), em parceria com a Superintendência de Vapt Vupt
da SEGPLAN, em 11 municípios goianos que contam com unidade Vapt Vupt, o auxílio presencial do
atendente do multifuncional para instruir o consumidor a utilizar de forma mais adequada a Plataforma
Virtual, especialmente para aqueles consumidores que não possuem computador em casa ou acesso à
internet. Foram atendidos os municípios de Alexânia, Novo Gama, Alvorada do Norte, Posse,
Quirinópolis, Santa Helena, Trindade, Porangatu, Minaçu, Águas Linda de Goiás e Palmeiras de Goiás.
Com o intuito de prestar o atendimento de forma itinerante, foi criado pelo Governo Estadual o Programa
Governo Junto de Você. Em novembro foi inaugurado o Programa SSP Junto de Você que teve duas
edições em 2016, uma em Goiânia e outra em Luziânia. Dentro destes Programas foram realizados 22
eventos, totalizando 25 municípios atendidos.

2952 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEDC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2160 - REPRESSÃO AO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

U.O.:

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, no ano de 2016, o total de 5.729 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 atendeu 3.933 consumidores para fins de negociação ou renegociação
de dívidas, foram realizados 32.557 cálculos, com índice de 95,18 % de êxito na negociação.
Dentre os assuntos mais negociados estão: cartão de crédito, antecipação antecipada de dívidas e
ressarcimento de valores cobrados indevidamente pelos fornecedores.
Foram visitados também 850 estabelecimentos/empresas, em 2016 e pesquisados o total de 1.187
produtos/itens, após foi realizado o trabalho de informação do resultado apurado, com orientação dos
direitos e deveres de acordo com as 20 pesquisas realizadas no decorrer do ano.
Em parceria com entidades como a Polícia Civil, ANVISA, AGRODEFESA e ANP, dentre outras, a
Gerência de Fiscalização do PROCON Goiás participou das operações integradas das quais se destacam:
Operação Guardião; Operação Olho Vivo e Operação
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Carne Clandestina.
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2902 - POLÍCIA MILITAR

INSTITUCIONAL

CORONEL PM DIVINO ALVES DE OLIVEIRA -CMT GERAL

1. Gestor

2. Visão Institucional

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

2.1 Objetivo Institucional

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 18.979 de 25/11/2015 (Diretrizes orçamentárias exercício de 2016).

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Tendo a responsabilidade pela execução de polícia ostensiva, a Polícia Militar do Estado de Goiás,
desenvolveu grande esforço durante o ano de 2016, 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 do Plano Estratégico da Polícia Militar (2016-2022) 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$
5.176.105,80 (cinco milhões, cento e setenta e seis mil e cento e cinco reais e oitenta centavos), totalizado
investimento no valor de R$ 62.113.269,60 (sessenta e dois milhões, cento e treze mil e duzentos e
sessenta e nove reais e sessenta centavos), sendo estes valores na ordem de R$ 62.078.171,60 (sessenta e
dois milhões, setenta e oito mil e cento e setenta e um reais e sessenta centavos) provenientes da AC-4
Serviço extraordinário via folha de pessoal órgão: 2902 fonte 00, R$ 28.382,00 (vinte e oito mil e
trezentos e oitenta e dois reais) provenientes da AC-4 Serviço extraordinário Ajuda de Custo via FREAP
órgão 2954 fonte 20 e R$ 6.716,00 (seis mil e setecentos e dezesseis reais) provenientes da AC-4 Serviço
extraordinário Ajuda de Custo via FUNESP  Órgão: 2950 fonte 20.

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 1.368 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.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

23313/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2902 - POLÍCIA MILITAR

A população do Estado de Goiás, conforme informações colhidas junto ao IBGE, estimada nos anos de
2015 e 2016, é de 6.610.681 e 6.695.855, respectivamente, houve um aumento populacional de 85.174
pessoas (aumento de 1,272 %), a PMGO encontra-se com o efetivo de 11.401 policiais militares.

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, Trindade.

A população estimada de Goiânia em 2016 é de 1.448.639 e das demais cidades que formam a Grande
Goiânia é de 1.009.865, perfazendo o total de 2.458.504 habitantes na Região Metropolitana. Realizando
um comparativo com o ano de 2015 verifica-se que houve um aumento populacional estimado de 42.070
(1,74%) 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 2016. 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 2016 foram empregadas 309.043 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 844
guarnições) e atendidas as ocorrências reativas (principais) no total de: homicídio 2.486; estupro 651;
homicídio (tentativa) 3.070; latrocínio 160; roubo a transeunte 53.259; roubo de veículo 17.134; roubo
em comércio 9.199; roubo em residência 4.596; furto de veículo 11.942; furto em comércio 10.645, furto
em residência 29.201; furto a transeunte 5.105. Em um comparativo com o exercício de 2015 verifica-se
uma redução significativa nas ocorrências de homicídio -9,14%; homicídio (tentativa) -26,17%; furto em
comércio -1,33%, furto a transeunte -14,87%

No ano de 2016 a PMGO alcançou um alto índice de produtividade (2.288.775 ações positivas), sendo
estas: programa educacional de resistência às drogas e à violência 3.753; foragido recapturado 4.674;
apreensão de menor 340; recolhimento de arma 151; abordagens policiais 664.663; apoio policial 47.423;
averiguação 224.412; fiscalização 282; localização/recuperação de veículo 15.111; monitoramento
68.355; núcleo educacional ambiental 34; operações de choque 393; operações policiais 56.901;
ocorrência de trânsito 61.800; patrulhamento 718.667; reunião comunitária 422; visitas 273.412 e outros
147.982.

Em 2016 a Assessoria de Planejamento da PMGO elaborou 30 Diretrizes e 1128 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 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 97 municípios Goianos; a disponibilização no site da PMGO de
um aplicativo (Sinesp Cidadão) que permite que qualquer pessoa consulte a situação de determinado
veículo a partir da placa, facilitando o trabalho da polícia na recuperação de veículos roubados ou
clonados.

Em relação aos recursos orçamentários e financeiros disponibilizados, estes se mostram insuficientes.
Resumidamente, o quadro de despesas globais do órgão 2902 (POLÍCIA MILITAR) foi o seguinte:

1024 - 2108 (03=Despesas correntes/(Finalístico)
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Saldo Empenhado.......................R$        360,00
Empenhado a Liquidar................R$            0,00
Liquidado a pagar.......................R$            0,00
Valor pago...................................R$        360,00

4001 - 4001 (01=Folha de pessoal/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 1.349.448.902,72
Empenhado a Liquidar...............R$                     0,00
Liquidado a pagar......................R$      88.845.115,19
Valor pago.................................R$ 1.260.603.787,53

4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado......................R$  9.344.445,69
Empenhado a Liquidar................R$      63.278,05
Liquidado a pagar.......................R$     896.714,91
Valor pago..................................R$  8.384.452,73

4001 - 4001 (04= Investimentos /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$        7.125,00
Empenhado a Liquidar...............R$             0,00
Liquidado a pagar......................R$              0,00
Valor pago.................................R$        7.125,00

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

1029 - 2144 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$  1.060.973,04
Empenhado a Liquidar..............R$      25.072,48
Liquidado a pagar......................R$       98.645,67
Valor pago.................................R$     937.254,89

1029 - 2144 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$   7.125,00
Empenhado a Liquidar...............R$         0,00
Liquidado a pagar......................R$          0,00
Valor pago.................................R$    7.125,00

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

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$   604.784,94
Empenhado a Liquidar..............R$             0,00
Liquidado a pagar.....................R$              0,00
Valor pago.................................R$   604.784,94
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1033 - 2162 (03=Despesas correntes /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$  33.297.201,66
Empenhado a Liquidar..............R$      479.134,48
Liquidado a pagar......................R$   4.043.173,04
Valor pago.................................R$  28.774.894,14

1033 - 2162 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$   2.359,50
Empenhado a Liquidar...............R$         0,00
Liquidado a pagar......................R$          0,00
Valor pago.................................R$   2.359,50

1033 - 3051 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$   103.369,51
Empenhado a Liquidar..............R$              0,00
Liquidado a pagar......................R$              0,00
Valor pago.................................R$   103.369,51

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GLOBAIS:
Saldo Empenhado......................R$   1.393.876.647,06
Empenhado a Liquidar...............R$             567.485,01
Liquidado a pagar.......................R$        93.883.648,81
Valor pago..................................R$   1.299.425.513,24

Resumidamente, o quadro de despesas globais do órgão 2954 (FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA
PM) foi o seguinte:

1024 - 2108 (03=Despesas correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$        6.040,00
Empenhado a Liquidar................R$             0,00
Liquidado a pagar.......................R$              0,00
Valor pago.................................R$        6.040,00

4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado......................R$      261.119,08
Empenhado a Liquidar...............R$         8.060,23
Liquidado a pagar.......................R$       19.884,94
Valor pago..................................R$     233.173,91

4001 - 4001 (04= Investimentos /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$        9.780,33
Empenhado a Liquidar...............R$              0,00
Liquidado a pagar......................R$               0,00
Valor pago.................................R$        9.780,33

4001 - 4001 (05= Inversões financ/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$     150.000,00
Empenhado a Liquidar..............R$                0,00
Liquidado a pagar.....................R$                0,00
Valor pago.................................R$     150.000,00

1029 - 2144 (03=Despesas Correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$    3.076,00
Empenhado a Liquidar...............R$          0,00
Liquidado a pagar......................R$           0,00
Valor pago.................................R$    3.076,00
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1029 - 2144 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$    7.125,00
Empenhado a Liquidar...............R$          0,00
Liquidado a pagar......................R$          0,00
Valor pago.................................R$    7.125,00

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$   147.715,94
Empenhado a Liquidar..............R$              0,00
Liquidado a pagar.....................R$               0,00
Valor pago................................R$    147.715,94

1033 - 2162 (03=Despesas correntes /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$    7.809,00
Empenhado a Liquidar..............R$          0,00
Liquidado a pagar.....................R$           0,00
Valor pago................................R$     7.809,00

1033 - 2162 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$      8.000,00
Empenhado a Liquidar..............R$             0,00
Liquidado a pagar......................R$            0,00
Valor pago.................................R$     8.000,00

1033 - 3051 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$    4.999,00
Empenhado a Liquidar...............R$          0,00
Liquidado a pagar......................R$           0,00
Valor pago.................................R$    4.999,00

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

TOTAL GERAL DAS DESPESAS GLOBAIS:
Saldo Empenhado......................R$      605.664,35
Empenhado a Liquidar...............R$          8.060,23
Liquidado a pagar.......................R$        19.884,94
Valor pago..................................R$      577.719,18

Não foi possível perceber falhas em relação à gestão e estratégia adotadas durante o curso de 2016, 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) e ação 3051- construção, reforma e ampliação das unidades da PM (órgão 2954).

Em cumprimento aos objetivos e metas estabelecidas no PPA, o Comando da PMGO

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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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 2016.
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.

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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição de 151 materiais de testes psicológicos.

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos e as despesas correntes não foram significativas.

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

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Pagamento de 100% das despesas efetuadas com telefonia fixa, móvel e acesso a internet 3 G com
transmissão de dados.

OBSERVAÇÕES

Os investimentos foram irrelevantes.

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

2902 - POLÍCIA MILITAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2148 - SEGURANÇA INTEGRAL PARA O MEIO RURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi efetuado policiamento em 97 Municípios (mesmo sem a realização de despesas).

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos e nem despesas correntes.
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PROGRAMA: 1033 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO
CRIME
ÓRGÃO GESTOR: 2902 - POLÍCIA MILITAR

No exercício de 2016 foram empregadas 309.043 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 844
guarnições) e foram atendidas as seguintes ocorrências reativas (principais): homicídio 2.486; estupro
651; homicídio (tentativa) 3.070; latrocínio 160; roubo a transeunte 53.259; roubo de veículo 17.134;
roubo em comércio 9.199; roubo em residência 4.596; furto de veículo 11.942; furto em comércio 10.645,
furto em residência 29.201; furto a transeunte 5.105. E obtivemos um índice altíssimo de produtividade
executando 2.288.775 ações positivas, sendo estas: programa educacional de resistência às drogas e à
violência 3.753; foragido recapturado 4.674; apreensão de menor 340; recolhimento de arma 151;
abordagens policiais 664.663; apoio policial 47.423; averiguação 224.412; fiscalização 282;
localização/recuperação de veículo 15.111; monitoramento 68.355; núcleo educacional ambiental 34;
operações de choque 393; operações policiais 56.901; ocorrência de trânsito 61.800; patrulhamento
718.667; reunião comunitária 422; visitas 273.412 e outros 147.982.

Principais despesas realizadas (liquidado): R$ 14.346.656,21 com aquisição de gasolina; despesa no valor
de R$ 8.303.603,86 com aquisição de etanol; despesa no valor de R$ 1.100.846,76 com aquisição de
diesel; despesa no valor de R$ 3.278.276,44 com manutenção e reparo de veículos da frota própria;
despesas no valor de R$ 1.243.073,00 com locação de guincho para apoiar o serviço operacional;
despesas no valor de R$ 206.546,64 medicamentos e ração para 106 semoventes.

Foram realizadas aquisições de: 589.000 munições CBC 40SW, 22.000 munições CBC45, 10.000
munições CBC O7,62X51, 10.000 munições CBC 5,56X45, 20.000 munições CBC 38SPL, 24.000
cartuchos CBC 12/70, 15.000 cartuchos 12/70, 10.000 munições CBC 357MAG e 10.000 munições CBC
9MM; 5 servidores de rede; 100

13/02/2017240



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2902 - POLÍCIA MILITAR

aparelhos de ar condicionado; 15 armários; 62 mesas; 05 bancadas; 50 poltronas giratórias e 10 poltronas
fixas.

Foram reformadas 03 unidades da PMGO (1ª Companhia de Polícia Militar, Comando de Apoio
Logístico e Tecnologia da Informação e o Quartel da Ajudância Geral).

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

AÇÃO: 2161 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA PM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aquisição de 1 torno de bancada para recuperação e confecção de peças de armas de fogo; 1 No-break; 1
persiana; 5 servidores de rede e 100 aparelhos de ar condicionado; 15 armários; 62 mesas; 05 bancadas;
50 poltronas giratórias e 10 poltronas fixas

OBSERVAÇÕES

Não houve despesas correntes.

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Reformas: na 1ª Companhia de Polícia Militar, no Comando de Apoio Logístico e Tecnologia da
Informação e no Quartel da Ajudância Geral.

OBSERVAÇÕES

Não houve investimentos.

2902 - POLÍCIA MILITAR
2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA POLÍCIA MILITAR
- FREAP/PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 POLÍCIA MILITAR

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram empregadas 309.043 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 844 guarnições) e foram
atendidas as seguintes ocorrências reativas (principais): homicídio 2.486; estupro 651; homicídio
(tentativa) 3.070; latrocínio 160; roubo a transeunte 53.259; roubo de veículo 17.134; roubo em comércio
9.199; roubo em residência 4.596; furto de veículo 11.942; furto em comércio 10.645, furto em residência
29.201; furto a transeunte 5.105. E obtivemos um índice altíssimo de produtividade executando 2.288.775
ações positivas, sendo estas: programa educacional de resistência às drogas e à violência 3.753; foragido
recapturado 4.674; apreensão de menor 340; recolhimento de arma 151; abordagens policiais 664.663;
apoio policial 47.423; averiguação 224.412; fiscalização 282; localização/recuperação de veículo 15.111;
monitoramento 68.355; núcleo educacional ambiental 34; operações de choque 393; operações policiais
56.901; ocorrência de trânsito 61.800; patrulhamento 718.667; reunião comunitária 422; visitas 273.412 e
outros 147.982.

Despesa no valor de R$ 14.346.656,21 com aquisição de Gasolina; despesa no valor de R$ 8.303.603,86
com aquisição de Etanol; despesa no valor de R$ 1.100.846,76 com aquisição de Diesel;  despesa no
valor de R$ 3.258.964,21 com manutenção e reparo de veículos da frota própria; Despesas no valor de R$
1.243.073,00 com locação de guincho para apoiar o serviço operacional; Despesas no valor de R$
206.546,64 medicamentos e ração para 106 semoventes; Foi realizado aquisição de
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589.000 munições CBC 40SW, 22.000 munições CBC45, 10.000 munições CBC O7,62X51, 10.000
munições CBC 5,56X45, 20.000 munições CBC 38SPL, 24.000 cartuchos CBC 12/70, 15.000 cartuchos
12/70, 10.000 munições CBC 357MAG e 10.000 munições CBC 9MM.

OBSERVAÇÕES

Os investimentos foram de pequena monta.
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2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTITUCIONAL

Coronel BM Carlos Helbingen Júnior

1. Gestor

2. Visão Institucional

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

2.1 Objetivo Institucional

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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás vem se consolidando, a cada ano que passa, como uma
instituição dinâmica e focada na expansão das suas atividades operacionais e administrativas, com
atenção especial ao aprimoramento técnico-profissional de seus integrantes.
Constantemente os setores afins da Corporação tem buscado suprir as necessidades da área finalística,
seja por meio de capacitações, seja por meio de investimentos em viaturas, equipamentos e instalações
condizentes com as exigências impostas pelos novos tempos, focado na prestação de serviços seguros e
de qualidade à população.
Pode-se destacar dentre os projetos e atividades desenvolvidos em 2016 os seguintes cursos, obras e
operações abaixo relacionados:

1)      Formaturas realizadas:

- Curso de Guarda Vida em Anápolis;
- Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais em Goiânia;
- Cursos de Aperfeiçoamento de Sargentos em Goiânia;
- Curso de Inspeção em Edificações e Áreas de Risco em Jataí, Luziânia, Goiânia, Itumbiara e Anápolis;
- Curso de Salvamento em Altura em Goiânia;
- Curso de Pilotagem de Embarcações em Goiânia;
- Cursos de Resgate Pré-Hospitalar em Goiânia;
- Curso de Polícia Judiciária Militar em Goiânia;
- Curso de Instrutor Flashover em Anápolis;
- Curso de Operações em Incêndio em Anápolis;
- Curso de Salvamento Terrestre em Goiânia;
- Curso de Prevenção e Combate a Incêndio Florestal em Aparecida de Goiânia;
- Curso de Mergulho Autônomo em Goiânia e Luziânia;
- Curso de Perícia de Incêndio em Goiânia;
- Curso Internacional de Gerenciamento de Operação de Incêndio em Goiânia;
- Curso de Geoprocessamento aplicado à Defesa Civil em Goiânia;
- Estágio de Adaptação de Sargentos em Goiânia;
- Estágio de Adaptação de Cabos em Goiânia.

Cursos estes que propiciaram a capacitação de 801 bombeiros militares lotados em várias unidades
operacionais do Estado de Goiás. Além dessas qualificações, o efetivo do CBMGO participa do Programa
Instrução de Tropa Pronta, que são encontros temáticos mensais e padronizados para reforço dos
procedimentos adotados pela instituição e difusão da doutrina operacional.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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2)      Operações Especiais

- Carnaval
- Semana Santa
- Romaria do Divino Pai Eterno
- Romaria do Muquém
- Férias Turista Seguro
- Tocha Olímpia
- Eleições 2016
- Rally dos Sertões
- Cerrado Vivo
- Alagamento
- Contra a Dengue

Essa operações visam fortalecer o atendimento nos principais pontos turísticos do Estado, atuando através
de ações preventivas e de pronto atendimento.
Importante frisar que neste ano, o CBMGO integrou com grande destaque a força tarefa de combate ao
mosquito Aedes aegypti, fruto da parceria firmada com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, onde
todos os munícios foram visitados e monitorados por georreferenciamento, cujos resultados foram
destaques na mídia nacional.

3)      Seminários

Os seminários de atualização foram inseridos na instituição no ano de 2013 e tem contribuído de forma
ímpar com a capacitação dos militares.
Neste ano, foram realizados 10 encontros nas áreas de: Operações Aéreas e Segurança Aeroportuária,
Salvamento em Altura, Prevenção Contra Incêndio e Pânico, Atendimento Pré-hospitalar, Atividades
Aquáticas, Combate a Incêndio Florestal, Salvamento Terrestre, Defesa Civil, Combate a Incêndio
Urbano e Perícia de Incêndio.
Esses seminários têm motivado os especialistas da Corporação na busca novas técnicas, troca
experiências e na aplicação de recursos em equipamentos mais modernos e eficientes.

4)      Ação Social

- Projeto Bombeiro Educador;
- Projeto Coaching Kids;
- Projeto Anjos do Araguaia;
- Projeto Bombeiro Mirim.

O projeto Bombeiro Educador é uma iniciativa realizada junto às escolas que propicia que turmas de
alunos, durante as atividades extraclasse, vão aos quarteis do CBMGO para interagir e participar de
atividades educativas voltadas à prevenção de acidentes domésticos, segurança em piscinas, primeiros
socorros e prevenção a incêndio.
O projeto Coaching Kids tem por objetivo dar suporte logístico e pedagógico aos quarteis que possuem
turmas de Bombeiros Mirins.
O Programa Educacional Anjos do Araguaia, realizado sempre durante o mês de julho, chegou em sua 9ª
edição, contemplando 295 crianças entre 8 e 12 anos. Foi iniciado no ano de 2008 com uma turma de
aproximadamente 30 alunos. São desenvolvidas diversas atividades pelas crianças durante o curso, como
instruções de cidadania, ordem unida, educação física, noções básicas de bombeiro, além de normas de
segurança no rio Araguaia, preservação do meio ambiente e práticas sobre o combate aos criadouros do
mosquito Aedes Aegypti.
O Programa Educacional Bombeiro Mirim (PROEBOM) é um projeto que possui como foco a
valorização dos ideais de cidadania e civismo na formação dos nossos jovens, seguindo assim, a mesma
tendência de projetos governamentais como o Mais Educação e o Programa de Erradicação do Trabalho
Infantil (PETI) os quais buscam complementar a formação tradicional (escolar) com atividades de
conscientização ambiental, culturais, reforço escolar, além de práticas esportivas e sócio-recreativas. Em
2016 concluíram o curso 1.157 crianças em turmas distribuídas nas cidades de Goiânia, Anápolis,
Silvânia, Trindade, Jataí, Goiatuba, Formosa, Rio Verde, Catalão, Goiás Velho, Senador Canedo,
Palmeiras, Águas Lindas, Planaltina, Pirenópolis, Santa Helena, Goianésia, Jaraguá e Ceres.

13/02/2017244



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

5)      Obras

- Construção do quartel de Uruaçu;
- Construção do quartel de Porangatu;
- Construção do quartel de Goiatuba;
- Construção do quartel de Quirinópolis;
- Construção do Quartel de Ipameri;
- Construção do Quartel de Aparecida de Goiânia;
- Construção do Quartel de Niquelândia;
- Construção do Quartel de Cristalina;
- Construção de novo pavilhão no Quartel e Posse;
- Construção do Novo Comando Geral (obra em andamento);;
- Instalação do Tanque de Mergulho  em Goiânia;
- Instalação do Complexo de Treinamento no Quartel de Caldas Novas;
- Reforma do quartel de Águas Lindas;
- Construção do Centro de Investigação de Incêndio.

Esse volume considerável de obras, no âmbito no Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, é
fruto da prioridade em direcionar uma importante parcela dos recursos do FUNEBOM para esta ação,
bem como pelas oportunas parcerias firmadas com as prefeituras locais que, na conjugação de interesses,
tem permitido a celebração de exitosos convênios.

- Planejamento Estratégico 2012 a 2022;
- Plano de Gestão 2016.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Quantitativo de pesquisa de satisfação dos cidadãos com o atendimento, de 0 para 1.200;
- Quantitativo de Seminário de Desenvolvimento Estratégico realizado, de 0 para 2
- Quantitativo de viaturas adquiridas, de 0 para 13;
- Quantitativo de viaturas adquiridas, de 0 para 1;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de 20 EPRA;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de 300 capacetes;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de 750 conjuntos antichamas;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de 750 pares de luvas;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de 80 esguichos;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de 10 desencarceradores;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de 10 compressores;
- Quantitativo de ata de registro de preço, de 0 para 1 para aquisição de R$ 1.503.119, em materiais e
equipamentos operacionais;
- Quantitativo de Unidades de Operacionais de Bombeiros implantadas, de 0 para 5.
- Quantitativo de obra licitada e iniciada, de 0 para 2;
- Quantitativo de novas sedes construídas, de 0 para 6;
- Quantitativo de projetos implantados, de 0 para 42;
- Quantitativo de inspeções técnicas realizadas, de 0 para 6;
- Quantitativo de inspeções técnicas realizadas, de 0 para 8;
- Quantitativo de inspeções técnicas realizadas, de 0 para 13;
- Quantitativo de inspeções técnicas realizadas, de 0 para 6;
- Quantitativo de inspeções técnicas realizadas, de 0 para 8;
- Quantitativo de mapeamento de processos realizados, de 0 para 15;
- Percentual de atendimentos realizados (10%), de 2024 para 2226;
- Percentual (80%) de exames realizados, 2208 para 2308;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho

24513/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

- Percentual de inspeções técnicas realizadas (10%), de 110.664 para 121.730;
- Percentual de análises de projetos realizadas (10%) , de 17.638 para 19.401;
- Quantitativo de campanhas desenvolvidas, de 0 para 11;
- Quantitativo de seminário realizado por especialidade, de 0 para 10
- Quantitativo de manuais/legislações revisados, de 0 para 2;
- Quantitativo de manuais doutrinários, de 0 para 2;
- Percentual de incremento de arrecadação, de 0 para 10%;
- Quantitativo de concurso realizado, de 0 para 1;
- Quantitativo de software, de 0 para 7.

* Indicadores extraídos do Plano de Gestão 2016 - CBMGO.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

INVESTIMENTOS NO CBMGO EM 2016 (FONTE FUNEBOM/CONVÊNIOS)

VIATURAS (R$ 10.088.890,00):

- 12 (doze) Auto Vistoria CONVÊNIO ANP, no valor de R$ 530.640,00;
- 03 (três) Auto Suporte Avançado CONVÊNIO SENASP. no valor de R$ 327.000,00;
- 05 (cinco) Auto Bomba Tanque e Salvamento CONVÊNIO DETRAN, no valor de R$ 3.320.000,00;
- 02 (dois) Auto Bomba Tanque CONVÊNIO INFRAERO, no valor de R$ 1.111.250,00;
- 30 (trinta) Unidades de Resgate CONVÊNIO SAÚDE, no valor de R$ 4.800.000,00.

EQUIPAMENTOS/MATERIAIS (R$ 3.483.377,82):

- Resgate CONVÊNIO SAÚDE, no valor de R$ 958.474,70;
- Incêndio/Salvamento, no valor de R$ 836.140,87;
- Equipamento de Proteção Individual, no valor de R$ 1.572.528,00;
- Aquartelamento, no valor de R$ 116.234,25.

OBSERVAÇÕES

A realização da maioria dos investimentos acima elencados, e consequente alcance do objetivo desta
Ação, só foi possível em virtude das parcerias firmadas por meio de convênios e descentralizações
orçamentárias.

Ressaltamos que os recorrentes contingenciamentos de recursos orçamentários e financeiros prejudicou a
realização de despesas prioritárias, retardando com isso as melhorias que vem sendo implantadas, bem
como prejudicando a politica de expansão das atividades do CBMGO no território goiano.
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2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS - FUNEBOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

OBRAS DE CONSTRUÇÃO (R$ 3.390.742,45)

- São Miguel do Araguaia, no valor de R$ 199.579,00
- Cristalina, no valor de R$  287.744,70
- Goianira, no valor de R$  151.224,78
- Posse, no valor de R$  236.544,15
- Ipameri, no valor de R$  201.271,20
- Quirinópolis, no valor de R$  197.306,82
- Goiânia (Comando Geral e BM/7), no valor de R$  2.117.071,80

OBSERVAÇÕES

As obras objeto desta ação foram realizadas com recursos oriundos do FUNEBOM, referente à execução
orçamentaria/financeira da Unidade Orçamentária (UO) - 2953. As demais obras citadas na síntese da
gestão são resultados de parcerias firmadas com as administrações locais.
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PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

AÇÃO: 2149 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

U.O.:

REALIZAÇÕES

As atividades diárias desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no ano de
2016, resultaram em 309.210 atendimentos realizados, divididos nas
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seguintes categorias:

- 183.306 Inspeções técnicas
- 10.660 Análises de projetos
- 71.071 Resgates pré-hospitalares
- 21.022 Ações preventivas
- 11.042 Buscas e Salvamentos
- 7.099 Combates a Incêndios Florestais
- 4.089 Combates Incêndios Urbanos
- 650 Operações de Defesa Civil
- 271 Ocorrências com Produtos Perigosos.

OBSERVAÇÕES

Na presente ação são apropriadas as despesa com os contratos de manutenção e abastecimento da frota do
CBMGO, compreendendo (mão-de-obra, aquisição de peças, pneus, lubrificantes e reparos em geral,
fornecimento de gasolina, diesel e etanol). Para manter as viaturas em condições de uso, esses custos são
abarcados por esta dotação.

Por este motivo as realizações desta Ação são expressadas pelos dados estatísticos gerados pelos
atendimentos preventivos e de socorro. Esses atendimentos foram realizados pelas guarnições que
ficaram de prontidão diuturnamente, todos os dias do ano de 2016.
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2904 - POLÍCIA CIVIL

INSTITUCIONAL

Álvaro Cássio dos Santos

1. Gestor

2. Visão 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.

2.1 Objetivo Institucional

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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O ano de 2016 foi marcado pela continuidade do processo de crescimento de produtividade no âmbito da
Polícia Civil, e efetivação de projetos junto a Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP com
aquisição de viaturas, 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

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

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 em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

2904 - POLÍCIA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 POLÍCIA CIVIL

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação em fase de planejamento. O projeto para construção da Cidade da Polícia foi apresentado ao
Secretário de Estado de Gestão e Planejamento, Sr. Joaquim Mesquita. Aguardando liberação da área e de
liberação de recursos para efetivação.

2904 - POLÍCIA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 POLÍCIA CIVIL

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Polícia Civil conseguiu reformar quatro delegacias de polícia no ano de 2016 com recursos do
FUNESP, através do programa Dinheiro Direto nos, Quarteis e Delegacias.
Há ainda outras delegacias a serem reformadas, aguardando liberação do recurso para efetivação da ação.

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

2904 - POLÍCIA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 POLÍCIA CIVIL

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016 a Polícia civil realizou 3.927 operações policiais, adquiriu 20 coletes balísticos femininos
por meio de convênio com a SENASP.
Fez a manutenção de 1424 viaturas.
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3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

INSTITUCIONAL

Luiz Antônio Faustini Maronezi

1. Gestor

2. Visão Institucional

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

2.1 Objetivo Institucional

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

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Atração e promoção de investimentos e novos negócios
Em 2016, oito grandes empresas assinaram Protocolo de Intenções para operarem em Goiás. O Conselho
de Promoção de Negócios e Atração de Investimentos Nacionais e Internacionais ? PROMOGOIÁS,
ligado à Secretaria de Desenvolvimento (SED) é um dos responsáveis por esta política de atração e
promoção de investimentos em Goiás.
Os investimentos são de R$ 893.779.736,5 com previsão de geração de 14.120 empregos diretos e
indiretos.

Produzir e Fomentar
Os conselhos dos programas Produzir e Fomentar aprovaram no período de janeiro a novembro deste ano
(2016) projetos industriais e empresariais em diversos municípios. Os investimentos fixos a serem
trazidos para o Estado são de R$ 731.158.390,15. A previsão é que sejam gerados 2.957 empregos diretos
em diversas áreas.

FCO
No período de janeiro a novembro de 2016, o Conselho de Desenvolvimento do Estado, que avalia cartas-
consulta para concessão de financiamento por meio do Fundo Constitucional de Financiamento do
Centro-Oeste (FCO), aprovou recursos de R$ 1.107.870.634,40 para programas empresariais e rurais. Os
financiamentos aprovados hoje devem gerar/manter 5.350 empregos.
Os recursos podem ser utilizados em operações previstas pelo FCO, voltadas às   demandas como a
realização de obras de construção, ampliação e reformas; aquisição de máquinas e equipamentos; capital
de giro de empresas; usinas de produção de biocombustíveis; setores alimentícios; área de pesquisa e
operacionais de saúde; serviços de comunicação; setor mobiliário, setores da agropecuária; laticínios,
entre outras.

Apoio aos Arranjos Produtivos Locais (APLs)
Uma das ações do programa Inova Goiás é o fortalecimento e consolidação dos Ambientes de Inovação.
Dentre eles, estão os Arranjos Produtivos Locais, espalhados por todo o Estado. Seguem alguns dos
setores apoiados:

APL de Confecção
Em 2016 foram complementados os seis laboratórios de corte automático de tecidos para os Colégios
Tecnológicos - COTECs nos municípios de Catalão, Itaguaru, Itapuranga, Jaraguá, Pontalina e Taquaral.
A complementação se deu por meio da aquisição, instalação e treinamento do uso de plotters e
enfestadeiras, estas últimas acopladas às máquinas de corte automático. Considerando somente 2016,
foram realizados 820 mil cortes na máquina automática para empresas do setor, gerando maior
produtividade, qualidade, inovação de processo e economia.
Foram também adquiridas máquinas de costura para o oferecimento de cursos de capacitação pelos
COTECs em atendimento à demanda do setor produtivo, uma vez

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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que uma maior produtividade gerada pela máquina automática de corte demanda profissionais de costura
e manutenção de máquinas,
Essas aquisições são fundamentais para intensificar a formação de mão de obra qualificada para o
processo produtivo e desenvolvimento tecnológico da moda e estimular o empreendedorismo, a
competitividade e fortalecer a Rede Itego para segmento de confecção no Estado de Goiás.

APL de Produtos de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosméticos
Em breve será contratada consultoria para atender 50 empresas do setor produtivo de Higiene Pessoal,
Perfumes e Cosméticos. O Termo de Referência para contratação já foi elaborado e está em trâmite para
licitação.
As 50 empresas pertencentes ao APL serão beneficiadas com serviços de consultoria para atender à
Resolução ? RDC nº 48 (Regulamento Técnico de Boas Práticas de Fabricação para Produtos de Higiene
Pessoal, Cosméticos e Perfumes, e dá outras providências) de 25 de outubro de 2013, da ANVISA ?
Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

APL de Mandioca e Derivados
Para o setor produtivo em questão, foram implementadas/modernizadas quatro Casas de Farinha, que hoje
também abrigam COTECs. As casas de farinha de Pires Belos (distrito de Catalão), Davinópolis, Iporá e
Posse receberam equipamentos, tais como fornos, prensas, descascadores, trituradores, uniformizadores e
seladoras. Tais equipamentos permitem que as famílias que trabalham de forma coletiva na utilização das
casas de farinha tenham significativos ganhos de produtividade. Além disso, com a instalação dos
COTECs, os produtores serão apoiados por meio de cursos de qualificação e ações de empreendedorismo.

APL de Bananicultura
Para atender as exigências da ANVISA, da ABNT (Normativa 15.674), do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Normativa nº 17, anexo 1, item 5) e da AGRODEFESA do Estado de Goiás
(Normativa Estadual nº3/2002, Art.1º.), o Setor demandou a aquisição de uma máquina lavadora de
caixas plásticas, que foi entregue à Associação de Hortifrutigranjeiros de Buriti Alegre, que representa o
Arranjo.
A máquina lavadora de caixas instalada no município reduzirá em muito o trânsito das caixas, que
precisam ser descontaminadas antes da reutilização. A logística do transporte das caixas muitas vezes
inviabilizava a comercialização da produção do município. Melhoria de processo, economia na logística e
possibilidade de acesso a mercado são benefícios gerados pela instalação do equipamento.

Participação em eventos:
71ª Exposição Agropecuária de Goiás ( APL Cachaça)
Agrotecnoeste -  IF Campus Iporá (Palestras)
Feira Super Agos ? Associação Goiana de Supermercados

Pronatec ? Setor Produtivo
Em novembro, o Governo do Estado de Goiás e o Ministério de Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
assinaram acordo de cooperação técnica para formação e qualificação de mão de obra destinada ao setor
produtivo em Goiás.
No total, serão oferecidas 3.413 vagas em 54 cursos de qualificação profissional, distribuídas em 43
municípios, que atenderão os setores produtivos diversificados no Estado de Goiás e, em especial, aos
Arranjos Produtivos Locais.
A parceria entre a União e o Estado tem duração prevista de três anos para oferta de cursos do Pronatec
Setor Produtivo. O objetivo é garantir a qualificação e a formação profissional necessárias para atender às
demandas mais urgentes e estratégicas dos setores produtivos nas localidades onde os investimentos estão
sendo concentrados.
No Brasil, apenas quatro Estados conseguiram abrir neste ano vagas do Pronatec Setor Produtivo,
oferecidas pelo Ministério de Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Além de Goiás, completam a lista
os Estados do Pará, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A parceria é o reconhecimento do trabalho de
mais de uma década do Governo de Goiás vem desenvolvendo ações e projetos junto ao setor produtivo
organizado em Arranjos Produtivos Locais - APLs.

Balança Comercial
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Produtos goianos ganham espaço no mercado internacional. A balança comercial de Goiás, de janeiro a
outubro, já soma superávit de quase US$ 3 bilhões, exatos US$ 2.994.511.169. A previsão é que o
superávit do ano chegue a US$ 7 bilhões.

Missões internacionais promovem comércio exterior
A Secretaria de Desenvolvimento (SED) promoveu diversas missões em 2016 com o objetivo de
contribuir para a internacionalização das empresas goianas, busca de cooperação internacional, atração de
investimentos, e comercialização de produtos.
Em junho, a missão empreendida no Chile e Argentina teve como foco principal os setores de: mineração,
farmacêutico (genéricos), couros, produtos alimentícios e calçados.
Como resultado concreto foi realizada uma parceria com a CODELCO (empresa chilena), maior
companhia produtora de cobre do mundo, referente à prospecção de explorações da Companhia do
Estado.
No setor de fármacos, questões burocráticas entre ANVISA e ANMAT (sua correspondente na
Argentina) estão sendo equacionadas para que a exportação de fármacos brasileiros seja incrementada.
As empresas goianas participantes da missão relatam resultados positivos em suas atividades, decorrentes
do fechamento de negócios para a exportação de seus produtos (couros, produtos alimentícios, produtos
farmacêuticos, calçados) aos países visitados, e também da importação de diversos produtos por tradings
goianas.
Após oportunidade identificada pela Rede Nacional de Informações sobre o Investimento do Ministério
de Indústria e Comércio (RENAI-MDIC), foi organizada uma missão à Índia com foco na atração de
investimentos, em setembro.
Como resultado prático, foi assinado um Memorando de Entendimento, de modo que as primeiras
importações irão acontecer ainda em 2016. Em 2017, começarão a construir uma fábrica de tratores em
Anápolis e a expectativa é que o volume de vendas ultrapasse meio bilhão de reais em cinco anos.
Em outubro, foi realizada missão oficial do Governo de Goiás capitaneada pelo governador Marconi
Perillo ao Canadá e Estados Unidos com foco comercial, diplomático e de cooperação.
Na ocasião, foi assinado um acordo de cooperação tecnológica entre a Pharma Science, empresa
canadense, e  IQUEGO. Também como resultado, houve um acordo de cooperação cultural com o
Canadá, onde o Estado de Goiás se comprometeu a investir mais de CAD$ 400.000 para fomentar a
cultura e a troca de experiência entre aquele país e o Estado. De igual forma, aconteceram diversos
contatos para abertura de mercado tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá.
Tendo como foco o agronegócio, foi empreendida uma missão à Austria e Holanda no final de outubro e
início novembro. Na Holanda, o objetivo principal foi a participação no Brazil Network Day ? ?BND?,
iniciativa pioneira da Embaixada Brasileira em Haia juntamente com o Itamaraty, prefeitura de
Amsterdam e outros parceiros (KPMG, Baker & McKenzie e Rabobank). Com o objetivo de promover o
comércio de produtos e serviços através de rodadas de negócios, além de novas parcerias científico-
tecnológicas.
Durante a missão, o comitê realizou visitas técnicas à TESLA e Farm Frites. Na Áustria, houve o trabalho
de inteligência de match making de interesses, com rodadas de negócios além de visita técnica à
Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida de Viena (BOKU) e reunião com o Instituto de
Pesquisa da Agricultura Orgânica (FiBL).

Recepção a missões em Goiás
A Secretaria de Desenvolvimento (SED), por meio da Superintendência Executiva de Comércio Exterior,
também é responsável pelo acompanhamento e atendimento de diversas missões diplomáticas a Goiás,
com o intuito de apresentar as potencialidades do Estado e sugerir novas oportunidades de negócios e
investimentos.
Em 2016, Goiás recebeu diversas missões tais como: a de membros da Embaixada do Panamá, que
realizaram visita técnica ao Porto Seco de Goiás; membros da Embaixada da Tanzânia no Brasil para
tratar de cooperação na área de turismo, educação profissional e exportação de produtos goianos;
membros da Embaixada do Sri Lanka no Brasil para tratar de cooperação tecnológica na área de borracha
e investimentos; Embaixada do Zimbábue no Brasil juntamente com o Ministro da Informação,
Comunicação, Tecnologia e Serviços de Correios do Zimbábue. Além disso, foram organizados
seminários como o II Seminário Internacional de Negócios Brasil-África-Bangladesh, Seminário de
Oportunidades de Negócios da Coréia do Sul - Goiás e a
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realização do Seminário Suíça - Goiás

Empreendedores recebem apoio da SED
Em 2016, 3.397 empresários de micro e pequenas empresas, empreendedores individuais e potenciais
empreendedores que produzem e geram empregos e renda nos vários setores da economia goiana
receberam capacitação por meio do curso Plano de Negócios, que a Secretaria de Desenvolvimento
formatou juntamente com o Sebrae. Ao todo foram realizados 116 cursos. Além dos cursos foram
promovidas 116 palestras com 3.608 pessoas participantes.
Em dezembro, foi anunciado o aumento do teto do Crédito Produtivo de R$ 30 mil para R$ 50 mil, a
juros subsidiados pelo Governo do Estado de 0,8% ao mês, com carência de até seis meses e até 36 meses
para pagar. Podem se habilitar os micro e pequenos empresários, empreendedores individuais e
empreendedores em potencial.
A fim de auxiliar os empreendedores na abertura de seu negócio, a Secretaria de Desenvolvimento (SED),
por meio da superintendência de Micro e Pequenas Empresas e do Fórum da Micro e Pequena Empresa
(Femep), elaborou e lançou a Cartilha do Passo a Passo de Abertura de Empresas.
O objetivo dos cursos e palestras é capacitar os tomadores dos empréstimos do Crédito Produtivo para a
gestão e criação dos seus negócios.  As aulas do curso são compostas de teorias e exercícios práticos em
assuntos importantes da empresa, como recursos humanos, planejamento empresarial, assuntos
administrativos e financeiros, compras e estoques, etc.
Ao todo foram concedidos 207 empréstimos no valor de R$ 4.424.885,36 proporcionando a geração de
535 empregos diretos.
Para 2017 as metas são de capacitar 5 mil tomadores em cursos Plano de Negócios, gerar 1 mil empregos
diretos e oferecer 300 empréstimos aos tomadores do Crédito Produtivo.

SED e FEMEP finalizam Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Em 2016, o Fórum Estadual das Micro e Pequenas Empresas de Goiás (Femep-GO) finalizou o Estatuto
Estadual da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Com o objetivo de melhorar a aplicabilidade
imediata da Lei Complementar 117/1 em prol das pequenas empresas de Goiás, o Fórum também
entregou a deputados estaduais sugestão de alteração desta Lei.
O Femep Goiás é uma instância consultiva do Governo Federal vinculada ao Governo Federal, que atua
como ambiente de debates e de conjugação de esforços entre Governo e iniciativa privada com vistas ao
fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas, empresas de pequeno porte e dos pequenos negócios.
Para 2017, um dos objetivos do Femep é a implantação da Rede Nacional para Simplificação do Registro
e da Legalização de Empresas e Negócios nos 246 municípios do Estado e a implantação e manutenção
da Sala do Empreendedor e do Portal do Empreendedor Goiano.

Artesanato
Mais de 5 mil artesãos goianos já possuem Carteira Nacional
Goiás atingiu neste ano a marca de 5.335 artesãos e trabalhadores manuais inscritos no Programa do
Artesanato Brasileiro (PAB) e que receberam a Carteira Nacional do Artesão. O trabalho de divulgação e
cadastramento é realizado pela a Superintendência de Micro e Pequenas da Secretaria de
Desenvolvimento (SED), através da Gerência do Artesanato Goiano.
A Carteira Nacional do Artesão não tem taxa de adesão, nem anuidade ou mensalidade. Ela permite ao
profissional comercializar seus produtos em larga escala com emissão nota fiscal.
De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Governo da Presidência da República, Goiás é o
Estado que mais cadastrou artesãos e trabalhadores manuais no Programa do Artesanato Brasileiro no
período de janeiro de 2015 até junho de 2016.
Em 2016 a Gerência do Artesanato da SED levou artesãos cadastrados e selecionados via editais, à
participação sete feiras e eventos:
-19ª Goiás Mostra Artesanato (Artesãos do curso do Itego - Basileu França, Março 2016, Goiânia/GO)
-13ª Feira Nacional de Negócios de Artesanato (julho 2016, Olinda/PE)
-1ª Feira Brasil Original (outubro 2016, São Paulo/SP)
- World Travel Market (novembro 2016, Londres/ Inglaterra)
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-12ª Feira das Embaixadas (novembro 2016, Brasília/DF)
-20ª Goiás Mostra Artesanato (artesão Newton Pinheiro, novembro 2016, Goiânia/GO)
-27ª Feira Mãos de Minas (dezembro 2016, Belo Horizonte/MG)
Além de expor nossa cultura para outros estados e países, Goiás tem ficado entre os estados que mais
comercializaram peças de artesanato nestes eventos.
Para o próximo ano (2017), a Superintendência de Micro e Pequenas da SED, através da Gerência do
Artesanato Goiano, tem como meta inaugurar o Centro de Referência do Artesanato Goiano no Palácio
Pedro Ludovico Teixeira, implantar um polo de artesanato mineral na Chapada dos Veadeiros,
implementar o projeto de internacionalização do artesanato goiano, incluir o Programa do Artesanato
Goiano nos fatores de desconto do Produzir e fomentar o associativismo e o cooperativismo entre os
produtores de artesanato de Goiás.
Parceria com a USP
O Governo de Goiás, por meio da Superintendência Executiva de Ciência e Tecnologia da Secretaria de
Desenvolvimento (SED), e a Universidade de São Paulo (USP) assinaram em abril protocolo de intenções
e em outubro o convênio para cooperação em ações de interesse em comum, com foco total no Programa
Estadual de Inovação e Tecnologia, o Inova Goiás. A parceria surgiu após a Agência USP de Inovação ter
demonstrado interesse de cooperar tecnicamente com o programa Inova Goiás. Agora, a universidade irá
auxiliar o Estado no programa em várias frentes.

Exportação de talentos
Ano após ano, o Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) em Artes Basileu França exporta
talentos para as principais companhias de ballet do mundo. E em 2016 não foi diferente. Aluna do curso
técnico de dança do Itego em Artes Basileu França, Paula Rosa Santana foi aceita pelo Royal Danish
Ballet, da Dinamarca. Agora, com a conclusão de seu curso técnico, já sai contratada por uma das
companhias de dança mais respeitadas do mundo.
Após ser finalista do Prix de Lausanne, evento realizado anualmente na Suíça e que contou com a
participação de 67 bailarinos de 19 países, outra aluna do Basileu França, Carolyne Freitas Galvão, de
apenas 15 anos, ganhou bolsa de estudos para o Houston Ballet?s Bem Stevenson Academy, nos Estados
Unidos. E o também aluno de dança do Basileu França, Vinícius Pessin, é outro que está de partida para o
exterior. Ele vai integrar a Ballet West Academy, de Salt Lake City, nos Estados Unidos. A vaga foi
conquistada no Youth America Grand Prix deste ano.
Orquestra Sinfônica Jovem na China
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento (SED), já liberou uma ajuda de custo
no valor de R$ 350 mil para financiar a turnê dos 80 músicos da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás em
oito cidades da China, em dezembro. A orquestra realiza apresentações no interior do Estado
frequentemente, e pelo menos duas vezes por mês leva a música de concerto à periferia de Goiânia, se
apresentando em igrejas e praças para a população goianiense de forma gratuita e interativa.

Programa Água para Todos
A Secretaria de Desenvolvimento (SED) deu início à segunda fase do Programa Água Para Todos,
parceria entre o Governo de Goiás e o Ministério de Integração Nacional. Esta fase corresponde à
implantação de 106 Sistemas Coletivos de Abastecimento de água potável em comunidades rurais de
Goiás, com previsão de atendimento a mais de 35 mil pessoas.
A primeira fase do Programa já foi cumprida por Goiás, com a implantação de 500 cisternas para
captação de águas de chuva destinadas ao consumo humano, distribuídas em dez municípios goianos com
atendimento a mais de 12 mil pessoas. Em Goiás, o Programa Água Para Todos prevê investimentos de
R$ 31,4 milhões. Ao todo, serão mais de 55 mil pessoas beneficiadas pelos programas, em comunidades
localizadas em regiões com difícil acesso a água.

Conferência Anprotec
Goiás vai sediar em 2018 a Conferência Anprotec de Empreendedorismo e Ambientes de Inovação, maior
evento sobre o tema em toda a América Latina. O anúncio foi feito na última conferência, realizada em
outubro em Fortaleza. Goiás conquistou 38 votos em assembleia, contra 23 de Gramado, que era a outra
candidata a sediar a conferência. Para a superintendente de Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e
Fomento à Tecnologia da Informação, Aline Figlioli, a escolha de Goiás é o
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reconhecimento ao trabalho feito pelo Governo do Estado na área de inovação.

Carretas-laboratório
O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações liberou R$ 1,5 milhão para a Secretaria
de Desenvolvimento (SED) adquirir Centros Vocacionais Tecnológicos (CVTs) móveis. A contrapartida
do Estado será de mais R$ 1 milhão, que também já estão liberados na conta da SED. Nesta primeira
etapa, serão equipados três laboratórios, sendo dois de Microbiologia e Processamento de Alimentos e um
de Tecnologias Sociais.
As carretas-laboratório, um projeto piloto em todo o país, irão atender mais de sete mil famílias de
pequenos agricultores com cursos de qualificação profissional e deve se tornar referência para outros
Estados. Os equipamentos irão atender as regiões do Vale do São Patrício, Vale do Rio Vermelho, Médio
Araguaia, Chapada dos Veadeiros, Vale do Paranã, Estrada de Ferro e Águas Emendadas. Com essa
iniciativa, o Governo de Goiás busca oferecer cursos em comunidades onde não há estrutura física para a
sua realização.

Novos Itegos
Já tem data definida a inauguração de um dos novos Itegos que o Governo de Goiás, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), em parceria com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) do Ministério da Educação e Cultura (MEC), está construindo na
Região Noroeste de Goiânia. O Itego José Luiz Bittencourt, será inaugurado em fevereiro de 2017, com
início das aulas marcado para o mês seguinte.
O novo Itego da Região Noroeste, com capacidade para 1.200 alunos, terá doze salas de aulas, seis
laboratórios básicos, auditório para 200 lugares, biblioteca, teatro de arena, refeitório, cozinha industrial,
área de convivência, quadra poliesportiva e dois laboratórios especiais de preparação dos jovens para o
mercado de trabalho. A moderna estrutura de ensino profissionalizante custou investimentos de R$ 10,5
milhões, do convênio entre os governos Estadual e Federal.
Assim como ele, estão em fase de construção outros sete Itegos, nos municípios de Aparecida de Goiânia,
Santo Antônio do Descoberto, Mineiros, Valparaíso, Catalão, Formosa e Piracanjuba.

Fortalecimento da Agricultura Familiar em Goiás
A Secretaria de Desenvolvimento, por meio da Superintendência Executiva de Agricultura e Pecuária,
tem promovido ações com foco no fortalecimento do associativismo, do cooperativismo e do
empreendedorismo, implantação e modernização da infraestrutura de apoio à produção familiar por meio
da capacitação de técnicos e produtores a o acompanhamento de projetos de financiamento rural.

Força Agropecuária  Desenvolvimento Sustentável do Agronegócio Goiano
Com o objetivo de promover incentivo ao desenvolvimento do agronegócio e de outros sistemas
sustentáveis, visando agregação de valores socioeconômicos e ambientais aos sistemas produtivos,
melhorando a eficiência, a qualidade e a competitividade dos produtos com equidade na distribuição dos
benefícios e da renda gerada, foram realizadas as seguintes ações:

Gleba Legal ? Desenvolvimento Agrário e Fundiário
Ações voltadas para a democratização do acesso à produção por meio da titulação de terras, facilitação ao
crédito fundiário, propiciando a inserção socioeconômica das famílias assistidas.

Horta Comunitária
O foco é o aumento da quantidade e da qualidade nutricional de alimentos para grupos em situação de
insegurança alimentar e nutricional, por meio da implantação da olericultura comunitária. Em 2016, 9.513
pessoas foram assistidas pelas hortas comunitárias com kits de irrigação, que obtiveram desta maneira,
um aumento na quantidade e na qualidade nutricional da dieta diária.

Programa Irriga Bem ? Crescimento da Produção Irrigada em Goiás
Realização de capacitação para a agricultura irrigada em parceria com instituições governamentais e não
governamentais, a gestão operacional dos perímetros irrigados
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sob a responsabilidade do Estado de Goiás e a conclusão dos projetos estaduais de irrigação em
andamento.

Lavoura Comunitária ? Produção Comunitária de Alimentos
O programa tem como objetivo o estímulo ao desenvolvimento e à alimentação das famílias rurais e
periurbanas com a promoção e melhoria da qualidade alimentar e nutricional, por meio do fornecimento
de insumos para a produção comunitária de alimentos.
Neste sentido, 10.392 famílias foram atendidas, 152 entidades beneficiadas. Com mais de 3.457 hectares
de área plantada com arroz, 1.830 hectares de área plantada com milho.
Ao todo foram investidos R$ 3.595.104,05 em ações, com 77 municípios contemplados.
A produção foi de 1.535 toneladas de produção de arroz e milho e 62.660 quilogramas de grãos entregues
para a OVG.

Banco de Alimentos ? Segurança Alimentar e Nutricional
Desenvolvimento da política estadual de segurança alimentar e nutricional com a capacitação de agentes,
incentivo a formação de conselhos municipais, a implantação de ações de produção comunitária de
alimentos e a construção de Banco de Alimentos do Estado de Goiás.
O Banco de Alimentos do Estado de Goiás é uma obra de engenharia de aproximadamente 1.000 m²,
tendo 60% concluído (11/2016).
Os investimentos totalizam mais de R$ 2 milhões sendo 60% recursos oriundos da União e 40% do
Estado de Goiás.

SED atua em ações para o desenvolvimento regional
A Secretaria de Desenvolvimento (SED), por meio da superintendência de Desenvolvimento Regional,
vem atuando de forma integrada, garantindo a convergência de planejamento, estratégias, objetivos e a
execução de ações e projetos fornecendo serviços, atividades e obras visando o crescimento de todas as
regiões, diminuindo as desigualdades sociais e econômicas.

Patrulha do Desenvolvimento
A Patrulha de Desenvolvimento Regional é outro programa coordenado pela SED que tem como foco a
realização de obras e serviços emergenciais de infraestrutura urbana e rural nos municípios, por meio de
disponibilização de maquinas e veículos, com o fornecimento de operadores, motorista e suporte de
manutenção

Neste ano o atendimento da Patrulha do Desenvolvimento Regional foi dividido em duas fases, a primeira
com o objetivo de atender ao programa Goiás contra a Dengue. Nesta fase, atendeu 96 municípios, com
recursos no valor de R$ 5.138.440,82, realizando limpeza de terrenos e áreas urbanas para eliminar os
focos de reprodução do mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya.

Em uma segunda fase, a Patrulha atendeu 21 municípios com a realização de recuperação de estradas
vicinais, limpeza de grandes áreas municipais, correção de erosões e recuperação de ruas não asfaltadas,
os recursos utilizados foram de 4.539.414,33.

Infraestrutura e pavimentação
Entre as ações estão ainda a execução de obras e serviços de infraestrutura, urbanização e melhoria dos
distritos industriais, construção, reforma, ampliação, conservação, manutenção e restauração em
equipamentos urbanos como: praças, ginásios, parques temáticos, entre outros.

As regiões Entorno do Distrito Federal, Noroeste Goiano, Oeste Goiano e Sudeste Goiano foram
beneficiadas com obras de pavimentação urbana. Até novembro deste ano, foram investidos R$
16.250.877,87. Obras de infraestrutura também foram realizadas em municípios do Entorno, Nordeste,
Noroeste, Norte, Oeste e Sudoeste Goiano, com um total de R$ 6.920.179,05 de investimentos.

Banco do Povo ampara empreendedores em ano de crise econômica
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A Superintendência do Banco do Povo foi transferida para Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação Por meio da Lei nº19.468 de
27 de outubro de 2016.
Para ajudar pequenos e microempreendedores a continuarem no mercado ou até mesmo a abrirem novos
negócios mesmo em tempos de crise o Banco do Povo de Goiás emprestou R$ 6.509.680,50 aos micro e
pequenos empreendedores goianos, até novembro.
A linha de crédito do Banco do Povo de Goiás é a opção mais barata para quem está começando um
negócio, que tem uma ideia e que não tem capital de giro. Por meio do incentivo e apoio aos
empreendedores, cerca de 1.420 novos empregos foram gerados.
Linhas de microcréditos
As linhas de microcrédito são voltadas às pessoas que trabalham por conta própria, bem como pequenas
empresas. Os empréstimos variam de R$ 500 a R$ 10 mil, com juros de 0,25% ao mês. Além da baixa
taxa de juros, nos empréstimos do Banco do Povo não há incidência de taxas administrativas, IOF ou
tarifas bancárias. Os financiamentos podem ser utilizados como capital de giro, para compra de matérias-
primas e equipamentos, entre outros fins.

Planejamento Anual;
Orçamento Anual;
Inova Goiás - Programa de Inovação Tecnológica do Estado de Goiás.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Municípios Beneficiados com a Patrulha;
Número de Artesãos e Trabalhadores Manuais Cadastrados;
Número de Boletins Disponibilizados - SIMEHGO;
Número de Concessões e Valor de Diáris;
Numero de Família Rural Monitorada;
Número de Informações Disponibilizadas - SEA;
Número de Municípios Atendidos - Lavoura Comunitária;
Numero de Negócios Gerados em Feiras e Eventos do Artesanato Goiano;
Número de Participação e Divulgação em Eventos;
Percentual de Eficácia das Ações Implementadas - SGQ;
Percentual de Satisfação de Cliente - SGQ;
Percentual de Servidores Treinados - SGQ;
Quantidade de Amostras Minerais Realizadas - LAM;
Quantidade de Atividades Desenvolvidas - Popularização da Ciência;
Quantidade de Cartas Consulta para Financiamento Deliberada e Aprovada;
Quantidade de Determinações Químicas Realizadas - LAM;
Quantidade de Empreendedores Capacitados - SMP;
Quantidade de Empregos Gerados ou Mantidos - FCO;
Quantidade de Ensaios Cerâmicos Realizados - LEC;
Quantidade de Famílias Beneficiadas - Lavoura Comunitária;
Quantidade de Missões Realizadas;
Quantidade de Projetos Aprovados - PRODUZIR/FOMENTAR;
Quantidade e Percentual de Recursos Liberados - FUNMINERAL;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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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
O Programa Bolsa Futuro 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.
Este programa compreende todas as ações de Educação Profissional e Tecnológica, desenvolvidas no
Estado de Goiás pela Secretaria de Desenvolvimento, Econômico, Científico e Tecnológico e de
Agricultura, Pecuária e Irrigação - SED, por meio da REDE ITEGO, composta dos Institutos
Tecnológicos de Goiás - ITEGOs e dos Colégios Tecnológicos - COTECs, sob a responsabilidade da
Superintendência de Ciência e Tecnologia/Gabinete de Gestão.

Estas Unidades estão preparadas para oferecer Cursos Superiores de Tecnologia, Técnicos de Nível
Médio, Qualificação e Capacitação Profissional nas formas, presencial e a distância, e Ações de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, com o objetivo de atender às demandas de mercado alinhadas
aos Arranjos Produtivos Locais e/ou orientação econômica da região na área de abrangência destas
Unidades ofertantes.

O Programa Bolsa Futuro Inovador consta de 7 (sete) ações distintas, previstas no Plano Plurianual: 2016-
2019:
1. Gestão da política de Educação Profissional com foco no desenvolvimento econômico;
2. Ampliação e fortalecimento da rede pública estadual de Educação Profissional;
3. Consolidação da rede pública estadual de Educação Profissional;
4. Implantação de modelo de gestão da Educação Profissional em parceria com o terceiro setor;
5. Implantação de plataforma para gestão da Educação Profissional;
6. Concessão de Bolsas de incentivo financeiro a alunos da educação Profissional (cursos);
7. Concessão de Bolsas de incentivo financeiro a alunos da educação Profissional (orquestra);

Foram ofertados cursos técnicos em Secretariado, Logística, Administração, Contabilidade, Hospedagem,
Multimeios didáticos, Transações Imobiliárias, Instrumento Musical/Violão e Cenografia sendo em 2016
foram atendidos 6.553 bolsistas.

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2168 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A - CONSTRUÇÃO.

1- ITEGO - Aparecida de Goiânia
Valor da Obra: R$ 8.595.372,73
Recurso FNDE: (84,5%) R$ 7.263.089,96
Recurso do Estado: (15,5%) R$ 1.332.282,77
Valor efetuado: R$ 1.684.435,54
Restos a pagar: R$ 6.910.937,38

2 - Goiânia - ITEGO José Luiz Bittencurt
Valor da Obra: R$ 8.900.000,00
 Recurso FNDE: (82,75%) R$ 7.364.750,00
Recurso do Estado: (17,24%) R$ 1.535.750,00
Valor efetuado: R$ 1.839.887,45
Restos a pagar: R$ 7.060.112,55
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3 - ITEGO - Santo Antônio Descoberto
 Valor da Obra: R$ 8.929.794,82
 Recurso FNDE: (82,57%) R$ 7.372.170,70
 Recurso do Estado: (17,43%) R$ 1.557.624,12
 Valor efetuado: R$ 6.928.873,55
 Restos a pagar: R$ 2.000.921,27 + R$ 776.616,34 (Aditivo)
Obs.: Aguardando a construtora entregar os projetos alterados e executados na obra que vão gerar o 2º
aditivo.

4 - ITEGO de Valparaiso de Goiás
 Valor da Obra: R$ 8.166.249,30
 Recurso FNDE: (90,72%) R$ 7.408.421,44
 Recurso do Estado: (9,28%) R$ 757.827,94
 Valor efetuado: R$ 1.964.126,60
 Restos a pagar: R$ 6.202.122,70

5 - ITEGO ¿ Mineiros
 Valor da Obra: R$ 9.163.689,07
 Recurso FNDE: (81,33%) R$ 7.452.828,00
 Recurso do Estado: (17,24%) R$ 1.710.860,32
 Valor efetuado: R$ 5.523.351,38
 Restos a pagar: R$ 3.640.337,69

6 - ITEGO - Niquelândia
Valor da Obra: R$ 2.124.064,28
Recurso FNDE: não iniciado
Recurso do Estado: não iniciado
Valor efetuado: não iniciado
Restos a pagar: não iniciado

7 - ITEGO - Planaltina
Elaboração de orçamento para licitar (Processo antigo nº 200300036002559 - Contrato rescindido:
volume III)
Valor da Obra: não iniciado
Recurso FNDE: não iniciado
Recurso do Estado: não iniciado
Valor efetuado: não iniciado
Restos a pagar: não iniciado
Processo antigo nº 200300036002559 - contrato rescindido pela AGETOP em 18/11/2008 (volume I e II)

8. ITEGO - Catalão- Professor Antônio Sales
Processo nº 200614304001153 (na advocacia setorial)
Valor da Obra: R$ 5.206.467,87
Recurso do Estado: R$ 5.206.467,87
Valor efetuado: não iniciado
Restos a pagar: não iniciado

B - AMPLIAÇÃO/REFORMA
1 - ITEGO - Catalão- Aguinaldo de Campos Netto
Valor da obra: R$ 591.743,24
Recurso FNDE: (99,00%) R$ 585.825,81
Recurso do Estado (1,00%): R$ 5.917,43
Área construída: 2.554,61 m²

2 - ITEGO - Goiânia - Sebastião de Siqueira.
Valor da obra: R$ 1.790.477,54.
Recurso FNDE: não iniciado
Recurso do Estado: não iniciado
Área construída: 1.178,12 m²

3. ITEGO- Anápolis- Onofre Quinam
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Valor da obra: R$ 2.035.733,14
Recurso FNDE: não iniciado
Recurso do Estado: não iniciado
Área construída:  1.146,57 m²

4 - ITEGO de Piracanjuba
Valor da Obra: R$ 390.805,24
Recurso do Estado:  R$ 390.805,24
Valor efetuado: R$ 99.030,93
Restos a pagar: R$ 291.774,31
Obs.: contrato a ser rescindido por abandono da construtora

5 - ITEGO em Goiânia - Léo Lince
Nº do processo: 201200036003481
Tipo de Obra: Reforma e adequação
Fonte de recurso: Recurso estadual
Status da obra: Aguardando aprovação do corpo de bombeiro/AGETOP está corrigindo os  projetos.
Valor da Obra: R$ 1.381.003,37
Recurso do Estado: R$ 1.381.003,37
Valor efetuado: não iniciado
Restos a pagar: não iniciado
Observação:

D. COTECs - em 2016 não houve expansão, exceto APL
Implantação de Unidades Móveis - Centro Vocacional Tecnológico (CVT-M)
Liberado pelo Governo Federal MCTI o valor de R$ 1.500.000,00;
Depositado contra partida do Estado no valor de R$ 250.333,33;
Previsão recursos da vinculação de R$ 800.000,00

E- AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS/EQUIPAMENTOS
1.  Laboratório Padrão - Aquisição de Mobiliário para os ITEGOS de Aparecida de Goiânia, Goiânia e
Santo Descoberto.
Processo: 201514304002298
Valor: R$ 1.141.965,00

2. Condicionadores de ar
Processo: 201514304002299
Recurso: FNDE
Valor: R$ 385.350,00
Prazo de vigência do contrato: 30/12/2015 a 30/12/2016.
Situação: foi feito o reempenho para o exercício de 2016

3.  Equipamentos de informática - Laboratório Padrão
Processo: 201514304001980
Valor: R$ 676.848,33

4. Aquisição de Mobiliário - (Conjuntos de aluno/professor- Adesão da Ata de registro de preço nº
008/2015-FNDE)
Processo: 201514304001794
Valor: R$ 277.650,00

 4. Aquisição de servidores de Informática - Adesão a ata de registros de preços nº 25/2015 - BANESE
Processo: 201514304002660
Valor: R$ 699.900,00
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2169 - CONCESSÃO DE BOLSA EDUCATIVA E CULTURAL - BOLSA ORQUESTRA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás tem oferecido de forma sistemática o aprendizado da música
sinfônica e das habilidades específicas da profissão de músico orquestral. Composta por alunos do
Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Basileu França, é dividida em 5 grupos.

As atividades têm sido desenvolvidas regularmente, em uma trajetória ascendente de crescimento artístico
e institucional. Tem realizado uma grande quantidade de concertos em Goiânia e região metropolitana,
além de participarem de algumas apresentações internacionais. Em algumas apresentações, a orquestra
tem se associado a artistas de renome nacional e internacional, como os maestros Emílio de César, Mark
Cedel, e Gottfried Engels, a pianista Lucia Barrenechea e os violinistas Luciano Pontes, Ivan Quintana e
Martin Tuksa.

A programação de concertos é variada e inclui estreias regulares de novas composições, algumas delas
dedicadas à própria orquestra.
Os alunos/músicos da Orquestra estudam sem incentivo financeiro sendo que alguns recebem o apoio do
Programa Bolsa Orquestra, incentivo financeiro instituído pelo Governo de Goiás.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2170 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INCENTIVO FINANCEIRO A ALUNOS DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016 houve apenas oferta de qualificação profissional SEM INCENTIVO FINANCEIRO, pois está
sendo licitada uma Instituição para execução e suporte para a oferta de Educação Profissional, inclusive
com incentivo financeiro.

Os Institutos e Colégios Tecnológicos de Estado De Goiás da Rede ITEGO apresentaram de janeiro de
2016 a junho de 2016 os seguintes resultados, sem incentivo financeiro:

Nº de Cursos FIC: 665
Alunos atendidos: 14.888

Nº Cursos Técnicos: 58
Alunos atendidos: 2.460

Nº Curso Tecnológico (superior): 1
Alunos atendidos: 120
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2171 - CONSOLIDAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em  2016 foram ofertados os cursos Técnicos na modalidade a distância pelo Programa Federal em
parceria com o Estado de Goiás: e-Tec  Brasil  e PRONATEC.

e-Tec  Brasil - 2016:
Cursos Técnicos - Anápolis: Multimeios Didáticos, Informática e Logística
Cursos Técnicos - Goiânia e Catalão: Administração. Contabilidade e Secretariado
Oferta de vagas: 1.079
Alunos matriculados: 952

PRONATEC - 2016:

Oferta de Cursos Técnicos, modalidade EaD, disponibilizados em 14 (catorze) municípios: Anápolis,
Goiânia (2 unidades), Catalão (2 unidades), Goianésia, Caiapônia, Piranhas, Goiatuba, Porangatu, Ceres,
Goiás, Cristalina, Santa Helena e Uruana.

Vagas: 860

Curso Técnico em Secretariado: 60
Curso Técnico em Logística: 120
Curso Técnico em Administração: 200
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Curso Técnico em Contabilidade: 180
Curso Técnico em Hospedagem: 60
Curso Técnico em Multimeios didáticos: 20
Curso Técnico em Transações imobiliárias: 140
Curso Técnico em Instrumento musical - violão: 40
Curso Técnico em Cenografia: 40

PRONATEC - 2016:
Oferta de Cursos de Qualificação Profissional, presencial. Foram pactuadas 3.200 (três mil e duzentas
vagas), sendo em 2016 atendidas 6.553 bolsas.
Recurso Federal estimado para esta ação: R$ 6.400.000,00

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

AÇÃO: 2172 - GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Plano Setorial de Educação Profissional e Tecnológica do Estado
Nesta ação foram realizadas três reuniões setoriais pelo Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação
Tecnológica para articular com a sociedade e demais Instituições na área, sobre a atual posição em que se
encontra a Educação Profissional em Goiás com o objetivo de se elaborar o Plano Setorial de Educação
Profissional e Tecnológica do Estado, instituir e manter um fórum de cooperação entre Instituições
ofertantes de qualificação profissional no Estado. Ainda foram promovidas reuniões internas estruturais e,
constituição de um grupo estratégico para desenvolver a expansão da Educação Profissional em Goiás.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Foi deliberado e aprovado pelo governador o Ato de autorização de criação do Grupo Executivo formado
por entidades ofertantes públicas e privadas para expansão da oferta da educação profissional em Goiás,
visando a união de esforços para o aumento da oferta de educação profissional e tecnológica em Goiás.
Parceria com SENAI para expansão da taxa de matrículas de cursos técnicos de nível médio
Termo de compromisso entre a SED e o SENAI e SENAC,  visando a  colaboração mútua entre os
parceiros para a ampliação da oferta de vagas em cursos de Educação Profissional Técnica de Nível
Médio, com vistas à formação de profissionais para atender às demandas dos setores produtivos e do
desenvolvimento socioeconômico e ambiental do Estado de Goiás com o objetivo de aumentar a
competitividade e a economia goiana.

OBSERVAÇÕES

Não houve investimento em 2016

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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

AÇÃO: 2173 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
EM PARCERIA COM O TERCEIRO SETOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização em 2016, está em trâmite a contratação de Organização Social (O.S.)  com objetivo
de operacionalização dos cursos e programas de Educação Profissional em todos os níveis e modalidades.

3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2174 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DA
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

O foi realizado sobre a implantação de uma plataforma para a gestão de educação profissional:

1. Realizado reuniões com empresas especializadas para definição dos requisitos da Plataforma (Sistema
de Gestão);

2. Foram estabelecidos os requisitos com o detalhamento necessário para a referida aquisição, dos
seguintes módulos: Componente de segurança, Endereçamento, Organização escolar, Rede física,
Configuração anual, Processo de inscrição, Gestão de alunos, Avaliação escolar, Histórico escolar, Censo
escolar, Cadastros básicos, Cadastro do servidor, Controle de frequência de servidor, Movimentação de
servidor, Atribuição de servidor, Relatórios de servidor.

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
O Programa contempla a operacionalização do Inova Goiás com várias  ações coordenadas pela
Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SED), buscando aumentar a competitividade do Estado de
Goiás, por meio da inovação e tecnologia.  O programa tem como premissa que somente com a
integração entre o Governo, as Universidades e demais Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação
(ICTIs), e o setor produtivo é possível promover o desenvolvimento tecnológico e a inovação.
No 1º semestre deste ano foram iniciadas ações que continuam em andamento para os setores produtivos
de Confecção, Cerâmica vermelha, Bananicultura, Mandioca e
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derivados, Tecnologia da Informação, Apicultura, Cachaça, Lácteo e Produtos Orgânicos. Todas as ações
voltadas aos setores produtivos envolvem a implantação, ampliação e consolidação de ambientes de
inovação, da rede estadual de educação profissional, por meio dos Institutos Tecnológicos de Goiás -
ITEGO e os Colégios Tecnológicos unidades descentralizadas do ITEGO que atende o setor produtivo em
desenvolvimento com prestação de serviços tecnológicos e qualificação profissional contribuindo dessa
forma efetivamente na economia local do município.

No 2º semestre deste ano as ações iniciadas continuaram em andamento dando sequência a política de
fortalecimento dos espaços de inovação nos ITEGOs e COTECs.

A proposta do programa e que tenham polos de excelência com base na Rede de Institutos Tecnológicos
de Goiás  Rede ITEGO, que será implementada por meio da integração entre as unidades do ITEGOs e
COTECs e articulada com a UEG, FAPEG, Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e
Pesquisa Agropecuária (Emater) e demais instituições de ensino, pesquisa e inovação (ICTIS).
Os demais atores do ecossistema de inovação presentes em cada polo de excelência serão apoiados para
que possam atender às demandas do setor produtivo local.

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2175 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE METEOROLOGIA E
HIDROLOGIA DO ESTADO DE GOIÁS - SIMEHGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Para o ano 2016 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
participações em conselhos, fórum de discussões do ministério público  Fórum Goiano de Recursos
Hídricos. Realizamos este ano 03 (três) encontros com os técnicos da Agência Nacional de Águas - ANA
onde foram discutidas as ações do programa Progestão como também as ações da Sala de Situação e da
rede hidrometeorológica implantada em Goiás.
Outra grande ação desenvolvida no ano de 2016 foi a participação no projeto de P&D da Centrais
Elétricas de Goiás - CELG, onde com os recursos obtidos foi possível implantar um mini radar banda X
de área local que propiciara que a equipe técnica  emitir  alertas com maior antecedência, dos mesmos
recursos foi possível a instalação de   08 estações meteorológicas nas seguintes localidades Anápolis,
Bela Vista de Goiás, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Goiânia região leste, norte e
noroeste  que nos permite quantificar os parâmetros meteorológicos.
Foi executado também a manutenção em 16 estações com a intervenção preventiva e corretiva de
estações meteorológicas e hidrológicas.
Foram ainda submetidos 03 (três) artigos científicos sendo eles a Contribuição da Meteorologia no
Controle de Qualidade e de Reposição da Energia Elétrica na CELG D, Análise Climática da Precipitação
no Estado de Goiás para o Ano de 2015 e  Operacionalização e Validação do Modelo WRF para o Estado
de Goiás.
Para o desenvolvimento das batimetrias executamos as atividades de  instalação de réguas linimétricas no
município de São João da Aliança, Formosa e Flores de Goiás e aquisição de um motor de popa de 15 hp
que apoiara as ações.
Encontra-se em execução 2 processos para aquisição de equipamentos que serão liquidados em 2017,
sendo  estes necessários para realização do programa.
Por fim em uma  ação conjunta com a Superintendência Executiva de Agricultura iniciamos o projeto de
monitoramento hidrológica do Projeto Flores de Goiás - Barragem Paranã,  o  projeto consiste na
instalação de 03 (três) estações hidrométricas em atendimento à resolução da ANA n°126/2006  Art. 4º
Inciso III e IV.
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3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 3056 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INOVAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não iniciada.
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3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 3057 - EXPANSÃO DA REDE GOIANA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA - REGETEC

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação iniciada com a elaboração do termo de referência para contratação de consultoria que   atenderá 50
empresas do setor produtivo de Higiene Pessoal, Perfumes e Cosmético.
As 50 empresas pertencentes ao Arranjos Produtivos Locais serão beneficiadas com serviços de
consultoria para atender a normativa Resolução RDC nº 48 (Regulamento Técnico de Boas Práticas de
Fabricação para Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, e dá outras providências) de 25 de
outubro de 2013, da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2176 - FOMENTO À PESQUISA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS
RENOVÁVEIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações.

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2177 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E
SUSTENTÁVEIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atividades Desenvolvidas do Programa Água para Todos Ano 2016

Foi entregue no dia 26 de outubro em solenidade com a presença do Governador e demais autoridades a
finalização do projeto (Aguá para todos - Cisternas)  de fornecimento e implantação de 500 cisternas de
16.000 litros para captação de águas de chuva destinadas ao consumo humano, distribuídas em dez
localidades  goianas com atendimento a mais de 2500 pessoas. Sendo 50 cisternas em assentamentos de
10 municípios: Buritinópolis Divinópolis, Campos Belos, Guarani de Goiás, Iaciara, Nova Roma,
Cavalcante (Calungas), Sitio da Abadia, Flores de Goiás e São Domingos.

As atividades do projeto  (Aguá para todos - Sistemas de Distribuição Coletiva), encontra-se em fase de
execução sendo que foram realizadas inserções em campo com representantes da secretaria de
Agricultura de Formosa, solicitando atender as demandas da região com sistemas de abastecimentos de
água nos assentamentos: Florinda, Barra I, Barra Verde, Brejão, São Francisco de Assis, Junco,
Morrinhos, Fartura

Foi realizada também encontros com representantes do INCRA; visando  registrar as regiões que serão
atendidas pelo sistema de abastecimento de água.

Em dezembro realizamos visitas técnicas  aos municípios para a criação do Comitê Gestor Municipal do
Programa água para todos sendo elas: Formosa, Vila Boa, Vila Propício, Baliza e Bom Jardim.

Encontra-se em execução as atividades de levantamento de trabalho social.
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3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2178 - IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

APL apoiado

Ação iniciada e sendo realizada para os seguintes Arranjos Produtivos Locais:
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- Mandioca e Derivados com aquisição de equipamentos 04 casas de farinhas;
-  Tecnologia da Informação com aquisição de 75 computadores MAC para 03 Laboratórios TI;
-  Confecção aquisição de máquinas de costuras, 06 photer, 06 enfestadeiras  e mobiliários para 06
Colégios Tecnológicos e Confecção
- Confecção contração de serviço e aquisição de kit de manutenção para as 06 máquinas de corte
automático e insumos para as mesmas.
- Cerâmica Vermelha aquisição de 16 equipamentos específicos para o Laboratório do ITEGO de
Porangatu;
- Bananicultura aquisição de 01 máquina de lavar caixas para os produtores;

Com a aquisição dos equipamentos oportunizamos os setores produtivos com serviços tecnológicos e
qualificação profissional para os segmentos organizados por meio de associações, cooperativas e
sindicatos que compõem os Arranjos Produtivos Locais do estado de Goiás. Ação relevante para
economia do estado.

PARTICIPAÇÃO DA SED NA AGROTECNOESTE -  IF CAMPUS IPORÁ
PARTICIPAÇÃO NA FEIRA SUPER AGOS - Associação Goiana de Supermercados

PRONATEC - SETOR PRODUTIVO

O Governo do Estado de Goiás e o Ministério de Indústria e Comércio Exterior (MDIC) assinaram acordo
de cooperação técnica para formação e qualificação de mão de obra destinada ao setor produtivo em
Goiás. A parceria entre a União e o Estado tem duração prevista de três anos para oferta de cursos do
Pronatec Setor Produtivo. O objetivo é garantir a qualificação e a formação profissional necessárias para
atender às demandas mais urgentes e estratégicas dos setores produtivos nas localidades onde os
investimentos estão sendo concentrados.
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3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 3058 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA GOIANO DE INOVAÇÃO - SIGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações. Optou-se por priorizar os sitios do INOVA e da REDE ITEGO. O SIGO será
retomado no próximo exercício.

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2179 - POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é um evento que ocorre desde 2004, sempre no mês de
outubro de cada ano, trata-se de uma iniciativa do MCTI e envolve todos os estados da Federação
Brasileira, cujo objetivo é despertar a curiosidade cientifica nos participantes, em especial do estudante e
descobrir novos talentos na área trabalhada. Cada ano a comunidade cientifica escolhe um tema para ser
trabalhado, portanto cada ano as ações são desenvolvidas alusivas ao tema. Esse ano, 2016, a comunidade
cientifica entendeu que o tema apropriado seria Ciência Alimentando o Brasil, por ser uma preocupação
premente da comunidade cientifica e também da FAO, referente a alimentação no planeta. Em Goiás,
desde 2004 esse
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projeto é coordenado por esta Superintendência e a cada ano, estaticamente o evento vem se avolumando.
O Resultado alcançado da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em Goiás em 2016, alcançou
satisfatoriamente os objetivo esperados e até superou as expectativas. A Coordenação fez uma ampla
articulação e envolveu 112 municípios goianos, com 429 Instituições cadastradas cujo resultado foi e
realização 6.300 atividades, o que possibilitou Goiás ficar em primeiro lugar no pais em número de
municípios envolvidos e Instituições cadastradas.  Para realização desse evento é necessário bastante
articulação entre esta SPPPD e as Instituições de ensino e pesquisa e entidades afins ao tema. Esse ano
foram realizadas visitas técnicas de servidores a 19 municípios, foram realizadas diversas reuniões com
intuito de sensibilizar os gestores municipal e gestores de Ensino e pesquisa a se envolverem no projeto.
Esse ano a abertura da SNCT ocorreu no dia 18 de outubro na UFG, com a participação do Secretário do
Departamento de Popularização da Ciência do MCTI, Dr Douglas Falcão. O evento foi se estendeu nos
119 municípios goianos bem como várias atividades em Goiânia, tais como na PUC Goiás, ALFA,
Padrão, Unianhanguera, Faculdade Objetivo, UFG entre outras Intuições.
Realizamos em parceria com o SESI curso de aproveitamento de alimentos em assentamentos nas cidades
de Bom Jardim e Balisa somando um total de 503 assentados.

27713/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
FCO
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura,
Pecuária e Irrigação e o Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás renovam o propósito de
estimular e orientar os investimentos dos setores produtivos privados, de modo a atender o principal
objetivo do FCO, que é contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás.

O que é o FCO
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste foi criado em 1988 com o objetivo de
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Centro-Oeste brasileiro. Regulamentado pela lei
n.º 7.827 de 27 de setembro de 1989, 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 (29% para Goiás, 29% para Mato Grosso, 23% para
Mato Grosso do Sul e 19% 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.

Atração de Investimento
Em 2016, dez grandes empresas assinaram Protocolo de Intenções para operarem em Goiás. O Conselho
de Promoção de Negócios e Atração de Investimentos Nacionais e Internacionais -  PROMOGOIÁS,
ligado à Secretaria de Desenvolvimento (SED) é um dos responsáveis por esta política de atração e
promoção de investimentos em Goiás.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2163 - ATRAÇÃO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

ZOTYE MOTORS
A Zotye Motors do Brasil LTDA é uma montadora de veículos automotores chinesa que implantará uma
unidade fabril em Goianésia. Os investimentos serão da ordem de R$ 88.642.791.00 milhões, com
geração de 700 empregos diretos e indiretos.

SIERRA
Implantação de uma  Unidade de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e
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Industrialização de Móveis de Alto Padrão, PROJETO, que, ao final de sua implantação poderá gerar
aproximadamente 400 (quatrocentos) novos empregos diretos e aproximadamente 1.200 (um mil e
duzentos)indiretos durante a operação da Unidade Industrial, apresentando o projeto total a seguinte
estrutura:
Investimento Fixo; R$ 120.000.000,00(cento e vinte milhões de reais)
Empregos Diretos: 400(quatrocentos)
Empregos Indiretos: 1,200(hum mil e duzentos)
Linhas de Produtos: Móveis de alto padrão de qualidade, esquadrias, janelas e portas
com predominância de madeira.

AEROALCOOL,
Implantação de uma nova Unidade de Fabricação de Aeronaves, neste ato designada apenas PROJETO,
no MUNICÍPIO, que proporcionará a criação de cerca de 2.280 (dois mil, duzentos e oitenta) novos
empregos diretos e indiretos durante o período de operação, apresentando o projeto total a seguinte
estrutura:
Investimento Fixo (estimado): R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de
reais)
Empregos diretos: 570 (quinhentos e setenta)
Empregos indiretos: 1.710 (hum mil, setecentos e dez)
Linhas de Produtos: Aeronaves

ABL
O complexo APARECIDA BUSINESS LOG - ABL será composto de três grandes
empreendimentos:
1- Complexo Logístico Industrial Alfandegário - CLIA;
2- Polo de Distribuição e Comércio Atacadista; e
3- Polo de Distribuição de Hortifrutigranjeiros.

ELETRO
implantação de uma nova Unidade Montadora de Veículos Automotores de Propulsão Elétrica, neste ato
designada apenas PROJETO, no MUNICÍPIO, que proporcionará a criação de cerca de 7000 (setecentos)
novos empregos diretos e indiretos durante o período das obras civis e operação, apresentando o projeto
total a seguinte estrutura:

Investimento Fixo (estimado):   R$ 82.136.945,50 (oitenta e dois milhões, cento e trinta e seis mil,
novecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos)
Empregos diretos: 250 (duzentos e cinquenta) Empregos indiretos: 450 (quatrocentos e cinquenta) Linhas
de Produtos: Veículos Automotores de Propulsão Elétrica.

FARMTRAC
Trata-se de projeto industrial do setor automotivo a ser implantado em Anápolis, sendo uma joint venture
do Grupo Meimberg, com sede no Estado do Paraná, com a indústria de tratores da Índia, de nome
Escorts Group Ltd., para produção de tratores da marca FARMTRAC. A empresa indiana vende sua
produção anual de mais de 80.000 tratores para clientes distribuídos em cerca de 53 países. Este Projeto
prevê investimentos iniciais de aproximadamente R$75 milhões, geração de 250 empregos diretos e 750
indiretos. A indústria a ser instalada no DAIA deverá produzir tratores para atender o mercado brasileiro
e todos os demais países da América do Sul.
- Investimento Fixo: R$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais)
- Empregos Diretos: 250 (duzentos e cinquenta)
- Empregos Indiretos: 750 (setecentos e cinquenta)
- Linhas de Produtos: Tratores

COTEMINAS
Trata-se de projeto industrial e agrícola na região de Acreúna, onde será estruturada indústria de
atomatados, milho e amendoim, com investimento previsto de aproximadamente R$300 milhões. Trata-se
de grupo empresarial com mais de 50 anos de atuação no Brasil, com faturamento na ordem de R$ 2
bilhões, e que emprega diretamente, em todo o grupo, cerca de 10.000 colaboradores, e que prevê gerar
neste projeto pelo menos 1.500 empregos diretos (4.500 indiretos), com importantes repercussões em
termos de crescimento da economia goiana, seja pela arrecadação de
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impostos, seja pelos reflexos do emprego e renda, ajudando a fixar o homem no campo e melhorando a
distribuição de renda regional, seja pela contribuição técnica e tecnológica que promoverá a partir da
operação no Estado.
- Investimento Fixo: R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais)
- Empregos Diretos: 1.500 (mil e quinhentos)
- Empregos Indiretos: 4.500 (quatro mil e quinhentos)
- Linhas de Produtos: Atomatadas, milho e amendoim

BIO SCIE
Trata-se de projeto industrial do segmento farmacêutico a ser implantado em Anápolis, com investimento
previsto de aproximadamente R$ 47 milhões, e geração de 500 empregos diretos e 1.500 indiretos. Esta
indústria produzirá solventes e reagentes químicos, meios de cultura, excipientes para indústria
farmacêutica, padrões não farmacopeicos, matéria prima farmacêutica e produtos biológicos, e saneantes
para ambientes industriais farmacêuticos. O Projeto prevê a transferência de tecnologia das empresas de
ponta dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Espanha, Israel, China e Coreia do Sul, que se integram ao
novo projeto industrial no Brasil pela amadurecida relação de negócios e interesses convergentes com os
empreendedores.
- Investimento Fixo: R$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais)
- Empregos Diretos: 500 (quinhentos)
- Empregos Indiretos: 1.500 (mil e quinhentos)
- Linhas de Produtos: Produtos farmacêuticos

DUDALINA S.A.

Tem o projeto de implantar uma unidade industrial para acabamento de peças de confecção e vestuário de
moda masculino, feminino para o público adulto e infantil além de instalar e operacionalizar um centro de
distribuição para atender ao mercado nacional com os produtos fabricados no estado de Goiás e de fora
do Estado de Goiás no Município de Aparecida de Goiânia e que este projeto atende aos objetivos da
política de desenvolvimento do Estado e, ainda, que este deseja desenvolver em outras regiões.
- Investimento Fixo: R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
- Empregos Diretos: 200 (duzentos)
- Empregos Indiretos: 100 (cem)
- Linhas de Produtos: Confecção e vestuário

LAMAK
Tem o projeto de implantar uma Unidade de Beneficiamento de Gergelim no município de Jandaia que
proporcionará a criação de cerca de 240 (duzentos e quarenta) novos empregos diretos e indiretos durante
o período de operação, apresentando o projeto total a seguinte estrutura:
- Investimento Fixo: R$ 10.000.000,00 (dez milhões)
- Empregos diretos: 60 (sessenta)
- Empregos indiretos: 180 (cento e oitenta)
- Linhas de Produtos: Gergelim
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3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

Reuniões com órgãos governamentais e não-governamentais para apresentação da Plataforma Investe
Goiás e iGO. Atualização da base de dados disponíveis dos setores de negócios, compreendendo
indústria, comércio, serviços, inovação tecnológica, agronegócio, mineração, artesanato, turismo,
cooperativismo e franquias. Descrição das principais ações do Estado de Goiás e elaboração do guia do
investidor.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2165  -  MEDIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO
CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE -  FCO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Reuniões quinzenais do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás/FCO, para deliberação
coletiva de aprovação de cartas-consulta voltadas  para o desenvolvimento econômico do Estado.
Destinação de financiamentos para segmentos rurais e empresariais visando fomentar o crescimento da
economia do Estado de Goiás, de forma equilibrada, sustentada e em harmonia com o meio ambiente,
bem como
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promover a crescente melhoria dos indicadores sociais relativos à sua população. Realização de ações do
FCO itinerante visando à divulgação do programa de financiamento aos produtores dos municípios
goianos.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2166 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS
PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em decorrência da assinatura do Protocolo de Intenções com empresas do ramo da mineração e a missão
a AUSTRÁLIA (2015), acompanhando empresas Canadenses YAMANA GOLD e AMARILLO GOLD
(entrará em operação em maio 2016), e buscando apresentar as potencialidades do Estado de Goiás para
investidores estrangeiros, atraindo investimentos e promovendo o comércio exterior de setores
estratégicos específicos com aperfeiçoamento da inteligência estratégica e profissional, empreendemos a
missão comercial a cidade de Toronto província de Ontário - Canadá, no período de 03 de março a 13 de
março de 2016, participando da Convenção de Mineração PDAC o maior do mundo. Ademais, foram
realizados
contatos com investidores e realizadas visitas técnicas durante todo o período.

- Participação no maior evento de Mineração do Brasil, a Simexmin, em Ouro Preto - MG, de 15 a 18 de
maio de 2016, dando seqüência aos maiores eventos de mineração do mundo dando visibilidade ao
Estado de Goiás em Participações internacionais no ramo de Mineração.

- Participação na 16a Hair Brasil Internacional para Prospectar nossa participação em 2017 com
empresas goianas.

- Participar da Intersolar South America no Expo Center Norte, na cidade de São Paulo -SP, no período
de 23 a 25 de agosto de 2016. Apresentando os potenciais do Estado de Goiás para implantação de uma
indústria.

- Participação na FISPAL no mês de junho - Feira na área alimentícia e Tecnologia de embalagem.
contato com empresario para atrair investimentos no Estado de Goiás.
- Participação na Feira das Embaixadas em Brasília.

- Participação no 8º Congresso Brasileiro de Tomate industrial ( com STAND)

- Participação na 15º SUPERAGOS - Feira de Supermercado e atacadista  ( com STANDs para empresas
Goianas)

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 o apoio às
atividades e projetos do setor agropecuário. Foram produzidas mudas para a recomposição de reservas
com espécies nativas do cerrado. A ação Gleba Legal foi implantada para a regularização fundiária rural.
Foram apoiados vários projetos de desenvolvimento da piscicultura. A implantação da ação Irriga Bem
ocorreu para 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
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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 associações, cooperativas e comunidades
rurais em associativismo, cooperativismo de gestão social, ajudando na implantação e no
desenvolvimento de hortas e lavouras comunitárias. 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 a desenvolver parcerias com os municípios por meio do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional (CONESAN).

3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

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

AÇÃO: 2360 - BANCO DE ALIMENTOS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Obra de engenharia de aproximadamente 1.000 m², tendo 60% concluído (11/2016).

Investimentos totalizando mais de R$ 2 milhões com 60% dos recursos da União e 40% do Estado de
Goiás.

Durante o ano de 2016 foram elaborados os termos de referência e os orçamentos para aquisição das
máquinas, equipamentos e utensílios.

Continuidade da parceria com a Organização das Voluntárias de Goiás, por meio do Termo de
Cooperação Técnica n.º 172/2015, com vistas à promoção e a realização de ações conjuntas visando o
acompanhamento e o controle das operações relativas à construção e implantação do Banco de
Alimentos.

Aditamento do Contrato de Repasse n.º 0398204-69/2012 junto à Caixa Econômica Federal (CEF), para
continuidades das ações de construção e implantação do Banco de Alimento no ano de 2017.

Realização de 9 reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional.

Participação em 40 eventos diversos (seminários, oficinas, encontros) relacionados a 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 11
municípios do Estado de Goiás.

Incentivo à adesão ao SISAN para constituição da CAISAN em 7 municípios.

Divulgação das ações de Segurança Alimentar e Nutricional e do Conselho Estadual por meio de redes
sociais, rádios comunitárias e jornais regionais.

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.

Criação do Grupo de Trabalho Permanente de Redução do Consumo de Sódio na Alimentação.
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Criação do Grupo de Trabalho Permanente de Aleitamento Materno / Banco de Leite.

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.

Comemoração à Semana do Aleitamento Materno, em parceria com o Banco de Leite do Hospital
Materno Infantil.

Palestra de capacitação em Segurança Alimentar e Nutricional ministrada para os conselheiros do
COMSEA em Jatai.

Visita à CONAB para reafirmar a parceria  da Agricultura Familiar / PAA /  Doação Silmultânia, entre
CONESAN/CONAB.

Incentivo à criação do o Conselho de SAN em Piracanjuba.

XIV Reunião com as CAISANS e CONSEAS estaduais em Brasília-DF.

Participação na Oficina de Trabalho sobre Indicadores de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília-
DF.

Realização do V Seminário em Comemoração ao Dia Mundial de Alimentação.

Participação no Seminário de Educação Alimentar e Fortalecimento da Agricultura Familiar em Brasília-
DF.

Palestra de capacitação em Segurança Alimentar e Nutricional ministrada na AGROTECNOESTE em
Iporá

Participação em reunião de hortas urbanas e periurbanas na VISAM, Goiânia-GO.

Participação no Seminário Mostra de Experiência de Banco de Alimentos em Brasília-DF.

Participação na Reunião da CPCE e no Seminário da Frente Parlamentar de SAN em Brasília-DF.

Acompanhamento, monitoramento e execução dos Projetos de Captação de Recursos para a Segurança
Alimentar e Nutricional iniciados em exercícios anteriores:  Convênio n.º 014/2013 (MDS/SED/SISAN)
Apoio ao fortalecimento do CONESAN-GO e CAISAN-GO e elaboração do Plano de Segurança
Alimentar e Nutricional do Estado de Goiás. / Convênio/Projeto (SED/MDS/Prefeituras Municipais) -
Modernização das Centrais de Recebimento e Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar.
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AÇÃO: 2185 - FAMÍLIA RURAL - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM
GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os projetos abaixo impactam na realização dos Projetos Produtivos para a Agricultura Familiar
Implantados:
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Projeto: Apoio ao Desenvolvimento da Bovinocultura de Leite no Território Vale do Araguaia, para
aquisição de colhedoras de forragens, elaborado pela SED e aprovado em 2015, aguardando liberação do
recurso pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Território Vale do Araguaia, municípios:
Araguapaz, Aruanã, Britânia, Crixás, Faina, Matrinchã, Mozarlândia, Mundo Novo, Nova Crixás, São
Miguel do Araguaia e Uirapuru. Público beneficiário: 3.350 famílias.
Projeto: Apoio ao Processo de Elaboração, Qualificação e Consolidação do Plano Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário e dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário; Subsidiar a Construção do Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável e Solidário, elaborado pela SED e aprovado pelo MDA em 2015. Convênio nº 809852/2014
rescindido. Público beneficiário: 1.071 pessoas.

Conselhos e Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Rural Sustentável Assistido: Nesta meta, além
dos Conselhos e Colegiados Territoriais, também foram assistidas as Associações e Cooperativa de
Agricultores Familiares, impactando no processo produtivo da agricultura familiar que é competência das
atividades desenvolvidas pelos Conselhos e Colegiados Territoriais.

Entidade de Agricultores Familiares Beneficiada pelo PRONAT
Nesta meta encontram-se em fase de processo para transferir bens adquiridos com recursos do
PROINF/PRONAT que se destinam as associações/Prefeituras por meio de Termos de Permissão/Cessão
de uso que beneficiarão os processos produtivos e sociais destinados ao desenvolvimento da agricultura
familiar que impactam nesta meta.
Foram transferidos para o Território Vale do Paranã, município de Divinópolis, uma fábrica de farinha;
para o Território Médio Araguaia, município de Iporá, um terraceador.

Outras atividades desenvolvidas
Município de Iporá: II Feira da Agricultura Familiar (AGROTECNOESTE), atendimento a agricultores
familiares com informações sobre as ações da Gerência da Agricultura Familiar Programas Comunitários
e políticas para a agricultura familiar.  Aproximadamente 300 participantes.
Município de Silvânia: Ciranda da Juventude Rural. Assessoramento ao Colegiado Territorial na
realização da "Ciranda Territorial da Juventude", no município de Silvânia, Território Estrada de Ferro,
com participação de 181 jovens.
Município de Iporá: Território Médio Araguaia, solenidade de entrega de bens pela Prefeitura Municipal
à Comunidade Associação de Produtores Rurais da Região de Jacaré.
Município de Santa Rita do Novo Destino: Plenária do Território Serra da Mesa. Assessoramento ao
Colegiado Territorial. 38 participantes.
Município de Bela Vista de Goiás: Plenária Territorial do Território Estrada de Ferro. Assessoramento ao
Colegiado Territorial.
Município de Bonfinópolis: Seminário Nos Trilhos da Cultura e Turismo. Participação e assessoramento
ao Colegiado Territorial.
Municípios de Gameleira, Silvânia, São Miguel do Passa Quatro, Cristianópolis, Orizona, Crixás,
Campos Verdes, Santa Terezinha de Goiás, Uirapuru, Guarinos, Pires do Rio, Montes Claros e Novo
Brasil: Vistoria de bens do PROINF/PRONAT.
Município de Montes Claros e Novo Brasil:  sensibilização e mobilização para reestruturação do CMDRS
de Novo Brasil e reestruturação do CMDRS de Montes Claros.
Participação nos Conselhos Estaduais: Conselho Estadual de Economia Solidária, Conselho Estadual da
Mulher, Conselho Estadual da Igualdade Racial.
Participação VII Seminário Nacional da Biodiversidade e Sementes Crioulas - promovido pelo MCP.
Participação com palestra, no Seminário de Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas,
promovido pela Secretaria Cidadã.
Participação em reunião sobre PRONATEC Produtivo, Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
Elaboração de Termos de Referências para abertura de processo licitatório para aquisição de 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,
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destinados às instituições que atenderão as atividades da agricultura familiar.
Fiscalização e gestão de Contratos de Repasses e Convênios e gestores de Termos de Permissão/Cessão
de Uso.
Realização do Seminário de Lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2016/2017.

OBSERVAÇÕES

As metas Entidade de Agricultores Familiares Beneficiada pelo PRONAT e Projeto Produtivo para a
Agricultura Familiar Implantado, temos as seguintes justificativas pelo cumprimento parcial:
Como parte da Reforma Administrativa do Governo do Estado de Goiás, ocorreu a fusão de diversos
órgãos, inclusive a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação, que passou a integrar a nova estrutura
denominada Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico, de Agricultura,
Pecuária e Irrigação, como Superintendência Executiva de Agricultura, ocorrendo a necessidade de sua
estruturação organizacional administrativa e de pessoal, determinando desta forma dificuldade na
execução das atividades de Contratos de Repasses e Convênios, com reflexo na redução das metas a
serem cumpridas.
A Reforma Administrativa do Governo Federal em fase de implantação, inclusive com a extinção do
Ministério do Desenvolvimento Agrário-MDA com parte da sua estrutura sendo transferida para a Casa
Civil da Presidência da República e especialmente a Secretaria de Desenvolvimento Territorial-SDT,
responsável pelas políticas públicas destinadas ao desenvolvimento e fortalecimento da Agricultura
Familiar, objeto de Contratos de Repasses e Convênios.
Estas reformas têm gerado dificuldade na apresentação de procedimentos relativos a formulação de
propostas e busca de informações sobre a execução dos Contratos e Convênios, ocasionando resultados
não satisfatórios quanto ao alcance das metas acima citadas.
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AÇÃO: 2186 - FORÇA AGROPECUÁRIA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
AGRONEGÓCIO GOIANO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram disponibilizados 60 boletins estatísticos agropecuários.

Apoiados 70 eventos agropecuários.

25 Participações em reunião de trabalhos técnicos e administrativos.

11 participações em reuniões do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás CDE/FCO.

03 participações em reuniões do GCEA/IBGE-GO.

Doação de 1.000 mudas de espécies nativas do cerrado para recomposição de área degradada no
município de Damianópolis-GO.

Parceria com a Associação Pestalozzi de Goiânia (APG), por meio do Termo de Cooperação Técnica n.º
005/2011, para a execução do projeto Inclusão pelo Trabalho com o Verde, o qual beneficiou mais de 250
pessoas com deficiência. O projeto propicia o desenvolvimento de competências emocionais, artísticas,
técnicas e sociais, através do acompanhamento e execução de atividades realizadas no Viveiro de Mudas
SED Agricultura, com o cultivo e tratos culturais de espécies vegetais destinadas à recuperação de áreas
degradadas.

Atendimento e orientações às associações, cooperativas e psicicultores em técnicas, estudos
mercadológicos e planejamento da cadeia produtiva aquícola no Estado de Goiás.

Foi elaborado e distribuído o material gráfico relativo ao Calendário Oficial de Eventos Agropecuários do
Estado de Goiás de 2016. As exposições e feiras agropecuárias que ocorrem no Estado de Goiás
representam a força e a tradição do agronegócio goiano.

Apoio, organização e coordenação do stand do setor público agrícola na 71ª Exposição Agropecuária do
Estado de Goiás, maior feira agropecuária do centro-oeste onde é oportunizada a mostra de atividades,
ações e programas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e suas Superintendências e
Jurisdicionadas: Emater, Agrodefesa, Ceasa e Goiás Fomento. A exposição agropecuária de Goiás é a
síntese da força do agronegócio goiano que tem um rebanho de 21.538 milhões de bovinos, ocupando a
terceira posição como maior produtor de leite e de grãos no País.
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Durante a realização da 71ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás foram ministradas palestras
técnicas e visitas guiadas para alunos do Instituto Federal Goiano (IF) e Escola Família Agrícola de
Orizona, também foram recebidos estudantes do ensino fundamental com apresentação sobre meio
ambiente.

Apoio, organização e coordenação do stand do setor público agrícola na Tecnoshow Comigo 2016 em
Rio Verde. A feira movimentou cerca de R$ 1,3 bilhão em volume de negócios. O resultado positivo
reflete o atual cenário da agropecuária no Brasil que, mesmo enfrentando a instabilidade política e
econômica, é um dos poucos setores que registra resultados positivos. A região de Rio Verde destaca-se
como um dos principais polos de desenvolvimento em Goiás, pela associação entre os principais
segmentos das cadeias produtivas agropecuárias e agroindustriais. A região destaca-se dentro do Estado
de Goiás como grande produtor de grãos e conta ainda com um importante plantel, bovino, avícola e
suíno.
Apoio e participação na Feira Agro Centro Oeste Familiar em Urutaí, onde a SED/Superintendência
Executiva de Agricultura esteve presente com estande durante o evento e técnicos ministraram palestras
para público presente (estudantes, agricultores familiares e técnicos).

Participação de Técnicos da Gerência no Governo Junto de Você, com foco para o atendimento às
necessidades imediatas do cidadão e da comunidade goiana, através da aproximação do governo ao
cidadão e promoção da melhoria da qualidade de vida nos municípios. Nos munícipios: Caldas Novas,
Aparecida de Goiânia, Niquelândia e Uruaçu.

Realização de levantamento das informações mercadológicas, dados estatísticos agropecuários.

Realização de acompanhamento de safras agrícolas, produção pecuária e os preços médios dos produtos
agrícolas recebidos pelos produtores rurais nos municípios polos de produção e/ou comercialização no
Estado de Goiás.

Analisadas e aprovadas 933 cartas consultas de financiamento FCO Rural encaminhadas pelas
instituições financeiras, Banco do Brasil, Goiás Fomento, Bancoob e Sicred, com vistas ao financiamento
da produção agropecuária com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
(FCO). Levantamento e compilação das informações relativas ao FCO e o público a ser beneficiado pelo
financiamento, os recursos aprovados na ordem de R$ 790.453.296,50 e 1.824 empregos gerados a partir
dos investimentos.

Participação de técnicos em reuniões dos comitês, Gestor do Agrotóxico e Estadual de Sanidade Suína,
do grupo de trabalho da Carne Clandestina e do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos
Agrotóxicos e Comissão de Equideocultura da FAEG.

Apoio e participação na Agrotecnoeste no município de Iporá, onde a SED/Superintendência Executiva
de Agricultura esteve presente com estande durante o evento e técnicos ministraram palestras para
público presente (estudantes, agricultores familiares e técnicos).

Apoio e participação na Expo Genética 2016 em Goiânia, apoio logístico e técnico a estudantes, técnicos
do setor e pecuaristas.

Apoio e participação na Ciranda Territorial da Juventude em Silvânia, onde a SED/ Superintendência
Executiva de Agricultura esteve presente com estande durante o evento com apoio técnico, coordenando
oficinas e ministrando palestras para jovens rurais com idade entre 16 a 29 anos.
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AÇÃO: 2187 - GLEBA LEGAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E FUNDIÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização de vistoria ocupacional, cadastramento e abertura de 67 (sessenta e sete) processos de
regularização de ocupação por meio de titulação de posses no município de Teresina de Goiás-GO;
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Realização de vistoria ocupacional, cadastramento e abertura de 80 (oitenta) processos de regularização
de ocupação por meio de titulação de posses no município de Cavalcante-GO;

Levantamento cartorário e do processo judicial de ação discriminatória dos municípios de Cavalcante-GO
e Teresina de Goiás-GO, com o objetivo de apuração das matrículas a serem canceladas incidentes nas
glebas apuradas como devoluta e abertura de novas matrículas a favor do Estado de Goiás;

Levantamento cartorário e em campo das matrículas incidentes nas glebas devolutas apuradas na ação
discriminatória do município de Alto Paraíso de Goiás-GO;

Identificação de glebas e exclusão das áreas registradas limítrofes ao imóvel arrecadado com a
denominação de Gleba Muquém Área III e IV no município de Niquelândia-GO;

Realização de vistorias em 4 (quatro) áreas a serem tituladas, totalizando 1.153,82 hectares;

Abertura de escritório em Niquelândia-Go, para atendimento aos interessados na legalização fundiária;

Medição georreferenciada da gleba Patrimônio do Landi em Nova Crixás-GO, em fase de acabamento de
peças técnicas, totalizando 411,25 hectares, e beneficiando 38 famílias;

Emissão de 84 (oitenta e quatro) Certidões de Inteiro Teor;

Emissão de 103 (cento e três) Informações Cadastrais;

Elaboração de 20 (vinte) cálculos, relativos ao valor da terra nua a ser alienada ao Estado de Goiás;

Emissão de 442 (quatrocentos e quarenta e duas) informações relativas a processos de usucapião,
desapropriação e retificação de imóveis rurais;

No mês de março foi feito um monitoramento de beneficiários do Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF) na COOPERCASABRANCA no município de Cristalina-GO, onde foram atendidas
134 (cento e quinze) famílias;

No mês de junho foi realizado um monitoramento de beneficiários do Programa Nacional de Crédito
Fundiário (PNCF) na COOPERVAPE no município de Santa Rita do Araguaia-GO, com 62 (sessenta e
três) famílias atendidas;

Nos meses de junho, julho e outubro foi realizado um monitoramento de beneficiários do Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF) nos municípios de Fazenda Nova, Flores de Goiás, Formosa,
Jussara, Leopoldo de Bulhões, Mutunópolis, Padre Bernardo, Silvânia, Trombas e Vila Boa com 22 (vinte
e dois) famílias atendidas;

A Resolução nº 4.450, de 17 de dezembro de 2015 alterou o prazo das Cooperativas e Associações
protocolarem documentos na instituição financeira, no intuito de promover a regularização de quadro
social e renegociar as operações inadimplentes junto ao Fundo de Terras da Reforma Agrária e Programa
Nacional de Crédito Fundiário (PNCF). A UTE/GO conseguiu colocar dentro do Banco do Brasil, 30
(trinta) procedimentos administrativos de cooperativas/associações que buscam solucionar as
inadimplências, que, logrando êxito, beneficiará entorno de 800 (oitocentas) famílias;

No mês de novembro foram realizados 06 (seis) monitoramentos a beneficiários do Programa Nacional de
Crédito Fundiário (PNCF), sendo 03 (três) no município de Silvânia e 03 (três) no município de Leopoldo
de Bulhões.

OBSERVAÇÕES
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As atividades de medições georreferenciadas em áreas de terras devolutas do Estado de Goiás aguardam a
publicação do edital e realização do processo licitatório, para a contratação de empresa especializada na
execução dos serviços.

As atividades de regularização fundiária, através da emissão de escrituras públicas em Formosa-GO, nos
projetos Poções e Bela Vista, aguardam parecer da Procuradoria Geral do Estado para o prosseguimento
da transferência de titularidade.

As atividades de regularização fundiária, por meio da emissão de escrituras públicas em Anicuns-GO,
estão em fase de finalização das vistorias ocupacionais.

As atividades da UTE-GO e a quantidade de monitoramentos foram reduzidas frente à programação em
função do reduzido quadro de servidores, além da falta de renovação do Acordo de Cooperação Técnica,
celebrado entre Estado de Goiás e a União, vencido desde setembro de 2015. Somado a estes fatores, a
edição da Nota Técnica nº 40/2016/CGO/DCF/SRA-MDSA, de 25 de maio de 2016, que impede que o
Estado de Goiás realize novas contratações no âmbito do Programa Nacional de Crédito Fundiário
(PNCF).

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

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

AÇÃO: 2188 - HORTA COMUNITÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

3.171 pessoas foram beneficiadas pelas hortas comunitárias com kits de irrigação, que obtiveram desta
maneira, um aumento na quantidade e na qualidade nutricional da dieta diária.
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3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
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AÇÃO: 2189 - IRRIGA BEM - CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO IRRIGADA EM GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Elaboração do Termo de Referência e Requerimento de Despesa para abertura de processo licitatório
referente à contratação de empresa para 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 previsto de R$ 356.000,00. Processo, desde 07/11/2016, na Advocacia Setorial/SED para nova
análise jurídica e posterior retorno à Gerência de Licitações, Contratos e Convênios/SED para elaboração
do Edital e publicação do certame.

Elaboração do Termo de Referência e Requerimento de Despesa para abertura de processo licitatório
referente à contratação de empresa especializada na elaboração de Plano de Ação Emergencial da
barragem Porteira e da barragem Paranã, ambas no Projeto Flores de Goiás, no valor de R$ 650.000,00.
Processo, desde 10/11/2016, na Advocacia Setorial/SED para nova análise jurídica e posterior retorno à
Gerência de Licitações, Contratos e Convênios/SED para elaboração do Edital e publicação do certame.

Elaboração de Parecer Técnico, em atendimento aos questionamentos da Superintendência do
Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO/MI), quanto ao andamento de processo licitatório de
contratação de inventário florístico do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia; ao Ministério Público
Federal (MPF-Luziânia/GO),
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referente ao uso dos recursos hídricos reservados nas barragens por produtores agropecuários privados,
localizados a jusante das barragens do Projeto Flores de Goiás; ao Ministério Público do Estado de Goiás
(MP-GO), quanto aos aditivos de prorrogação de prazo de Convênio e de Contrato, além dos ajustes nos
valores das obras do Projeto Flores de Goiás, especificamente das barragens do Paranã, do Porteira e do
vertedouro complementar; e ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), quanto aos prazos de
execução do Convênio e de Contrato para implantação do Projeto Flores de Goiás. Elaboração de novo
Parecer Técnico, contido no Memorando nº 107/2016-GEO/SED, de 7/11/2016, onde apresenta
justificativas técnicas ao pedido de prorrogação por mais um ano do Termo de Compromisso nº
0251/2011-MI.

Realização de palestra aos conselheiros da Câmara de Agronomia do Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia de Goiás - CREA-GO, participamos de fórum e de eventos técnicos voltados à agricultura
irrigada, no Estado de Goiás e outras Unidades da Federação.

Regularização fundiária e de cobrança da obrigação financeira devida pelos permissionários de lotes no
Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para crédito ao Fundo Especial de Desenvolvimento Rural
(FUNDER).

Exposição de argumentos técnicos, quanto à necessária condução e conclusão das obras nos projetos
públicos de irrigação, à Advocacia Setorial/SED e à Superintendência Executiva de Agricultura, além de
pareceres técnicos das obras realizadas nos projetos públicos de irrigação direcionados à
Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO/MI), ao Ministério Público Federal
(Regional de Luziânia/GO), ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), ao Tribunal de Contas
do Estado de Goiás (TCE-GO) e ao Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Científico e
Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED).

Participação, em conjunto com a Gerência de Hidrometria e Meteorologia da Superintendência de
Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento/SED,   na 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).
8. Elaboração de Parecer Técnico, versando sobre a retificação no pedido de renovação da Licença de
Operação nº 118/2000-IBAMA, a Licença de Instalação nº 403/2006-IBAMA e a Autorização de
Supressão da Vegetação nº 376/2009-IBAMA, destinado ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Preparação e coordenação para efetivação do Termo de Cooperação Técnico e Operacional entre a
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e
Irrigação (SED) e a Associação dos Irrigantes de Goiás (IRRIGO), para execução de ações de coleta de
informações hidrológicas e meteorológicas pela SED, através do Serviço de Meteorologia e Hidrologia do
Estado de Goiás (SIMEHGO), com repasse destas informações à Gerência de Estudos e Operação
(GEEO), para tratamento das informações, elaboração de dados de interesse dos agricultores irrigantes e
repasse aos mesmos por meio digital (correio eletrônico e mensagens por smartphones), recebendo da
IRRIGO a atualização cadastral dos irrigantes do Estado de Goiás, em atendimento a Lei Estadual nº
18.995 (Política Estadual de Irrigação, de 03/09/2015) e a Lei Federal nº 12.787 (Política Nacional de
Irrigação, de 11/01/2013).

Atuação no levantamento georreferenciado do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA, em
conjunto com a Superintendência de Desenvolvimento Agrário e Fundiário/SED, visando a ratificação na
edição do Decreto de Desapropriação da área do Projeto e providências 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. Posteriormente, haverá necessidade de obtenção do Certificado de
Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) no Instituto Nacional de Colonização e Reforma
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Agrária (INCRA), visando a emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e a possibilidade de
formalização na repartição das áreas de produção aos agricultores irrigantes permissionários de uso dos
lotes do citado Projeto de irrigação, para que finalmente haja a emancipação do perímetro irrigado.

Realização do processo licitatório (201400008001226) para contratação de serviço de levantamento
florístico da Fase "C", da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA, com a
formalização do Contrato nº 031/2016-SED, em 29/09/2016, com outorga da Advocacia Setorial/SED em
29/09/2016, a edição da Portaria nº 1225/2016-SED, de 29/09/2016, designando a Gestão do Contrato por
responsabilidade do Gerente desta Unidade e finalmente a edição de Ordem de Serviço nº 001/2016 em
13/10/2016.

Realização do processo licitatório (201514304000840) para contratação de serviço de monitoramento
ambiental do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA, em atendimento às condicionantes da
Licença de Operação nº 118/2000-IBAMA e da Licença de Instalação nº 403/2006-IBAMA,
possibilitando assim a renovação das licenças ambientais do citado Projeto.

Adequação do Plano de Trabalho e da Planilha Orçamentária que compõem o Termo de Compromisso n.º
0251/2011-MI, referente à conclusão das obras do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia.

OBSERVAÇÕES

Em função da constatação por esta Gerência de Estudos e Operação, quando da edição do PPA 2016-
2019, em 13/01/2016 no Diário Oficial do Estado de Goiás, de que houve erro na definição das metas
físicas e das informações financeiras da ação 2189 Irriga Bem Crescimento da Produção Irrigada em
Goiás, formalizamos à Gerência de Planejamento e Tecnologia da Informação desta Pasta, via
Memorando nº 007/2016-GEO/SED, a solicitação ajuste nas metas programadas, às condições
administrativas da Gerência de Estudos e Operação, da Superintendência de Política Agrícola,
Agronegócios e Irrigação, e de forma a serem exequíveis.
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2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER
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AÇÃO: 2190 - LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Safra 2015/2016
Atendidas 10.392 famílias;
Atendidas 152 entidades;
Área Plantada: Arroz 3.457 hectares, Milho 1.830 hectares;
Valor Investido: R$ 3.595.104,05
Municípios Atendidos: 77
Produção Obtida de Arroz e Milho: 1.535 toneladas
Quantidade de grãos entregues para a OVG: 62,66 toneladas

OBSERVAÇÕES

Após o recebimento do adubo para a implantação das lavouras, oriundo do fornecedor vencedor do
processo licitatório, foram realizadas as análises laboratoriais dos lotes, conforme previsão da Instrução
Normativa Conjunta nº 01/2015 SED/Emater. Foram constatadas irregularidades nas formulações de
macroelementos de alguns lotes recebidos. Estas formulações foram inferiores à formulação exigida no
termo de referencia. Medidas cautelares foram adotadas (substituição) pela comissão de recebimento de
insumos da Lavoura Comunitária. Contudo, tal evento determinou um atraso na distribuição dos insumos
às entidades selecionadas para a Ação Lavoura Comunitária, safra 2015/2016. Somado a esta
circunstância, houve a ocorrência de
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veranico ( falta de chuvas)  a partir de início de fevereiro em alguns municípios, que determinou perdas
da  ordem de até 100% nos projetos beneficiados e de 90% da produção total estimada para a safra
2015/2016.

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA
MINERAL
ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Mineral seguiu-se com a ampliação do conhecimento
do potencial mineiro e da infraestrutura do Estado com vistas ao
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apoio à implementação de Polos Regionais de Mineração, bem como o fortalecimento dos Arranjos
Produtivos Locais, no sentido de orientar os processos de Desenvolvimento Regionais.
Com vistas a estabelecer um plano cooperativo de levantamentos geológicos básicos do território goiano,
com o prosseguimento da contratação do Projeto de Integração de dos Dados Geológicos, Geoquímicos e
Aerogeofísicos do Estado de Goiás, como um dos instrumentos de apoio à implantação dos Polos e
também, bem como outros estudos para conhecimento do potencial mineral do estado e,  a geração de
banco de dados; promovendo sua difusão, de modo a imprimir uma orientação segura e objetiva aos
projetos de exploração e prospecção mineral, cujos principais resultados esperados são: Levantar o
potencial prospectivo de determinados compartimentos geotectônicos; Atrair investimentos privados em
pesquisa e prospecção para descoberta de novos depósitos minerais, com redução dos riscos e custos dos
investimentos do setor na implantação dos projetos de mineração; Descobrir novas jazidas de ouro,
níquel, zinco, cobre, além de outras substâncias níquel, chumbo e cobalto e de minerais como diamante,
urânio, bauxita, cassiterita, wolframita, fosfato e gemas, bem como calcário, rochas ornamentais e
minerais industriais, que compõem também um grupo muito importante dentro das ocorrências e vocação
do território goiano; Aferir a economicidade de antigas minas já abandonadas ou com decréscimo de
produção por falta de capacidade de prospecção em profundidades maiores.
Em 2016 foram formados 25 alunos no curso de lapidação e joalheira, capacitando e aperfeiçoamento do
processo produtivo e também incentivando os micro e pequenos empreendedores do setor de gemas, joias
e artesanato mineral.
Financiamento da Cadeia Produtiva Mineral: estão sendo estudados novos critérios e novas modalidades
de financiamento, além da alteração da legislação e inclusão de novas fontes de financiamento à cadeia
produtiva mineral junto a Fundos Constitucionais: (FCO;/FDCO), e outros: Fundos Privados/Private
Equity; IPO, IBOVESPA; Major Companies; Project Finance (BNDS e Outros).
Por fim, foi firmado o convênio Acordo de cooperação técnica 002/2016 entre a Secretaria da Fazenda de
Goiás (SEFAZ) e o Departamento Nacional de Produção Mineral(DNPM), cujo objetivo é o intercâmbio
de dados cadastrais, informações econômico fiscais, bem como implementação de ações conjuntas de
monitoramento e fiscalização.

3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

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

AÇÃO: 2196 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLOS REGIONAIS
DE MINERAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Dentro do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Mineral seguiu-se com a ampliação do
conhecimento do potencial mineiro e da infraestrutura do Estado com vistas ao apoio à Ação 2196, Apoio
à implementação de Polos Regionais de Mineração, bem como o fortalecimento dos Arranjos Produtivos
Locais, no sentido de orientar os processos de Desenvolvimento Regionail.

Foi executada a pesquisa bibliográfica referente à caracterização e implantação desses Polos e elaborado
plano de trabalho referente às suas implantações; desde a análise das bases cartográficas referentes à
Infraestrutura do Estado de Goiás, com a efetuação das atualizações necessárias e o levantamento dos
dados de concessões minerais junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral, com seus
mecanismos de atualizações.

Foram adquiridas imagens do satélite RAPIDEYE, fornecidas gratuitamente pelo Ministério do Meio
Ambiente, com a estruturação do Sistema de Informação Geográfica utilizando os dados vetoriais
(shapefile) e as imagens de satélites;

Concluido processo de escolha de localização geográfica propícia à implantação de Polo de mineração
situado no norte de Goiás.

O projeto de Interpretação e Integração dos Dados Geológicos, Geoquímicos e Aerogeofísicos do Estado
de Goiás,que é um importante instrumento de Apoio à implantação dos Polos não se concretizou, em
virtude do contingenciamento
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orçamentário, atrasando significativamente o andamento do projeto.

3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

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

AÇÃO: 2197 - FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Devido ao contingenciamento do orçamento 2016, o recebimento de carta consulta para novos
financiamentos de empresas continua suspenso e os processos em análise sobrestados, conforme as
resoluções 552/15 e 556/15 do Conselho de Fomento à Mineração - COFOM.

Estão sendo estudados novos critérios e novas modalidades de financiamento, além da alteração da
legislação e inclusão de novas fontes de financiamento à cadeia produtiva mineral junto aos Fundos
Constitucionais: (FCO;/FDCO), e outros.

Foi aprovado e liberado um projeto para artesanato mineral no valor de R$ 7.500,00.

Valor aprovado em 2015 e  liberado  em 2016 R$ 588.472,56.

Retornou para conta corrente do FUNMINERAL o valor de R$ 762.458,29  referente a rendimentos,
juros e multas de financiamentos.

OBSERVAÇÕES

Ampliar e buscar novas fontes de financiamento e mercados;
Aumentar a atratividade dos recursos minerais do Estado, reduzindo a percepção dos riscos de crédito e
investimento;
Otimizar a sinergia dos investimentos em infraestrutura, produção mineral e desenvolvimento humano,
mediante um melhor equilíbrio entre potencial natural, custos, sustentabilidade e tempo de maturação dos
empreendimentos mineiros.
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3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

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

AÇÃO: 2198 - FOMENTO AO SETOR DE GEMAS, JÓIAS E ARTESANATO MINERAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram capacitados 16 alunos nos curso de joalheria (320 h aula) e 09 alunos no curso de lapidação(320 h
aula).

3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

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

AÇÃO: 2199 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

  Iniciado o "Projeto Granito; Estudo para  o Conhecimento do Potencial dos Granitos para uso na
Indústria" , sendo efetuado o Levantamento bibliográfico e a seleção de Alvos Prioritários e concluídas as
etapa I e II da pesquisa e amostragem de campo. estando  em andamento a caracterização mineralógica.

OBSERVAÇÕES

A ação  Gestão das Informações Geológicas com vistas a estabelecer um plano cooperativo de
levantamentos geológicos básicos do território goiano e ser um dos instrumentos de apoio à implantação
dos Polos, bem como outros estudos para conhecimento do potencial mineral do estado e imprimir uma
orientação segura e objetiva aos projetos de exploração e prospecção mineral, teve impacto negativo no
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seu planejamento devido ao contingenciamento do orçamento 2016 do FUNMINERAL,sendo que o
Projeto de Interpretação e Integração dos Dados Aerogeofísicos  não foi efetivado. Cabe ressaltar que este
projeto é imprescindível para a definição do Plano Estadual de Mineração.

3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

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

AÇÃO: 2200 - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR MINERAL EM GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Firmado o convênio Acordo de cooperação técnica 002/2016 entre a Secretaria da Fazenda de Goiás
(SEFAZ) e o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), cujo objetivo é o intercâmbio de
dados cadastrais, informações econômicas fiscais, bem como implementação de ações conjuntas de
monitoramento e fiscalização;

Efetuado o levantamento dos empreendedores minerais de Goiás a partir dos dados fornecidos pela Junta
Comercial de Goiás - JUCEG e pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, conforme o
CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas;

Iniciada a da implantação do banco de dados no Portal de sistemas SED digital, no módulo e-FINAMIN.
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3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

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

AÇÃO: 2201 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA MINERAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Definido o desenho preliminar do modelo de negócio e do modelo de governança do Centro de
Desenvolvimento de Tecnologia Mineral - CDTM;

No Projeto de Cooperação Técnica SED/FUNMINERAL - Mineração Serra Verde foi definida a  rota de
processo  de maior rendimento e menor impacto ambiental para implantação do projeto Serra Verde , com
formação de recursos humanos e difusão de tecnologias avançadas, posicionando Goiás como novo polo
de produção de terras raras no mercado mundial, ampliando a vocação mineral do Norte Goiano;

Realizadas análises mineralógicas e rotas de processo de beneficiamento mineral  em Planta Piloto, sendo
analisadas 11.295 amostras, efetuados 44 Ensaios Cerâmicos, elaboradas 15.920 determinações químicas
e realizados 19 testes de grande volume em Planta piloto;

 Iniciado o Projeto: Estudo para a utilização de pó de rochas na fertilização e remineralização de solos
degradados, com  a coleta de amostras de resíduos de pedreiras e testes agronômicos em parceria com a
EMBRAPA.

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.

As ações estratégicas para o desenvolvimento do Programa são:

Projeto CRESCER COMPETITIVO - Capacitação, orientação e acesso ao crédito para empreendedores,
informações sobre o uso de ferramentas tecnológicas e de inovação e conscientização da importância do
registro de marcas e patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial ¿ INPI.

Projeto ARTESANATO RAÍZES DE GOIÁS - Desenvolvimento do artesanato goiano, melhoria do
ambiente socioeconômico, capacitação, modernização, curadoria e cadastramento de artesãos.
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FÓRUM ESTADUAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - FEMEP-GO
- Promoção, orientação e assessoramento na formulação e implementação da política estadual de
desenvolvimento das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP).

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2206 - ARTICULAÇÃO, APOIO E INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atividades do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP-GO:

JANEIRO/2016
Reunião do Superintendente de Micro e Pequenas Empresas e Secretário Executivo do Fórum Estadual
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP, Thiago Falbo com membros do Sindicato
dos Contabilistas no Estado de Goiás - SindContábil-Go, Sr. Elione Cipriano e Sra. Gislane Genuíno,
para tratar de assuntos    de interesse do segmento das micro e pequenas empresas em parceria da
Secretaria de Desenvolvimento ¿SED. 26/01/2016.

Reunião do Superintendente de Micro e Pequenas Empresas  e Secretário Executivo do Fórum Estadual
das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP, Thiago Falbo com os Conselheiros da
Câmara de Registros do Conselho Regional de Contabilidade - CRC , Júlio César Carlos e da Câmara de
Fiscalização Mário Wilson de Oliveira Aguiar, para tratar de assuntos do Programa Pacto pelo
Empreendedorismo: Estatuto Estadual das Micro e Pequenas Empresas, criação de uma cartilha sobre o
passo para o registro e renovação dos alvarás do MEI junto a Vigilância Sanitária, Secretaria do Meio
Ambiente e Corpo de Bombeiros. 27/01/2016 .

FEVEREIRO/2016
Reunião do Grupo de Trabalho do Comitê Temático de Desoneração e Desburocratização. 03/02/2016
Pauta:
Programa Pacto pelo Empreendedorismo:
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte do Estado de Goiás.
Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar nº123 / 2006.)
Visita institucional do recém- empossado presidente do CRC-GO (Conselho Regional de Contabilidade
de Goiás) Sr. Edson Bento dos Santos, ao Superintendente de Micro e Pequenas Empresas e Secretário
Executivo do Fórum Estadual das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - FEMEP, Thiago Falbo
para tratar de parcerias do FEMEP , Artesanato Goiano e do Programa Crescer Competitivo, às 9h.
Dia05/02/16.
Participação na reunião do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM /FIEG,
realizada no 2º andar, às 9h, Sala de Reunião da COTEC, Ed. Pedro Alves.   Dia 15/02/201
Dando continuidade a parceria entre o CRC-GO e a Superintendência de Micro e Pequenas Empresas,
Secretaria Executiva do FEMEP, realizou-se uma reunião no Gabinete do Superintendente Thiago Falbo,
com membros do Conselho, às 14h. Dia 15/02/16

MARÇO / 2016
Participação na reunião do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM /FIEG,
realizada no 2º andar, às 9h, Sala de Reunião da COTEC, Ed. Pedro Alves. Dia 28/ 03/16

ABRIL / 2016
Reunião do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM /FIEG, realizada no 2º
andar, às 9h. Sala de Reunião da COTEC, Ed. Pedro Alves. Dia 14 /04/16.
MAIO / 2016
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Reunião do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM /FIEG, realizada no 2º
andar, às 9h, Sala de Reunião da COTEC, Ed. Pedro Alves. Dia 12/05/16.
Reunião com o Presidente da Sindicontábel, Sr. Leonardo Lobo para elaboração do Manual para Abertura
de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte: ME E EPP. Em breve o FEMEP lançará o novo manual.

JUNHO / 2016
Reunião do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM /FIEG, realizada no 2º
andar, às 9h, Sala de Reunião da COTEC, Ed. Pedro Alves. Dia 09/06/16.

JULHO / 2016
Reunião de regulamentação do Estatuto Nacional da Microempresas e da Empresa de Pequeno Porte.
Entidades presentes: CRC; JUCEG; SINDICONTÁBIL, SEBRAE-GO, SECRETARIA DE ESTADO
DA CASA CIVIL e Promotor do Estado- Casa Civil. Local: SED

AGOSTO /2016
Reunião com o Secretário da Micro e Pequenas Empresas da Presidência da República Dr. José Ricardo.
Estiveram presentes: Secretário do FEMEP e Superintendente de Micro e Pequenas Empresas Thiago
Falbo, Presidente da ACIEG Euclides Barbo, Eliane Brito Secretaria Executiva da Frente Parlamentar da
Micro e Pequenas Empresas, representando o Deputado Estadual Virmondes Cruvinel, Superintendente
do Sebrae Goiás Igor Montenegro.
Pauta da Reunião: Melhorias de políticas públicas para Micro e Pequenas Empresas no        Estado de
Goiás.
Reunião do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM /FIEG, realizada no 2º
andar, às 9h, Sala de Reunião da COTEC, Ed. Pedro Alves. Dia 18/08/16.

OUTUBRO /2016
Reunião Extraordinária do FEMEP Goiás, no dia 04 de outubro, das 08:30  às 11h00, no Auditório do
SEBRAE -  Av. T-3, 1000 - St. Bueno.
Estiveram presentes: integrantes do FEMEP
Pauta:
Comemoração do Mês Nacional da Micro e Pequena Empresa;
Apresentação dos Resultados do FEMEP;
Estatuto Estadual da MPE (lei 117/2016) e suas implementação;
Assuntos diversos;
Considerações finais.
Reunião de Grupo de Trabalho, no dia 11 de outubro, das 08:30 às 11:30, no SEBRAE-GO. Pauta:
Regulamentação do Estatuto Estadual da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.  Participação dos
integrantes do FEMEP-GO.
Reunião com o Deputado Virmondes Cruvinel, no dia 15 de outubro, às 14:00, com alguns representantes
do FEMEP-GO. Apresentamos algumas sugestões de emendas para alteração do Estatuto da MPE.
Reunião do Conselho Temático das Micro e Pequenas Empresas - COMPEM /FIEG, realizada no 2º
andar, às 9h, Sala de Reunião da COTEC, Ed. Pedro Alves. Dia 20/10/16.
Protocolamos no dia 31.10, no Gabinete do Deputado Estadual Dr. Virmondes Cruvinel sugestões de
alterações da Lei Complementar 117/15.

NOVEMBRO / 2016
Não houve reunião

DEZEMBRO / 2016
Evento de Lançamento da Cartilha Passo a Passo para abrir uma empresa, no dia 07 de dezembro, no
Auditório Mauro Borges, PPLT.

13/02/2017304



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2361 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não teve realizações no ano 2016.
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3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 3061 - CRESCER COMPETITIVO - CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACESSO AO
CRÉDITO PARA EMPREENDEDORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016 foram realizados:

Nº total de Cursos realizados - 116
Nº Total de Palestras realizadas - 116
Nº de pessoas capacitadas (cursos) - 3.693
Nº de pessoas atendidas (palestras) - 3.546
Nº total de pessoas capacitadas + atendidas - 7.005
Nº total de empréstimos concedidos - 247
Valor total de empréstimos concedidos - R$ 4.424.885,36
Nº de empregos gerados - 601
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3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2207 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - RAÍZES DE GOIÁS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Cadastramento dos artesãos e trabalhadores manuais de janeiro a dezembro de 2016.

Total de municípios cadastrados em 2016: 45
Total de municípios cadastrados de 2013-2016: 151
Total de artesãos cadastrados em 2016: 1.930
Total de artesãos cadastrados de 2013-2016: 5.475

- Goiás termina 2016 em primeiro lugar no cadastramento nacional de novos artesãos e trabalhadores
manuais

- Goiás está na 11ª. colocação no ranking do Programa do Artesanato Brasileiro (PAB) no número
absoluto de artesãos e trabalhadores manuais no período de 2000-2016

Evolução do cadastramento de novos artesãos e trabalhadores manuais em Goiás:
2013: 376
2014: 805
2015: 3.546
2016: 5.476

Eventos e exposições:

Realização da exposição Arte Sacra em Cerâmica com 30 esculturas em cerâmica dos alunos do ITEGO
Basileu França no lobby de entrada do Palácio Pedro Ludovico no mês de abril de 2016 em Goiânia.

Exposição Mestres do Artesanato Goiano com 20 obras do mestre artesão Carlos Antônio da Silva de
Aparecida de Goiânia no lobby de entrada da Câmara Municipal de Goiânia.

Comercialização na Central do Artesanato Goiano de janeiro a dezembro de 2016: R$54.816,50
Comercialização em feiras nacionais: R$ 303.570,00

Número de peças comercializadas na Central do Artesanato Goiano em 2016: 1.690

Preço médio das peças comercializadas na Central do Artesanato Goiano em 2016: R$
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34,60

Número de artesãos beneficiados pelo Programa do Artesanato Goiano da SED/GO em 2016: 457

Participação nas edições do SED Adiante e do Governo Junto de Você em 2016: 9 - Posse, Niquelândia,
Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Minaçu, Uruaçu, Goiânia, Trindade, Rio Verde).

Participação nas feiras nacionais: Fenearte em Olinda/PE (julho), Brasil Original em São Paulo/SP
(outubro), e Mãos de Minas em Belo Horizonte/MG (dezembro).

Participação no evento Go to Goiás (agosto) e na Feira das Embaixadas (novembro) em Brasília/DF.

Exposição Mestres do Artesanato Goiano no Outlet Premium de Alexânia/GO em novembro de 2016.

Participação em exposição da Embratur em Londres na Inglaterra em novembro de 2016.

Inauguração do Espaço Cultural Antônio Poteiro no Palácio Pedro Ludovico Teixeira em Goiânia em
dezembro de 2016.
O Centro de Referência do Artesanato Goiano Antônio Poteiro surgiu da necessidade de aproximar o
público em geral do artesanato produzido no nosso estado pelas três matrizes históricas brasileiras: a
europeia, a indígena, e a negra. Nos últimos cinco anos o Programa do Artesanato Goiano da
Superintendência de Micro e Pequena Empresa da SED/GO tem se destacado a nível nacional sendo o
atual líder de cadastramento de novos artesãos no ranking nacional e primeiro lugar na avaliação geral de
performance da Secretaria de Micro e Pequena Empresa da Presidência da República. Este sucesso
nacional será, em breve, traduzido em uma ação efetiva na capital goiana que representará um verdadeiro
divisor de águas na história do Artesanato Goiano, o Centro de Referência do Artesanato Goiano Antônio
Poteiro, que terá em exposição 40 obras dos mais influentes artesãos goianos. Com inauguração prevista
para novembro de 2016, este espaço de exposição do artesanato goiano pretende tornar-se o principal
ponto de contato entre o público nacional e internacional que frequenta o Palácio Pedro Ludovico
Teixeira e a arte dos principais artesãos do Estado de Goiás.
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3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 3062 - GOIÁS ATENDE MAIS - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não teve realizações no ano de 2016.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 3063 - GOIÁS FRANQUIAS - APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE
FRANQUIAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não teve realizações no ano de 2016.
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AÇÃO: 3064 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO AO MICRO E
PEQUENO EMPREENDEDOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não teve realizações no ano de 2016.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 3065 - MINHA EMPRESA DIGITAL - INCLUSÃO DIGITAL DE EMPREENDEDORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Programa Minha Empresa Digital, que tem por objetivo potencializar, fomentar e promover as micro e
pequenas empresas goianas no mercado digital por meio da capacitação dos empresários para que possam
divulgar e comercializar produtos e serviços por meio da internet e redes sociais.

No primeiro semestre iniciou confecção do software para viablização do site do Projeto Minha Empresa
Digital - MED.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 3066 - MINHA PRIMEIRA EMPRESA - APOIO E INCENTIVO À INICIAÇÃO
EMPREENDEDORA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Convênio entre a SED e a Associação dos Jovens Empreendedores e Empresários de Goiás - AJEGOIÁS,
que tem por objeto a conjugação de esforços com vistas à capacitação de 40 grupos de
empreendedores,com até 100 participantes cada, atingindo Goiânia e outras 10 cidades polos do Estado
de Goiás (Em execução).

3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO:  3059  -  STARTUP GOIÁS -  APOIO E INCENTIVO À CRIAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INOVADORES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não teve realizações no ano 2016

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
Resultado do Programa de Desenvolvimento Regional
90,28% de pavimentação e restauração de malha asfáltica em ruas e avenidas do município de Cidade
Ocidental.
60,64% (13.591,80 m²) pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Damianópolis.
95,00% de ora construída do Parque de Diversões e revitalização de campo de futebol
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

na cidade de Damianópolis-GO.
77,12% (19.089,12 m²) pavimentação asfáltica, urbana, sinalização e drenagem superficial no município
de Flores de Goiás.
20,15% (87.928, ,49m²) pavimentação e recapeamento asfáltico com capa selante no município de Indiara
- GO.
65,25% de pavimentação urbana, drenagem superficial e sinalização no município de Itaberaí.
80.064,00 m² pavimentação urbana, drenagem superficial e sinalização no município de Itaberaí.
77,54% (32.000,01 m²) pavimentação asfáltica de vias urbanas, meios-fios, sarjetas e sinalização
horizontal e vertical, no Distrito de Itacaiú, município de Britânia-GO.
45,05% (44.180,22 m²) pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e iluminação da Av.
Michelle Muniz do Carmo, município de Itapuranga.
49,28% (80.0000,40 m²) pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo, incluindo meio-fio e
sinalização urbana entre os municípios de Jussara, Distrito de Betânia e Distrito de Campo Alegre.
Construção de um parque de diversões na cidade de Posse.
30,51% (5.667,20 m²) pavimentação asfáltica, recapeamento e sinalização em diversas ruas e avenidas no
município de Santa de Fé de Goiás.
40,73% de Construção de terminal turístico no município de Santa Rita do Araguaia.
73,47% de Urbanização e Recuperação de Orla do Rio Araguaia no povoado de Luiz Alves, com a
construção de Portos, Sanitários e Quiosques no município de São Miguel do Araguaia.
71,79% (115.860,50 m²) pavimentação urbana em tratamento superficial duplo, drenagem superficial e
sinalização horizontal e vertical nos setores de Ponta Kayana e Ana Rosa no município deTrindade - GO.
115.860,50 m² pavimentação urbana em tratamento superficial duplo, drenagem superficial e sinalização
horizontal e vertical nos setores de Ponta Kayana e Ana Rosa no município de Trindade GO
Construção de Ponte com vigas pré-moldadas, sobre o Rio Vermelho na Estrada Vicinal no município de
Uirapuru.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 3067 - CENTRO DE CONVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO DO POLO CULTURAL E
EMPRESARIAL DE ANÁPOLIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Descentralização orçamentária à AGETOP, para a continuidade construção do Centro de Convenções de
Anápolis.

3603 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2210 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E
TURÍSTICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Revitalização com acréscimo de área construída de Parque Municipal Urbano na cidade de Guarani de
Goiás.
Situação: Concluída

Ampliação e revitalização do Lago das Acácias.
Situação: Concluída

Pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) com capa selante e drenagem superficial
no município de Abadia de Goiás.
Situação: Em andamento Executado 41,96% (21.227,86m²)

Reforma para implantação do Condomínio Empresarial Vapt-Vupt na cidade de Bom
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Jesus de Goiás.
Situação: Concluída

Pavimentação com galerias de águas pluviais e praça, no distrito de Buenolândia, município de Goiás.
Situação: Paralisada  Executado 77,30% (10.917,97 m²)

Pavimentação asfáltica de vias urbanas, meios-fios, sarjetas e sinalização em diversos bairros da sede do
município e do distrito do Pouso Alto da cidade de Campos Belos - GO.
Situação: Em andamento. Executado 31.176,70 m²

Convênio entre o Estado de Goiás, por meio desta Pasta, e a Prefeitura Municipal de Catalão-Goiás, para
recuperação e reconstrução asfáltica de ruas e avenidas na Cidade de Catalão.       Situação: Em
andamento. Executado 60,00%

Reforma em edificação visando a implantação do Condomínio Empresarial Vapt-Vupt na cidade de
Corumbá de Goiás.
Situação: Paralisada. Executado 54,00%

Execução de obras de reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros no município de Divinópolis.
Situação: Paralisada. Executado 16,85%

Reforma de imóvel visando a implantação do Condomínio Empresarial Vapt-Vupt, município de
Divinópolis.
Situação: Paralisada. Executado 68,00%

Revitalização da Praça Jardim Califórnia e construção da Praça de Skate, revitalização de parte do
canteiro central da Av. Pedro Monteiro e revitalização da Praça Rui Barbosa no município de Formosa -
GO.
Situação: Paralisada. Executado 31,13%

Centro Comunitário na Colônia de Uvá, município de Goiás.
Situação: Em andamento. Executado 10,65%

Revitalização com acréscimo de área construída de Parque Municipal Urbano na cidade de Guarani de
Goiás.
Situação: Em andamento. Executado 21,99%

Construção da casa do idoso no município de Itapuranga.
Situação: Não iniciada

Revitalização / Urbanização da Av. Lucena Roriz - Jardim Ingá, município de Luziânia.    Situação: Em
andamento. Executado 62,83% (5.164,99 m²)

Convênio entre a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO - e esta Pasta, para
execução de obras para 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.
Situação: Não iniciada

Revitalização de área e criação de parque municipal em Nova Roma.
Situação: Paralisada - Executado 15,51%

Reformas e melhorias da Praça Manoel Guimarães no município de Portelândia.
Situação: Em andamento. Executado: 89,95%

Convênio entre CODEGO E SED/FUNPRODUZIR que tem objeto a execução de obras de
terraplanagem, 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 no período de 46 meses.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Situação: Não iniciada

Execução de obras de reforma do Ginásio de Esportes Valdemir Neres do Prado, no município de
Divinópolis.     Situação: Paralisada. Executado 12,12%

Reforma de Imóvel visando a implantação do Condomínio Empresarial Vapt-Vupt, município de Rialma.
Situação: Em andamento. Executado 95,00%

Pavimentação e urbanização da Praça do Santuário, do município de Santo Antônio do Descoberto.
Situação: Em andamento. Executado 61,79% (8.200 m²)

Reforma e ampliação do asilo Lar Vicentino no município de São Luiz de Montes Belos - GO.
Situação: Em andamento. Executado 11,83%

Urbanização e Recuperação de Orla do Rio Araguaia no povoado de Luiz Alves, com a construção de
Portos, Sanitários e Quiosques no município de São Miguel do Araguaia.
Situação: Em andamento. Executado 73,47%

Convênio com a Prefeitura Municipal de Vianópolis cujo objeto pavimentação de ruas e avenidas no
município de Vianópolis.
Situação: Em andamento. Executado 31.705,50 m²

Pavimentação e recuperação da malha asfáltica urbana no município de Aragarças - GO. Situação: Em
andamento. Executado 123.473,54 m²

Recuperação e ampliação de uma ponte sobre o Rio Domingos, na região denominada Samambaia, no
município de Aurilândia.
Situação: Concluída

Pavimentação asfáltica com meios fios e sinalização de vias no município de Buriti de Goiás. Situação:
Paralisada. Executado 95,00% (18.464,00 m²).

Pavimentação e restauração de malha asfáltica em ruas e avenidas do município de Cidade Ocidental.
Situação: Paralisada. Executado 90,28% (162.212,03 m²)

Pavimentação asfáltica nas ruas e avenidas do município de Damianópolis.
Situação: Paralisada. Executado 60,64% (13.591,80 m²)

Construção de Parque de Diversões e revitalização de campo de futebol na cidade de Damianópolis-GO.
Situação: Em andamento. Executado 95,00%

Aditivo de valor ao contrato nº 11/2014 referente a Construção de Parque de Diversões e revitalização de
campo de futebol na cidade de Damianópolis-GO.  Situação: Em andamento. Executado 38,45%

Pavimentação asfáltica, urbana, sinalização e drenagem superficial no município de Flores de Goiás.
Situação: Paralisada. Executado 77,12% (19.089,12 m²)

Revitalização com acréscimo de área construída de Parque Municipal Urbano na cidade de Guarani de
Goiás.
Situação: Não iniciada

Pavimentação e recapeamento asfáltico com capa selante no município de Indiara - GO.
Situação: Paralisada. Executado 20,15% (87.928,49m²)

Pavimentação urbana, drenagem superficial e sinalização no município de Itaberaí.
Situação: Em andamento. Executado 65,25%
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Pavimentação urbana, drenagem superficial e sinalização no município de Itaberaí.
Situação: Em andamento. Executado 80.064,00 m²

Pavimentação asfáltica de vias urbanas, meios-fios, sarjetas e  sinalização horizontal e vertical, no
Distrito de Itacaiú, município de Britânia-GO.
Situação: Paralisada. Executado 77,54% (32.000,01 m²).

Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, sinalização e iluminação da Av. Michelle Muniz do Carmo,
município de Itapuranga.
Situação: Em andamento. Executado 45,05% (44.180,22 m²).

Pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo, incluindo meio-fio e sinalização urbana entre os
municípios de Jussara, Distrito de Betânia e Distrito de Campo Alegre.
Situação: Em andamento. Executado 49,28% (80.0000,40 m²).

Construção de um parque de diversões na cidade de Posse.
Situação: Concluída

Pavimentação asfáltica, recapeamento e sinalização em diversas ruas e avenidas no município de Santa de
Fé de Goiás.
Situação: Paralisada. Executado 30,51% (5.667,20 m²).

Construção de terminal turístico no município de Santa Rita do Araguaia.
Situação: Em andamento. Executado 40,73%

Urbanização e Recuperação de Orla do Rio Araguaia no povoado de Luiz Alves, com a construção de
Portos, Sanitários e Quiosques no município de São Miguel do Araguaia.
Situação: Em andamento. Executado 73,47%

Pavimentação urbana em tratamento superficial duplo, drenagem superficial e sinalização horizontal e
vertical nos setores de Ponta Kayana e Ana Rosa no município de Trindade - GO.
Situação: Em andamento. 71,79% (115.860,50 m²).

Pavimentação urbana em tratamento superficial duplo, drenagem superficial e sinalização horizontal e
vertical nos setores de Ponta Kayana e Ana Rosa no município de Trindade GO. Situação: Em
andamento. Executado 115.860,50 m²

Construção de Ponte com vigas pré-moldadas, sobre o Rio Vermelho na Estrada Vicinal no município de
Uirapuru.
Situação: Concluída

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2211 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ORIENTADAS PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Convênio entre GOIÁSINDUSTRIAL e SIC/FUNPRODUZIR tendo em vista a execução de obras do
anel viário do DAIA - Distrito Agroindustrial de Anápolis.
Situação: Em andamento.

Convênio a ser firmado com a Prefeitura Municipal de Damolândia, cujo objeto é a reforma e
revitalização da Praça Poscidônio de Lima Lino, situada naquele Município.
Situação: Em andamento - Executado  20%.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3650 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS - FOMENTAR

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

AÇÃO: 2212 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MELHORIA
DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Implantação de infraestrutura, urbanização e melhorias em trinta e dois Distritos Industriais do Estado
(Convênio 005/2013 - CODEGO).
Situação: Em andamento - Executado 32,65%.

Execução de obras e serviços de construção da Estação de Tratamento de Esgotos do DAIA.
Situação: Não iniciada.

Despesa referente a parceria a realizar-se entre o município de Luziânia e esta Secretaria, a ser entabulada
em instrumento próprio, para implementação de polo industrial naquele município.
Situação: Não iniciada.

3603 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2213 - PATRULHA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Patrulha de Desenvolvimento Regional já atuou em 132 municípios goianos. Seu trabalho possibilita a
recuperação de estradas vicinais, a limpeza de grandes áreas municipais, correção de erosões e
recuperação de ruas não asfaltadas.

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
Ação 3070 - Os recursos financeiros foram aplicados na aquisição de equipamentos e materiais para as
obras, que dependem de licenças, e algumas ainda estão pendentes. Não houve meta física realizada.
Houve uma renegociação da dívida com os prestadores de serviço, visto que os pagamentos estavam em
atraso. A previsão de conclusão ficou para Maio de 2017.

Ação 2214 - Devido as dificuldades para contratação de servidores, esta aguardando a finalização do
processo de contratação das Organizações Sociais (OS).

Ação 3071 - Processo n° 201614304002082 em andamento para adesão à Ata para fornecimento de links
de comunicação de dados e rede sem fio, aguardando posicionamento da SCTI/SEGPLAN (n° 57630).

Ação 2215 - Paralisado, em busca de parcerias para doação de equipamentos eletrônicos.

Ação 3058 - Não iniciado.

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 3070 - AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
DE ALTA VELOCIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

Os recursos financeiros foram aplicados na aquisição de equipamentos e materiais para as obras, que
dependem de licenças, e algumas ainda estão pendentes.
Não houve meta física realizada. Houve uma renegociação da dívida com os prestadores de serviço, visto
que os pagamentos estavam em atraso. A previsão de conclusão ficou para Maio de 2016

3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2214 - APOIO AOS ESPAÇOS DIGITAIS EM AMBIENTES DE OPORTUNIDADES
ECONÔMICO- FINANCEIRAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Devido as dificuldades para contratação de servidores, esta aguardando a finalização do processo de
contratação das Organizações Sociais (OS).

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 3071 - PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Produto 32941 - Em busca de parcerias para doação de equipamentos eletrônicos.
Produto 32942 - Processo em andamento para adesão à Ata para fornecimento de links de comunicação
de dados e rede sem fio.

3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

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

AÇÃO: 2215 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SEGMENTOS EM RISCO SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Paralisado - Em busca de parcerias para doação de equipamentos eletrônicos.

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
Os principais resultados obtidos por este programa até o momento foram:
 131 países com relacionamento comercial com Goiás, em 2016
 Crescimento de 979% nas exportações nos últimos 15 anos
 Exportações de US$ 2,77 bilhões e saldo positivo de US$ 1,67 bilhão na balança comercial, somente em
2016
 30º mês seguido de superávit da balança comercial
 Sensibilização de empresários
 Com a colaboração do governo, temos hoje 283 empresas goianas exportando, dessas em torno de 75 são
empresas individuais, de micro ou pequeno porte

Observação: Os produtos deste Programa, constantes na Descrição Analítica das respectivas ações,
poderiam ter sido otimizados, porém, a instabilidade política do país contribuiu para que órgãos federais
tivessem algumas de suas atividades paralisadas, o que prejudicou as ações desta Superintendência
Executiva de Comércio Exterior. A constante troca de Secretários desta Pasta também contribuiu para que
as ações fossem concentradas no segundo semestre deste ano, o que prejudicou a execução de algumas
atividades como Encontros Regionais.
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3606 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO EXTERIOR
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 3073 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE
NEGÓCIOS INTERNACIONAIS - REI

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações nesta ação, em virtude da insuficiente estrutura logística e de pessoal e, também
por esse motivo, foi solicitada a sua exclusão.

3606 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO EXTERIOR
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2216 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS GOIANAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Prospecção e atendimento de 34 (trinta e quatro) empresas.

OBSERVAÇÕES

Em virtude do contexto político brasileiro e decisões internas da APEX, a parceria com a SED foi adiada
e negociada para o segundo semestre. As providências já foram tomadas e a assinatura do termo de
cooperação será realizada em breve.

O encontro regional anteriormente previsto para o dia 22 de junho em Catalão, em decorrência de
agendamento posterior de reunião interna com o Secretário da Pasta com a equipe da Superintendência de
Comércio Exterior, também teve que ser adiado.

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2217 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM MISSÕES INTERNACIONAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Missões comerciais internacionais realizadas e recebidas:
Foram realizadas diversas atividades para a execução desta ação como:

PRÉ-AGENDA: Negociação com embaixadas dos países envolvidos e MRE, Inteligência Comercial;
matchmaking por empresa participante
AGENDA: Rodadas de Negócios; Seminários de Atração de Investimentos Estrangeiros e Oportunidades
de Negócios; Visitas técnicas setoriais; Reuniões técnicas institucionais para facilitação comercial e
cooperação bilateral.
PÓS-MISSÃO: Solicitação de preenchimento de formulário de avaliação; Visitas às empresas
participantes da missão para acompanhamento dos resultados.

MISSÕES REALIZADAS NO EXTERIOR:

- MISSÃO CHILE E ARGENTINA - 04 a 12 de junho;

Compromissos realizados pela delegação goiana em Santiago - 05 a 08 de junho

Reuniões no ProChile
 - Goiás entrará na pauta de possíveis mercados indicados pela instituição para os exportadores, visto a
abrangência de Mercado consumidor e facilidades logísticas de distribuição.
 - O Estado de Goiás, agora conhecido pelo Ministério de Relações Exteriores do Chile, terá maiores
chances na atração de investimentos chilenos.
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Reunião na CODELCO
- No dia 22/06, a diretoria da Codelco no Brasil terá reuniões em Goiás, na SED, com a Superintendência
de Comércio Exterior e com a Superintendência de Mineração com o intuito de conhecer com maior
profundidade sobre o assunto.

Reunião no ISPCH\ANAMED
 - Durante a reunião, houve interesse, por parte do governo chileno, na entrada de empresas goianas
produtoras de medicamentos genéricos no mercado chileno.

Reunião na ACHIPIA
- A Agência apresentou as novas normas de rotulagem para a venda de produtos alimentícios no país
(rotulagem que exige um aviso chamativo quando ultrapassar certas quantidades de açúcar, sódio e
gordura.
- A balança comercial chilena também foi assunto discutido na reunião, bem como as oportunidades de
complementação bilateral de insumos e produtos em geral para o setor de alimentos.

Reunião na CORFO
- Verificação da metodologia do Fundo Fênix, bem como suas aplicações, para reunir conhecimento
técnico para a elaboração de uma modalidade similar de "financiamento" para a prospecção de potencial
explorador em Goiás, etapa do investimento em Mineração que é cara, de alto risco e carente de uma
fonte de financiamento que viabilize o investimento.

Seminário de Oportunidade de Negócios com Goiás:
- O Seminário teve a presença de diversos empresários, entes classistas e diplomatas chilenos;
- Houve as seguintes apresentações e rodadas de negócios: Apresentação das potencialidades econômicas
do Estado de Goiás - Superintendente Executivo de Comércio Exterior, representando a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Sr. William Leyser O'Dwyer; La visión del gobierno de Chile sobre las
perspectivas  relaciones económicas y comerciales  bilaterales  Sra Karina Canepá, chefe do Depto.
Sudamérica e Org. Regionais de Integração do MRE Chile; Visão do setor privado Oportunidades de
Negócios entre   Chile e o Estado de Goiás FIEG e SOFOFA. Rodadas de Negócios nos setores foco da
missão (farmacoquímico; agroindústria  preparações alimentícias; mineração).

Reunião no Centro de Compras Públicas de Medicamentos

Reunião na CNC
- Goiás se apresenta como parceiro potencial para novas oportunidades de negócios com o Chile. Foi
ressaltada a importância da capilaridade da Câmara Nacional como apoio para o desenvolvimento de
novos negócios tanto para os Chilenos no exterior, como dos empresários estrangeiros no Chile.

Reunião na Lagos McLean
- Durante a reunião foram abordadas matérias de extremo interesse ao empresariado goiano, uma vez que
foram expostos temas quanto à abertura de empresas no Chile, pre requisitos, modalidades jurídicas,
setores econômicos em ascensão no país, questões tributárias e de ordem econômica, remuneração da
força de trabalho e demais questões trabalhistas relevantes, dentre outros.

Nota: Além desta agenda relatada, os empresários puderam participar de 22 reuniões de negócios
especializadas com as seguintes empresas chilenas dos seguintes seguimentos:
Produtos alimentícios/ Retail: PROSUD; CENCOSUD; Investments; WALMART; ADELCO; Aceite las
200; Frutas SECASOL; M&L South Trading e Chilean Flavours.
Logística: Integral Chile e COEXCO.
Couros: Cuerobat; Talabarterias Chilenas e Cueros La Reina.
Medicamentos: ASILFA; BIOSYNTEC; IMSIPHARMA; Lab. Pasteur.
Calçados: FEDECCAL e JL.
Exploração vegetal: CORMA e Universidad de Chile.
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Compromissos realizados pela delegação goiana em Buenos Aires  09 a 12 de junho

Seminário de Oportunidade de Negócios com Goiás:
- O Seminário teve a presença de diversos empresários, entes classistas e diplomatas argentinos;
- Foram realizados os seguintes painéis e rodadas de negócios:
Painel 1
O momento atual argentino: novas oportunidades para as relações bilaterais entre a Argentina e Goiás:
- Chefe do Setor do Promoção Comercial da Embaixada do Brasil na Argentina, Sr. Victor Martins;
- Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás  FIEG, Sr. Pedro Alves de Oliveira;
- Gerente Executivo do Banco Patagonia, Sr. Leonardo Sica.
Painel 2
Comércio e investimentos bilaterais, segundo a visão da iniciativa privada, com participação da Câmara
de Comércio Argentino-Brasileira e da BRF.
Rodadas de Negócios nos setores foco da missão (farmacoquímico; agroindústria preparações
alimentícias; mineração)
Reunião na Câmara de Comércio Argentino Brasileira da República da Argentina  Diretor Executiva, Sra.
Analia Canale
O contexto político econômico do Governo Kirchner reduziu bastante as operações de comércio exterior.
O intuito é de retomá-las no Governo Macri, bastante aberto à política econômica externa. Neste
contexto, Goiás se posiciona como potencial parceiro para novas oportunidades de negócios com a
Argentina.

Reunião no Conselho Nacional de Investigações Científicas e Técnicas  Conicet, com o Dr. Miguel Angel
Laborde, Vice Presidente para Assuntos Tecnológicos
- A intenção da SED é de incluir Goiás como o mais novo parceiro do Conicet para P&D nos setores
industriais trabalhados pelo InovaGoiás. Esta parceria favorecerá as universidades e pesquisadores
goianos, os setores produtivos, a competitividade dos produtos e serviços goianos, por meio do
desenvolvimento de pesquisas e da inovação.

Reunião na Associação de Supermercados Unidos  ASU, com o Gerente Geral, Sr. Carlos Mendez
- Houve o compromisso de o Sr. Carlos Mendez enviar um comunicado a todos os representantes das
cadeias de supermercados e atacadistas, apresentando os empresários goianos e seus produtos.

Reunião na ANMAT - Administração Nacional de Medicamentos, Alimentos e Artigos Médicos
- O Governo de Goiás, FIEG/CNI e Sindifargo atuarão em conjunto para tentar solucionar questões que
dificultam o intercâmbio bilateral de fármacos entre o Brasil e Argentina, favorecendo o comércio
exterior e a indústria goiana.

- MISSÃO COLÔMBIA - Feira Beleza e Saúde - 15 a 21 de agosto;
Missão com foco comercial
A missão à Colômbia foi organizada pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás, por meio do seu
Centro Internacional de Negócios, e contou com o apoio da Confederação Nacional da Indústria ¿ CNI,
através da rede CIN, e da Agência Brasileira de Exportações e Investimentos ¿ Apex Brasil. Realizou-se
entre os dias 16 a 21 de agosto de 2016, por ocasião da realização da Feira Internacional Belleza y Salud.
A Missão foi uma ótima oportunidade para Goiás aprofundar suas relações comerciais, incrementar suas
exportações e atrair novos negócios, gerando maior visibilidade ao Estado. Possibilitou ainda a promoção
da cultura exportadora junto aos empresários goianos e ampliou a possibilidade de inserção a novos
mercados.

- MISSÃO ÍNDIA

Missão com foco na atração de investimento.

Missão de acompanhamento empresarial à Índia ¿ Após oportunidade identificada pela
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Rede Nacional de Informações sobre o Investimento (RENAI-MDIC), um grupo indiano manifestou
interesse em começar suas operações em Goiás. Foi realizada uma missão, em conjunto com empresários
goianos até aquele país para prospectar essa oportunidade. Como resultado prático, foi assinado um
Memorando de Entendimento, de modo que as primeiras importações irão acontecer ainda em 2016. Em
2017, começarão a construir a fábrica de tratores em Anápolis e a expectativa é que o volume de vendas
ultrapasse meio bilhão de reais em cinco anos.
Data: 01 a 11 de setembro de 2016

- MISSÃO CANADÁ E ESTADOS UNIDOS

Missão com foco comercial, diplomático e de cooperação.

Missão Institucional ao Canadá e Estados Unidos ¿ Acompanhando missão oficial do Sr. Governador ao
Canadá e Estados Unidos, foram visitadas diversas cidades. Como resultado prático foi assinado um
acordo de cooperação tecnológica entre a Pharma Science, empresa canadense, e o IQUEGO. Também
como resultado, houve um acordo de cooperação cultural com o Canadá, onde o Estado de Goiás se
comprometeu a investir mais de CAD$ 400.000 para fomentar a cultura e a troca de experiência entre
aquele país e o Estado. De igual forma, aconteceram diversos contatos para abertura de mercado tanto nos
Estados Unidos quanto no Canadá.
Data: 17 a 31 de outubro de 2016

- MISSÃO ÁUSTRIA E HOLANDA

Missão com foco comercial e de cooperação.
A missão teve como foco o agronegócio. Na Holanda, o objetivo principal foi a participação no Brazil
Network Day ¿ ¿BND¿, iniciativa pioneira da Embaixada Brasileira em Haia juntamente com o
Itamaraty, prefeitura de Amsterdam e outros parceiros (KPMG, Baker & McKenzie e Rabobank) para
promover o comércio de produtos e serviços através de rodadas de negócios, além de novas parcerias
científico-tecnológicas. Houve visitas técnicas à TESLA e Farm Frites. Na Áustria, houve o trabalho de
inteligência de match making de interesses, com rodadas de negócios além de visita técnica à
Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida de Viena (BOKU) e reunião com o Instituto de
Pesquisa da Agricultura Orgânica (FiBL).
Data: 30 de outubro a 9 de novembro de 2016

- MISSÃO SANTA LÚCIA

Missão com foco atração de investimentos.
O objetivo da missão foi a apresentação de oportunidades de negócios e comércio bilateral nas áreas de
mineração, energia e bioenergia, porto seco, infraestrutura, bem como dos aspectos tecnológicos ligados a
esse assunto.
Data:  11 a 17 de novembro de 2016

MISSÕES RECEBIDAS EM GOIÁS E DF:

Recepção de membros da Embaixada do Panamá para visita técnica ao porto seco de Goiás - 02 de
fevereiro de 2016;

Recepção de membros da Embaixada do Zimbábue no Brasil juntamente com o Ministro da Informação,
Comunicação, Tecnologia e Serviços de Correios do Zimbábue - 21 de junho ;

Recepção de membros da Embaixada da Tanzânia no Brasil para tratar de cooperação na área de turismo,
educação profissional e exportação de produtos goianos - 07 de junho;

Recepção de missão precursora do Consulado Comercial da Suíça preparatória para a vinda do
Embaixador da Suíça no Brasil no final do segundo semestre  15 e 16 de
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junho;

Recepção de membros da Embaixada do Sri Lanka no Brasil para tratar de cooperação tecnológica na
área de borracha e investimentos ¿ 17 de junho;

Seminário de Oportunidades de Negócios da Coréia do Sul - Goiás - 23 de junho;

Apoio ao evento promovido pela Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros - Ceabra
com a participação de membros da Embaixada de Bangladesh no Brasil - 30 de maio;

Recepção de grupo Boliviano para prospecção de Investimentos em Goiás;

Recepção de Embaixadores de diversos países;

Recepção de membros do Corpo Diplomático da República Democrática do Congo - 05 de setembro

Recepção do Vice-Governador da Próvíncia de Hebei e empresários chineses - 09 setembro

Recepção de delegação Suíça - Realização do Seminário Suíça ¿ Goiás / Visita ao Centro de Distribuição
da Roche e ao Porto Seco Centro-Oeste - 28 de novembro de 2016

Recepção de delegação de Toronto - Canadá - Realização de reunião para apresentação do potencial de
Goiás / Reunião no SINDIFARGO / Visita ao Porto Seco Centro-Oeste - 30 de novembro de 2016

Recepção de delegação da Austrália - Realização de reunião para apresentação do potencial de Goiás - 07
de dezembro de 2016

REALIZAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO GO TO GOIÁS

O evento contou com aproximadamente 200 pessoas, entre diplomatas, autoridades, embaixadores e
empresários na área de Comércio Exterior.
O principal objetivo foi o de expandir e consolidar a área de influência de Goiás, marcando ainda mais a
posição privilegiada que Goiás já ocupa no cenário nacional e junto à comunidade internacional.

REALIZAÇÃO DO BRAZIL NETWORK DAY - BND, EM AMSTERDAM- HOLANDA

O BND é uma iniciativa pioneira da Embaixada Brasileira em Haia e é totalmente partilhado pelo
Itamaraty, pela cidade holandesa que sedia o evento (Amsterdam) e pelos demais parceiros do BND
(KPMG, Baker & McKenzie, Rabobank, dentre outros) e o Governo de Goiás, estado brasileiro, tema
desta edição.
Por meio deste evento e da agenda oficial dos dias seguintes, o Governo de Goiás visou a promoção do
Estado de Goiás como loco de oportunidades de negócios bilaterais para investimentos e comércio de
produtos e serviços; promoção de novas parcerias científico-tecnológicas; além do estreitamento entre as
relações diplomáticas bilaterais entre as partes.

APOIO À 12ª FEIRA DAS EMBAIXADAS

O evento foi realizado nos dias 11 e 12 de novembro de 2016, no Pavilhão de Exposições do Parque da
Cidade, em Brasília - DF.
A Feira Internacional das Embaixadas é um evento cultural beneficente, para apoiar e ajudar ações e
instituições brasileiras de caridade. Diversas culturas estiveram presentes, através das Embaixadas,
tornando o evento uma rica experiência, promovendo cultura, conhecimento, entretenimento e altruísmo.
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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 2016, estão a
realização de 10 reuniões da Comissão Executiva do PRODUZIR, 10 reuniões do Conselho Deliberativo
do FOMENTAR e 2 do Conselho Deliberativo do PRODUZIR, o que resultou em  141 Resoluções do
PRODUZIR e 12 do FOMENTAR. Tais Reuniões foram responsáveis pela aprovação de 66 projetos de
viabilidade econômico e financeira dos Programas e Subprogramas do PRODUZIR, sendo 59 de
Implantação
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ou Expansão e 7 Reenquadramentos. O programa FOMENTAR foi contemplado com 3
Reenquadramentos.

Os projetos aprovados no Programa e Subprogramas do PRODUZIR preveem investimentos fixos, por
parte das empresas beneficiarias, na casa de R$ 750 milhões de reais, geração de 3.032 empregos diretos,
9.096 indiretos e uma projeção de concessão de incentivos, na ordem de R$ 6,47 bilhões de reais, até o
ano de 2.040. Já os projetos aprovados de Reenquadramento do Programa FOMENTAR, preveem
investimentos fixos de aproximadamente R$ 23,7 milhões de reais, geração de 353 empregos diretos e
uma projeção de concessão de incentivos, na ordem de R$ 619,7 milhões de reais, também até o ano de
2.040. Os investimentos fixos serão pulverizados em 24 municípios goianos. Goiânia e Aparecida de
Goiânia aparecem em primeiro lugar, com 13 novas empresas cada, em seguidas temos Anápolis com 6,
São Luís de Montes Belos aparecem com 4 e Luziânia com 3. Os demais projetos de implantação ou
expansão aprovados, foram destinados para outros 19 municípios goianos.

Neste período, 18 empresas, com projetos de viabilidade econômico e financeira aprovados, iniciaram a
fruição dos incentivos.

Acerca dos Leilões para quitação antecipada do saldo de contratos de financiamento das empresas do
Fomentar, no ano em questão, foram realizados 2, sendo arrecadado pouco mais de R$ 24,3 milhões de
reais.

Por fim, e, ainda no período supracitado, acerca da realização das auditorias de investimento e de
quitação, obtivemos os seguintes resultados: 46 auditorias de investimentos, necessária para aferir e
comprovar os investimentos fixos propostos e aprovados no projeto e 497 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 543 auditorias.

3650 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS - FOMENTAR
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2218 - CONCESSÃO E AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS E
BENEFÍCIOS FISCAIS PARA FOMENTO DE EMPRESAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No período de janeiro a novembro de 2016, foram aprovados 59 projetos de viabilidade econômico e
financeira referente aos Programas e Subprogramas do PRODUZIR, sendo 29 Implantações, 6
Expansões, 4 Reenquadramentos da Implantação, 1 Reenquadramento da Reestruturação, 2
Reenquadramentos da  Expansão, 6 Implantações do Comexproduzir, 1  Expansão do Comexproduzir, 4
Implantações do Logproduzir, 1 Expansão do Logproduzir, 1 Expansão do Microproduzir e 1 de
Implantação Centroproduzir, prevendo investimentos na ordem de R$ 710,4 milhões de reais, geração de
2.604 empregos diretos e uma projeção de concessão de incentivos, na ordem de R$ 5,38 bilhões de reais,
até o ano de 2.040. Já o Programa Fomentar, teve 3 projetos de Reenquadramento aprovado, prevendo
investimentos de aproximadamente R$ 23,7 milhões de reais, geração de 353 empregos diretos e uma
projeção de concessão de incentivos, na ordem de R$ 619,7 milhões de reais, também até o ano de 2040.
Neste mesmo período, 18 empresas beneficiadas pelo programa, iniciaram a utilização dos incentivos.
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EXERCÍCIO 2016
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS -
FUNPRODUZIR

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

AÇÃO: 2219 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS DE INVESTIMENTOS E DE QUITAÇÃO DE
SALDO DEVEDOR DO PRODUZIR

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano 2016 foram realizadas 46 auditorias de investimento e 497 auditorias de quitação de saldo
devedor, totalizando 543 auditorias.

3650 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE
GOIÁS - FOMENTAR

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

AÇÃO: 2220 - REALIZAÇÃO DE LEILÃO DO FOMENTAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016 foram realizados 2 (dois) Leilões do Fomentar, sendo 1 (um) no mês de julho e outro em
dezembro, com arrecadação de R$ 14.015.172,78 (quatorze milhões, quinze mil, cento e setenta e dois
reais e setenta e dois centavos) e 10.342.662,43 ( dez milhões, trezentos e quarenta e dois mil seiscentos e
sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), respectivamente, totalizando um montante arrecadado de
R$ 24.357.835,21 ( vinte e quatro milhões trezentos e cinquenta e sete mil oitocentos e trinta e cinco reais
e vinte e um centavos.
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EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

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

INSTITUCIONAL

VILMAR DA SILVA ROCHA

1. Gestor

2. Visão 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.

2.1 Objetivo Institucional

A Lei de criação da SECIMA é a Lei nº 18.746 de 29/12/2014.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

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.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Além do PPA-2016-2019 e da LOA 19.225 de 13/01/2016, 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.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Os principais indicadores da SECIMA são: o número de famílias beneficiadas com unidades
habitacionais construídas e entregues; o número de passagens subsidiadas ao usuário dos transportes
coletivos na Região Metropolitana de Goiânia e entorno, o número de aeródromos mantidos à disposição
da população nas cidades de pequeno porte, 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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

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

AÇÃO: 3022 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA MEMORIAL ART
DECÓ

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

OBSERVAÇÕES

Encontra-se em fase de celebração do contrato com a empresa selecionada.

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3068 - CIDADES DE GOIÁS - MELHORIAS URBANAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Desenvolvido os projetos piloto e o orçamento estimativo. Aguardando a escolha dos municípios e a
suplementação orçamentária.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da contratação de Projetos de Infraestrutura para Redes Cicloviárias de Transporte em 5
municípios. Foi autorizada a suplementação orçamentária e está em espera da liberação do recurso
financeiro para empenho
Desenvolvimento de  Projetos de Arquitetura de Espaços Compartilhados, celebrar convênio com os
municípios. Execução Estado e contra partida do município será a contratação do Projeto Executivo. (20
muncípios)
.6ª Conferência Estadual das Cidades - Decreto nº 8.482 20/11/15.Realizar a 6ª Conferência Estadual das
Cidades. Contratação de empresa de eventos para a realização do evento no Centro de Convenções de
Goiânia nos dia 29 a 31 de março de 2017. Desenvolvido o Termo de Referência, Requisição de Despesa,
Regulamento e Regimento. Empenhando o processo em dezembro

3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3752 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIÂNIA -
FUNDEMETRO

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

AÇÃO: 3069 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE
GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi realizado 10% do projeto do Plano Diretor da Região Metropolitana em 2016.  Foram entregues os
seguintes produtos: Relatório das Apresentações, Relatório da Evolução Territorial,Relatório currículo
dos docentes, Relatório dos Planos de ensino e Relatório cronograma das disciplinas.

OBSERVAÇÕES

Foi realizado 6,7% do projeto em 2015. O Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia está
contratado com a Universidade Federal de Goiás e está aguardo recurso financeiro para empenhar o
restante R$ 1.882.185,71. O contrato prevê atividades em um cronograma de 18 meses. Em andamento o
Termo Aditivo Contratual de prorrogação de prazo com a FUNAPE (a contratada)
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
Expansão da capacidade instalada de transmissão
-Implantação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x75 MVA na subestação Pirineus, Região
de Anápolis. Com esta obra foi duplicada a capacidade instalada nesta subestação possibilitando a
ampliação da oferta de energia para a região de Anápolis, atendida por esta subestação;
-Instalação de Banco de Capacitores de 138 kV 80 MVAr na subestação Carajás, em Goiânia.
Obra em andamento na fase montagem eletromecânica;
-Instalação de Banco de Capacitores de 230 kV 50 MVAr na subestação Itapaci, em Itapaci de Goiás.
Fase final das obras civis e início da montagem eletromecânica;
-Implantação do 4º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x50 MVA na subestação Xavantes, em
Goiânia. Obra em fase de elaboração de projeto básico;
-Implantação do 4º trafo 230/13,8 kV 50 MVA na subestação Goiânia Leste, em Goiânia. Obra em fase
de mobilização de canteiro;
-Implantação do 3º trafo 230/69 kV 50 MVA na subestação Palmeiras, em Palmeiras de Goiás.
Obra em fase de elaboração de projeto básico, com esta obra será ampliada a capacidade instalada nesta
subestação em 50 MVA possibilitando a ampliação da oferta de energia para a região de Palmeiras,
atendida por esta subestação;
- Implantação do 3º trafo 230/69 kV 50 MVA na subestação Paranaíba, em Itumbiara. Obra em fase de
elaboração de projeto básico;
- Implantação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x50 MVA na subestação Firminópolis,
Região de Firminópolis. Obra em fase de elaboração de projeto básico;

Expansão da geração de energia elétrica
-Aportes finais de capital na SPE Energética Fazenda Velha, com participação de 20% do
empreendimento. A PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Fazenda Velha entrou em operação com
potência instalada de 16,5MW e energia garantida de 8,9MW; foi implantada no Rio Ariranha, afluente
do Rio Claro, localizada a 10Km de distância da cidade de Jataí na região sudoeste do estado de Goiás.

Expansão da Transmisão da Energia Elétrica
- Adequação do Arranjo 230 kV na subestação Itapaci, em Itapaci de Goiás. Obra em fase final das obras
civis e início da montagem eletromecânica.
- Substituição de Disjuntor 138 kV do Vão de Acoplamento na subestação Carajás, Goiânia.
Obra em fase de especificação de equipamentos.
- Implantação da LT Itumbiara (FURNAS) - Paranaíba 230 kV - C2, Região de Itumbiara.
Obra em fase de elaboração de projeto executivo e aquisição de equipamentos/materiais. Com esta obra
será garantido ao atendimento ao critério N-1 de confiabilidade do sistema local que atualmente é
atendido de forma radial por um circuito simples. Também possibilitará a ampliação da oferta de energia
para a região de Itumbiara, atendida por esta subestação.

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3089 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3090 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DE ENERGIA

U.O.:

REALIZAÇÕES
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EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3091 - IMPLANTAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E/OU ILUMINAÇÃO DE VIAS
PÚBLICAS E DE PRAÇAS ESPORTIVAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3092 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3093 - PROMOÇÃO DO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período

PROGRAMA: 1044 - PROGRAMA GESTÃO E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
Realizações:
- Elaboração e implementação da Política de Biodiversidade para o Estado de Goiás em parceria com o
Estado de São Paulo e com o apoio do nrg4SD (Network of Regional Governments for Sustainable
Development -Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável);
- Elaboração do Plano de Biodiversidade do Estado de Goiás através da plataforma de cooperação
descentralizada de conhecimento para governos subnacionais com apoio do nrg4SD e Estado de São
Paulo como parte da política de biodiversidade;
- Vinte e duas Unidades de Conservação mantidas;
- Regularização Fundiária, através de aquisição de 2.527,78 hectares, para  regularização fundiária;
- Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pouso Alto elaborado e publicado;
- No Estado de Goiás, 63 (sessenta e três) municípios realizam o licenciamento ambiental das atividades
de impacto local constantes no anexo único da Resolução CEMAm (Conselho Estadual do Meio
Ambiente de Goiás) nº 24/2013 e, dentre estes, três encontram-se regularmente conveniados com a
SECIMA para emissão de autorizações para desmatamentos de até 20 ha sob regime de delegação de
competência;
- Formalização de proposta de acordo de cooperação com a FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás) para aplicação dos recursos do Programa de consolidação do Pacto Nacional pela
Gestão das Águas (Progestão);
- Aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos no Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
- Doação de 110.000 ( cento e dez mil) mudas nativas do cerrado para recuperação da Bacia Hidrográfica
do Ribeirão Piancó;
- Acompanhamento dos processos junto ao CEUC - Cadastro Estadual de Unidades de
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Conservação, dos municípios que estão pleiteando o ICMS - Ecológico;
- Oitenta municípios estão aptos a receber o ICMS Ecológico no Estado de Goiás / 2017, conforme LC
90/2011 e Decreto nº 8.147, de 08 de abril de 2014, Lei 9.985/2000 e Lei 14.247/2002;
- Publicação do Decreto de Criação do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas;
- Criação da Web licença, que é o licenciamento de baixo impacto que pode ser pago pela Internet;
- Revitalização da rede de monitoramento da Qualidade do AR através da instalação de uma estação de
monitoramento da qualidade do AR;
- Estudo Integrado das Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás através da elaboração do Estudo
Integrado das Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás, visando preservar o meio ambiente e os recursos
hídricos e abrir a possibilidade de discussão com a sociedade através de audiências públicas
regionalizadas;
- Parceria com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para monitoramento da qualidade do
ar;
- Atendimento Direto aos Usuários do CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), envolvendo os
canais telefônico, virtual e presencial, e capacitação de servidores de entidades públicas no módulo de
Cadastro, com senha para consulta;
-  Emissão de 130 (cento e trinta) Pareceres Técnicos sobre matéria referente ao meio ambiente.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2221 - COMPENSAR - CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não foram desenvolvidas atividades no período.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 3074 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
BIODIVERSIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Planejamento de ações para implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) na
cidade de Alto Paraíso de Goiás;
- Elaboração e implementação da Política de Biodiversidade para o Estado de Goiás em parceria com o
Estado de São Paulo e com o apoio do nrg4SD (Network of Regional Governments for Sustainable
Development -Rede de Governos Regionais para o Desenvolvimento Sustentável);
- Elaboração de Plano de trabalho para elaboração do Plano Estratégico de biodiversidade para o Estado
de Goiás;
- Elaboração do Plano de Biodiversidade do Estado de Goiás através da plataforma de cooperação
descentralizada de conhecimento para governos subnacionais com apoio do nrg4SD e Estado de São
Paulo como parte da política de biodiversidade.

OBSERVAÇÕES

- Organização de ações para comemoração do mês do meio ambiente;
- Participação do Fórum Goiano de Combate aos efeitos dos Agrotóxicos, junto ao MP-GO e outras
entidades relacionadas com a questão, discutindo assuntos diversos;
- Participação na Feira Agro Centro-Oeste Familiar de Urutaí, representando a Comissão para Produção
Orgânica de Goiás (Org/GO) e fazendo apresentação sobre aspectos comerciais de produtos orgânicos;
- Participação no CONESAN (Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutrição);
- Visita técnica ao projeto CAB (Cultivando Água Boa), em Foz do Iguaçu, com o intuito de replicação
de tecnologias na Área de Proteção Ambiental (APA) de Pouso Alto, e APA do Descoberto, em maio;
- Elaboração e apresentação de palestra para implementação do Programa CAB em Goiás;
- Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo NASPA (Núcleo de Estudos de
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Agricultura Sustentável de Alto Paraíso, com abrangência da APA de Pouso Alto);
- Acompanhamento da organização da Fundação Paulo de Tarso, voltada para o desenvolvimento
sustentável na Bacia do Meia Ponte e implementação do modelo Biogênico de Produção;
- Credenciamento e envio de documentação para participação na plataforma de cooperação
descentralizada para governos subnacionais através do nrg4SD;
- Participação, através de reunião on-line, da plataforma e nrg4SD para consolidação de dados do projeto:
estudos de caso e avaliação de necessidades individuais para potencial de replicabilidade do aprendizado
sobre arranjos institucionais e estratégias para a conservação e realização das metas de Aichi-Japão;
- Participação na reunião da Cúpula dos Governos Subnacionais para Biodiversidade, que ocorre no
contexto da 13ª Conferência das Partes (COP 13) da Convenção da Diversidade Biológica das Nações
Unidas (CDB), que terá lugar em Cancun - México.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2222 -  CRIAÇÃO, GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Prevenção e Combate a Incêndios, através de aceiros, nas Unidades de Conservação;
- 22 Unidades de Conservação mantidas;
- Regularização Fundiária, através de aquisição de 2.527,78 hectares, para  regularização fundiária;
- Editais de reativação dos Conselhos da Área de Proteção Ambiental (APA) do João Leite e do Parque
Estadual de Terra Ronca (PETER) publicados, composição dos conselhos em andamento;
- Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental (APA) do Pouso Alto elaborado e publicado;
- Processo para contração de serviços de elaboração dos Planos de Manejo da Área de Proteção
Ambiental (APA) do João Leite e de mais 5 (cinco) Unidades de Conservação em andamento,
aguardando liberação orçamentária.

OBSERVAÇÕES

- Fiscalização e Atendimento a Denúncias;
- Deslocamentos semanais para desenvolvimento de atividades rotineiras, administrativas / operacionais;
- Realização de Reuniões dos Conselhos Consultivos;
- Vistorias em Processos de Licenciamento e Regularização Fundiária;
- Implementação de Unidades Administrativas em 5 (cinco) Unidades de Conservação: PEAMP,
PESCAN, PEP, PETO E ARIE de São João;
- Efetivação de Equipe de Manutenção para realização de serviços nas Unidades de Conservação,
reduzindo custos e sucateamento.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2223 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

No Estado de Goiás, os municípios abaixo relacionados realizam o licenciamento ambiental das
atividades de impacto local constantes no anexo único da Resolução CEMAm (Conselho Estadual do
Meio Ambiente de Goiás) nº 24/2013:
Abadia de Goiás/Abadiânia/Águas Lindas de Goiás/Alexânia/Alto Horizonte/Anápolis/Anicuns
Aparecida de Goiânia/Araguapaz/Barro Alto/Bela Vista de Goiás/Bonópolis/Caldas Novas
Campinorte/Catalão/Ceres/Cidade Ocidental/Cristalina/Estrela do Norte/Faina/Flores de Goiás/Formosa
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

Goianésia/Goiânia/Goianira/Goiás/Goiatuba/Guaraíta/Heitoraí/Hidrolina/Inhumas
Ipameri/Itaberaí/Itaguaru/Itapaci/Itapuranga/Itumbiara/Jaraguá/Jataí/Joviânia/Luziânia/Mara
R o s a / M i n a ç u / M i n e i r o s / M o r r i n h o s / M o r r o  A g u d o  d e  G o i á s / M o z a r l â n d i a / M u n d o
Novo/Nerópolis/Niquelândia/Nova Crixás/Nova Iguaçu/Padre Bernardo/Palmeiras de Goiás
Palminópolis/Pirenópolis/Pires do Rio/Pontalina/Porangatu/Quirinópolis/Rio Quente
Rio Verde/Rubiataba/Santa Tereza de Goiás/Santo Antônio do Descoberto/São Luiz do Norte
São Luis dos Montes Belos/São Miguel do Araguaia/São Simão/Senador Canedo/Taquaral de
Goiás/Trindade/Trombas/Uruaçu/Vicentinópolis.

Dos Municípios acima, além das atribuições mencionadas, também encontram-se regularmente
conveniados com a SECIMA para emissão de autorizações para desmatamentos de até 20 ha sob regime
de delegação de competência: Goianira/Ipameri/Trindade.

OBSERVAÇÕES

- Planejamento do trabalho da Adequação da norma do Conselho Estadual do Meio Ambiente sobre
licenciamento ambiental de acordo com a legislação vigente.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2224 - GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA DAS ÁGUAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Duas reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) do Rio Paranaíba;
- Duas reuniões da Câmara Técnica de Planejamento institucional do Comitê de Bacias Hidrográficas
(CBH) Paranaíba;
- Duas reuniões de Grupos de Trabalho do CBH Paranaíba;
- Realização de quatro reuniões do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte;
- Realização de oito reuniões do CBH dos afluentes goianos do baixo Paranaíba;
- Realização de quatro reuniões do CBH do Rio dos Bois;
- Realização de quatro reunião do CBH dos Rios Corumbá, Veríssimo e São Marcos;
- Realização de uma reunião do CBH do Rio Vermelho;
- Realização de quatro reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

OBSERVAÇÕES

- Realização do Processo Eleitoral do CBH do Rio Meia Ponte;
- Apoio à criação do Fórum Goiano de Recursos Hídricos;
- Formalização de proposta de acordo de cooperação com a FAPEG (Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás) para aplicação dos recursos do Programa de consolidação do Pacto Nacional pela
Gestão das Águas (Progestão);
- Participação em quatro oficinas do Programa de Desenvolvimento de Pessoas baseado em
Competências no âmbito do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) -
DesenvolveRH.
Nestas atividades foram utilizados somente recursos de diárias e estrutura necessária ao deslocamento dos
servidores.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2225 - GESTÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA FAUNA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Planejamento das atividades a serem desenvolvidas na Gerência de Fauna e Recursos Pesqueiros de
2015 a 2018.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2226 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE GESTÃO
AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Aviso aos municípios dos processos com pendências e notificações encaminhadas;
- Recebimento dos questionários, que determinam o percentual que cada município pode receber
conforme os critérios alcançados.

OBSERVAÇÕES

- Acompanhamento dos processos junto ao CEUC - Cadastro Estadual de Unidades de Conservação, dos
municípios que estão pleiteando o ICMS - Ecológico;
- Lista dos municípios que estão aptos ao recebimento do ICMS - Ecológico para 2017, que foi enviada
ao departamento COÍNDICE / SEFAZ, com processos concluídos junto ao CEUC e o envio do
Questionário respondido;
- Lista dos municípios que ficara pendencias no  CEUC, SENUC (Sistema Nacional de Unidades de
Conservação) e ICMBIO (Instituto Chico Mendes);
- Vistoria do Questionário que determina o percentual de recebimento conforme os critérios atendidos a
fim do recebimento do ICMS Ecológico.
- MUNICÍPIOS QUE ESTÃO APTOS A RECEBER O ICMS ECOLÓGICO NO ESTADO DE GOIÁS /
2017, CONFORME LC 90/2011 E DECRETO
Nº 8.147, DE 08 DE ABRIL DE 2014, LEI 9.985/2000 E LEI 14.247/2002:
1- ABADIA DE GOIAS;
2- ABADIÂNIA;
3- ÁGUA LIMPA;
4- ÁGUAS LINDAS DE GOIAS;
5- ALEXÂNIA;
6- ALTO PARAÍSO DE GOIAS;
7- ALVORADA DO NORTE;
8- ANÁPOLIS;
9- ANICUNS;
10- APARECIDA DE GOIÂNIA;
11- APORÉ;
12- ARUANA;
13- BALIZA;
14- BRITÂNIA;
15- BURITI DE GOIÁS;
16- BURITINÓPOLIS;
17- CALDAS NOVAS;
18- CAMPESTRE DE GOIÁS;
19- CAMPO LIMPO DE GOIÁS;
20- CARMO DO RIO VERDE;
21- CATALÃO PARQUE NATURAL;
22- CAVALCANTE;
23- CERES;
24- CHAPADÃO DO CÉU;
25- CIDADE OCIDENTAL;
26- COCALZINHO DE GOIÁS;
27- COLINAS DO SUL;
28- CORUMBÁ DE GOIÁS;
29- CORUMBAÍBA;
30- CRISTALINA;
31- DAMIANÓPOLIS;
32- FIRMINÓPOLIS;
33- FORMOSA;
34- GOIANÁPOLIS;
35- GOIANÉSIA;
36- GOIÂNIA;
37- GOIÁS;
38- GUARANI DE GOIÁS;
39- HIDROLÂNDIA;
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

40- ITABERAÍ;
41- ITAPURANGA;
42- ITUMBIARA;
43- JARAGUÁ;
44- MAMBAÍ;
45- MINEIROS;
46- MORRINHOS;
47- MOSSÂMEDES;
48- MOZARLÂNDIA;
49- NAZÁRIO;
50- NERÓPOLIS;
51- NOVA CRIXÁS;
52- NOVA ROMA;
53- OURO VERDE DE GOIÁS;
54- PADRE BERNARDO;
55- PALMEIRAS DE GOIÁS;
56- PALMINÓPOLIS;
57- PARAÚNA;
58- PIRACANJUBA;
59- PIRENÓPOLIS;
60- PLANALTINA;
61- POSSE;
62- QUIRINÓPOLIS;
63- RIO QUENTE;
64- SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO;
65- SÃO DOMINGOS;
66- SÃO FRANCISCO DE GOIÁS;
67- SÃO JOÃO D'ALIANCA;
68- SÃO LUÍS DE MONTES BELOS;
69- SÃO LUIZ DO NORTE;
70- SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA;
71- SENADOR CANEDO;
72- SERRANÓPOLIS;
73- SILVÂNIA;
74- SITIO D'ABADIA;
75- TERESINA DE GOIÁS;
76- TERESÓPOLIS DE GOIÁS;
77- TRINDADE;
78- TROMBAS;
79- VALPARAÍSO DE GOIÁS;
80- VIANÓPOLIS.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 3075 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS
CLIMÁTICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Elaboração da minuta do decreto de criação do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas;
- Encaminhamento da minuta do decreto de criação do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas para Casa
Civil;
- Acompanhamento da tramitação do processo da  minuta do decreto de criação do Fórum Goiano de
Mudanças Climáticas;
- Publicação do Decreto de Criação do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas.

OBSERVAÇÕES

- Participação nas reuniões da definição das estratégias nacionais para redução da emissão dos gases de
efeito estufa, realizadas no Ministério do Meio Ambiente;
- Participação nas reuniões do Grupo de Trabalho (GT) com a finalidade de adaptação no  Ministério do
Meio Ambiente a fim de sistematizar o texto final do Plano Nacional

33313/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

de Adaptação;
- Participação no curso de capacitação do Projeto Mitigações de Emissão de Gases de Efeito Estufa,
realizadas no Ministério do Meio Ambiente em parceria com a Fundação Getúlio Vargas;
- Participação nas oficinas de elaboração das estratégias de adaptação às mudanças climáticas no
Ministério do Meio Ambiente;
- Participação nas reuniões de discussão sobre adaptação às mudanças climáticas na mobilidade urbana,
realizadas no Ministério das Cidades;
- Participação na Câmara Consultiva Temática de Pacto Federativo da Comissão Nacional de REDD+ (
Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation -  "Redução de emissões decorrentes do
desmatamento e da degradação de florestas"), realizadas pelo Ministério do Meio Ambiente.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2227 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Elaboração dos Termos de Referências para contratação da elaboração dos Planos de Recursos Hídricos
de cinco Bacias Hidrográficas Estaduais;
- Realização de uma oficina sobre o Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela gestão das Águas
(Progestão).

OBSERVAÇÕES

- Aprovação do Plano Estadual de Recursos Hídricos no Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2228 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Web licença, que é o licenciamento de baixo impacto que pode ser pago pela Internet;
- Combate a corrupção através de bloqueio de pausa com cadeado verde e vermelho, ou seja, é feito uma
ordem cronológica de entrada de processo e de portaria de prioridade.

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 2229 - PALÁCIO SUSTENTÁVEL - PPLT COM ACESSIBILIDADE, EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA, COLETA SELETIVA E ECONOMICIDADE DE ÁGUA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os projetos aguardam a Autorização de Início de Execução do Objeto (AIO) a ser emitida pelo Ministério
das Cidades, para iniciar processo licitatório.
Desenvolvido o Termo de Referência e Requisição de despesa para empenho. Foi encaminhado para a
Administração do PPLT para aprovação do projeto.

OBSERVAÇÕES

Trata-se de Projeto de Eficiência Energética no PPLT - relacionado a iluminação que prevê 1.959
luminárias e 7.301 lâmpadas substituídas. Na Geração Fotovoltaica é previsto a instalação de 432
módulos fotovoltaicos.
Contratação de Projetos de Adequação e Adaptação do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e o Auditório
Mauro Borges nos moldes da Sustentabilidade: acessibilidade, eficiência energética, coleta seletiva e
economicidade de água.
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3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 3076 - PLANTE ÁGUA - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E PRODUTOR DE ÁGUA

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Apoio de duas ações de recuperação de bacias hidrográficas do programa, com doação de mudas e
madeira para cercamento;
- Realização de cinco reuniões na Unidade Gestora no Programa Produtor de Águas do João Leite;
- Realização de cinco reuniões do Grupo de Trabalho dos Projetos Individuais das Propriedades, do
Programa Produtor de Águas do João Leite;
- Realização de duas reuniões do Grupo de Trabalho para elaboração do edital do Programa Produtor de
Águas do João Leite;
- Realização de duas oficina de capacitação do Programa Produtor de Águas do João Leite;
- Participação de cinco reuniões para recuperação da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Piancó;
- Doação de 110.000 ( cento e dez mil) mudas nativas do cerrado para recuperação da Bacia Hidrográfica
do Ribeirão Piancó.

OBSERVAÇÕES

- Organização e planejamento da execução do Projeto "Araguaia Mais Limpo";
- Assinatura de Convênio com Agência Nacional das Águas (ANA)  para execução de ações de
recuperação ambiental na Bacia, no valor de R$ 1.631.139,29, sendo R$ 163.113,92 de contrapartida
estadual;
- Elaboração do Projeto Básico para o Programa Produtos de Água da Bacia Hidrográfica do
Tocantinzinho;
-Apresentação junto ao Conselho Estadual dos Recursos Hídricos da Proposta de Implementação do
Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica - PROCOMITÊS, junto a ANA
no valor de R$ 500.000,00.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 3077 - PRÉDIO VERDE - CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL DA UNIDADE
ADMINISTRATIVA DO MEIO AMBIENTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi executada até o momento.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2230 - QUALIDADE AMBIENTAL - FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E
AUDITORIA AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Revitalização da rede de monitoramento da Qualidade do AR através da instalação de uma estação de
monitoramento da qualidade do AR;
- Revitalização do Laboratório através de sua reativação visando  auxiliar no licenciamento e fiscalização.

OBSERVAÇÕES

- Ciclo de capacitação técnica de servidores com a realização de cursos trimestrais de capacitação para os
técnicos da Superintendência de Licitação e Qualidade Ambiental, promovendo a imagem da SECIMA;
- Seminário Goiano de Licenciamento Ambiental e Fiscalização;
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- Revitalização da rede de monitoramento da Qualidade das Águas com o objetivo de aperfeiçoar o
convênio existente com a ANA (Agência Nacional das Águas) e Projeto Qualiagua;
- Estudo Integrado das Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás através da elaboração do Estudo
Integrado das Bacias Hidrográficas do Estado de Goiás, visando preservar o meio ambiente e os recursos
hídricos e abrir a possibilidade de discussão com a sociedade através de audiências públicas
regionalizadas;
- Em andamento convênios com o IMB (Instituto Mauro Borges) para realização de estudos de
Geoprocessamento;
- Parceria com o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) para monitoramento da qualidade do
ar.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 2231 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Atendimento Direto aos Usuários do CAR (CADASTRO AMBIENTAL RURAL), envolvendo os
canais telefônico, virtual e presencial. No período foram feitos os seguintes atendimentos:
                - Telefônico:  620  usuários;
                - Virtual:        513  usuários;
                - Presencial: 250  usuários.
                Total de atendimentos: 1.383.
- Capacitação de servidores de entidades públicas no módulo de Cadastro, com senha para consulta,
sendo eles:
                - Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN:  5  servidores efetivos;
                - Corpo de Bombeiros:  6  militares;
                - Polícia Técnica Científica: 7  servidores.
                - Instituto Mauro Borges: 5
                - UFG/IESA: 1 servidor.
                - SEFAZ: 5 (cinco) servidores efetivos.
                Total Geral de Servidores Capacitados: 102 (servidores).
-  Emissão de 130 (cento e trinta) Pareceres Técnicos sobre matéria referente ao meio ambiente,
solicitados por pessoas físicas e jurídicas cadastradas no CAR, Ministério Público Estadual/Promotorias
de Justiça e unidades internas de Meio Ambiente da SECIMA;
- Viabilização de 20 Tb (Tera bytes) junto à SEGPLAN, visando a hospedagem dos arquivos do sistema
SICAR/CAR - o dobro do requerido pelo Ministério do Meio Ambiente e Serviço Florestal Brasileiro. O
referido sistema conta na data de hoje com 115.000 (cento e quinze mil) registros de imóveis rurais
cadastrados, numa demanda estimada de 150.000 (cento e cinquenta mil). Foi alcançados a cifra de 77%
do total de imóveis estimados.

OBSERVAÇÕES

- Cartilha Ambiental em fase final de elaboração;
- Elaboração do Planejamento estratégico da GFLORA (Gerência de Flora), para o biênio 2016/2017, o
qual contou com a participação dos servidores analistas ambientais da área;
- Implantação do Sistema de Cadastro Ambiental Rural/CAR;
- Módulo de Cadastro implantado;
-  Vinda dos técnicos do Ministério do Meio Ambiente/Serviço Florestal Brasileiro e UFLA
(Universidade Federal de Lavras) para fazer o -download- dos aplicativos e a capacitação de 8 (oito)
analistas ambientais da GFLORA, no Módulo de Análise;
-  Após obtida a autorização de operação na data de 10/11/2016, a GFLORA iniciou a análise com o
montante de 25.000 (vinte e cinco mil) registros com áreas sobrepostas, as quais estão em fase de
processamento;
- Capacitação de analistas ambientais da GFLORA no módulo de análise: 8 servidores aptos a análise dos
registros cadastrais. senha de acesso total ao sistema);
-  Capacitação de Servidores da SECIMA no Módulo de Cadastro  (senha restrita a
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consulta):
                - Gerência de Fiscalização, Monitoramento e Qualidade Ambiental: 35 servidores efetivos;
                - Superintendência de Licenciamento/Núcleo de Licenciamento: 30 servidores efetivos.
-    Grupo de Estudos Ambientais, desenvolvido junto aos analistas ambientais na existência de situações
complexas que exijam entendimento pacificado. Tais entendimentos sempre são submetidos à apreciação
da Advocacia Setorial para adoção prática;
-   Realizado o levantamento bibliográfico para criação da Biblioteca Ambiental, aguardando a
disponibilidade de recursos para a aquisição;
-   Minutas Propostas de Legislação Ambiental:
                - Minuta de Instrução Normativa para exploração florestal em reserva legal, sem fins
comerciais, para fins de consumo interno.
                - Minuta de Instrução Normativa para cancelamento de registros cadastrais junto ao CAR
    As minutas elaboradas foram encaminhadas à douta Advocacia Setorial/ SECIMA para fins de
apreciação. Uma vez aprovadas serão submetidas ao juízo de conveniência e oportunidade da
administração superior da SECIMA, com a posterior publicação em Diário Oficial para fins de vigência.

3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

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

AÇÃO: 3078 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

- 10% do Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) está concluído.

OBSERVAÇÕES

- Relações institucionais estabelecidas entre a SECIMA E A UFG (Universidade Federal de Goiás) no
sentido de viabilizar o desenvolvimento do ZEE pela instituição culminando com a proposta de Termo de
Referência e Minuta de Contrato, os quais contribuíram para processo administrativo encaminhada a
administração superior da SECIMA e, a posterior, foi encaminhado a advocacia setorial da SECIMA para
manifestação de juízo de valores jurídicos;
- Em virtude da magnitude do ZEE, optou-se por constituir Comissão Técnica encarregada em
desenvolver as ações necessárias ao seu prosseguimento e desenvolvimento.

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
Realizações da Agencia Goiana de Habitação
No âmbito de Unidades Habitacionais construídas e entregues foram beneficiadas 4.834 famílias.
Na construção e reforma de equipamentos comunitários os municípios foram beneficiados com a
construção e/ou reforma de 46 equipamentos totalizando R$ 3.498.000,00 com recursos do Estado.
Já na reforma de unidades habitacionais Urbanas e Rurais destaca-se 10.302 famílias beneficiadas em 169
municípios com recursos estaduais e federais no valor de R$ 33.107.200,00.
O Programa de Moradia Rural de Goiás em parceria entre a Agehab, CAIXA e Movimento Camponês
Popular ¿ MCP se destacou na implementação de reforma de unidades habitacionais rurais.
Já, no tocante à regularização fundiária, foram entregues 1.524 escrituras para moradores de Goiânia, e
mais 1.665 escrituras para moradores do demais município do Estado de Goiás.
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Realizações da SECIMA
- Foram finalizadas 43 Unidades Habitacionais em Cidade Ocidental e restam 08 unidades a finalizar em
Pirenópolis;
- Foram conveniadas com a AGEHAB (Agência Goiana de Habitação S/A), 116 moradias em Cavalcante
e 27 moradias em Teresina de Goiás;
- Convênio firmado entre SECIMA e AGEHAB para execução da política e dos Programas Habitacionais
do Estado de Goiás. Trata-se de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a SECIMA e a
AGEHAB. Onde foi (liquidado) R$ 15.400.000,00  correspondente a 82,35% do valor previsto para este
ano.
- Regularização Fundiária, executado em conformidade com o convênio SECIMA/AGEHAB, com
recursos do Fundo Protege.Projeto de regularização fundiária e entrega de escrituras, executado pela
AGEHAB. Cabe à Gerência, a análise e emissão de parecer de conveniência e oportunidade.

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3134 - CONCESSÃO DE CHEQUES MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO
(EMENDAS SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhum produto foi gerado no período

OBSERVAÇÕES

Trata-se  de recurso atribuído a diversos municípios para cheque moradia através de Emenda Parlamentar
Sancionada.Esta ação está atribuída à AGEHAB.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3751 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

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

AÇÃO: 3099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS A FAMÍLIA DE
BAIXA RENDA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram finalizadas 43 Unidades Habitacionais em Cidade Ocidental e restam 08 unidades a finalizar em
Pirenópolis.
Foram conveniadas com a AGEHAB (Agência Goiana de Habitação S/A), 116 moradias em Cavalcante e
27 moradias em Teresina de Goiás;

OBSERVAÇÕES

Trata-se de construção e/ou reforma de unidades habitacionais para população de baixa renda nos
municípios de Corumbá de Goiás, Pirenópolis e Cidade Ocidental, num total de 143 unidades no
Programa de Habitação de Interesse Social - PSH/2009, com recursos federais, estaduais e contrapartida
municipais. Este ano estão sendo concluídas as obras em Cidade Ocidental e posteriormente serão
concluídas 8 unidades em Pirenópolis. OPSH já entregou 724 moradias em Goiás em seis anos.
Foram conveniadas com a AGEHAB, 116 moradias em Cavalcante e 27 moradias em Teresina de Goiás
Foi conveniado com o município (Convênio 002/12) a construção de 107 moradias em Teresópolis de
Goiás, parceria Estado/Município

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3100 - GESTÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

U.O.:

REALIZAÇÕES

Trata-se de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre a SECIMA e a AGEHAB. Foi realizado
(liquidado)  R$ 15.400.000,00  correspondente a 82,35% do valor previsto para este ano.
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OBSERVAÇÕES

Convênio firmado entre SECIMA e AGEHAB para execução da política e dos Programas Habitacionais
do Estado de Goiás

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3101 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No primeiro semestre, a Gerência analisou o Plano de Trabalho, mas o processo não retornou para
emissão de parecer. Segundo a área de convênios, não foi assinado novo convênio em 2016.

OBSERVAÇÕES

Regularização Fundiária, executado em conformidade com o convênio SECIMA/AGEHAB, com
recursos do Fundo Protege.Projeto de regularização fundiária e entrega de escrituras, executado pela
AGEHAB. Cabe à Gerência, a análise e emissão de parecer de conveniência e oportunidade.

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE
URBANA
ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
- 97 Terminais Rodoviários atualmente administrados pelo Estado e 74 pelas prefeituras;
-Visitas em 79 municípios para tratativas relacionadas à Cessão de Uso às Prefeituras;
- Encontra-se em negociações junto a 25 prefeituras para emissão de Termo de Cessão de Uso,
repassando a administração aos administradores municipais, sendo que três já foram assinados os Termos
pelo solicitante e encontram-se em fase de aprovação pela Advocacia Setorial;

Contratação de Projeto de Infraestrutura para extensão do corredor de transporte do Eixo Anhanguera
(Senador Canedo/Trindade/Goianira) com implantação de faixas exclusivas, terminais e estações;

Foram reiniciados os serviços para conclusão da obra da Ponte sobre o Rio Araguaia em setembro de
2016, com a execução dos aterros para acesso à mesma, já executados cerca de 95% da obra até o
presente momento, dos quais 13% foi executado em 2016. Está em estudo a possibilidade de acréscimo
dos acessos para ultrapassar áreas alagadiças.

Foram subsidiadas 33.370.588 passagens no Eixo Anhanguera , no valor de R$ 54.976.642,99 .Foram
também subsidiadas 4.574.013 passagens nas linhas Semi-Urbanas, no valor de R$ 7.700.000,00.

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 2233 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS
RODOVIÁRIOS DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

8 Terminais Rodoviários Mantidos restringindo (água, luz e diárias).
97 Terminais Rodoviários atualmente administrados pelo Estado e 74 pelas prefeituras.
Visitas em 79 municípios para tratativas relacionadas à Cessão de Uso às Prefeituras, encontra-se em
negociações junto a 25 prefeituras para emissão de Termo de Cessão de Uso, repassando a administração
aos administradores municipais, sendo que três já foram assinados os Termos pelo solicitante e
encontram-se em fase de aprovação pela Advocacia Setorial;
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OBSERVAÇÕES

Foram elaborados os orçamentos e projetos de reforma de 9 TRPs constante no PAI. Foram realizadas em
2014 duas licitações para Reforma e Adequação de 8 Terminais, sendo que em um dos lotes já foram
iniciadas as obras nos Terminais de Campestre e Santa Bárbara de Goiás. Entretanto as obras não foram
retomadas no exercício de 2016 por falta de recursos orçamentários.
Inhumas  está com projeto pronto para licitação, o processo está em fase de elaboração de convênio junto
à prefeitura para início da licitação
 Paralelamente encontra-se em negociações junto a 25 prefeituras para emissão de Termo de Cessão de
Uso, repassando a administração aos administradores municipais; sendo que, dos 25, 03 já foram
assinados os Termos pelo solicitante e encontram-se em fase de aprovação pela Advocacio Setorial.

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3080 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE DO ESTADO - PDTG

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

OBSERVAÇÕES

Foram realizadas reuniões para a contratação de empresa para atualizar o PDTG.  Entretanto não foi
executada nenhuma despesa nesta Ação

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3081 - BRT ENTORNO SUL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhum produto foi entregue no período.

OBSERVAÇÕES

Aguardando a Autorização de início de execução do Objeto a ser emitida  pelo Ministério das Cidades
para iniciar o processo licitatório.
Desenvolvido Termo de Referência EVETEA e o Edital de Concorrência. (aguardando Autorização de
Início de Execução de Objeto - AIO)

3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

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

AÇÃO: 3082 - BRT EXTENSÃO DO EIXO ANHANGUERA - TERMINAL NOVO
MUNDO/SENADOR CANEDO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma produto foi gerado no período. Tentando viabilizar autorizo do MC para mudança do objeto do
recurso do VLT para a Extensão do Eixo e aguardando definição sobre a concessão e transferência do
eixo para o Consórcio da RMTC

OBSERVAÇÕES

Contratação de Projeto de Infraestrutura para extensão do corredor de transporte do Eixo Anhanguera
(Senador Canedo/Trindade/Goianira) com implantação de faixas exclusivas, terminais e estações.

13/02/2017340



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3083 - BRT NORTE SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhum produto foi gerado no período.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da contratação de Projeto Básico/executivo para a Extensão do BRT Norte Sul - Trecho do
Terminal Cruzeiro do Sul até o Terminal Veiga Jardim. Foi Autorizada uma suplementação
orçamentária.Está em fase de liberação de recursos financeiros para empenho.
Desenvolvido Termo de Referência para contratação do Projeto Básico/Executivo e o Edital de
Concorrência. (aguardando Autorização de Início de Execução de Objeto - AIO)

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3079 - ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS PARA O TREM DE PASSAGEIROS
GOIÂNIA/BRASÍLIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

OBSERVAÇÕES

Foram realizadas duas reuniões participativas, uma em Goiânia  outra em Brasília,  para discussão sobre a
viabilidade técnica e econômica da ferrovia. Entretanto não foi executada nenhuma despesa nesta Ação.

3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

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

AÇÃO: 3084 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE ESTAÇÕES DE EMBARQUE E
DESEMBARQUE DE PASSAGEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada nem produto foi entregue no período.

OBSERVAÇÕES

Projeto encontra-se paralisado por falta de recursos

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3085 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E OBRAS CIVIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram reiniciados os serviços para conclusão da obra da Ponte sobre o Rio Araguaia em setembro de
2016, com a execução dos aterros para acesso à mesma, já executados cerca de 95% da obra até o
presente momento, dos quais 13% foi executado em 2016. Está em estudo a possibilidade de acréscimo
dos acessos para ultrapassar áreas alagadiças.

OBSERVAÇÕES

Apenas atividades de verificação da obra da ponte Goias/Cocalinho.A obra se encontra paralisada desde
setembro 2014 por falta de pagamento.Após o pagamento em 2015 das faturas dos serviços realizados em
2014, que estavam em aberto, foi assinado em 2016 Termo de Compromisso entre o Estado e o Consórcio
executor para finalização

34113/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA,
CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS

da obra em setembro 2016.
Com a retomada da obra , a nova previsão para o término  passa a ser o primeiro  semestre de 2017, tendo
em vista a regularização dos pagamentos pendentes, bem como a adequação orçamentária e financeira
para finalização da obra.

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3086 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Desenvolvido os Termos de Referência para Licitação e contratação de empresa para elaborar os
Planos.Aguardando suplementação orçamentária.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da contratação de consultoria para elaboração do Plano de Mobilidade Urbana para 62
municípios do estado de Goiás.

3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3750 - FUNDO ESPECIAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS - FVLT

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

AÇÃO: 3087 - MODERNIZAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA COM A CONSTRUÇÃO DO
VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi verificada no período.

OBSERVAÇÕES

Em face aos impasses vivenciados pelo Projeto de Implantação que fundamentalmente dependem de
recursos federais e de empréstimos externos, por parte do governo estadual, ficaram restritas as atividades
internas de natureza administrativo-organizacional e acompanhamento dos processos de licenças em
andamento na Prefeitura Municipal de Goiânia.
Uma outra situação importante a relatar e que também se encontra paralisada, diz respeito ao processo de
desapropriação, que carece de definições e orientações jurídicas por parte da Procuradoria Geral do
Estado e também necessita de recursos.

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3088 - REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade foi realizada no período.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da Reforma de 5 terminais rodoviários - Campestre, Santa Bárbara, Fazenda Nova, Sanclerlândia
e Inhumas.
Foram elaborados os orçamentos e projetos de reforma de 9 TRPs constante no PAI. Foram realizadas em
2014 duas licitações para Reforma e Adequação de 8 Terminais, sendo que em um dos lotes já foram
iniciadas as obras nos Terminais de Campestre e Santa Bárbara de Goiás. Entretanto as obras não foram
retomadas no exercício de 2016 por falta de recursos orçamentários.
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2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

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

AÇÃO: 2234 - SUBSÍDIO DA PASSAGEM DO EIXO ANHANGUERA E LINHAS
SEMIURBANAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram subsidiadas 33.370.588  passagens no Eixo Anhanguera , no valor de R$ 54.976.642,99 .Foram
também subsidiadas  4.574.013 passagens nas linhas Semi-Urbanas, no valor de R$ 7.700.000,00.

OBSERVAÇÕES

A ação, a partir de novembro passa a ser de responsabilidade da Secretaria do Governo.

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS,
INFRAESTRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
-Estabelecimento de uma política estadual para o setor de saneamento básico, com regras para o
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos;
- Lei nº. 19.453, promulgada em 16 de setembro de 2016;

- Foram construídos 81 MSDs (Módulos Sanitários Domiciliares) em Campos Verdes

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3104 - CAIXA D'ÁGUA LEGAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma produto foi entregue no período.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da construção de reservatórios domiciliares em residências abastecidas pela SANEAGO que não
dispõem do benefício. Está em fase de definição das cidades para elaboração dos projetos para aprovação
junto à Gerência do Fundo PROTEGE.

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3105 - ELABORAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Termo de referência revisto. Aguardando empenho para início do processo licitatório.

OBSERVAÇÕES

Trata-se do Plano Estadual de Saneamento Básico para os próximos 20 anos, com diagnóstico e metas em
abastecimento de água, esgotamento sanitário , manejo de resíduos sólidos e drenagem urbana. Este plano
está a espera de liberação de recurso orçamentário e financeiro para início do processo licitatório.

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3106 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS
DE SANEAMENTO BÁSICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Lei nº. 19.453, promulgada em 16 de setembro de 2016
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OBSERVAÇÕES

Estabelecimento de uma política estadual para o setor de saneamento básico, com regras para o
abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos.
.

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3107 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ATRAVÉS DA
COLETA SELETIVA NAS CIDADES DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi desenvolvido o Termo de Referência e a requisição para Galpões de Triagem, da despesa assinada,
aguardando dotação orçamentária e financeira. Edital pronto aguardando empenho para contratação.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de projetos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos para os municípios do Estado de Goiás. Na segunda fase trata-se
de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) através de parceria com a iniciativa privada para
estruturação do projeto de implantação e operação dos serviços relativos ao tratamento e destinação dos
resíduos sólidos urbanos com valorização energética.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3108 - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Até o momento, foram entregues em Campos Verdes e 81 MSDs.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da Construção programada de 1.296 Módulos Sanitários Domiciliares em 16 municípios de
Goiás. Recursos no valor de R$8.000.000,00 foram empenhados autorizados pela FUNASA, mas foi
repassado até agora R$ 2.750.000,00. Os recursos liberados foram 50% para 10 cidades e 100% para o
município de Amaralina;Já foram executados 96 MSDs, aguarando atualização de orçamento para novo
processo licitatório

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3109 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE
CRISTIANÓPOLIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aguardando a liberação de recursos por parte da FUNASA e aditivos já solicitados pela SECIMA em
março/2016.

OBSERVAÇÕES

Trata-se da implantação de sistema de esgotamento sanitário em Cristianópolis com recurso da FUNASA,
a qual se comprometeu com R$ 5.273.699,02. No momento aguarda-se a liberação do recurso. Foram
solicitados à FUNASA, dois aditivos, um para prorrogação de prazo e outro para colocar como
intervenientes, SECIMA E SANEAGO.
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3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3110 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO
FINAL, AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Termo de Referência já foi elaborado e a requisição de despesa assinada, aguardando-se dotação
orçamentária e financeira para contratação.

OBSERVAÇÕES

Na Fase 1 trata-se da contratação de Serviços de Consultoria para estruturação completa de projetos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos para os municípios do Estado de Goiás. Na Fase 2 trata-se
de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) através de parcerias com a iniciativa privada(PPP)
para a estruturação do projeto de implantação e operação dos serviços relativos ao tratamento e
destinação dos resíduos sólidos urbanos com valorização energética.

3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

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

AÇÃO: 3111 - IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM
URBANA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhum produto foi entregue no período.

OBSERVAÇÕES

Trata-se de Propor políticas públicas que visem melhorar o sistema de drenagem urbana nos municípios
goianos, segundo as diretrizes do PLANO ESTADUAL/MUNICIPAL de Saneamento. Elaboração de
Projeto de Lei que altera a Política Estadual de Saneamento Básico e Contratação do Plano Estadual de
Saneamento com diretrizes para os municípios.
Projeto de Lei que altera a Política Estadual de Saneamento Básico  ampliando a Atuação da SANEAGO
para resíduos e drenagem e Contratação do Plano Estadual de Saneamento com diretizes para os
municípios.
Política Estadual de Saneamento Instituida pela lei 19.453 de 16 de Setembro de 2016. Contrataçao do
Plano Estadual de Saneamento aguardando empenho para contratação.

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 2352 - ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS ESTADUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

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. A SECIMA
honrou os contratos de fornecimento de água e energia nos aeródromos até setembro de 2016, em caráter
transitório, até que a AGETOP assumiu condições  tais despesas de forma definitiva.
Pagamento de despesas com água e energia e telefone, até o mês de setembro de 2016. Início de análise
para licenciamento ambiental dos projetos já finalizados pelo Banco do Brasil.

OBSERVAÇÕES

4  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
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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.

3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

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

AÇÃO: 3123 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS AEROVIÁRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma atividade realizada no período.
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3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE
RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

INSTITUCIONAL

Lêda Borges de Moura

1. Gestor

2. Visão Institucional

Promover e coordenar as Políticas Públicas de Assistência Social, sobre drogas, 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.

2.1 Objetivo Institucional

DECRETO Nº 7.387, DE 28 DE JUNHO DE 2011.
DECRETO Nº 7.823, DE 05 DE MARÇO DE 2013.
LEI Nº 17.887, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012.
LEI Nº 18.687, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2014.
LEI Nº 18.746, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do
Trabalho (Secretaria Cidadã) atua na área social e desenvolve programas de grande importância para a
sociedade, como Renda Cidadã, Pão e Leite, Passaporte do Idoso, Jovem Cidadão, dentre outros.
Visando ampliar o acesso da população aos direitos sociais básicos, a Secretaria executa também o
Programa Ação Cidadã, um programa itinerante  que promove a cidadania para a população em situação
de vulnerabilidade e risco social, residente em localidades distantes dos polos de prestação de serviços. O
programa oferece dezenas de serviços gratuitos, como o fornecimento de documentação civil básica:
carteira de Identidade, CPF, Carteira de Trabalho, Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente,
cuidados pessoais, como corte de cabelo, além de atividades de recreação e lazer para as crianças. Neste
ano, foram quase 260 mil atendimentos, beneficiando mais de 104 mil pessoas, em 43 jornadas do Ação
Cidadã. O programa ganhou reconhecimento nacional, sendo agraciado com o Prêmio de Direitos
Humanos, concedido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República em sua
22ª edição. O Prêmio é a mais alta condecoração do Governo Brasileiro a pessoas e entidades que se
destacaram na defesa, promoção, enfrentamento e combate às violações dos Direitos Humanos em nosso
país.
Foi lançado em 2016 o novo Renda Cidadã, 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.
Mais de 70 mil famílias, com investimento em 2016 de mais de R$ 34 milhões.
Em 2016 também foi implementada reformulação do Programa Jovem Cidadão, que atualmente conta
com 3.624 vagas para adolescentes com idade entre 14 e 17 anos e seis meses, oriundos de famílias de
baixa renda e/ou em vulnerabilidade social. É um programa de aprendizagem e inserção no mercado de
trabalho, com grande impacto social.Com a intenção de fazer com que o Programa Jovem Cidadão
chegasse a mais municípios em diferentes regiões, de uma forma mais equilibrada e justa, a Secretaria
reformulou o programa, tornando mais claros os critérios de participação dos municípios goianos. A partir
do estudo feito pelo Instituto Mauro Borges (IMB), agora há uma combinação de fatores que leva em
conta desde o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) até o PIB municipal e per capita de cada
cidade. O IMB também criou o Índice de vulnerabilidade Juvenil (IVJ) para classificar a população jovem
do Estado por meio das variáveis de renda, emprego, educação, segurança e saúde. Com a reformulação,
o programa passou a priorizar vagas para jovens vítimas de violência

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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doméstica, adolescentes do socioeducativo, pessoas com deficiência e os de menor renda familiar
residentes nos municípios contemplados.
A Secretaria Cidadã apoia financeiramente entidades filantrópicas cadastradas que atendam pessoas em
situação de vulnerabilidade social, tanto  para complemento nutricional ('Pão e Leite'), quanto para
pagamento de tarifas de energia elétrica, água tratada e coleta de esgotamento sanitário.   Este ano de
2016, apenas de janeiro a julho, foram investidos mais de R$ 5 milhões, beneficiando 391 entidades em
89 municípios atendidos pelo programa Pão e Leite e mais de 10 milhões no pagamento de tarifas de
energia e água, assistindo 637 entidades filantrópicas.
Na área de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em 2016 foram emitidos 7.300 Passes
Livres do Deficiente, que garante o direito de gratuidade em viagens intermunicipais em todo o território
goiano às pessoas com deficiência, com renda de até um salário mínimo, em conformidade com o Decreto
nº 5.737, de 21 de março de 2003.
O Passaporte do Idoso é um benefício estadual que garante aos maiores de 60 anos o direito de viajar
gratuitamente nos ônibus que fazem as linhas intermunicipais do Estado. O beneficiário pode utilizar até
quatro passagens por mês. O Passe Livre Intermunicipal tem base na Lei 14.465/2004, regulamentada
pelo Decreto nº 6777, de 7 de agosto de 2008. Foram emitidos 22.181 mil passaportes, em todo o estado
neste ano de 2016.
Para o atendimento direto à comunidade temos o Centro de Referência Estadual da Igualdade (Crei), que
oferece amparo jurídico e psicossocial a vítimas de qualquer tipo de violência, preconceito ou
discriminação, que estejam em situação de vulnerabilidade, incluindo mulheres, negros, ciganos e demais
etnias, população LGBT e vítimas do tráfico de pessoas. Os casos que necessitam de ação judicial são
encaminhados ao núcleo da
defensoria pública instalado nas dependências do Centro. Apenas de janeiro a julho de 2016, foram
atendidas 1465 pessoas. Neste mesmo período, a Defensoria Pública atendeu 506 pessoas no CREI.
Em relação às Políticas para Mulheres,foram implantados 7 NEAM's (Núcleos Especializados de
Atendimento a Mulheres) nos municípios de Anicuns, Cachoeira Alta, Cavalcante, Itapuranga, Minaçu e
São Luís de Montes Belos; fortalecimento das 22 DEAM's (Delegacias Especializadas no Atendimento a
Mulheres) espalhadas por municípios goianos; Unidade Móvel de Atendimento das Mulheres do Campo e
da Floresta, que realizou 3.517 atendimentos itinerantes, psicossocial e jurídico, às mulheres vítimas de
violência, em 24 municípios; Patrulha Maria da Penha, que é composta por equipes de policiais militares
femininas que promovem a prevenção e o atendimento qualificado às ocorrências de violência doméstica
e familiar, através de medidas protetivas, sendo que até o mês de outubro foram realizadas 1.152 visitas
solidárias pela equipe da Patrulha, ressaltando que, de 2015 a 2016 houve uma redução de 23,27% nos
casos de violência no Estado.
No que se refere às Políticas Públicas de Prevenção ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial, Goiás
possui o maior quilombo em extensão territorial do Brasil, com mais de 250 mil hectares de cerrado.
Somadas, as comunidades quilombolas reúnem uma população de cerca de 80 mil habitantes. São 33
comunidades certificadas pela Fundação Palmares, em um universo de 135 em processo de certificação
em 27 municípios goianos. Para garantir o respeito e a dignidade dessas comunidades, a Secretaria
Cidadã tem ampliado suas políticas de apoio e promoção da igualdade racial nessas populações e suas
regiões. Foram realizados seminários, rodas de conversas, cursos, palestras e apresentação de projetos em
várias comunidades tradicionais de matrizes africanas no estado, em parceria com o Sebrae Goiás. O
objetivo foi informar sobre a Lei Maria da Penha, orientar sobre temas como o racismo, exploração
sexual de crianças, adolescentes, direitos da mulher, autoestima e trabalho infantil.
No Enfrentamento às Drogas, o GEED (Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas) realizou em 2016,
109 palestras em escolas, atingindo um público de cerca de 30 mil pessoas; desenvolveu 107 ações em
estandes, com distribuição de material para orientação em parques e praças, alcançando um público de
mais de 40 mil pessoas; 18 seminários foram realizados, 375 cartilhas foram distribuídas e mais de oito
mil oficinas.
O Sistema Nacional de Emprego (SINE) em Goiás é especializado em captar vagas e selecionar
trabalhadores capacitados e qualificados que atendam às necessidades do mercado. O banco de dados do
órgão possui profissionais com perfis e qualificações diferentes, prontos para atuarem em diversas áreas.
Suas atividades são
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desenvolvidas, atualmente, por meio de uma rede de 51 Unidades de Atendimento ao Trabalhador
(UATs), informatizadas, instaladas em 38 municípios polos do Estado de Goiás. Suas ações são:
intermediações de mão de obra; central de vagas; postagem do seguro desemprego; emissão de CTPS;
dentre outros. De janeiro e setembro de 2016 foram 20.918 vagas captadas; 84.025 candidatos
encaminhados (intermediação); 193.391 postagens de Seguro-Desemprego.
Em setembro, a Secretaria Cidadã promoveu, em parceria com a Superintendência Regional do Trabalho
em Goiás (Ministério do Trabalho), a Campanha de Inclusão da Pessoa com Deficiência e de Reabilitados
do INSS - o 'Dia D'. O evento foi realizado na sede do SINE em Goiânia com apoio de 37 empresas,
ofertou 640 vagas de trabalho específicas para este público em todo o estado. Os trabalhadores
receberam, além da orientação profissional, uma orientação previdenciária específica para pessoas com
necessidades especiais e reabilitados do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).
Para ajudar o trabalhador a superar a grave crise econômica do Brasil, o Governo de Goiás, por meio da
Secretaria Cidadã, vem ampliando a rede de postos de atendimento do SINE. Das 10 novas unidades
programadas para este 2016, 07 já estão operando para os trabalhadores dos municípios de Goiânia
(unidade do bairro Ipiranga), Anápolis, Itapuranga, Goiatuba, Cidade Ocidental, Pires do Rio e Cristalina.
As outras três cidades que receberão novas unidades do SINE são Inhumas, Uruaçu e Cidade de Goiás.
As rede SINE também recebeu 10 novos veículos, adquiridos por meio de convênio entre o Governo de
Goiás, via Secretaria Cidadã, e o Ministério do Trabalho.
O Sistema Socioeducativo em meio fechado de Goiás atualmente conta com 10 unidades. O Governo de
Goiás, por meio da Secretaria Cidadã, segue com o compromisso de construir novas unidades
socioeducativas em conformidade com os parâmetros arquitetônicos aprovados pela Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR).
Foram destinados cerca de R$ 25 milhões do Tesouro Estadual para construção das Unidades
Socioeducativas em Rio Verde, Caldas Novas e São Luís de Montes Belos. Em Goiânia, será ampliado e
reformado o CASE Vera Cruz e serão construídas duas Casas de Semiliberdade. Além disso, Goiás foi o
único Estado da Federação que assinou convênios com o governo federal para construção de quatro novas
unidades socioeducativas, no valor total de R$ 32 milhões, situadas nos municípios de Anápolis, Itaberaí,
Itumbiara e Porangatu. O investimento total em construção é de R$ 57 milhões. Por meio dessas obras, a
capacidade de atendimento será expandida em mais de 400 vagas, permitindo a todos os adolescentes
cumprirem a medida socioeducativa em alojamentos individuais e em espaço que permita a efetivação
dos direitos humanos e resgate de sua cidadania.

Planejamento estratégico - aprovado. Em fase de implantação

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Percentual de políticas públicas implementadas - representa o percentual de políticas públicas
implementadas em relação às políticas públicas de competência da SEMDIT;
- Percentual de ações monitoradas e avaliadas - representa o número de ações monitoradas e avaliadas em
relação à quantidade total de
ações desenvolvidas pela Secretaria.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

3801 - GABINETE DO SEC. DA MULHER, DO DESENV. SOCIAL, DA IGUALDADE
RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

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

AÇÃO: 2109 - CUIDANDO DO CUIDADOR - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016, a equipe do Programa Cuidando do Cuidador, composta por uma psicóloga e uma
assistente social, realizou 269 atendimentos aos servidores e/ou familiares no modelo biopsicossocial, que
amplia a perspectiva da relação saúde-doença, compreendendo que o processo de adoecimento pode
revelar desajustes em diversos aspectos do ser humano, inclusive em sua relação com o trabalho. A partir
da escuta ativa das queixas apresentadas pelos servidores e/ou familiares nos atendimentos, foram
realizados os encaminhamentos pertinentes a cada caso particular, englobando desde esclarecimento de
dúvidas e orientação em relação a assuntos funcionais como previdência social, licenças e perícias
médicas, processos administrativos até encaminhamentos para internação hospitalar e visitas domiciliares
e hospitalares.
Com a publicação da Lei Nº 19.145 de 29 de Dezembro de 2015, que dispõe sobre a Política de
Segurança e Saúde no Trabalho dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Estado de Goiás, a
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), por meio da Gerência de Saúde e Prevenção
(GESPRE), passou a ser a responsável pela coordenação, acompanhamento e execução indireta desta
Política, ficando a Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos
Direitos Humanos e do Trabalho responsável pela implementação do Programa de Saúde Mental para
atender aos servidores do órgão. O equipe do Programa Cuidando do Cuidador foi efetivada como a
equipe de Saúde Mental da pasta, sendo um dos primeiros órgãos do Estado a executar de fato tal
atribuição, em constante contato e troca de informações com a equipe psicossocial da GESPRE, o que
resultou em celeridade e eficiência no atendimento e desfecho de processos de servidores que dependiam
do parecer da Junta Médica Oficial do Estado de Goiás.
A equipe técnica do Programa Cuidando do Cuidador também participou de diferentes comissões
intersetoriais e audiências no Ministério Público empreendidas com objetivo de discutir e garantir o
cumprimento de direitos e deveres dos servidores estaduais em relação à saúde e segurança no trabalho.
Além disso, as profissionais da equipe também participaram de capacitações e eventos relacionados a
temas da Saúde do Trabalhador, como a Conferência Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho do
Servidor Público, realizado nos dias 12 e 13 de abril; na palestra Análise Jurídica dos Planos de Cargos e
Remuneração, em 26 de julho; audiência pública com tema A implementação de políticas públicas de
humanização como fator de prevenção do assédio moral no trabalho, organizada pelo Ministério Público
do Trabalho e ocorrida em 01 de agosto; Curso de Capacitação e Intervenção em Crises e Catástrofes, em
23 e 24 de setembro, dentre outros.

Resumo das ações desenvolvidas no ano:
- Acolhimento e atendimento psicossocial de servidores com queixas diversas, relacionadas à saúde física
e mental;
- Mediação e encaminhamento dos servidores à rede de atendimento ao trabalhador, quando necessário
(Junta Médica, SESMT, CEREST, INSS, GOIASPREV, Rede Municipal de Saúde, GEED, instituições
de tratamento para dependência química, dentre outros);
- Realização de visitas domiciliares e hospitalares aos servidores;
- Orientação aos servidores em relação aos seus direitos e deveres funcionais;
- Parceria com instituições públicas que compõem a rede de atendimento ao cidadão;

OBSERVAÇÕES

As principais dificuldades encontradas na sua execução foram:
- Inadequação física da sala de atendimento psicossocial, que não possui isolamento acústico, o que
inviabiliza a privacidade;
- Dificuldade em garantir veículo e motorista para realização das visitas domiciliares e
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hospitalares;
- Falta de orientação e coordenação das ações em saúde do trabalhador, que a partir da publicação da Lei
nº 19.145/2015, que instituiu a Política Estadual de Saúde e Segurança no Trabalho, passaram a ser
centralizadas e de competência da Gerência de Saúde e Prevenção - GESPRE/SEGPLAN.

PROGRAMA: 1050 - PROGRAMA DIREITOS HUMANOS - UM DIREITO PARA TODOS

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
O Programa 'Direitos Humanos: Um Direito para Todos' contempla diversas ações que abrangem
Políticas Públicas para as Mulheres, a Criança e o Adolescente, a Pessoa com Deficiência, a Pessoa Idosa,
a População LGBTT e as Comunidades Tradicionais. Dentre o conjunto de ações das referidas áreas,
destacaram-se em 2016 a Patrulha Maria da Penha, composta por equipes de policiais militares femininas
que promovem a prevenção e o atendimento qualificado e ostensivo às ocorrências de violência
doméstica e familiar, integrados à rede de atendimento à Mulher. Após a implantação da Patrulha em
2016, houve redução de 23,27% nos casos desse tipo de violência; emissão de 7.300 carteiras do 'Passe
Livre do Deficiente' e  22.181 'Passaportes do Idoso'; regulamentação da Carteira de Identidade Social
para travestis e transexuais moradores no Estado de Goiás pelo Decreto Nº 8.716 de 04/08/2016; 610
famílias quilombolas beneficiadas, sendo 300 com o Cheque Reforma em 06 municípios e 310 com o
Cheque Construção, cujas primeiras 26 construções estão em obras.

3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2247 - AÇÕES INTEGRADAS DE CAPACITAÇÃO E ENFRENTAMENTO AO
RACISMO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Capacitação para Líderes Quilombolas foi concretizada e o Seminário de Políticas Públicas para
Comunidades Quilombolas foi realizado nos dias 29 e 30 de Novembro deste ano em Goiânia-GO, com a
participação de 100 lideranças quilombolas de 27 municípios goianos que possuem Comunidades
Quilombolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares. O Seminário foi realizado em parceria com a
Coordenação Estadual do Bolsa Família e a Superintendência de Assistência Social.

A Comenda Zumbi dos Palmares foi entregue no dia 23 de Novembro deste ano, no Palácio das
Esmeraldas, com a participação de representantes do Governo e da Sociedade Civil que contribuíram para
diminuir a discriminação racial no Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES

Principais dificuldades encontradas: burocratização na tramitação do processo e falta de recursos
orçamentários e financeiros.

3804 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

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

AÇÃO: 2248 - APOIO À REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS DE DIREITOS HUMANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Conferência LGBT, aconteceu nos dias 27 e 28 de fevereiro de 2016, no Biss Inn Hotel, com a
participação de oito (08) municípios sendo: Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Valparaíso, Cidade
Ocidental, Anápolis, Rio Verde e Catalão, num total de 200 participantes. O tema central da 3ª
Conferência Estadual LGBT foi 'Por um Brasil que criminalize a violência contra LGBT'. Esta
conferência fez parte das Conferências Conjuntas de Direitos Humanos.
A 10ª Conferência Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, aconteceu nos dias 10 e 11 de
março de 2016, com a participação de quinze (15) municípios, sendo: Anápolis, Baliza, Barro Alto,
Caldas Novas, Diorama, Luziânia, Morrinhos, Orizona, Trindade, Goiânia, Jussara, Aparecida de
Goiânia, Senador Canedo, Cidade Ocidental e
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Uruaçu, num total de 250 participantes entre adultos e adolescentes. O tema central  da 10ª Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi Política e Plano Decenal dos Direitos Humanos de
Crianças e Adolescente 'Fortalecendo os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente'.
Organização da comemoração pelo Dia dos Direitos Humanos, realizado no dia 12 de Dezembro, com a
seguinte programação: palestra com a Professora Kátia Rubia Leite e cerimônia religiosa ecumênica com
representações de, praticamente todas as manifestações religiosas da cidade de Goiânia.

OBSERVAÇÕES

A grande dificuldade foi com relação a disponibilização de transporte para a equipe da Supex de Direitos
Humanos;
Quanto ao dia comemorativo dos Direitos Humanos, a liberação de recursos para execução da
programação previamente aprovada e a não autorização da SEDUCE para a liberação dos alunos da rede
estadual para participar, assim, a comemoração que seria do dia 06 a 12/12, ficou restrita a somente o dia
12/12.
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3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2249 - ARTICULAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ÀS COMUNIDADES
TRADICIONAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Secretaria Cidadã, a Agehab e a Caixa Econômica Federal assinaram convênios com quatro
associações de comunidades quilombolas para construção e reforma de moradias às comunidades negras
de Goiás. Foram beneficiadas 610 famílias, sendo 300 com o Cheque Reforma em seis municípios,
liberados na primeira etapa, e 310 com o Cheque Construção, cujas primeiras 26 construções estão em
obras. Os benefícios integram o Programa Estadual de Moradia para as Comunidades Tradicionais,
coordenado pela Secretaria Cidadã.De acordo com a CAixa Econômica Federal, 12 mil casas ainda estão
previstas para o programa, sendo 3 mil em Goiás.
Ainda na área de infraestrutura e saúde para as comunidades quilombolas, foram entregues 12 motos aos
agentes de saúde do município de Cavalcante, 3 ambulâncias, 3 canoas, a construção de duas pontes e
reconstrução da estrada que liga o município de Teresina à região de Vão das Almas.

3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2250 - CAMPANHAS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE ATENÇÃO À SAÚDE E
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

U.O.:

REALIZAÇÕES

Por ocasião das comemorações do 8 de Março - o Dia Internacional da Mulher, foram realizadas palestras
e seminários em 9 (nove) cidades goianas, alcançando aproximadamente 1.500 (mil e quinhentas)
pessoas. Outras palestras sobre violência sexual, direitos da mulher e violência doméstica foram
realizadas em sete cidades, durante os dois primeiros trimestres, alcançando aproximadamente 500
(quinhentas) pessoas.
Já no segundo semestre foram realizadas a 'Campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra
as Mulheres', que é uma mobilização anual, praticada em cerca de 160 (cento e sessenta) países
simultaneamente por diversos atores da sociedade civil e poder público engajados nesse enfrentamento.
Em Goiás, foram realizadas ações nas redes sociais dando visibilidade às principais datas e campanhas
inseridas nos 16 dias de ativismo, como o Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, 25/11, que
dá início ao período, a Campanha do Laço Branco, 06/12, que é o Dia Internacional de Mobilização dos
Homens pelo Fim da Violência conta as Mulheres e o Dia Internacional dos Direitos Humanos, 10/12,
que encerra o período dos 16 dias de Ativismo.
Outra iniciativa socioeducativa de grande relevância nesse segundo semestre foi o 'Outubro Rosa', que é
uma campanha internacional de conscientização que tem como
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objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico
precoce do câncer de mama e tem como símbolo o laço cor de rosa. Na edição deste ano foi realizado um
seminário conjunto com a Secretaria de Saúde sobre o câncer de mama para as servidoras do Estado e um
de 'adesivaço' relativo ao tema na frente do Palácio Pedro Ludovico Teixeira, encerrando as atividades da
campanha Outubro Rosa.

3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2251 -  CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE
ENFRENTAMENTO AO RACISMO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Após reuniões para definir o material informativo e publicitário, foram emitidos em 28/11/2016, 01 (um)
MIL folders com tema: 'Racismo é Crime, denuncie'. O material foi distribuído no Seminário de Políticas
Públicas para Comunidades Quilombolas e será também distribuído nas reuniões de Reconhecimento e
Rodas de Conversa.
Além disso, foram realizadas Oficinas da Beleza Negra nos municípios de Cavalcante, Aparecida de
Goiânia, Goiânia e Senador Canedo.

OBSERVAÇÕES

Principais dificuldades encontradas: falta de recursos financeiros para o material da beleza negra, demora
na emissão do material gráfico.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
3852 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

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

AÇÃO: 2252 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA GARANTIA
DOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016 foi dado continuidade as ações socioeducativas destinadas a garantia dos direitos de crianças e
adolescentes, em especial, relacionadas à assessoria técnica aos municípios para a elaboração dos Planos
Municipais de Atendimento Socioeducativo.

Os eventos e ações socioeducativas tem com alvo os gestores municipais, equipes técnicas das secretarias
de assistência social, servidores dos Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS,
Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, conselheiros tutelares e dos direitos de crianças e
adolescentes - CMDCAs.
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Os eventos e ações socioeducativas ocorreram nos municípios goianos que não elaboraram os planos
municipais constantes na Lei Federal nº 12.594/2012, municípios esses não atendidos nas ações
desenvolvidas no ano de 2015.

Nesse sentido, o Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes - GECRIA promoveu os seguintes
eventos e ações socioeducativas:

Em Nerópolis, no dia 13/01, realizou o Workshop sobre o tema "Elaboração do plano municipal de
atendimento socioeducativo", seguido do município de Piracanjuba, no dia 31/05, e finalizado em Caldas
Novas, no dia 23/06, este último no âmbito do "I Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de
Direitos do Centro Oeste e VI Encontro Nacional de Creas".

Além disso, destaca-se que os eventos e as ações socioeducativas ocorreram também por meio da agenda
de convergência destinada a implantação e implementação do inovador "Sistema de Informações para
Infância e Adolescência" - SIPIA CT, direcionado aos 246 municípios do Estado de Goiás.

Assim, foram realizados eventos em municípios polos. No mês de março em Santo Antônio do
Descoberto, Nova Roma e Mozarlândia; bem como em Pontalina, Vianópolis e Sanclerlândia no mês de
abril, permitindo expandir as discussões com o intuito da implantação do SIPIA CT junto aos conselhos
tutelares, ferramenta imprescindível para o registro e controle das informações basilares afetas aos
direitos de crianças e adolescentes.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2253 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO,
PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Mobilização realizada na Praça do Bandeirante, no dia 15 de junho de 2016, no horário das 8h às 12h, em
virtude do Dia Mundial de Enfrentamento e Conscientização da Violência Contra à Pessoa Idosa (15 de
Junho) . Neste dia houve entrega de folhetos (Não se calar diante da Violência Contra à Pessoa Idosa e
Como Denunciar), aferição de pressão arterial, apresentação de coral, catira e  palestras alertando a
população de Goiânia e Entorno da importância de identificar a violência e denunciar. Os resultados
foram positivos, devido ao grande número de pessoas que passavam no local.
O Piquenique dos Idosos, foi realizado no Clube Ferreira Pacheco em Goiânia, no dia 23 de novembro de
2016, das 8h às 17h. Este é sem dúvida o evento mais esperado do ano pelos idosos. Além das
apresentações culturais, do concurso de dança, sorteio de brindes, das brincadeiras nas piscinas,
hidroginástica e do tão sonhado forró, houve o almoço com os amigos, no qual eles se encontraram com
velhos conhecidos e relembraram estórias.
No Evento citado compareceram 11 (onze) municípios, trazendo  suas caravanas de pessoas idosas:
Aparecida de Goiânia, Abadia de Goiás, Goiânia, Itaguaru, Ouro Verde, Santa Rosa,Santo Antônio da
Barra, Santo Antônio,Goiás,Trindade, Teresópolis e Vianópolis. De municípios do interior do Estado,
compareceram 500 pessoas. Já das Associações, Grupos de Convivência e outros idosos, entidades e
simpatizantes da comunidade geral da capital Goiânia, somaram 1.010 pessoas, totalizando assim 1.510
(hum mil, quinhentos e dez) pessoas idosas presentes no evento..

OBSERVAÇÕES

Principais dificuldades encontradas na execução:
1. Falta de recursos financeiros;
2. Morosidade e burocracia o trâmites dos processos licitatórios;
3. Excassez na captação de recursos para a  alimentação;
4. Dificuldade na formação de parcerias;
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3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2254 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO,
PROTEÇÃO E DEFESA DE DIREITOS PESSOA COM DEFICIÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência está desenvolvendo
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diariamente ações no sentido de fomentar a empregabilidade da PcD em todo nosso Estado, estas ações
contam, desde o encaminhamento de Currículos (mais de 900 currículos) que chegam em nossa gerencia
para as divesas empresas que necessitam destes profissionais, como também através de parceria contínua
com o SINE/GO, FIMTPODER, ADFEGO e vários outros órgãos e entidades de proteção a este
segmento.

Evento de Grande importância para nosso Estado, principalmente para as Pessoas com Deficiência do
município de Trindade e cidades vizinhas, foi a inauguração da Primeira Central de Libras do Estado, a
inauguração aconteceu em 23 de junho de 2016.
A Central de Libras tem como objetivo, garantir atendimento de qualidade a pessoas com deficiência
auditiva por meio de serviços de tradução e interpretação, além de facilitar o acesso a serviços públicos.
Cada central conta com mobiliário, impressora, aparelho de telefone, computadores e webcam de alto
desempenho, além de um veículo para atendimentos que demandem deslocamentos. A central faz o
atendimento virtual, por meio de chat de comunicação, em que o intérprete se comunica com o surdo à
distância, e também presencial, o qual permite o agendamento e o acompanhamento a consultas médicas,
audiências e agências bancárias.
A instalação desta Central de Libras, tem como objetivo principal colocar as pessoas com deficiência do
Município de Trindade e cidades circunvizinhas  no marco da inclusão e da equiparação de
oportunidades. É a perspectiva de que essa intermediação de comunicação é importante para que os
limites existentes no ambiente que reduzam a pessoa com deficiência sejam superados.
O serviço disponibiliza gratuitamente traslado e um intérprete de Língua Brasileira de Sinais para
intermediar a comunicação entre os usuários não-ouvintes com os atendentes de serviços públicos.
A pessoa com deficiência auditiva poderá entrar em contato para agendar atendimento via e-mail,
Facebook, SMS, Skype, Whatsapp ou telefone fixo, e presencialmente.
A colocação da Central de Libras de Trindade em funcionamento, trará grandes benefícios para os
deficientes visuais e de baixa visão daquela cidade bem como dos municíos vizinhos, inclusive Goiânia,
que já está se beneficiando deste serviço, exemplo já pode ser visto, onde em solenidades públicas, as
intérpretes de libras da nossa vizinha Trindade, estão sendo requisitadas para cobrir estes eventos,
trazendo garantias de direitos aos que necessitam deste serviço.
A Secretaria Cidadã, em parceria com o Ministério do Trabalho, via Sistema Nacional de Emprego em
Goiás (Sine), realizou no dia 23 de setembro esse evento voltado para a inclusão da Pessoa Com
Deficiência (PCD) e de Reabilitados do INSS no mercado de trabalho onde foram ofertadas cerca de 150
vagas de emprego em diversas especialidades. Estavam aptos para participar toda pessoa incapacitada
parcial ou totalmente para atividade laboral, que tenha cumprido o Programa de Reabilitação Profissional
pelo INSS.
O evento foi realizado no pátio do Sine, na sede da Secretaria Cidadã (Setor Universitário, em Goiânia) e
contou com a participação de representantes de entidades que trabalham com PCD.
Além da palestra ministrada pelo Senac com o tema 'Currículo e Marketing Pessoal', durante todo o dia
também foram oferecidos serviços do programa Ação Cidadã voltados para o público PCD, que são a
solicitação de documentos pessoais (CPF, RG, Carteira de Trabalho), Passaporte do Idoso, Passe Livre do
Deficiente, dentre outros.
Evento festivo realizado em dezembro de 2016 (09/12/2016) no Cead (Centro de Apoio a Pessoa com
Deficiência), em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, com a presença dos
usuários e servidores.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2255 -  CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE DE SERVIÇOS DE
ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realização da 1ª Capacitação para Implementação e Dinamização da Política Pública
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Estadual da Pessoa Idosa, no dia 19/05/2016, das 13:00 às 17:30h, no Auditório Mauro Borges, do
Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Foram convidados 5 Regionais do Estado de Goiás, num total de 55
municípios,  o evento contou com várias palestras de temas relacionados com a Política do Idoso e
apresentações culturais. Resultou em um grande aprimoramento aos 200 participantes em relação aos
temas abordados nas palestras.
Foi realizada também a 2ª Capacitação Continuada para Gestores e Pessoas que Desenvolvem Trabalhos
de Promoção e Proteção dos Direitos da Pessoa Idosa, no dia 07 de dezembro de 2016, tendo como
público alvo, os gestores, conselheiros, presidentes das ILPIs, Coordenadores dos CRAS, CREAS e
profissionais que desenvolvem trabalhos com as pessoas idosas. Compareceram ao evento 226 (duzentas
e seis) pessoas.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
3852 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

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

AÇÃO: 2256 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITO E
TUTELARES

U.O.:

REALIZAÇÕES

As ações de capacitação continuada de conselheiros de direito e tutelares ocorrem no âmbito da
implantação e implementação do Sistema de Informações para Infância e Adolescência (Sipia) CT e das
ações de assessoria técnica aos municípios para a elaboração dos Planos Municipais de Atendimento
Socioeducativo.
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O SIPIA é um instrumento estratégico descentralizado, com lastro no interesse público à garantia dos
direitos da criança e do adolescente, tendo como objetivo implantá-lo nos 246 municípios do Estado.
Com esse objetivo foi estabelecida estratégia para alcançar os municípios conforme a divisão regional da
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN). Para tanto, expomos de modo descritivo as
capacitações realizadas em 2016, sendo que já ocorrem desde o ano de 2013 com o auxílio de consultora
contratada pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República -  DH/PR:

Nerópolis, dia 13/01 - foram capacitadas 24 pessoas no âmbito do evento sobre a elaboração do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo;
Santo Antonio de Goiás, cidade polo que abrangeu os municípios de Nova Veneza, Terezópolis,
Nerópolis, Trindade, Brazabrantes, Palmelo e Urutaí, no dia 10/03, foram capacitadas 44 pessoas, entre
conselheiros de direito e tutelares, no âmbito da agenda de convergência para implantação do SIPIA CT;
Nova Roma,  cidade polo que abrangeu os municípios de Simolândia, São Domingos, Iaciara, Alvorada
do Norte, Colinas e Monte Alegre, nos dias 22 e 23/03, foram capacitadas 33 pessoas, entre conselheiros
de direito e tutelares, no âmbito da agenda de convergência para implantação do SIPIA CT;
Mozarlândia, cidade polo que abrangeu os municípios de Araguapaz, Aruanã, Britânia, Crixás, Faina,
Mundo Novo e Nova Crixás, nos dias 29 e 30/03, foram capacitadas 58 pessoas, entre conselheiros de
direito e tutelares, no âmbito da agenda de convergência para implantação do SIPIA CT;
Pontalina, cidade polo que abrangeu os municípios de Buriti de Goiás, Cristianópolis, Bom Jesus de
Goiás, Jandaia, Edealina, Cromínia, Vicentinópolis, Joviânia, Mairipotaba, Edéia, Panamá, Caldas Novas;
Aloândia; Goiatuba e Itumbiara, no dia 13/04, foram capacitadas 72 pessoas, entre conselheiros de direito
e tutelares, no âmbito da agenda de convergência para implantação do SIPIA CT;
Vianópolis e Leopoldo de Bulhões, no dia 14/04,  foram capacitadas 12 pessoas, entre conselheiros de
direito e tutelares, no âmbito da agenda de convergência para implantação do SIPIA CT;.
Sanclerlândia, cidade polo que abrangeu os municípios de Itapirapuã, Buriti de Goiás, Novo Brasil,
Mossâmedes, Córrego do Ouro, Turvânia, São Luis dos Montes Belos, Firminópolis, Cachoeira de Goiás,
Aurilândia e Americano do Brasil, no dia 19 e 20/04,  foram capacitadas 51 pessoas, entre conselheiros de
direito e tutelares, no âmbito da agenda de convergência para implantação do SIPIA CT;
Piracanjuba, dia 31/04 - foram capacitados 14 pessoas no âmbito do evento sobre a elaboração do Plano
Municipal de Atendimento Socioeducativo;

Destaca-se a realização do evento "I Simpósio de Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos do
Centro Oeste e VI Encontro Nacional de Creas",  entre os dias 21 a 24 de junho em Caldas Novas-GO.
Ao longo do simpósio foram capacitados cerca de 955 pessoas, entre conselheiros de direito e tutelares.

Como resultado do evento de lançamento da atualização do Sistema (SIPIA CT), em Caldas Novas,
visando a melhoria e o fortalecimento de seu uso pelos Conselheiros Tutelares e de Direitos, foi iniciada
no segundo semestre deste ano a ação de atualização cadastral dos usuários, no contexto do processo de
escolha unificado dos conselheiros tutelares.

No âmbito do referido evento, o Grupo  Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes - GECRIA
ministrou mini-curso sobre "medidas socioeducativas em meio fechado" destinado a conselheiros de
direito, tutelares e servidores da assistência social.

Já no segundo semestre de 2016, nos meses de outubro e novembro, foram treinados/capacitados 236
conselheiros tutelares, considerando as novas funcionalidades implementadas no SIPIA CT.

Em 2016, ademais, foi elaborado o projeto denominado "Núcleo de Formação Continuada dos
Conselheiros Estaduais e Municipais de Direitos e Conselheiros Tutelares do Estado de Goiás - Escola de
Conselhos", sendo submetido à Secretaria Especial de Direitos Humanos ligada ao Ministério da Justiça e
Cidadania (MJC) para
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captar recursos na ordem de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) visando a capacitação de
cerca de 1.680 conselheiros de direitos e tutelares em todo o Estado.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2257 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DA POLÍTICA DO
DEFICIENTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

O primeiro semestre ficou marcado pela organização, recrutamento e publicidade para realização do
Seminário de Capacitação para Organizações Não Governamentais que atuam com Pessoas com
Deficiência (PcD).
As diversas entidades e os inúmeros gestores que trabalham com a Pessoa com Deficiência em todo o
Estado de Goiás, há muito se queixam da falta de conhecimento dos mesmos em relação às técnicas e
procedimentos a fim de buscarem recursos e convênios nas diversas esferas do Governo, desde a parte
teórica, passando pelo conhecimento em organização de documentos, até a parte prática, ou seja, como
conseguir chegar até estes recursos e obtê-los.
Visando suprir esta demanda, se fez indispensável a realização de um Seminário de Capacitação para
ONGs

Neste sentindo, na semana de 12 a 16 de Setembro de 2016, a Secretaria Cidadã, por meio da Gerência de
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, promoveu Seminário de Capacitação para ONGs
'Aprimorando Conhecimentos & Fortalecendo Entidades na Área da PcD', no Seminário foram abordados
entre outros, as temáticas sobre o Panorama e Perspectivas do arcabouço legal, cadastramento e gestão de
convênios com o Governo Federal por meio do portal Siconv, informações quanto ao gerenciamento
estratégico das organizações, elaboração de projetos sociais de captação de recursos, inserção do projeto,
execução do projeto e prestação de contas.
Teve como objetivo promover o fortalecimento das Ong's que atuam na área de atenção à pessoa com
deficiência do Estado de Goiás e contou com palestrantes altamente capacitados de Goiás, Distrito
Federal e São Paulo, com a participação de 200 (duzentos) participantes de diversos municípios do Estado
de Goiás.
O evento foi realizado no Augustus Hotel, situado na Rua 04, Nº 65, Setor Central, Goiânia-GO.

3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2258 - CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À MULHER EM SITUAÇÃO DE
VIOLÊNCIA E VULNERABILIDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram ministradas capacitações para as equipes técnicas dos CEAM e NEAM, objetivando munir os
profissionais de conhecimentos, metodologias, tecnologias sociais e questionamentos sobre as relações
gênero, implicações da Lei Maria da Penha, fragilidades das vítimas etc., para poderem prestar
atendimentos humanizados, que levem orientações sobre a busca de proteção, garantia de direitos e
empoderamento feminino às mulheres em situação de violência.
No município de Mineiros, foi realizada a Semana de Mobilização 'Todos Contra o Tráfico de Pessoas'
em parceria com a Defensoria Pública da União, Projeto Resgate Brasil, Prefeitura Local, Polícia Militar
e OVG, com rodas de conversa, palestras nas escolas, faculdades e comunidade quilombola e
atendimento ao público.
Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, Defensoria Pública da União e Projeto Resgate Brasil, no
Posto da Polícia Rodoviária Federal de Jataí, foi realizada roda de conversa com condutores de
automóveis, caminhões e ônibus, além de distribuição de panfletos.
Palestras sobre exploração sexual, do trabalho análogo à escravidão e do trafico de

13/02/2017360



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE
RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

pessoas realizadas em no Colégio Estadual de Cavalcante, Comunidade Kalunga do Engenho II e
Comunidade São Domingos.
O grupo reflexivo de autores de violência de gênero atende esses autores e visa à mudança de consciência
e comportamento desses homens agressores.

3804 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

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

AÇÃO: 2263 - COMBATE A HOMOFOBIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Principais resultados obtidos: Atendimento e visitas de acariação das denúncias feitas no 'Disque 100', 2
visitas realizadas. Regulamentação da Carteira de Identidade Social para travestis e transexuais
moradores no Estado de Goiás pelo Decreto 8.716 de 04/08/2016. Apoio às festas, marchas e paradas
LGBT, com a presença da gerente da diversidade sexual.
A partir do Decreto 8.716 de 04/08/2016, a gerência da Diversidade Sexual, começou a receber, via
protocolo, as fichas e cópia dos documentos das pessoas beneficiárias do decreto em comento, para
emissão do documento. A Comissão criada em parceria com a SSP / Departamento de Identificação
reuniu-se para definição de estratégias de segurança para o documento, ficando para a SSP a
responsabilidade da emissão, já que elementos de segurança precisam conter no documento.

OBSERVAÇÕES

A SSP / Departamento de Identificação não tem o papel, assim, deverá esperar processo licitatório que já
está em andamento, descumprindo assim, o prazo de 90 dias a partir da publicação do  Decreto 8.716 de
04/08/2016, ficando para o mês de janeiro de 2017. Entretanto, como o total de formulários de
requerimento da Carteira de Nome Social não atingiu nem a quantidade de 50 (cinqüenta), foi fácil de
comunicar com todas as pessoas solicitantes.

3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2264 -  FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO DA POLÍTICA DA MULHER

U.O.:

REALIZAÇÕES

Articulação e fomento de ideias e práticas para a criação de organismos de políticas para mulheres e
conselhos no interior, principalmente nas cidades sedes de DEAM, o que resultou na reestruturação da
Secretaria Municipal da Mulher de Novo Gama e na criação do Conselho da Mulher daquele município.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2265 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL,
PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DO DEFICIENTE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Participação efetiva da Gerência de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência em todas as
reuniões do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, visando criar mecanismos de aproximação,
fortalecimento e multiplicação dos Conselhos Municipais do Estado, para que novas conquistas de
direitos às PcDs sejam incrementadas. Presença da Gerência em inúmeros eventos voltados para as
Pessoas com Deficiência, visitas a várias entidades afins.
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3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2266 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL,
PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO DA POLÍTICA DO IDOSO

U.O.:

REALIZAÇÕES

O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa de Goiás tem o objetivo de criar e fortalecer os
Conselhos Municipais de Idosos em todos os Municípios do Estado de Goiás. Estamos com Conselhos
Municipais em menos de 100 municípios e Fundos Municipais menos ainda. Para atingir este objetivo o
CEDPI-GO, tem feito diversas atividades para orientar, capacitar os conselheiros e dar visibilidade aos
conselhos no Estado e nos municípios  para que as pessoas idosas sejam atendidas com mais dignidade e
por profissionais mais preparados e conhecedores das legislações pertinentes a área da pessoa idosa.
Neste sentido foram realizadas  as atividades listadas abaixo:
·  Atendimento aos conselhos municipais de idosos
·  Atendimentos e encaminhamentos de denúncias de idosos e de instituição de idosos
·  Reuniões com conselhos municipais para organização do conselho e criação do fundo do idoso
·  Elaboração e divulgação por meio do Informativo mensal virtual para os Conselhos Municipais de
Idosos
·  Parceria com a PUC na realização de palestras sobre Controle social e Financiamento /Fundo do Idoso
·  Encontro com os delegados eleitos na Conferência Estadual para orientações
·  Participação de 21 delegados na IV conferência Nacional dos direitos da pessoa idosa em Brasília
·  Participação no NEPEV-UFG - Núcleo de Envelhecimento Pesquisa e Extensão sobre Envelhecimento
da UFG com  elaboração de proposta de pesquisa sobre a implementação da política do idoso no estado
de Goiás
·  Evento em parceria com o Movimento Plural Idades dia 15 de junho de 2016 sobre á violência á pessoa
idosa
·  Curso em parceria com a RENADI GOIÁS/PUC GOIÁS sobre Políticas Públicas e Envelhecimento
·  Elaboração e aprovação da lei de criação do CEDPI-GO com Fundo -FEDPI-GO e de sua
regulamentação com  criação do  CNPJ do Fundo Estadual do Idoso
·  Criação e implementação do Fórum Permanente da Pessoa Idosa
·  Criação de um sistema informatizado para monitoramento dos conselhos municipais de idosos, fundos
municipais de idosos e das entidades de atendimento  a pessoa idosa
· Oficina com os conselhos municipais de idosos para criação da ficha de inscrição das entidades nos
conselhos municipais e ou Estadual.
·  Inscrição de entidades no Conselho Estadual do idoso, dos municípios onde não tem conselho
municipal do idoso com publicação de resolução em diário oficial
·  Reunião com empresa NEXO Empreendimentos  sobre incentivos fiscais, captação de recursos e
chamamento de instituições para ser aprovadas junto ao conselho estadual do idoso para receber recursos
financeiros direto ao Fundo do Idoso
·  Eleição da mesa diretora em agosto para o biênio 2016-2018

3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2267 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS
MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

As Unidades Móveis acompanharam a Ação Cidadã em 42 (quarenta e dois) municípios, levando
assistência psicossocial e jurídica às vítimas de violência doméstica e promovendo palestras e
esclarecimentos sobre a Lei Maria da Penha e suas aplicações.
Receberam atendimento psicossocial e jurídico itinerante em de 2016, 367 mulheres
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vítimas de violência, através das Unidades Móveis de Atendimento das Mulheres do Campo e da
Floresta. Além disso,  a equipe técnica realizou palestras, rodas de conversa etc., com 1.567 neste ano.
Foram implantados 7 NEAMs, nos municípios de Anicuns, Cachoeira Alta, Cavalcante, Itapuranga,
Minaçu e São Luís de Montes Belos.
Atualmente, 22 (Vinte e duas) DEAMs (Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher) estão em
funcionamento no Estado de Goiás, nos municípios de Águas Lindas, Anápolis, Aparecida de Goiânia,
Cachoeira Alta, Caldas Novas, Catalão, Formosa, Goianésia, Goiânia - (1ª DEAM na Rua 24, Centro e 2ª
DEAM no Setor Noroeste), Itumbiara, Jataí, Luziânia, Mineiros, Novo Gama, Planaltina, Porangatu, Rio
Verde, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo, Trindade, Uruaçu e Valparaíso de Goiás. Foi
realizada uma verificação in loco da situação das vinte e duas DEAM de Goiás, com o objetivo de relatar
as reais situações em que se encontram essas unidades, a fim de buscar meios de se garantir que elas
estejam sediadas em prédios adequados e salubres, com equipamentos e veículos suficientes e com equipe
técnica preparada e capacitada para atender às demandas locais e ao público que lhes acorre. O mais
grave problema encontrado foi constatar que as delegacias de Goiás, Niquelândia, Inhumas e Santa
Helena criadas pela Lei nº 18.052/2013 ainda não foram instaladas, mesmo decorrido três anos da Lei.
A Casa da Mulher Brasileira é um dos eixos do programa "Mulher, Viver sem Violência", coordenado
pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres do Ministério da Justiça-SPM, que introduz uma
inovação no atendimento humanizado às mulheres, pois integra no mesmo espaço serviços especializados
para os mais diversos tipos de violência contra as mulheres: acolhimento e triagem; apoio psicossocial;
delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado
das crianças; brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes. O Estado receberá uma
unidade da Casa da Mulher Brasileira, que só é implantada nas capitais, deve destinar o terreno onde esta
será sediada. O Governo de Goiás destinou o terreno e aguarda vistoria e parecer favorável da SPM para
o prosseguimento dos trâmites de implantação.
Até o final de junho deste ano foram atendidas 3.712 pessoas no CREI (Centro de Referência Estadual da
Igualdade), com atendimento de amparo jurídico e psicossocial.
A SUPEM tem realizado um trabalho de articulação junto aos municípios afim de manter e ampliar a rede
de atenção às mulheres vítimas de violência em Goiás, com a continuação dos serviços prestados pelos
CEAM's e NEAM's e ampliação do número dos mesmos.

OBSERVAÇÕES

As principais dificuldades encontradas na execução desta ação foram:
Com o fim dos Convênios 172/2009 e 175/2009, com a SPM/PR, as responsabilidades financeiras e
administrativas dos NEAM e CEAM foram transferidas para os municípios, o que necessitou de grande
esforço da SUPEM para a continuação dos mesmos, já que muitas prefeituras atravessam dificuldades
financeiras para assumir a ampliação da folha de pagamentos e demais despesas provenientes dessas
estruturas.
A maior dificuldade para a consecução da Casa da Mulher Goiana são os trâmites legais de afetação, por
parte da prefeitura municipal, de uma área não construída para com construção do referido
empreendimento social.
Em relação às DEAM's o problema é a não implantação das DEAM's de Goiás, Niquelândia, Inhumas e
Santa Helena, criadas pela Lei 18.052/2013.

3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

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

AÇÃO: 2268 - IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas reuniões nas Comunidades Quilombolas de Cavalcante, Abadia de Goiás, Alexânia,
Divinópolis, Cidade de Goiás, Faina, Guarani, Santa Rosa, Simolândia e Niquelândia, para dar
andamento no processo de reconhecimento das Comunidades que ainda não possuem certificação da
Fundação Palmares.
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3804 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

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

AÇÃO: 3114 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não foi realizada nenhuma ação.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2269 - IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE PLENA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A acessibilidade, assunto este de tamanha importância e muito comentada nos dias de hoje, é o
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, iniciou medidas no sentido de
efetuar o 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. O modelo social atualmente defendido pelo segmento das pessoas com
deficiência, consubstanciado na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, e também a Lei
13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão  LBI) traz à tona uma visão moderna de que o universo de
pessoas existentes na Terra é formada por uma diversidade humana bastante complexa, em que todos(as)
possuem peculiaridades que as distinguem uns dos outros, com suas próprias necessidades e desejos. A
sociedade como um todo há de entender que a sua maneira de se organizar deve atender as exigências que
toda pessoa tem numa visão holística de que a sociedade é que deve se preparar para atender a todos(as),
e não a pessoa se adaptar ao meio, objetivando dessa forma a efetivação dos direitos sociais da
diversidade humana. É com esta visão que a Secretaria Cidadã vem tomando medidas para que a
acessibilidade plena deixe de ser um plano para se tornar realidade, para isto, quer dar o exemplo, tendo
como meta, que todas as suas dependências se tornem plenamente acessíveis a todas as Pessoas com
Deficiência.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2270 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA COM
DEFICIÊNCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Incremento da confecção do Passe Livre Intermunicipal para as Pessoas com Deficiência do Estado de
Goiás, através do Vapt Vupt referência, nas ações cidadãs realizadas nos diversos municípios do Estado,
através do envio de pedido e formulários via correio e nos diversos atendimentos diretos na sede anexa da
Secretaria Cidadã. Criação de novo programa de computador para proporcionar agilidade em todo o
processo de cadastramento de usuários solicitantes da Carteira do Passe Livre intermunicipal. Foram
produzidas e entregues aos usuários, de Janeiro a Dezembro de 2016 milhares de Carteiras do Passe Livre
Intermunicipal.
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3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2271 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA
IDOSA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Atividades realizadas nas Unidades Operacionais:

1. Centro de Referência em Convivência da Pessoa Idosa - CRCI
- 1658 Atendimentos individuais;
- 283 Atendimentos grupais;
- 2.121 Contatos telefônicos;
- 55 Visitas domiciliares;
- 717 atendimentos diversos;
- 1.900 Participantes no Forró;
- 180 Orientações às estagiárias do Serviço Social da PUC-GO, UNOPAR e Faculdade de Estácio de Sá;
- 40 Participantes do Curso de Cuidador  Familiar de Idosos;
- 40 pessoas participaram do encerramento do Curso de Cuidador Familiar de Idosos;
- 43 idosos e 03 funcionários participaram de passeio ao Clube Hot Park em Caldas Novas;
- 12 Parcerias com outras Entidades: PUC- Goiás Serviço Social e Psicologia, Polícia militar e Guarda
Civil Metropolitana, Associações e Grupos de Idosos, Prefeitura de Goiânia, UNIP, CRAS, CREAS, Cais
Jardim Novo Mundo, Hospital de Medicina Alternativa e UNOPAR.

Atividades desenvolvidas na unidade no período matutino:
- 271 Participantes nos trabalhos manuais;
- 34 Participantes no EAJA ;
- 500 Participantes na ginástica de solo - 2ª e 5ª;
- 540 Participantes na aula de Zumba;

 Período Vespertino:
- 30 Participantes EAJA;

Período Noturno (18:00 às 19:00 horas):
- 720 Participantes nas aulas de Zumba;

2. Casa do Idoso (VILA MUTIRÃO):
- 24 mediações em conflitos apresentados entre moradores da Casa do Idoso;
- 215 atendimentos diversos;
- 31 orientações aos Bolsistas da OVG;
- Em média 80 pessoas participaram em festas ou eventos de interação e comemorativos;
- 17  elaboração de relatórios;
- 219 Contatos telefônicos;
- 2.837  Participantes no Forró;

Atividades de Fisioterapia:
- 145 idosos independentes e acamados participaram de alongamentos;
- 50 idosos participaram de palestras na área de Fisioterapia;
- 75 acompanhamentos domiciliar em sessão de Fisioterapia;

Atividades da área da cozinha:
- 360 refeições fornecidas;
- 360  lanches aos alunos do  EAJA - Escola de Alfabetização de Jovens e Adultos;

Atividades / área do cuidador (a):
- 2.136 visitas aos idosos moradores da Casa;
- 1.605 Visitas aos Lares dos Idosos da Casa do Idoso;
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Atividade de saúde / enfermagem:
- 1.605 atendimentos aos moradores da Casa;
- 1.698 atendimentos no preparo de medicamentos e ministração destes;
-  683 aferições de pressão arterial aos moradores da Casa;

Atividade da área do grupo de convivência:
- 80 participantes em média;

OBSERVAÇÕES

* Dificuldades encontradas na unidade Centro de Referência em Convivência da Pessoa Idosa - CRCI:

1.      Necessidade de reforma geral do espaço físico, mesas, cadeiras;
2.      Falta de professor e estagiários de psicologia e fonoaudiologia;
3.      Ausência de manutenção da piscina para realização da hidroginástica;
4.      Falta de material permanente para plena realização das atividades laborativas;
5.      Falta de um computador em boas condições de uso e um telefone celular para contatos com os
participantes das atividades nesse centro;
6.      Falta de veículo para realização de visitas domiciliares;

Dificuldades encontradas na unidade Casa do Idoso:

1.      Falta de um computador em boas condições de uso / internet;
2.      Falta de material de expediente;
3.      Falta de veículo, com motorista para atender aos idosos.

PROGRAMA: 1051 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
O Programa tem atuado positivamente no fortalecimento e alcance dos seus resultados. A rede de
parcerias tem sido ampliada com o fortalecimento de parcerias - SENAD/ Ministério da Justiça com
novos convênios para desenvolver projetos de prevenção (Projetos VEM SER e João de Barro); com o
Ministério Público e parceiros para melhorar o atendimento e gestão das  Comunidades Terapêuticas
(Curso de Gestão e Aprimoramento de CTS); estabelecimento de parcerias com IES - Instituições de
Ensino/Residência  (Hospital Geral de Goiânia Alberto Rassi - Projeto Mente Aberta); instituições não
governamentais (Rotary - Projeto VemSer), não governamentais de apoio ao tratamento com Grupos de
Auto e Mútua Ajuda (Narcóticos Anônimos); estruturação de Conselhos Municipais com mobiliário;
Fortalecimento da Rede na construção de Planejamento Estratégico do Grupo Executivo (Workshop
Avança Goiás) dentre outros.
O objetivo do Programa de promover e disseminar estratégias de prevenção, tratamento tem sido
alcançado. Em destaque, no âmbito da Prevenção, o Projeto VemSer que leva aos alunos proposta de
prática de esporte, música e dança como exemplos de vida saudável; os Anjos Urbanos que dissemina no
estado todo a importância  da prevenção com  alunos - crianças e adolescentes, pais e educadores e o
Projeto Farol- trabalha a construção do Plano Escolar de Prevenção. E ainda Programas exitosos - Escola
Sem Drogas, Proerd, Proebom.

Prevenção às drogas: Total por região: Metropolitana: 236.779; Centro Goiano: 34.331; Norte Goiano-
39.611; Nordeste Goiano-35.502; Entorno do DF-29.534; Sudeste Goiano - 4.388; Sul Goiano-38.760;
Sudoeste Goiano - 57.595; Oeste Goiano -21.796; Noroeste Goiano-19.152.
TOTAL: 517.448

Fortalecimento da Rede na construção de Planejamento Estratégico do Grupo Executivo (Workshop
Avança Goiás)
Acolhimento e Tratamento: 8809 atendimentos (CEAT 3092+Total de vagas ofertadas através de CT
1718+ Mente Aberta 38+Narcóticos Anônimos 3961)
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Estruturação, Integração e Descentralização de Política Sobre Drogas:
Realizados Seminários Municipais de Políticas Sobre Drogas, para implantação dos conselhos de Política
sobre Drogas; Representatividade de Goiás como interlocutora (Diretora Geral do GEED e Presidente do
Conselho Estadual de Política Sobre Drogas) no Conselho Nacional de Política Sobre Drogas  seccional
Centro-Oeste;  Autorização no orçamento estadual ( FEDRO) na ordem de R$ 427.050,00 para aquisição
de 30 kits Conselhos (mobiliário) para  estruturação dos Conselhos Municipais em Goiás.  Execução e
distribuição em 2017

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3853 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

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

AÇÃO: 2272 - ACOLHIMENTO E TRATAMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

CEAT-AD: Foram realizados 3.092 atendimentos no Centro Estadual de Avaliação Terapêutica-Álcool e
Drogas. Atendimentos provenientes das regiões: Metropolitana - 2.634; Centro Goiano -111; Norte
Goiano-61; Entorno do DF- 89; Sudeste Goiano-12; Sul Goiano-72; Sudoeste Goiano -26 ;  Oeste
Goiano- 44; Nordeste Goiano -0; Noroeste Goiano-43.
- Parceiros apoiadores: Narcóticos Anônimos (3.961 de julho a dezembro 2016 em 182 reuniões)
- Projeto Mente Aberta realizado, no CEAT atua com equipes multiprofissionais, consultas clínicas com
profissionais psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais e médicos psiquiatras - para prestar uma
assistência humanizada. O Mente Aberta apóia e orienta os usuários de substância psicoativa, e também
de seus familiares, em um ambiente acolhedor, motivacional e informativo para melhoria da assistência
prestada. 38 pessoas atendidas.
- Comunidades Terapêuticas: 137 comunidades terapêuticas mapeadas.
- Comunidades Terapêuticas: 696 vagas em Comunidades Terapêuticas conveniadas, sendo 492 vagas do
convênio com o GEED e 138 vagas do convênio com a SENAD e ao todo 1.718 vagas ofertadas (privado
e conveniado)
Fortalecimento:
- Curso Aprimoramento de Gestão: Capacitação e Aperfeiçoamento para Gestores de Comunidades
Terapêuticas: 50 participantes de 24 comunidades terapêuticas.
- Lançamento do Edital 001/2016 Chamamento de Aquisição de 500 Vagas em Comunidades
Terapêuticas com a realização de Visitas de fiscalização em 15 Comunidades Terapêuticas
Total Tratamento: 8.809 atendimentos (CEAT 3.092; Total de vagas ofertadas através de CT 1.718;
Mente Aberta 38;Narcóticos Anônimos 3.961)

OBSERVAÇÕES

Dificultdades encontradas:

A demora processual na contratação de novas vagas para Comunidades Terapêuticas   financiadas pelo
Governo Estadual ( FEDRO) impactou negativamente no número de vagas do fluxo de oferta   nas CTs
visto estas operarem com vagas ofertadas diretas ao público, vagas compradas  pelos governo federal e
estadual E por outra,  a Senad  ( governo federal)diminui o número de aquisição de vagas.
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3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3853 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

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

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

U.O.:

REALIZAÇÕES

As ações de apoio e fortalecimento não foram realizadas no ano de 2016. Está previsto serem
implementadas no ano de 2017

OBSERVAÇÕES

Dificuldades encontradas: o trabalho de planejamento estratégico  integrado 2016-2019  que visa  apoiar
as ações do Geed inclusas a ação 2273 com o planejamento do  plano de ação  pode ser realizado no fim
de  2016.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3853 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

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

AÇÃO: 2274 - ESTRUTURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS
SOBRE DROGAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

-Foram realizados Seminários Municipais de Políticas Sobre Drogas, para implantação dos conselhos de
Política sobre Drogas em 7 municípios.
-Nomeação e posse dos membros do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas;
-10 municípios com Conselhos Municipais de Política Sobre Drogas criados e ativos;
-Apoio na Estruturação do Conselho Estadual de Política Sobre Drogas com sala e infraestrutura com
mobiliário, telefone e recursos humanos na Sede do GEED (Rua 104 nº 168 Setor Sul, 1º andar);
-Representatividade de Goiás   como interlocutora ( Diretora Geral do GEED e  Presidente do Conselho
Estadual de Política Sobre Drogas) no Conselho Nacional de Política Sobre Drogas  seccional Centro-
Oeste;
-Autorização no orçamento estadual (FEDRO) na ordem de R$ 427.050,00 para aquisição de  30 kits
Conselhos ( mobiliário) para  estruturação dos Conselhos Municipais em Goiás.  Execução e distribuição
em 2017;
-Implantação de calendário anual fixo de reuniões.

OBSERVAÇÕES

Dificuldades Encontradas:
-Falta de recursos humanos para efetuar o planejamento e gerenciamento da ação  no PPA e das ações de
implantação como um todo;
-Descontinuidade de trabalho e  cadastro de   dados  inconsistentes e desatualizados;
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-Mudança no Poder Público Municipal;

Ações Futuras:
Planejamento Estratégico 2017-2019 para implantação das ações do Conselho Estadual de Política Sobre
Drogas   (CEPOD)
Planejamento, Gerenciamento e avaliação.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3853 - FUNDO ESPECIAL DE ENFRENTAMENTO AS DROGAS - FEDRO

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

AÇÃO: 2275 - PREVENÇÃO ÀS DROGAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Projeto Farol: Implantação do Projeto Farol no município de Anápolis, para educadores da rede
municipal e estadual de Ensino: Palestras de Prevenção às Drogas com a participação de 600 Educadores
e com 03 oficinas para confecção Plano Escolar de Prevenção das escolas com a participação de 516
educadores atingindo no total um público de 1.116
- Anjos Urbanos: Foram realizadas 113 palestras, 19 seminários, 112 oficinas de desenho e pintura,
49.271 atendimentos no Stand e orientações em geral, distribuição de 112.657 materiais, atingindo um
público total de 427.657 pessoas em 50 municípios
- VemSER:.Implantação do Projeto VemSer em Escolas Estaduais do Município de Goiânia,  atingindo
um público adolescentes:
Bairros atingidos - 08
Escolas Participantes - 13
- Alunos Participantes por ação:
Sensibilização - 6.085;
Oficinas - 1.060;
Redações - 341;
Evento Final - 1.011;
Total de público atingido - 8.497.
-Workshop Alinhamento das Políticas Públicas sobre Drogas em Goiás: 62 participantes de 19 Secretarias
estaduais
-Parceiros:
    .PROEBOM: 1.183 alunos atingidos em 19 cidades.
    .Escola Sem Drogas: Foram realizadas 1.028 Palestras e 107 Eventos em 135 escolas e 131 outras
Instituições em 119 Cidades. Atingindo um Público Total de 78.933.

OBSERVAÇÕES

Dificuldades encontradas:
1 -  Recursos  humanos, financeiros insuficientes para execução e ampliação da ação sobretudo no
interior do Estado.
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PROGRAMA: 1052 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EMPREGO

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
Este exercício de 2016, notadamente, foi marcado por uma forte crise econômica e política que afetou
diretamente as finanças públicas de todos os entes da federação. Por contar com recursos repassados
diretamente pelo Ministério do Trabalho, as ações voltadas ao trabalhador que mais se destacaram, sob a
coordenação desta Superintendência, estão relacionadas ao Sistema Nacional de Emprego (SINE).
Neste ano de 2016, a rede SINE Goiás foi ampliada com a inauguração de 7 postos do SINE.
A Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial e do Trabalho - SEMDIT vem
estabelecendo parcerias que possibilitam a manutenção/funcionamento de uma rede de 51 (cinqüenta e
um) Postos de atendimento ao trabalhador. Os Postos estão distribuídos em 38 (trinta e oito) municípios,
que atendem não só a população local, mas também àquela residente nos municípios circunvizinhos.
Destas, 18 (dezoito) são instaladas e mantidas através de parcerias firmadas com prefeituras municipais,
por meio de Termos de Cooperação Técnica, no qual a prefeitura se compromete a disponibilizar espaço
físico, servidores, vigilância e serviços de higienização e limpeza. Outras 33 (trinta e três) Unidades são
instaladas em agências do Sistema Integrado de Atendimento ao Cidadão - Condomínios VAPT VUPT. A
parceria é firmada também através de Termo de Cooperação Técnica, onde o Estado de Goiás
disponibiliza o espaço físico, servidores, serviços de higienização/limpeza e vigilância. Essas parcerias
possibilitam a redução de custos dos Postos do SINE para o Convênio.
A atual rede de Postos do SINE/GO possui boa cobertura de atendimento em Goiás, disponibilizando as
ações integradas do sistema público de emprego, trabalho e renda

13/02/2017370



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE
RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

à população, em todas as regiões do Estado.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

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

AÇÃO: 2277 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS
DIREITOS AO TRABALHADOR

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016, destacou-se a realização do evento conhecido como o Dia D: Dia de Inclusão da Pessoa
Com Deficiência.
A Secretaria Cidadã, em parceria com o Ministério do Trabalho, via Sistema Nacional de Emprego em
Goiás (Sine), realizou no dia 23 de setembro, evento voltado para a inclusão da Pessoa Com Deficiência
(PCD) e de Reabilitados do INSS no mercado de trabalho, no qual foram ofertadas cerca de 150 vagas de
emprego em diversas especialidades. Estavam aptos a participar toda pessoa incapacitada parcial ou
totalmente para atividade laboral, que tenha cumprido o Programa de Reabilitação Profissional pelo
INSS.
O evento foi realizado no pátio do Sine, na sede da Secretaria Cidadã (Setor Universitário, em Goiânia) e
contou com a participação de representantes de entidades que trabalham com PCD.
O Sine realizou parcerias com empresas privadas que ofertaram as vagas de emprego para PCD. Também
foi enfatizado que todo empresário deve cumprir a Lei de Cotas que determina que empresas com mais de
100 funcionários reservem de 2 a 5% das vagas de seu quadro efetivo para este público.
Além da palestra ministrada pelo Senac com o tema 'Currículo e Marketing Pessoal', durante todo o dia
também foram oferecidos serviços do programa Ação Cidadã voltados para o público PCD, como a
emissão de documentos pessoais (CPF, RG, Carteira de Trabalho), Passaporte do Idoso, Passe Livre do
Deficiente, dentre outros.

OBSERVAÇÕES

Dificuldades encontradas:

Diante da escassez de recursos públicos, em razão da forte crise econômica que atingiu o país em 2016,
houve restrições orçamentárias e financeiras para realização de algumas ações, especialmente organização
de eventos.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

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

AÇÃO: 2276 - ECONOMIA SOLIDÁRIA - FOMENTO AO COOPERATIVISMO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação foi desenvolvida no ano de 2016. O valor liquidado foi utilizado para o pagamento de
contrapartida do Estado mediante convênio firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego para
execução da ação.

OBSERVAÇÕES

O valor liquidado nesta ação refere-se a diárias previstas.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

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

AÇÃO: 2278 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE EMPREGO,
TRABALHO E RENDA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os recursos financeiros oriundos de repasses do Ministério do Trabalho e contrapartida do Governo
Estadual, através de Convênio, foram utilizados especialmente para cobertura de despesas de contratos de
prestação de serviços.
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Foram também efetuadas aquisições de materiais de consumo, destinados à manutenção geral dos Postos
do SINE, equipamentos diversos, tais como computadores, suítes e veículos. Alguns processos licitatórios
foram fracassados ou desertos, inviabilizando a aquisição.
A coordenação da rede SINE/GO tem buscado solucionar deficiências pontuais e melhorar os seus
resultados, sobretudo em relação ao número de trabalhadores colocados no mercado de trabalho. A
Gerência do SINE/GO e a SEMDIT têm cobrado maior empenho dos seus parceiros (Prefeituras), dos
Coordenadores e Atendentes, e tem buscado soluções conjuntas para superar as dificuldades e melhorar
as condições de trabalho.
Frisamos ainda, que a Gerência do SINE e a SEMDIT têm retransmitido aos coordenadores dos Postos a
preocupação do Ministério do Trabalho (e da própria Gerência do SINE) quanto ao desempenho
insatisfatório de algumas Unidades, inclusive sobre a iminente possibilidade de fechamento, caso não seja
revertido esse quadro.
A Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do
Trabalho - SEMDIT tem investido na abertura de novos Postos de Atendimento SINE, tanto na Capital
quanto no interior do Estado de Goiás, possibilitando o aumento da Rede e maior capilaridade no
atendimento aos cidadãos. Nos últimos quatro anos, foram implantados doze Postos em diferentes regiões
do Estado.
Grande parte destes foi instalada nos Condomínios Vapt Vupt (Serviço Integrado de Atendimento ao
Cidadão), sendo os custos absorvidos em maior parcela pelo Estado de Goiás. O Vapt Vupt foi criado
com o objetivo de ampliar o acesso do cidadão às informações e aos serviços públicos, visando
proporcionar um atendimento diferenciado, rápido e eficaz, com qualidade, eficiência e produtividade.
Nos locais onde não há Postos do SINE, as habilitações ao Seguro Desemprego são realizadas pela Caixa
Econômica Federal ou pela própria Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.
A Rede de Atendimento do SINE/GO possui 51 Postos, instalados em 38 diferentes municípios, com
ampla cobertura no Estado de Goiás. Para manutenção de grande parte desses Postos, o SINE/GO firmou
parceria com vários municípios goianos, de modo que as obrigações são compartilhadas entre o Estado e
Município.
Além disso, o Governo de Goiás tem levado serviços públicos a vários municípios do interior e da região
metropolitana, por meio de programa itinerante do qual o SINE/GO participa, seja com a emissão de
Carteira de Trabalho ou prestando informações sobre as atividades desenvolvidas pelo SINE.
O Programa Itinerante do Governo de Goiás é uma ação executada pela Secretaria de Gestão e
Planejamento, em parceria com os municípios, por meio do Vapt Vupt (Serviço Integrado de
Atendimento ao Cidadão). Esse Programa do Governo Estadual oferece serviços diversos, com a
participação de vários órgãos, oriundos das esferas federal, estadual e municipal e tem como público
prioritário a população das localidades mais longínquas, em situação de vulnerabilidade social e
econômica.
A equipe técnica de informática substituiu/instalou 72 (setenta e dois) computadores em  17 Postos, a
saber: Setor Universitário/Goiânia (10), Vila Jaiara/Anápolis (4), Cidade Ocidental (3), Iporá (2),
Piracanjuba (4), Planaltina de Goiás (5), São Luís de Montes Belos (4), São Simão (1), Goiatuba (3),
Ipiranga/Goiânia (4), Itapuranga (3), Mineiros (2), Novo Gama (3), Pires do Rio (3), Valparaíso (1),
Cristalina (2), Central de Vagas/Goiânia (10).
Foram ainda substituídos os televisores dos Postos do SINE Setor Universitário, Anápolis, Cidade
Ocidental, Minaçu, Piracanjuba, Planaltina, São Luis de Montes Belos.
Também foram implantados avaliadores de satisfação de clientes na Unidade do Setor
Universitário/Goiânia.
Além disso, foi implantado o aparelho de comunicação PABX, no Call Center de Goiânia, utilizado nos
serviços de atendimento ao trabalhador, chamadas 0800 (gratuitas).
Todo suporte técnico de informática, das Unidades localizadas no interior do Estado, é efetuado pelos
técnicos de informática do SINE Setor Universitário/Goiânia, via telefone e, quando necessário, mediante
deslocamento de servidor até o município para solucionar o problema.
Para aprimorar ainda mais atividades do SINE, especialmente ações de contatos e visitas a empregadores
em busca do maior aumento de oferta de vagas, foram adquiridos e disponibilizados 10 veículos novos
aos coordenadores dos postos do SINE
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dos 10 Municípios que mais se destacaram em ofertas de vagas de emprego através da rede SINE Goiás.
Uma conquista que também pode atenuar este momento de dificuldades de escassez de recursos públicos
é a negociação (em fase de conclusão) de um aditivo de cerca de 25% ao atual convênio firmado entre o
Governo de Goiás e o Ministério do Trabalho, vigente desde o final de 2012, que garante repasses de
recursos federais ao Estado para manutenção da rede SINE Goiás.
Estava prevista a aplicação de um total de R$ 17,7 milhões entre 2012 até o final de 2017, com o aditivo
de mais de R$ 4 milhões, a previsão agora é de R$ 21,8 milhões para este mesmo período.

OBSERVAÇÕES

Principais dificuldades encontradas na sua execução:

Com relação à Captação de Vagas, as principais questões operacionais são:

- Cadastro do empregador extenso/longo: O empregador reclama aos captadores de vagas-SINE da
extensão do cadastro a ser preenchido na oferta de vaga, sendo que muitas das informações são
consideradas (por ele) desnecessárias ao cadastro e ao perfil da vaga ofertada. Ao todo são 7 páginas a
serem preenchidas no ato da oferta da vaga, independente de sua complexidade. O empregador reclama
da demora no preenchimento e se sente desestimulado.
- Quanto à validação de vagas disponibilizadas via web pelo empregador: No ato do preenchimento do
cadastro da vaga, ele precisa definir o Posto de gestão da mesma e, na Capital - Goiânia há 12 postos,
sendo que somente um Posto é responsável pela captação e validação das vagas, gerando pendência de
validação e transtorno para o empregador, devido à dificuldade nesse preenchimento, e frequentemente,
perda desta. Ocorre que, como somente um Posto valida a vaga (Central de Vagas) e o Sistema não
identifica qual dos Postos é o responsável pela validação. Então a Central de Vagas não consegue validar
a vaga ofertada, o que acaba levando à sua perda.
- Funcionalidade do Sistema: Quanto aos problemas de lentidão e inconsistência do Sistema, os
captadores foram orientados a abrir chamada no suporte 0800 da DATAPREV. Os técnicos da Central de
Vagas - SINE solicitam que o atendimento do suporte seja mais ágil e efetivo, pois o tempo decorrido
numa chamada é muito longo, sem que haja efetividade nas orientações e resoluções dos problemas. A
Gerência do SINE orienta os responsáveis pelos Postos que, ao abrirem chamados à DATAPREV,
registrem e enviem para a Gerência do SINE, para monitoramento e posterior repasse a esse Ministério.
- Em relação à colocação dos trabalhadores, a principal dificuldade observada está relacionada ao
desaquecimento da economia no período em análise (em nível nacional/estadual/municipal), que reduz o
número de oportunidades de emprego. Mensalmente tem sido feito monitoramento de produtividade dos
Postos, principalmente aqueles com colocação inferior a 9 (nove) trabalhadores/mês, tendo como
referência o relatório extraído da base de dados da BG-IMO. Este monitoramento é realizado por meio de
telefone, por técnico da IMO, que questiona os motivos dos resultados insatisfatórios e pondera a busca
de solução, junto com o responsável do Posto, aproveitando também para ouvir outros assuntos pertinente
ao Posto.
- Outro fator que contribui para a redução da quantidade de colocados é o excesso de
requisitos/habilidades profissionais que o empresário exige do trabalhador, em contrapartida ao baixo
salário ofertado para a vaga de trabalho. Diante da crise econômica, com a existência de grande oferta de
mão de obra, os empresários estão mais exigentes em suas escolhas.
- Quanto ao item ¿Encaminhamento¿, a dificuldade se concretiza no momento do cadastro da vaga,
quando o empresário define o perfil do trabalhador. Muita vez o ofertante da vaga exige
habilidades/fatores que restringem a participação de trabalhadores no processo de seleção, tal como
gênero/sexo, escolaridade, idade, aparência etc. Não obstante, os atendentes do SINE/GO são orientados a
argumentarem junto ao empregador a importância de flexibilizar essas exigências e ampliar a participação
de um maior número de trabalhadores. Porém, nem sempre os atendentes conseguem convencer o
empresário.
- a Coordenação Geral do SINE tem observado um déficit de servidores nos municípios em geral,
dificultando a busca de vagas. A dificuldade financeira por que passam os municípios, conseqüência da
crise econômica, tem ocasionado a contenção de
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despesas de todos os entes, sobretudo os municípios.
Quanto às dificuldades enfrentadas pelo SINE/GO na execução das ações de habilitação ao Seguro
Desemprego-SD, destacamos o elevado número de ocorrências de falhas e pendências no sistema,
gerando notificações. Como as ações do SD se encontram vinculadas às da Intermediação de Mão de
Obra-IMO, as situações se interligam e ficam pendentes, impossibilitando as correções.
Devido à inconsistência, lentidão, falha de conexão e constantes quedas do Sistema Mais Emprego, a
agilidade no atendimento é prejudicada, ocasionando constantes reclamações do trabalhador e transtornos
para o Ministério do Trabalho, com recursos administrativos, o que também prejudica o trabalhador, na
medida em que ele terá que aguardar até 120 dias para liberação do recurso e mais 30 dias para o
recebimento do benefício. No geral, esse quadro ainda persiste, com leve amenização.
Destacamos o expressivo número de CTPS emitidas no exercício 2015, 97.635 (noventa e sete mil,
seiscentos e trinta e cinco) unidades, serviço esse de grande relevância para o cidadão, no entanto, não se
pode deixar também de relatar os transtornos que foram vivenciados por toda a equipe da Secretaria
quando houve a decisão do Ministério do Trabalho de implantar, em maio de 2016, uma nova versão do
sistema de informação utilizado para emissão da Carteira de Trabalho (CTPS) aos trabalhadores.
As emissões chegaram a ficar suspensas na maior parte do ano de 2016 e não há ainda informações
consolidadas sobre emissões de CTPS nos postos do SINE neste ano.
Essa implantação exigiu a aquisição de equipamentos de captura de imagem, assinatura e digital.  Houve
uma mobilização da Superintendência com o apoio da titular desta pasta para que o próprio Ministério do
Trabalho disponibilizasse esses equipamentos ao Estado de Goiás.  Vários treinamentos foram
ministrados às equipes de atendimento para operar o novo sistema.
Vale destacar, que o próprio sistema está muito instável e o próprio Ministro do Trabalho anunciou
medidas temporárias para emissões de carteiras de trabalho.  A superintendência está seguindo todas as
orientações do Ministério do Trabalho para superar esses transtornos.

Entre outras dificuldades ainda estão:
* a rotatividade elevada de servidores que já eram capacitados para desenvolver as atividades no Posto;
* dificuldades financeiras do município para assumir algumas despesas de sua responsabilidade,
conforme estabelecido em convênio;
* falta de flexibilidade da coordenação do Vapt Vupt em autorizar servidores do Posto a executar a
atividade de captação de vagas externa;
* necessidade de substituição de veículos atuais por outros mais novos;
* requisição de veículos do SINE por municípios que não possuem seus próprios veículos;
* Excessiva demora na entrega da CTPS, levando até mais de 60 (sessenta) dias;
* Problemas no sistema com relação à baixa das vagas de colocados no mercado de trabalho, interferindo
na realidade constante no relatório enviado pelo Ministério do Trabalho;
* Demora na resposta por parte da DATAPREV e do Ministério do Trabalho, em relação aos protocolos
abertos e reclamações de funcionamento do sistema;
* Persistentes ocorrências de queda e lentidão considerável do sistema Mais Emprego.

O valor físico do produto "Trabalhador Colocado" de dezembro foi estimado, visto que ainda não foi
oficialmente informado pelo Sistema do Ministério do Trabalho e Emprego

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL

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

AÇÃO: 2279 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Superintendência Executiva do Trabalho, da Secretaria Cidadã, gostaria também de
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coordenar ações voltadas à qualificação social e profissional do trabalhador, ainda que já existam bons
programas de qualificação realizados no Estado, coordenados por outros órgãos.
O principal desejo é que a Secretaria Cidadã seja destaque em elaborar projetos de qualificação
profissional específicos, diferenciados e direcionados para os públicos-alvo que são alcançados
diretamente pela sua atuação, conforme suas reivindicações e ponderações, com a colaboração dos
representantes da sociedade organizada das classes de trabalhadores, empregadores e da própria
Administração Pública.
Vale destacar que esta é uma grande reivindicação apresentada por instituições da sociedade organizadas,
especialmente o Fórum dos Trabalhadores, incluindo também as entidades representativas de
empregadores.
Entende-se que a Secretaria Cidadã é capaz de conhecer bem o cenário e as perspectivas por qualificação
profissional ao atender, diretamente, mais de 20.000 trabalhadores por mês que se encontram
desempregados e buscam acesso ao seguro-desemprego, além de encaminhar por mês mais de 10.000
candidatos a potenciais empregadores.  Adicionalmente, empregadores comunicam a Secretaria os perfis
que mais se adequam as vagas que desejam ofertar através do Sistema Nacional de Emprego (SINE). A
Secretaria gerencia um enorme banco de dados informatizado com informações e perfis de trabalhadores,
incluindo suas experiências, qualificações e pretensões.
Vale destacar, que o Estado de Goiás conta com instituições altamente qualificadas e estruturadas, que
podem se tornar parceiras e, assim como foram no passado, são potenciais futuros executores dos projetos
e programas de qualificação que serão elaborados pela Secretaria Cidadã e financiados com os recursos
solicitados, entre muitos estão os Institutos Tecnológicos do Estado e os Federais, a Universidade
Estadual de Goiás e os institutos que formam o conhecido ¿Sistema S¿.
Por essa razão, a Secretaria Cidadã não pretende investir em instalações e mobilizar pessoal para executar
capacitação, mas sim, realizar parcerias com as instituições já equipadas e qualificadas para executar os
projetos idealizados e sob a coordenação da Secretaria, mediante a aplicação dos recursos orçamentários
que estão sendo solicitados.
A Superintendência Executiva do Trabalho vem buscando articular o direcionamento de recursos para
possibilitar a execução de ações de qualificação profissional voltados para o público-alvo desta
Secretaria: segurados do seguro-desemprego, encaminhados para ofertas de emprego, beneficiários de
programas de transferência de renda, entre outros, em complemento aos programas já existentes no
Estado.
Nesse sentido, foram elaborados 2 pré-projetos sob a perspectiva de recursos para 2017, um para
profissionais da área de Tecnologia da Informação e outro para profissionais de serviços.  A
Superintendência vem propondo que o Governo do Estado de Goiás também possa ser um financiador
com recursos do tesouro estadual com pelo menos R$ 5 milhões para 2017.  Houve várias sugestões e
articulações, com o auxílio e apoio da titular da Secretaria Cidadã, para que os recursos já fossem
consignados no Orçamento do Estado para 2017 uma vez que não foram consignados recursos
orçamentários que tornassem possíveis ações voltadas à Qualificação Profissional no exercício de 2016.
É compreensível que recursos estaduais para qualificação profissional sejam aplicados, prioritariamente,
por órgãos públicos que atuam em educação, diante da obrigação constitucional imposta aos gestores
públicos de se aplicar no mínimo 25% na manutenção das ações ligadas ao ensino.  Ainda assim, pelo
menos uma pequena fatia de recursos para 2017 já possibilitaria também que esta Secretaria contribua
com ofertas de oportunidades de qualificação para trabalhadores e demais cidadãos atendidos nas ações
promovidas pelo órgão.
Em razão desse esforço empenhado e articulações realizadas, já há uma perspectiva de aplicação de pelo
menos R$ 3,5 milhões em ações de qualificação profissional, por esta Secretaria, através de consignação
de dotação orçamentária para o exercício de 2017.
Quanto às perspectivas no Governo Federal, há alguma esperança para que novos recursos sejam
repassados a Estados para ações de qualificação profissional, uma vez que na proposta orçamentária para
2017 encaminhada ao Poder Legislativo observou-se que houve a previsão de recursos para algumas
ações de qualificação profissional com recursos do FAT. Vale enfatizar que o FAT não vem financiando
ações de qualificação profissional desde 2013.
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OBSERVAÇÕES

Principais dificuldades encontradas na execução:

Desde 2013, a Secretaria não vem tendo condições de coordenar ações de qualificação profissional de
trabalhadores, uma vez que o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) deixou de repassar recursos
federais aos Estados, voltados para este fim.
Também em 2016, não houve perspectivas para recursos direcionados a Secretaria Cidadã para ações de
qualificação profissional, nem com recursos estaduais, nem com recursos federais.
Acima de tudo, esta Superintendência também gostaria que fosse promovido um grande debate sobre os
rumos da qualificação profissional para o Estado de Goiás, neste ano de 2016.
Em consequência da atual crise econômica que o país vem enfrentando, os índices relacionados ao
desemprego já se apresentam bastantes elevados.
Observa-se, historicamente, os impactos diretos em nações que enfrentaram crises dessa proporção. Em
razão de inúmeros fatores, há a expectativa de mudanças no comportamento das mais diversas classes da
sociedade: trabalhadores, empreendedores, agentes públicos e políticos, entre outros. Tais mudanças de
comportamento são diretamente influenciadas pelas suas perspectivas sobre os rumos da economia.
Dessa forma, o trabalhador pode decidir mudar suas decisões quanto a sua carreira, assim como o
empreendedor quanto aos seus investimentos e sua exposição aos riscos de mercado. Da mesma forma, as
políticas públicas são reavaliadas em todas as esferas de governo, em razão do que se espera dos agentes
públicos e políticos.
Sem dúvida, a qualificação profissional é um dos temas de maior interesse da sociedade nesse contexto,
uma vez que é considerada uma das principais forças a serem empregadas para se enfrentar um cenário
econômico adverso.
Nesse sentido, entende-se que seria muito importante, nesse momento, buscar conhecer, também, as
atuais expectativas das diversas classes da sociedade sobre os rumos da sua qualificação profissional.
Um debate dessa magnitude requer um grande esforço e aplicação de recursos para a organização de um
evento que possibilite a reunião de todos os envolvidos e interessados na discussão do tema, além da
sistematização das discussões, o que não foi possível de se realizar no exercício de 2016.
Como já mencionado, pelas dificuldades financeiras vivenciadas pela Administração Pública Estadual em
2016, naturalmente houve restrições para o levantamento de recursos para realização deste evento.  No
entanto, a Superintendência reforça a importância deste evento e entende que a Secretaria Cidadã é o
órgão ideal para estar liderando a discussão do tema.
Com a integração das ações de emprego, trabalho e renda e com a implantação do Sistema MTE Mais
Emprego, é possível fazer o encaminhamento do trabalhador a uma vaga nos diversos cursos dos
Programas de Qualificação Social e Profissional, desenvolvidos com recursos financeiros da União, como
o PRONATEC. Quando o trabalhador procura um Posto do SINE, os atendentes verificam no Sistema se
há um curso compatível com a formação do trabalhador e, quando pertinente, efetuam sua inscrição. O
Sistema permite também que o trabalhador faça sua inscrição para outro curso fora do seu campo de
atuação. Todavia, o programa PRONATEC  vem encontrando dificuldades de operacionalização, não
possibilitando esse encaminhamento.

PROGRAMA: 1049 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA REGIONALIZADO DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
A Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do
Trabalho, por meio do Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes - GECRIA, é responsável
por formular, instituir, coordenar e manter o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo,
respeitadas as diretrizes fixadas pela União, bem como criar, desenvolver e manter programas para a
execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação.
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O Programa de Gestão do Sistema Regionalizado de Atendimento Socioeducativo visa implementar uma
política pública especificamente destinada a adolescentes autores de ato infracional e suas respectivas
famílias, promovendo a articulação entre os órgãos governamentais e não governamentais, em
consonância aos princípios norteadores da política de atendimento socioeducativo normatizados na
Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Federal nº 12.594/2012
(SINASE).

É pela execução do Programa que a Secretaria Cidadã atende as exigências legais, assegurando a
integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais com vistas à construção
de um novo projeto de vida.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

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

AÇÃO: 2241 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS OPERADORES E AGENTES
EXECUTORES DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, está em execução o curso de Formação Continuada dos Profissionais do Sistema
Socioeducativo do Estado de Goiás. O curso é realizado em parceria com a Universidade Federal de
Goiás (UFG), com recursos do Ministério da Justiça e Cidadania (MJC).

O curso ministrado em Goiás é um dos primeiros no país a seguir os parâmetros da Escola Nacional de
Socioeducação (ENS), criada para proporcionar a formação continuada aos diferentes profissionais que
atuam direta ou indiretamente no Sistema de Atendimento Socioeducativo.

No primeiro semestre do corrente ano, 68 servidores das Unidades Socioeducativas de Anápolis e
Formosa foram certificados no curso denominado "Núcleo Básico de Socioeducação", com carga horária
de 160 horas. No segundo semestre, foram certificados 53 servidores das Unidades Socioeducativas de
Goiânia.

Destaca-se ainda, no mês de maio, a capacitação de 30 servidores do Sistema Socioeducativo no curso
EAD em Fortalecimento da Gestão, sob a Coordenação da Escola Nacional de Socioeducação, sendo os
certificados emitidos pela Universidade de Brasília.

Os cursos de formação destinados aos servidores do sistema socioeducativo também ocorrem de maneira
intersetorial por meio dos diversos órgãos governamentais e não governamentais. Neste sentido,
destacam-se os cursos promovidos/ministrados no âmbito do GECRIA, na saúde, na educação e na
segurança pública, perfazendo um total de 134 servidores capacitados em 2016.

Ademais, por meio do Núcleo de Gestão da Escola Nacional de Socioeducação, vinculado ao Grupo
Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes - GECRIA, foram iniciadas as inscrições do processo
seletivo para o curso de Especialização em Políticas Públicas e Socioeducação, na modalidade à distância,
a ser realizado pelo Centro de Estudos Avançados de Governo e Administração Pública (CEAG) da
Universidade de Brasília - UnB no ano de 2017.

O curso de especialização é desenvolvido no âmbito do projeto 'Base de Apoio à Implantação da Escola
Nacional de Socioeducação' em parceria com a Secretaria Nacional da Promoção dos Direitos da Criança
e do Adolescente - SNPDCA, e é destinado a toda a comunidade socioeducativa.
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RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

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

AÇÃO: 2242 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DOS
CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão em execuções as construções de novos Centros Regionalizados de Atendimento Socioeducativo
localizados nos municípios de Anápolis, Caldas Novas, Goiânia, Itaberaí, Porangatu, Rio Verde e São
Luiz de Montes Belos.

Os Centros Regionalizados serão construídos em observância aos parâmetros arquitetônicos previstos no
Estatuto da Criança e do Adolescente, na Lei Federal nº 12.594/2012 e na Resolução 119/2006 -
CONANDA, contribuindo para a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais
e sociais.

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

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

AÇÃO: 2243 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
PRIVATIVOS E RESTRITIVOS DE LIBERDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

São mantidos contratos para a manutenção predial das Unidades Socioeducativas, Locação de veículos,
Fornecimento de Refeições, e Medicamentos. Estão em andamento procedimentos para aquisição de
mobiliários, e equipagem das Unidades.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

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

AÇÃO: 2244 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO PRIVATIVO E RESTRITIVO DE LIBERDADE

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação é executada em todas as dez Unidades Socioeducativas do Estado instaladas nos municípios de
Anápolis, Goiânia, Luziânia, Formosa, Itumbiara e Porangatu. Visa monitorar e avaliar o
desenvolvimento dos programas socioeducativos de internação e de semiliberdade, além do Plantão
Interinstitucional, prestando ainda assessoria técnica as equipes de trabalho.
Em 2016, para atender a Lei Federal nº 12.594/2012, foram realizadas ações de monitoramento e
avaliação em todos os municípios citados.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

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

AÇÃO: 2245 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

O referido assessoramento é realizado concomitante ao apoio técnico e monitoramento dos creas e
CREAS. Em Abril foram assessorados os municípios de Goianésia e Jaraguá; em Maio foi a vez de Santo
Antônio do Descoberto, Alexânia e Padre Bernardo; em Junho, foram Jataí, Quirinópolis e Rio Verde; em
Agosto, o
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município assessorado foi Rubiataba e por último, em Dezembro, o assessoramento ocorreu em Anápolis.
Concluímos assim um total de 10 municípios assessorados no ano de 2016.

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

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

AÇÃO: 2246 - SUPORTE OPERACIONAL ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação de "suporte operacional às delegacias de polícia" está em fase de elaboração de Termo de Mútua
Cooperação a ser assinado pela Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade
Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho e da Secretaria de Segurança Pública e Administração
Penitenciária.

PROGRAMA: 1053 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
A Gestão tem procurado assegurar através dos Monitoramentos, Apoio Técnico e Capacitações aos
municípios a aplicabilidade do disposto na Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS.
 Nesse sentido acompanha o programa que visa garantir a Proteção social tanto básica quanto a especial
em relação às famílias e indivíduos que se encontram em risco social ou em situação de vulnerabilidade
social.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2280 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Vigilância Socioassistencial
.Levantamento de dados da rede Socioassistencial em Goiânia e Região Metropolitana e
encaminhamentos para a Superintendência de Gestão do SUAS.
.Atualização dos dados para planejamento, monitoramento e avaliação.
.Notificação referente à inativação das Unidades de Acolhimento que não preencheram o Censo SUAS
2015 e encaminhamento para a Superintendência de Gestão do SUAS e Coordenação de Proteção Social
Especial.
.Informes sobre os municípios que fizeram adesão e os saldos em conta, para desenvolvimento de ações
de promoção ao mundo do trabalho, direcionadas aos usuários da Assistência Social.
.Orientação e apoio técnico presencial aos municípios: através do comparecimento do município na
Vigilância Socioassistencial e da mesma no município estabelece-se maior vinculo entre técnicos,
possibilitando o apoio, acompanhamento à prestação de informações.
.Orientação e apoio técnico via e-mail e via telefone aos municípios: através do contato via e-mail e via
telefone é possível prestar apoio técnico e repassar informações pertinentes a Vigilância
Socioassistencial, garantindo assim um melhor intercâmbio e continuidade na execução dos serviços
cofinanciados pelo governo federal.
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3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE
RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2281 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS DE DIREITOS
SOCIOASSISTENCIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não foram realizadas campanhas e nem outras ações no decorrer deste ano de 2016

3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2282 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS DIVERSOS ATORES DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

De fevereiro/16 a junho/16 foram ofertados cursos do CapacitaSUAS com turmas semanais, procurando
atingir todos os municípios no sentido de capacitar os trabalhadores da Assistência Social. Do total de
1980 trabalhadores, cerca de 80% da meta pactuada foi alcançada nas capacitações que foram oferecidas
em três cursos:
I-  Introdução ao Provimento dos Serviços e Benefícios Socioassistenciais do SUAS e Implementação de
Ações do Plano Brasil Sem Miséria
II- Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS
III- Atualização em Indicadores para diagnóstico e acompanhamento do SUAS e do BSM.

Profissionais do SUAS orientados sobre os serviços de proteção social básica e proteção social especial.
* Roda de conversa sobre convivência comunitária no serviço de convivência e fortalecimento de
vínculos.
* Capacitação sobre serviço de acolhimento para crianças e adolescentes.
* Oficina sobre os serviços de proteção social básica.
* Atendimento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes e Erradicação do trabalho
infantil.

Além disso, foi realizado assessoramento à rede do Sistema Descentralizado das Medidas
Socioeducativas em Meio Aberto, concomitante ao apoio técnico e monitoramento dos Creas e CREAS.
Em Abril foram assessorados os municípios de Goianésia e Jaraguá; em Maio foi a vez de Santo Antônio
do Descoberto e Padre Bernardo; em Junho, foram Jataí, Quirinópolis e Rio Verde; em Agosto, o
município assessorado foi Rubiataba e por último, em Dezembro, o assessoramento ocorreu em Anápolis.
Concluímos assim um total de 10 municípios assessorados no ano de 2016.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2283 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Instituição da Política Estadual da Assistência Social e implantação  do Sistema Único de Assistência
Social  - Lei Nº 19.017, DE 22 DE SETEMBRO DE 2015 em que se define entre outros pontos a questão
do cofinanciamento Estadual para as ações do SUAS.

3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2284 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E
CONTROLE SOCIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

REALIZAÇÕES

Apoio técnico e operacional da SGSUAS nas reuniões deliberativas e de trabalho junto as instâncias do
COEGEMAS, Comissão Intergestores Bipartite  CIB, Conselho Estadual de Assistência Social.

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
Dentre as ações que compõem este Programa, destacamos a Ação Cidadã, programa itinerante de
promoção da cidadania para a população em situação de vulnerabilidade e risco social, residente em
localidades distantes dos polos de prestação de serviços. O programa oferece dezenas de serviços
gratuitos, como o fornecimento de documentação civil básica: carteira de Identidade, CPF, Carteira de
Trabalho, Passaporte do Idoso, Passe Livre do Deficiente, cuidados pessoais, como corte de cabelo, além
de atividades de recreação e lazer para as crianças. Em 2016, foram mais de 260 mil atendimentos,
beneficiando mais de 98 mil pessoas, em 43 jornadas do Ação Cidadã. O programa ganhou
reconhecimento nacional, sendo agraciado com o Prêmio de Direitos Humanos, no quesito
'Documentação Civil Básica', concedido pela Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da
República, em sua 22ª edição. O Prêmio é a mais alta condecoração do Governo Brasileiro a pessoas e
entidades que se destacaram na defesa, promoção, enfrentamento e combate às violações dos Direitos
Humanos em nosso país.
Outra ação importante do Programa em questão é a 'Inclusão de Adolescentes Aprendizes no Mercado de
Trabalho', executada através do Programa Jovem-Cidadão, que em 2016 passou a atender todos os 246
municípios, beneficiando 100% das cidades do Estado de Goiás. Atualmente conta com 3.624 vagas para
adolescentes com idade entre 14 e 17 anos e seis meses, oriundos de famílias de baixa renda e/ou em
vulnerabilidade social. As vagas foram distribuídas de acordo com estudo do Instituto Mauro Borges
(IMB), que criou o Índice de Vulnerabilidade Juvenil (IVJ) para classificar a população jovem do Estado
por meio das variáveis de renda, emprego, educação, segurança e saúde. Com a reformulação, o programa
passou a priorizar vagas para jovens vítimas de violência doméstica, adolescentes do socioeducativo e os
de menor renda familiar, residentes nos municípios contemplados.

3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA
SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2292 - AÇÃO CIDADÃ

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas ações itinerantes em diversos municípios goianos - Ação Cidadã,  para o fornecimento
de documentação civil básica de forma gratuita, tais como: Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho,
CPF, Registro Civil de Nascimento e Casamento, Passaporte do Idoso, Programa Pai Presente, Passe
Livre do Deficiente corte de cabelo, recreação e lazer, orientação jurídica, atendimentos de saúde e
odontológico, palestras sócios educativas, curso do Sebrae, bem como atualizações cadastrais de
beneficiários de Programas de Transferência de Renda.
Por meio  do Projeto  Registro Civil de Nascimento pelo fim do sub-registro civil de nascimento foram
implantadas 07 (sete) Unidades Hospitalares Interligadas à Cartório de Registro Civil  da Capital e
Interior, que possibilitarão a emissão de Certidão de Nascimento, antes da alta hospitalar.
Porém, como a entrega dos equipamentos destas unidades foi feita recentemente, não houve atendimento
neste período.

O Programa Ação Cidadã visa beneficiar as populações em situação de vulnerabilidade e risco social,
residentes em locais distantes, possibilitando o acesso a serviços essenciais - assistência jurídica e
documentação civil básica,  além de atendimentos 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
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Registros Civil de Nascimento, corte de cabelo, 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. Nesse ano, foram realizados
43 (quarenta e três) jornadas da Ação Cidadã, com 262.806 (duzentos e sessenta e dois,oitocentos e seis)
atendimentos e 97.589 (noventa e sete mil, quinhentas e oitenta e novo) pessoas atendidas.
Por esse trabalho realizado, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria Cidadã, recebeu do Ministério da
Justiça /Secretaria dos Direitos Humanos o Troféu do Prêmio Nacional de Direitos Humanos, no quesito
"Documentação Civil Básica", realizado por meio do Programa Ação Cidadã.

3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2293 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

É rotina desta Coordenação assegurar suporte técnico-operacional, via e-mail e telefone, aos operadores
do  Bolsa  Família e cadastro único do Estado de Goiás sobre o uso do sistema do cadastro único e
sistema de gestão integrada do Programa Bolsa Família. A Coordenadora do Programa realizou Visita in
loco à gestão municipal do Cadastro Único e PBF de 60 municípios goianos Acreúna, Alto Horizonte,
Aparecida de Goiânia, Araguapaz, Avelinópolis, Britânia, Cachoeira Alta, Cachoeira de Goiás,
Campinaçu, Campinorte, Catalão, Cezarina, Crixás, Damolândia, Davinópolis, Estrela do Norte, Goiânia,
Goianira, Guarinos, Indiara, Ipameri, Itaberaí, Itaguari, Itapaci, Itapirapuã, Jandaia, Jesúpolis, Mara Rosa,
Montividiu do Norte, Morro Agudo, Mozarlândia, Mundo Novo, Mutunópolis, Niquelândia, Nova Crixás,
Nova Iguaçu, Ouro Verde, Ouvidor, Palmeiras de Goiás, Palminópolis, Paranaiguara,Petrolina de Goiás,
Pilar de Goiás, Porangatu, Rio Verde, Santa Cruz de Goiás, Santa Fé de Goiás, Santa Terezinha de Goiás,
Santo Antônio da Barra, São Francisco de Goiás, São Miguel do Passa Quatro, São Simão, Serranópolis,
Silvânia, Taquaral, Três Ranchos, Trombas,Uirapurú,  Uruaçu e Urutaí sendo que em 22 deles realizou
reuniões com famílias beneficiárias do Bolsa Família, incluindo o tema Cadastro Único para famílias do
Renda Cidadã, em 07 deles.
Foram ofertadas 8 turmas do Curso para entrevistadores para preenchimento do Cadastro Único,
perfazendo um total de 126 entrevistadores de 61 municípios goianos (Abadia de Goiás, Acreúna,
Alexânia, Alto Horizonte, Anicuns, Aparecida de Goiânia,Aparecida do Rio Doce, Aragarças, Aurilândia,
Barro Alto, Bom Jesus de Goiás, Buriti Alegre, Buritinópolis, Cachoeira Dourada, Caldas Novas,
Caldazinha, Campo Alegre de Goiás, Cezarina, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de
Goiás, Cumari, Damolândia, Davinópolis, Formosa, Goiânia, Goiás, Hidrolândia, Inhumas, Israelândia,
Itapaci, Itauçu, Jesúpolis, Joviânia, Jussara, Leopoldo de Bulhões, Mambaí, Mara Rosa, Moiporá,
Montividiu, Mozarlândia, Nova Iguaçu, Padre Bernardo, Palmelo, Panamá, Perolândia, Piracanjuba,
Piranhas, Pires do Rio, Planaltina de Goiás, Porangatu, Posse, Rubiataba, São Francisco de Goiás, São
Luis de Montes Belos, São Miguel do Passa Quatro, Senador Canedo, Teresina de Goiás, Três Ranchos,
Trindade e Uruana) para o preenchimento dos formulários do Cadastro Único, com carga horária de 24 ou
32 horas/aula, com vistas a atender àqueles municípios que tiveram entrevistadores substituídos ou
ampliação da demanda de acesso ao Cadastro Único, a exemplo de programas de habitação, programas do
INCRA destinados às famílias assentadas e acampadas, inserção das famílias beneficiárias do Programa
Renda Cidadã, dentre outras.
No mês de março, integramos uma ação para orientar as Coordenações municipais sobre o combate ao
AEDES, preparando-as para uma força tarefa junto às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
No mês de Julho foi ofertada uma turma do Curso de Gestores do Cadastro Único e Bolsa Família com
carga horária de 40 horas e 42 participantes dos seguintes municípios: Aparecida de Goiânia, Aragoiânia,
Buriti Alegre, Cachoeira Dourada, Caçu, Caiapônia, Caldazinha, Campo Alegre de Goiás, Campos
Verdes, Cocalzinho de Goiás, Damolândia, Hidrolândia, Itapaci, Itapaci, Jesúpolis, Joviânia, Jussara,
Leopoldo de
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Bulhões, Mambaí, Mara Rosa, Montividiu, Mozarlândia, Niquelândia, Panamá, Pires do Rio, Porangatu,
Posse, São Francisco de Goiás, São Luís de Montes Belos, Santa Rita do Araguaia e São Simão.
Ainda no primeiro semestre, de 30/03 a 01/04, esta Coordenação juntamente com as Coordenações
Estaduais do Bolsa Família na Saúde e na Educação, realizou o Encontro Estadual Intersetorial do
Cadastro Único e Bolsa Família com a participação de mais de 50% dos municípios goianos, com um
pouco mais de 300 participantes.Este evento contou com o apoio de técnicos da Secretaria Nacional de
Renda de Cidadania/ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ministério da Saúde e
Ministério da Educação.
Apoio e participação das Coordenações estadual e municipal do Cadastro Único e Bolsa Família ao
Programa Ação Cidadã, em especial, na oferta dos serviços de atualização cadastral, emissão de
documentação civil e oficinas de inclusão produtiva e de empoderamento, valorizando rodas de conversa
como espaço para ampliar as informações sobre o Cadastro Único e o Programa Bolsa Família para o
público alvo.
Realizamos em parceria com a Superintendência da Igualdade Racial e a Superintendência de Gestão do
SUAS o Seminário Políticas Públicas Para Comunidades Quilombolas, no qual o Cadastro Único foi
objeto de apresentação e debate. Inclusive sendo apresentado aos participantes o perfil das famílias
quilombolas identificadas no Cadastro Único.
No ano de 2016 a Gestão do Programa foi implementada com a aquisição de mesas de som, tendas,
cadeiras e mesas e dois furgões, tipo Van para 16 passageiros, fundamentais para os processos de
Capacitação promovidos por esta Coordenação.

OBSERVAÇÕES

PRINCIPAIS DIFICULDADES NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA:
1. Conseguir espaços acessíveis e sem custos para a realização dos cursos;
2. Equipe técnica reduzidíssima. A Coordenação do Cadastro Único carece de profissionais qualificados
para compor sua equipe técnica a fim de cumprir suas atribuições junto aos 246 municípios goianos.
Atualmente a Coordenação conta com apenas 2 técnico analista, que é a coordenadora e mais uma
servidora recém empossada e 4 administrativos.
3. Espaço reduzido para a equipe da Coordenação, não havendo ambiente tranquilo para a elaboração de
relatórios, documentos, Termos de Referência, receber gestores e entrevistadores, dentre outras
atividades.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS REALIZADOS (CONVENIOS)

A transferência de recursos acontece mensalmente por parte do governo federal. Os recursos quando
transferidos significam que o serviço já foi prestado pelo Estado na gestão descentralizada do programa e,
portanto, não será devolvido em caso de não utilizar. É aplicado conforme Plano de Ação e Aplicação
previamente submetido à apreciação e aprovação do Conselho Estadual de assistência Social.

3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2294 - INCLUSÃO DE ADOLESCENTES APRENDIZES NO MERCADO DE
TRABALHO - PROGRAMA JOVEM CIDADÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Ações realizadas:
- Ampliação do 1.000 vagas no Programa, de 2.624 para 3.624, para atendimento da região do entorno do
Distrito Federal, com o objetivo principal de inclusão de jovens no mercado de trabalho, que se
encontram numa faixa etária decisiva para a continuidade ou ruptura do ciclo da pobreza, numa
perspectiva concreta de transformação social.
- Enquanto ação de política pública para a juventude, o Programa Jovem Cidadão no Entorno do DF,
assim como nas demais regiões, atua de forma impactante nos principais problemas causadores da
vulnerabilidade e da exclusão social: a evasão escolar, a baixa renda, o desemprego e a violência.
- Ampliação do número de jovens na capital, de 234 para 586 aprendizes;
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- Reuniões e palestras, em conjunto com a Ação Cidadã, com jovens cidadãos ativos em diversos
municípios do Estado, realizadas nos meses de abril a agosto;
- Reunião e capacitação com os coordenadores da região do Entorno do DF nos meses de junho e
julho/16;
- Reunião com os jovens do Programa lotados nesta capital, com a Secretária e equipe técnica desta Pasta,
juntamente com os técnicos da Fundação Pró-Cerrado, no auditório Mauro Borges, Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, ocorrida no mês de julho/16;
- Ciclo de palestras sobre os 10 anos da Lei Maria da Penha para jovens cidadãos em conjunto com
alunos das escolas municipais da cidade de Morrinhos, realidades em agosto/16;
- Reunião com os coordenadores, Gerentes de Gestão de Pessoas e Superintendentes de Gestão,
Planejamento e Finanças dos órgãos do executivo estadual da capital, que lotam jovens aprendizes do
Programa, ocorrida no mês de setembro/16.

3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2295 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES CENTRALIZADAS DE PROTEÇÃO
SOCIAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Secretaria Cidadã forneceu toda a infraestrutura e suporte necessários à operacionalização das ações
centralizadas de proteção social.

PROGRAMA: 1055 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ

ÓRGÃO GESTOR: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
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, que em 2016 foi reestruturado e relançado pela Secretaria 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. Mais de 40 mil famílias, com investimento esperado em 2016 de mais de R$ 34 milhões.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2296 - AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOAS DE BAIXA RENDA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não foi desenvolvida nenhuma ação.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2297 - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

U.O.:

REALIZAÇÕES

É a ação que tem como objetivo a 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. Até dezembro, o Programa atendeu
mais de 40 mil famílias.
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2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2298 - AUXÍLIO NUTRICIONAL ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E UNIDADES DE
ATENDIMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Principais resultados obtidos:
.Proporcionou apoio nutricional à crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com vínculos
familiares rompidos ou fragilizados e com dependência em substâncias psicoativas, atendidas em
entidades do terceiro setor e unidades de atendimento sócioassistenciais, fornecendo renda mensal
correspondente a cada pessoa atendida para  aquisição do pão e leite;
.Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 47 entidades filantrópicas (meses janeiro,
fevereiro e março) nos municípios de Goiânia, Caldas Novas, Morrinhos, Aparecida de de Goiânia e
Itumbiara que recebem o Auxílio Nutricional Pão e Leite;
.Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 90 entidades filantrópicas (meses abril,
maio e junho) nos municípios de Goiânia, Caldas Novas, Morrinhos, Aparecida de Goiânia e Itumbiara,
Cristalina, Luziânia, Valparaíso, Águas Lindas, Alexânia, Abadiânia, Jussara, Novo Brasil, Fazenda
Nova. Campos Belos, Iaciara, Posse, Planaltina, Formosa, Ceres, Uruana, São Simão, Quirinópolis, Bom
Jesus, Joviânia, Cocalzinho, Corumbá, Pirenópolis, Ipameri, Senador Canedo, São Miguel do Passa
Quatro que recebem o Auxílio Nutricional Pão e Leite Auxílio Nutricional Pão e Leite;
.7 novas inclusões.
. Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 16 entidades filantrópicas (meses julho,
agosto, setembro) nos municípios de Goiânia, Ipameri, Rio Verde, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara
que recebem o Auxílio Nutricional Pão e Leite Auxílio Nutricional Pão e Leite;
.2 novas inclusões.
.Visitas sociais de monitoramento, orientação e fiscalização em 20 entidades filantrópicas (meses
outubro, novembro e dezembro) nos municípios de Goiânia, Posse, Monte Alegre, Orizona, Águas
Lindas, Padre Bernardo, Valparaíso, Silvânia, São Luiz de Montes Belos, Aragarças, Itapuranga, Bela
Vista, São Miguel de Passa Quatro, Anápolis, Inhumas, Novo Brasil, Goiás, Itapirapuã que recebem o
Auxílio Nutricional Pão e Leite Auxílio Nutricional Pão e Leite;
. 4 novas inclusões.

OBSERVAÇÕES

Principais dificuldades encontradas na sua execução:

¿ Defasagem no valor da per capita paga às entidades.
¿ Instabilidade no sistema de informática da Secretaria, prejudicando a elaboração de documentos
relacionados às visitas sociais.
¿ Bloqueio no acesso à páginas da internet, prejudicando o trabalho da equipe técnica, tendo em vista que
é fundamental o acesso aos sites das entidades atendidas, consulta às situações jurídicas das mesmas junto
à Receita Federal, consulta de rotas de viagens, entre outros.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2299 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA
E ESGOTO ÀS ENTIDADES E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Principais resultados obtidos:
.Forneceu auxílio financeiro mensal na forma de isenção do pagamento de energia elétrica , água tratada
e de utilização de esgoto, viabilizando melhores condições de funcionamento de entidades do terceiro
setor e hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde ¿ SUS, beneficiando crianças, adolescentes,
idosos, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, pessoas enfermas e com

38513/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE
RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO

dependência em substâncias psicoativas;
.Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 39 entidades filantrópicas (meses janeiro,
fevereiro e março) nos municípios de Goiânia, Caldas Novas, Morrinhos, Aparecida de Goiânia e
Itumbiara que recebem o auxílio financeiro mensal sob a forma de pagamento das contas pelo consumo
de água e energia elétrica;
.Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 68 entidades filantrópicas (meses abril,
maio e junho) nos municípios de Goiânia, Caldas Novas, Morrinhos, Aparecida de Goiânia e Itumbiara,
Cristalina, Luziânia, Valparaíso, Águas Lindas, Alexânia, Abadiânia, Jussara, Novo Brasil, Fazenda
Nova. Campos Belos, Iaciara, Posse, Planaltina, Formosa, Ceres, Uruana, Sãso Simão, Quirinópolis, Bom
Jesus, Joviânia, Cocalzinho, Corumbá, Pirenópolis, Ipameri, Senador Canedo, São Miguel do Passa
Quatro que recebem o auxílio financeiro mensal sob a forma de pagamento das contas pelo consumo de
água e energia elétrica;
.05 novas inclusões.
.Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 17 entidades filantrópicas (meses julho,
agosto, setembro) nos municípios de Goiânia, Ipameri, Rio Verde, Anápolis, Caldas Novas, Itumbiara
que recebem o auxílio financeiro mensal sob a forma de pagamento das contas pelo consumo de água e
energia elétrica;
.1 inclusão.
.Visitas sociais de monitoramento, orientação e fiscalização em 19 entidades filantrópicas (meses
outubro, novembro e dezembro) nos municípios de Goiânia, Posse, Monte Alegre, Arizona, Águas
Lindas, Padre Bernardo, Valparaíso, Silvânia, São Luiz de Montes Belos, Aragarças, Itapuranga, Bela
Vista, São Miguel de Passa Quatro, Anápolis, Inhumas, Novo Brasil, Goiás, Itapirapuã que recebem o
auxílio financeiro mensal sob a forma de pagamento das contas pelo consumo de água e energia elétrica;
.4 novas inclusões.

OBSERVAÇÕES

Principais dificuldades encontradas na sua execução:

¿ Atraso no pagamento das faturas de energia elétrica (CELG), gerando inúmeros cortes de fornecimento
de energia, prejudicando o bom atendimento às entidades afetadas.
¿ Negativação dos CNPJ¿s das entidades cadastradas junto a CELG, em decorrência das dívidas
acumuladas de responsabilidade desta Secretaria, tendo o nome registrado no SPC/SERASA.
¿ Morosidade no trâmite processual interno para pagamento das despesas com CELG, SANEAGO e
CHESP;
¿ Atraso no pagamento das faturas de energia elétrica (CHESP);
¿ Dificuldade para fiscalizar e evitar desperdício do consumo de água e energia no dia/dia das entidades,
o que geraria maior economia para o Estado.
¿ Instabilidade no sistema de informática da Secretaria, prejudicando a elaboração de documentos
relacionados às visitas sociais.
¿ Bloqueio no acesso à páginas da internet, prejudicando o trabalho da equipe técnica, tendo em vista que
é fundamental o acesso aos sites das entidades atendidas, consulta às situações jurídicas das mesmas junto
à Receita Federal, consulta de rotas de viagens, entre outros.

O valor físico dos hospitais beneficiados em dezembro foi estimado, visto ainda não haver sido fechado
aquele mês pela concessionária.

3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

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

AÇÃO: 2300 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SUPERVISORES E
MEMBROS DE CONSELHOS DE CIDADANIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

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

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2301 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO SUSTENTÁVEL PARA ORGANIZAÇÕES
SOCIAIS E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação realizada.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

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

AÇÃO: 2302 - INSERÇÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CRIANDO
OPORTUNIDADES E UNIDADES DE PRODUÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Nenhuma ação realizada.
Os valores financeiros existentes referem-se a pagamento de INSS de contratos executados em anos
anteriores.
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4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

INSTITUCIONAL

Humberto Tannus Junior

1. Gestor

2. Visão Institucional

À Agência Brasil Central compete: Executar a política de comunicação social do Governo Estadual e dos
serviços públicos de radiodifusão de sons e de sons e imagens das emissoras de propriedade do Estado,
bem como a administração dos serviços gráficos da Imprensa Oficial;

2.1 Objetivo Institucional

A Agência Brasil Central, denominada pela Lei nº 18.746, de 29 de dezembro de 2014 art. 3º inciso II
letra (d), é entidade autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com
autonomia administrativa, financeira e patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Estado da Casa Civil,
sendo sucessora da extinta Agência Goiana de Comunicação. O Decreto nº 8.578, de 24 de Fevereiro de
2016, aprovou o Regulamento da ABC.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Em 2016 a gestão se pautou em estruturar a Pasta, de acordo com a Reforma Administrativa estipulada
pelo Governo Estadual.
Mesmo com as dificuldades orçamentárias e financeiras para altos investimentos, as metas físicas das
ações finalísticas estão em andamento.
O projeto matriz da ABC continua sendo a fase final da digitalização da TBC, sendo que concomitante a
este, encontra-se o projeto de automação do Diário Oficial do Estado, nova grade de programação da TV
e revitalização da RBC, ambos finalísticos e fundamentais para a Pasta.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

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).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

2306 - Modernização e Manutenção da Imprensa Oficial do Estado de Goiás; 2305 - Modernização e
Atualização Técnica das Rádios AM/FM;
2303 - Atualização Técnica e Veiculação dos Programas da Televisão Brasil Central e Rádios AM/FM;
2304 - Cobertura de eventos jornalísticos e artísticos da Televisão Brasil Central e Rádios AM/FM; 3115
- Expansão do Sinal da TV Via Satélite e Via Terrestre, Edificações, Manutenção e sua Atualização
Técnica.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

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 em 2016 enfrentou dificuldades orçamentárias, financeiras, intervenção e morosidade
junto aos procedimentos 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 realiza a
verificação quinzenalmente 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.
Em função da extinção da Agência Goiana de Comunicação (Agecom) pela Reforma Administrativa do
Executivo Estadual em 2014, com a criação da sucessora Agência Brasil Central (ABC), os produtos
constantes do 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.

4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

AÇÃO: 2303 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E VEICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DA
TELEVISÃO BRASIL CENTRAL E RÁDIOS AM/FM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Novos Programas
Tá Logado?
Sinopse: Programa de estúdio que abordará os principais assuntos e agentes da internet: canais de
YouTube, dicas de vídeo, novos sites.
Vida e Estilo
Sinopse: Programa de estúdio voltado para a beleza de forma integral: moda, estética, vida fitness
(gastronomia) e beleza interior. Além de estúdio, o programa terá suporte de VT.
GO Design
Programa de estúdio voltado para o design em Goiás: moda, interiores, arte e beleza. Além do estúdio, o
programa terá matérias e quadros gravados.
Take 1
Sinopse: Programa de estúdio sobre cinema, com análises dos contextos regional, nacional e
internacional. Haverá dicas de filmes e coberturas.
Amor ao Esporte
Sinopse: Programa sobre o esporte amador, abrindo espaço a modalidades e esportistas que
tradicionalmente não recebem cobertura da mídia.
Conexão Ambiental
Sinopse: Programa que nasceu no Sistema Brasil Central de Rádio e que tem foco no meio ambiente. Na
TBC, o intuito é trabalhar com trechos de documentários, pesquisas detalhadas, trilha sonora especial e
uso de câmeras mais livre para se distanciar um pouco da imagem jornalística dos telejornais.
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4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

AÇÃO: 2304 - COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA
TELEVISÃO BRASIL CENTRAL E RÁDIOS AM/FM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Realizadas coberturas de fatos jornalísticos de interesse da comunidade e acompanhamento das atividades
do Governo do Estado, com o objetivo de alimentar os telejornais e demais programas locais da grade de
programação da emissora.
Essas ações são descritas abaixo:
Cobertura completa das atividades do Governador do Estado em Goiânia e no interior do Estado;
Cobertura de assuntos de interesse da população que afetam direta ou indiretamente a vida em
comunidade, tanto na capital como no interior;
Viagens para cobertura jornalística em Brasília e inaugurações de obras e comemorações nas cidades do
interior do Estado. A grande maioria acompanhando o Governador do Estado em suas atividades.
Outros eventos
Aruanã em Canto
Tocha Olímpica em Goiás
Entrega de casas
Fica 2016
Reunião de Governadores
Trindade  cidade da fé goiana

4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

AÇÃO: 3115 - EXPANSÃO DO SINAL DA TV, VIA SATÉLITE, VIA TERRESTRE,
EDIFICAÇÕES E SUA ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Houve a retomada das obras de infraestrutura para conclusão de todas as instalações que compõem a parte
de engenharia e assistência técnica das novas tecnologias.
O trabalho de digitalização da TBC foi iniciado em 2011 e demandou investimentos de aproximadamente
R$ 20 milhões, recursos obtidos por meio de financiamento junto ao Banco do Brasil. A primeira etapa
consistiu na reforma do prédio. As instalações elétricas e acústicas, além do sistema de refrigeração,
foram refeitos para que se adequassem às exigências de uma emissora HD. Com a digitalização, a TBC,
que em 2015 completou 40 anos de existência, passa a oferecer uma programação 100% em HD (Alta
Definição) para Goiânia e Região Metropolitana.

4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

AÇÃO: 2305 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM

U.O.:

REALIZAÇÕES

Premiações da RBC:
Reportagens produzidas pela equipe da Agência Brasil Central (ABC) foram premiadas pelo Sindicato
dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, de Capitalização, de Previdência Privada e de
Resseguros no Estado de Goiás (Sincor-GO). O Sistema Brasil Central de Rádio ficou com o 1º e 2º
lugares na categoria rádio e a TBC foi a 3ª melhor entre as TVs participantes. Ao todo, 55 trabalhos, de
quatro Estados, foram inscritos no 2º Prêmio Sincor Goiás de Jornalismo, que teve como tema Viver
(com) Seguro.
Os veículos de comunicação da Agência Brasil Central TBC, RBC FM e Rádio Brasil Central - passam
por um processo de modernização e revitalização. Neste contexto, os designers gráficos da ABC criaram
as novas logomarcas das emissoras. É a primeira vez, desde 2000, que o trabalho desenvolvido pelos
servidores da agência norteia a identidade visual da TV e do Sistema Brasil Central de Rádio.
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4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

AÇÃO: 2306 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Agência Brasil Central (ABC) está focada em modernizar as suas publicações. Após o processo de
digitalização do sinal da sua emissora de televisão a TV Brasil Central, a Agência estuda formas de
modernizar a produção do Diário Oficial do Estado. Impresso diariamente com a utilização de duas
máquinas, a publicação que reúne a divulgação institucional dos governos Estadual e Municipais, acaba
trabalhando com os assuntos com dois dias de defasagem.
A Agência tem se empenhado em conhecer novos formatos para conferir agilidade e acessibilidade aos
atos publicados no Diário Oficial. A intenção é promover a sua completa digitalização, permitindo assim
que o cidadão tenha acesso virtual ao conteúdo e passe a imprimi-lo quando houver necessidade de
apresentá-lo como documentação.
A digitalização vai mudar também a forma de receber as demandas de publicação, que passariam a ser
exclusivamente pelos meios digitais. O processo licitatório foi concluído, a empresa vencedora iniciou os
trabalhos para implantação do projeto.
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5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS - AGR

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

INSTITUCIONAL

Ridoval Darci Chiareloto

1. Gestor

2. Visão Institucional

EXERCER O PODER REGULATÓRIO, DE FORMA AUTÔNOMA, GARANTINDO O EQUILÍBRIO
ENTRE O PODER PÚBLICO, USUÁRIOS E OPERADORES DOS SERVIÇOS DELEGADOS, EM
PROL DA SOCIEDADE.

2.1 Objetivo Institucional

Lei nº 13.569, de 27 de dezembro de 1999 e modificações posteriores.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A AGR tem buscado oferecer e garantir o fornecimento de serviços de qualidade aos cidadãos. Para isto
entre outras atividades objetivou no período:
- Buscou a promoção da qualidade nos serviços ofertados ao cidadão via ações de ouvidoria. Além de
atender reclamações, denúncias, elogios ou sugestões, a AGR  passou, no período, e de forma regular,
oferecer aos usuários de serviços públicos e concessionárias, por meio da Ouvidoria, a oportunidade de
mediação. Trata-se de encontro entre as partes, intermediado pela Ouvidora, para solução de conflitos.
- Obteve a melhoria do desempenho econômico-financeiro das empresas concessionárias.
- Regulou, controlou e fiscalizou a conservação de bens públicos concedidos.
- Permanentemente e regularmente seu servidores  participaram de  cursos de capacitação via Escola de
Governo ou em participação em eventos, inclusive em outras localidade. diversos.
- Complementou a modernização de sua sede principal via reforma geral e melhorou a infraestrutura e
equipamentos, com enfoque em tecnologia de informação (equipamentos, softwares, recursos humanos).
- Deu continuidade ao cumprimento de contratos visando a melhoria e qualidade de serviços de energia
elétrica e saneamento básico.
- Ampliou em termos quantitativos o número de fiscalização de veículos de transporte intermunicipal
visando a melhoria da qualidade dos serviços, visando a melhoria do serviço prestado.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Indicadores específicos para cada área de atuação.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS - AGR

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2104 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram recebidas denúncias, críticas e sugestões via sistema de |Ouvidoria.
Foram realizados eventos de mediação entre empresas e usuários de serviços públicos.
Foram atendidas manifestações e consultas da Ouvidoria Geral do Estado de Goiás.
Participação no evento Goiás junto a Você.
Foram realizadas pesquisas de satisfação dos usuários de serviços públicos em eventos específicos.

OBSERVAÇÕES

Indicadores são mantidos pelo Sistema E-Ouvidoria.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

A Ç Ã O :  2 1 0 5  -  R E G U L A Ç Ã O ,  C O N T R O L E  E  F I S C A L I Z A Ç Ã O  D O S  B E N S
DESESTATIZADOS,  PARCERIAS E INVESTIMENTOS (OS,  OSCIP E PPP)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi realizada s fiscalização da estrutura física de bens imóveis:
Terminais de transporte rodoviário
Hospitais públicos (geridos por organizações sociais)
Ginásios de esportes (Goiânia Arena)
Centro de Convenções de Goiânia
Fiscalização de indicadores de qualidade e desempenho em instituições sobre administração de
organizações sociais.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2106 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi realizada a fiscalização econômico-financeira das concessões/autorizações e permissões de serviços
públicos do Estado de Goiás (índices).
(Demonstrativos contábeis)
Foram elaborados pareceres e relatórios de fiscalização.
Foram respondidas consultas de órgãos externos.

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2110 - CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Servidores capacitados nas atribuições da Agência: regulação, controle e fiscalização
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5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS
PÚBLICOS - AGR

de serviços públicos.
Servidores atualizados a partir da participação em seminários, congressos, workshop e outros tipos de
eventos internos e externos.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2111 - PROMOÇÃO DA SAÚDE DO SERVIDOR DA ÁREA DE CONTROLE,
REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadas cursos e palestras.
Foi realizado permanentemente o controle de indicadores de saúde (pressão arterial, etc) dos servidores.
Foi realizada Campanha de vacinação.
Ambiente de trabalho controlado (iluminação, ventilação e ergometria)
Foram realizados eventos de valorização humana para grupo de servidores e colaboradores.
Foram realizadas campanhas internas de doação de órgãos e tecidos (setembro), de prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis (outubro),  antitabagismo (novembro) e de prevenção de câncer de próstata.
(novembro)
Foram realizados eventos e reuniões da Comissão de Prevenção de Acidente do Trabalho realizados.

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2120 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Infraestrutura tecnológica modernizada.
Servidores adquiridos.
Novos softwares criados.
Backups regularmente realizados.
Firewall adquirido.
Suporte permanente aos usuários de informática internos.
Conversores óticos adquiridos.
PABX instalado.
Sistema atualizados.

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA
MINERAL

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2202 - FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO
ESTADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foi fiscalizada e/ou monitorada a situação dos direitos minerários objeto de contratos de empresas de
mineração e a Metais de Goiás S.A
Foi monitorado o pagamento de royalties ao  Fundo de Fomento á Mineração.

OBSERVAÇÕES

Não foram realizadas fiscalizações in loco, apenas em sistema informatizados (Departamento Nacional da
Produção Mineral, tribunal de Justiça do Estado de Goiás) e
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em relatórios anuais de lavra apresentados ao órgão gestor da mineração.

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2237 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Empresas de distribuição de energia elétrica fiscalizadas (CELG e CHESP).
Verificação do cumprimento de normas/regulamentos emitidos pela Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL e estabelecidas em convênio com a AGR.
Realização de reuniões técnicas com a ANEEL.
Fiscalização do cumprimento de termos de compromisso.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2238 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram fiscalizadas no âmbito do Estado de Goiás pequenas centrais hidrelétricas, usinas hidrelétricas e
usinas termelétricas.
Foram realizadas reuniões técnicas com a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
Foram fiscalizados o cumprimento de termos de compromisso firmados.

OBSERVAÇÕES

Indicadores são mantidos na gerência específica.

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2240 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
SANEAMENTO BÁSICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizados no período conforme planejamento da área técnica:
Fiscalização de sistemas de abastecimento de água e esgoto operados pela Saneago e empresas privadas.
Foi realizado o acompanhamento e orientação na elaboração e execução de Planos de Saneamento Básico
municipais.
Foram realizados estudos econômicos financeiros em relação a tarifas de serviço.
Participações em audiências públicas sobre saneamento básico
Participação em câmaras técnicas da Associação Brasileira de Regulação - ABAR

OBSERVAÇÕES

Indicadores são mantidos pela gerência específica.

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL
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5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E
FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

AÇÃO: 2323 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Fiscalização permanente e em eventos especiais (feriados, fim de ano, mês de férias, etc.).
Transporte clandestino fiscalizado.
Transporte regular fiscalizado.
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5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

INSTITUCIONAL

Francisco Taveira Neto

1. Gestor

2. Visão Institucional

Prestar assistência médica, hospitalar, ambulatorial, odontológica, psicológica, fisioterápica,
fonoaudiológica e nutricional aos servidores públicos Estaduais e outros usuários permitidos por lei, bem
como a seus respectivos dependentes.

2.1 Objetivo Institucional

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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Buscando permanentemente a superação das expectativas dos Usuários e melhoria continua no
atendimento e objetivando um bom relacionamento com os prestadores, foram implantados várias ações:

Construção do Posto de Turvânia, e reforma dos Postos de Morrinhos e Rio Verde;

Continuidade da construção do Hospital do Servidor Público, em terreno de 21.455,69 m², localizado na
Avenida Bela Vista, no Parque Acalanto, região sul de Goiânia. A área construída total terá mais de
24.000 m². A unidade terá 8 blocos, sendo que 1 deles terá 3 pavimentos, além de estacionamento no
subsolo. Cerca de 80% da obra estão concluídos e pagos e a previsão de entrega é para o 1º semestre de
2017.

Inaugurado Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial, que oferece consultas para especialidades em
que há déficit de profissionais no mercado. Contratados 37 (trinta e sete) profissionais médicos para
prestarem serviços nas especialidades de alergia e imunologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia e
obstetrícia, pediatria, reumatologia e atendimento de pré-natal.

Um Hospital estabelecido em Rio Verde e outro em Goiânia aderiram ao 2º Programa de Otimização do
Atendimento aos Usuários do IPASGO - POA

Cinco Hospitais de Goiânia aderiram ao Serviço Especial de Atendimento em Obstetrícia.

Dois Hospitais em Goiânia e duas Clinicas, sendo uma clinica em Trindade, firmaram contrato de
prestação de Serviços em Pronto Socorro aos Usuários do Ipasgo.

Reestruturação das Regionais, visando adequar nossa estrutura no interior face ao aumento do número de
usuários. Expansão do sistema de agendamento de consultas para todo o Estado. Realizações de
convênios com 12 (doze) prefeituras, e participação no Programa Governo Junto de Você.

Reestruturação das unidades de atendimento do Ipasgo no interior, cinco cidades que sediavam postos,
passaram a ser regionais. A regional Goiânia foi incorporada à regional metropolitana, ficando assim, 17
regionais do Ipasgo espalhadas em todo estado.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Aumento do recurso de memória dos servidores do parque tecnológico, elevando a performance dos
mesmos, proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente aos clientes do instituto. Automação dos
testes funcionais dos web services, com as funcionalidades de emissão de consultas, cadastro e emissão
de exames.

Reformulação dos indicadores como ferramenta de gestão para tomada de decisão.

Implantação do Sistema de Avaliação de Rede Credenciada, via SMS e E-mail .

Novo Portal de sistemas (prestador, cliente, convênio e colaborador).

Disponibilização da funcionalidade de atualização dos dados cadastrais online para os clientes e
prestadores.

Implantação do envio de notificações via PUSH no IPASGO Fácil.

Integração de sistemas SIGVIDAS com SGF - Esta funcionalidade tem a função de evitar a geração de
cobrança indevida

O IPASGO é um órgão do Estado certificado pela NBR ISO 9001 desde 2002 e acredita que esta é uma
importante ferramenta de gestão. Assim, o Sistema de Gestão da Qualidade do Ipasgo está desde então,
devidamente implementado e mantido conforme requisitos da norma, com procedimentos, instruções de
trabalho, formulários e fluxos de processo devidamente normatizados e controlados. Paralelamente, além
da utilização dos instrumentos legais como PPA/LOA, também utiliza-se o Planejamento Estratégico
como direcionador das ações a serem desenvolvidas desdobrando em Planos de Melhoria que são
acompanhados e desenvolvidos sistematicamente em intervalos programados. Os indicadores de
desempenho relacionados ao Planejamento Estratégico foram reavaliados e readequados e estão em fase
de análise da sua efetiva aplicação na base de dados utilizando-se o BI. Contudo, estudos foram
realizados para aquisição de um sistema de gestão corporativa capaz de proporcionar um
acompanhamento e monitoramento mais eficiente e eficaz dos resultados, de forma a atender à realidade
moderna e empreendedora a qual o Ipasgo se encontra.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Avaliação de Atendimento - Periodicidade - Mensal
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

- Percentual desistência consultas agendadas - Periodicidade - Mensal
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

- Médicos credenciados por 1000 usuários (PPA) - Periodicidade - Anual
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

- Leitos disponibilizados por 1000 usuários por ano (PPA) - Periodicidade - Anual
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

- Comprometimento despesa em relação a receita - Periodicidade - Mensal
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

- Consultas por usuário do IPASGO (PPA) -  Periodicidade - Anual
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

- Tempo resposta para reclamações do cliente - Periodicidade - Mensal
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

- Índice de inadimplência IPASGO Saúde -  Periodicidade - Mensal
Fase de análise de dados e efetiva aplicação.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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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
Com a ampliação do sistema de agendamento para o interior do Estado em 2015, atualmente 1600 ( um
mil e seiscentos) médicos credenciados já compartilham suas agendas com o Instituto.

Continuidade do POA 2.0 - O Programa de Otimização do Atendimento é um programa de valorização
dos hospitais credenciados que buscam melhorar o atendimento ao usuário.

Intensificação da atuação no interior do estado, com a celebração de mais 22  convênios com prefeituras e
câmaras municipais, dando aos servidores públicos municipais a opção de adesão ao Ipasgo Saúde. Ao
todo 128    prefeituras e 76 câmaras de vereadores já firmaram convênio com o Ipasgo.

Continuidade dos programas de ação preventiva. No primeiro semestre de 2016  cerca de 200 pessoas
passaram pelas oficinas dos programas "Ipasgo no Apoio à Mãe e Bebê", "Ipasgo Contra o Tabaco" e
"Ipasgo na Prevenção à Obesidade".

Continuidade do programa de custeio integral do tratamento do câncer, com a isenção da coparticipação
para a radioterapia, iniciado em 2015, e do programa de redução de 50% na coparticipação para exames
de diagnóstico por imagem.

Prestadores:

Foram contratados 37 (trinta e sete) profissionais médicos para prestarem serviços no Serviço de
Atendimento Médico Ambulatorial do IPASGO.

Credenciados Hospital de Urologia, Atto Excelência em Saúde, estabelecido em Goiânia e Hospital
Universitário Evangélico de Goianésia , estabelecido em Goianésia. Oncolive , estabelecido em Rio
Verde.

O Hospital do Coração (Goiânia), Diagnose Serviço Médico de Ultra Sonografia LTDA (Goiânia),
Hospital Santa Helena (Goiânia) e Clínica Médica (Trindade) firmaram, por meio de termo aditivo ao
contrato de prestação de serviços, o atendimento em pronto socorro aos usuários do Sistema IPASGO
Saúde.

O Hospital Fêmina, Hospital Buriti, Hospital da Mulher, Hospital e Maternidade Vila Nova e Hospital
Coração de Jesus, aderiram ao Serviço Especial de Atendimento em Obstetrícia - SEAO.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Coordenação de Arquitetura e  Engenharia do Ipasgo realizou os  seguintes serviços:
Construção do Posto de Turvânia. Reforma dos Postos de Rio Verde, Morrinhos e Piracanjuba.

Foram feitos serviços de manutenção na Sede Administrativa, Prédio do Ambulatório no Setor
Universitário e Posto de Atendimento de Anápolis. Adaptação das guaritas do estacionamento do prédio
Sede do Ipasgo, 50% executado.

Coordena a construção do Hospital do Servidor do Ipasgo, que encontra-se com  80% da obra concluída,
com previsão de entrega para o 1º semestre de 2017.
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5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2308 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E
CONTROLE DA SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

A CORES- Coordenação de Responsabilidade Social, criou campanhas como: "Oléo velho, vida nova!"
que visa a reciclagem, diminuindo a contaminação do meio ambiente, do desperdício, além de promover
ação social. Campanha "Uso racional e redução do consumo de papel",  visando a preservação do meio
ambiente e  "Lixo Eletrônico" , visando o recolhimento de eletrônicos não utilizados mais.

SESMT - Promoveu Curso da Brigada de Incêndio do Ipasgo - para a capacitação dos colaboradores do
Ipasgo para se tornarem brigadistas, realiza aferição de pressão aos colaboradores do Ipasgo que
necessitarem desse atendimentos.

Vistoria e inspeção de segurança nos postos dos interiores de 8 a 11 de agosto nas cidades: Caldas Novas,
Morrinhos, Uruana, Ceres, Rio Verde e Ipameri.

Campanha homeopática para os servidores do Instituto.

Confecção, desenvolvimento é suporte na atualização do Laudo Técnico de Condições Ambientais do
Trabalho ( LTCAT) em parceria com a Gerência de Saúde e Prevenção ( SEGPLAN).

Planejamento e organização da SIPAT no mês de Setembro.
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Campanha de gotinhas contra a Dengue: Os colaboradores e usuários do Ipasgo  tomaram uma gotinha
desenvolvido pelo Hospital de Medicina Alternativa que anemiza os sintomas da Dengue. Essas gotinhas
são distribuídas de 03 em 03 meses.

GEPREV - Continuidade de Projetos voltados para a medicina preventiva, implantados e desenvolvidos
na Central de Saúde Preventiva: Ipasgo Sem Tabaco, Ipasgo na Prevenção à Obesidade e Ipasgo no
Apoio à Mãe e Bebê, com atendimento à colaboradores e usuários;

Clinica Móvel da Mulher Ipasgo - Unidade especializada na prevenção dos cânceres que mais atingem as
mulheres: colo de útero, mama e ovários. Montada em uma carreta, a Clínica visita as cidades do interior
levando aos municípios uma estrutura com consultório médico, sala para a coleta de material para
exames, um mamógrafo e um ultrassom, além de uma equipe especializada na atenção à mulher.
Foram visitadas este ano as seguintes cidades:
Quirinópolis, Cachoeira Alta, São Simão, Jataí, Rio Verde, Taberaí, Jaraguá, Goiânia, Catalão, Cristalina,
Luziânia, Alvorada do Norte, Posse, Ceres, Iporá, Firminópolis, Paraúna, Caldas Novas, Goiânesia, Mara
Rosa, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Aruanã, e Minaçu, Cristianopolis, Trindade, Crixas,
Itapuranga, Piranhas, Nova Roma, Morrinhos, Itapirapuã, Britânia. Totalizando 10.163 (dez mil cento
sessenta e três) procedimentos.

Participação do Governo Junto de Você em Aparecida de Goiânia e Trindade, realizando palestra de
prevenção e aplicação de flúor, totalizando 1241 atendimentos.

A Prevenção Oral na rede credenciada atendeu 17.619 usuários.

Realizadas duas campanhas de doação de sangue para o Hemocentro de Goiás.

Realização da 1ª campanha de doação de medula óssea com os colaboradores do Ipasgo. 122 pessoas
fizeram o cadastro e agora constam do REDOME -  Registro Nacional de Doadores Voluntários de
Medula Óssea e se forem compatíveis com um portador de leucemia, serão chamados para fazer a doação.
A campanha foi em lembrança ao Setembro Verde, mês dedicado à doação de órgãos.

Realização de palestra sobre prevenção ao suicídio, no Setembro Amarelo. A palestra foi realizada em
parceria com a Clínica Atto.

Realizados 10 Treinamentos de Ambientação onde 103 novos colaboradores foram ambientados; 32
Avaliações de Perfil para lotação e/ou relotação de colaborador; 34 Avaliações de Competência de Novo
Colaborador.

Realização de 43 Avaliações de Eficácia de capacitações internas e externas, das quais os servidores
participaram; 10 reuniões para apresentação e discussão de dados levantados na Pesquisa de Clima
Organizacional.
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5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2309 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aumento do recurso de memória dos servidores do parque tecnológico, elevando a performance dos
mesmos, trazendo maior agilidade na resposta dos sistemas corporativos e como consequência um
atendimento mais ágil e eficiente aos clientes do instituto.

Aumento da capacidade de armazenamento de dados em storage, garantindo maior flexibilidade e
confiabilidade no armazenamento dos dados do instituto.

Implantação de mais um cluster com dois novos servidores no parque tecnológico do instituto, trazendo
alta disponibilidade e balanceamento de carga entre os servidores.

Atualização dos servidores controladores de domínio para um novo sistema operacional, Windows Server
2012 R2, com novos recursos e melhorias nas áreas de virtualização, gerenciamento, armazenamento,
rede, infraestrutura de área de trabalho virtual, acesso e proteção das informações, Web e plataforma de
aplicativos.

Troca e adição de mais um banco de baterias para a infraestrutura da rede de energia estabilizada dos
servidores e Switch's do IPASGO, proporcionando maior autonomia de energia em casos de queda de
energia da concessionaria.
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Instalação de um quadro de paralelismo no circuito de no-break dos servidores, possibilitando a
manutenção nos bancos de baterias, sem que haja a necessidade de desligar os mesmos.
Automação dos testes funcionais do software SigVidas, com as funcionalidades de inclusão de
titular/dependente, exclusão de titular/dependente, desistência da exclusão, transferência de dependentes.

Automação dos testes funcionais do software SAAT, com as funcionalidades de emissão de guias
(consulta, exame, gta e internação), cadastro de solicitações de exames e materiais/medicamentos,
cadastro de desconto de procedimentos de usuários do PAS.

Automação dos testes funcionais dos web services, com as funcionalidades de emissão de consultas,
cadastro e emissão de exames.

Reformulação dos indicadores como ferramenta de gestão para tomada de decisão.

SIPV - Sistema Planejamento de Viagens, para terceirizados e efetivos - Finalizado e Implantado
SIAS - Implantação do Sistema de Avaliação de Rede Credenciada, via SMS e E-mail - Finalizado e
Implantado
SGF - Envio de SMS para notificação de débitos - Finalizado e Implantado
SIGC - Cadastro de Endereços e Responsáveis de Seções - Finalizado e Implantado
GSI - Mudança do sistema de solicitações da manutenção de sistemas para ferramenta OTRS - Finalizado
e Implantado
DPCW - Relatórios de divergência entre DPC e arquivo do TCM - Finalizado e Implantado
Portal - Novo Portal de sistemas (prestador, cliente, convênio e colaborador) - Finalizado e Implantado
SIAG - Sistema de agendamentos do IPASGO - Finalizado
SILIM - Sistema Ipasgo Livro Médico - Finalizado e Implantado
SIGVIDAS - Atualização de dados cadastrais online para os clientes - Finalizado e Implantado
PRESTADORES - Atualização de dados cadastrais online para os prestadores - Finalizado e Implantado

Implantação de Processo de Gerenciamento de Vulnerabilidades de Tecnologia da Informação: o uso da
metodologia automatizada garante o alcance de resultados mais rápidos e consistentes nos esforços do
Instituto para melhorar a segurança de seus sistemas de informação.

Revisão da Política de Segurança da Informação do IPASGO: O ganho do Instituto na aplicação de
políticas de segurança da informação resulta na confiança do cliente na aquisição do serviço. O Ipasgo
adquire uma segurança aprimorada devido às práticas de segurança aplicadas. O planejamento e
gerenciamento das informações ficam mais transparentes, as parcerias são mais seguras e as auditorias de
segurança são mais precisas.

Atualização da licença de uso do software Antispam

Benefícios alcançados:
Segurança, controle e auditoria de e-mails;
Conformidade com as principais normas de segurança do mercado;
Auditoria na entrada ou saída de e-mails;
Maior eficiência no combate a SPAM, vírus, trojans, malwares e outras ameaças virtuais;
Gestão simplificada;

Implantação de acesse seguro para os Sistemas Web
Benefícios:
Os certificados digitais comprovam que determinado sítio é seguro e que suas informações estão
protegidas.
Os certificados digitais do tipo SSL para armazenamento nos servidores do IPASGO
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garantem aos seus clientes e prestadores que as transações efetuadas on-line, são seguras e que as
informações contidas em suas bases de dados estão protegidas de furtos e fraudes.
Atender aos requisitos da Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação LAI.
Atender expectativas dos usuários quanto a segurança das informações (vide RDS número 2013-00524).

Implementação de alta disponibilidade de serviços utilizando os data centers do Ipasgo e da Segplan: O
objetivo alcançado com este projeto em parceria com a SCTI/SEGPLAN é garantir um elevado grau de
disponibilidade para os serviços do Ipasgo publicados na internet para seus clientes e prestadores através
de implementação de Alta Disponibilidade com uso dos data centers do Ipasgo e da Segplan.

Formatação de todas as máquinas para Windows10.
Região Metropolitana e Anexos.
(Parque Amazônia, Anápolis, Santo Antônio, Setor Universitário, Anexo, Araguaia, Nova Clínica e
SEDE IPASGO)

Criação de Rede Lógica nos seguintes lugares:
Anexo Araguaia - Piso Superior, Anexo Araguaia - Piso Inferior, Anexo Parque Amazônia - Piso
Superior, Anexo Parque Amazônia - Piso Inferior, Anexo Setor Universitário. Postos de Atendimento
Acreúna, Postos de Atendimento Urutaí , Postos de Atendimento Santa Helena, Postos de Atendimento
Porangatu, Postos de Atendimento Niquelândia, Postos de Atendimento Piranhas.

Instalação do PABX (Centrais de Telefonia), equipamento que viabiliza e economiza o consumo de
ligações nos Seguintes Lugares:
Anápolis, Catalão, Goiandira, Itumbiara, Jataí, Iporá, Porangatu, Formosa, Luziânia, Itapuranga e Goias
Velho.

Implantação: sistema de Planejamento de Viagens (SIPV); módulo de Regularização Financeira (SGF);
Extrato Financeiro; OTRS para solicitações de sistemas;  envio de notificações via PUSH no IPASGO
Fácil.

Processamento de toda a base de receitas para o BI;

Criação de Blog para a GERP;

Integração de sistemas SIGVIDAS com SGF - Esta funcionalidade tem a função de evitar a geração de
cobrança indevida, e com isso diminui o processos de devolução;

Aumento da capacidade de armazenamento de dados em storage, garantindo maior flexibilidade e
confiabilidade no armazenamento dos dados do Instituto;

Implantação de mais um cluster com dois novos servidores no parque tecnológico do Instituto, trazendo
alta disponibilidade e balanceamento de carga entre os servidores;

 Atualização dos servidores controladores de domínio para um novo sistema operacional, Windows
Server 2012 R2, com novos recursos e melhorias nas áreas de virtualização, gerenciamento,
armazenamento, rede, infraestrutura de área de trabalho virtual, acesso e proteção das informações, Web e
plataforma de aplicativos;

Aumento do recurso de memória dos servidores do parque tecnológico, elevando a performance dos
mesmos, trazendo maior agilidade na resposta dos sistemas corporativos e como consequência um
atendimento mais ágil e eficiente aos clientes do instituto;

Troca e adição de mais um banco de baterias para a infraestrutura da rede de energia estabilizada dos
servidores e switchs do IPASGO, proporcionando um tempo maior de autonomia de energia em casos de
queda de energia da concessionaria;

Instalação de um quadro de paralelismo no circuito de no-break dos servidores, possibilitando a
manutenção nos bancos de baterias, sem que haja a necessidade de
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desligar os mesmos.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 3116 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL DO SERVIDOR E UNIDADES DE
ATENDIMENTO PRÓPRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Continuidade da construção do Hospital do Servidor Público, em terreno de 21.455,69 m², localizado na
Avenida Bela Vista, no Parque Acalanto, região sul de Goiânia. A área construída total terá mais de
24.000 m². A unidade terá 8 blocos, sendo que 1 deles terá 3 pavimentos, além de estacionamento no
subsolo. O HSP terá atendimento ambulatorial em diversas especialidades, centro cirúrgico equipado para
procedimentos de alta complexidade, central de diagnóstico laboratorial e de imagem, UTIs pediátrica,
neonatal e adulta e ainda, um auditório. Toda estrutura de apoio ao funcionamento de um grande hospital
geral também está no projeto, como lavanderia, central de nutrição e central de gases. Serão 211 leitos,
assim distribuídos:

Internação Apartamento - 40
Internação Enfermaria - 76
Unidades de Terapia Intensiva UTI´S - 30
Recuperação / Indução - 25
Quimioterapia - 18
Emergência/observação - 22

Cerca de 80% da obra está concluída a previsão de entrega é para o 1º semestre de 2017.

2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2310 - IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

Inaugurado Unidade de Atendimento Médico Ambulatorial, que oferece consultas para especialidades em
que há déficit de profissionais no mercado e, por isso, gerava transtornos ao usuário, como um grande
tempo de espera para receber essa atenção;

Para adultos há atendimento em neurologia, reumatologia, endocrinologia, mastologia, obstetrícia e
alergia, além de uma atenção especial à geriatria, que tem plantões
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diários;

O ambulatório oferece ainda 6 subespecialidades pediátricas que os usuários também enfrentavam grande
dificuldade no agendamento: cardiopediatria, endocrinopediatria, neuropediatria, gastropediatria,
pneumopediatria e nefropediatria;

A unidade conta ainda com 2 consultórios exclusivos para o atendimento de pré-natal, garantindo às
futuras mamães, tranquilidade para a gestação e o parto, que será feito em maternidades da rede
credenciada. Em 2 meses de funcionamento foram realizadas quase 3 mil consultas na unidade;

Foram contratados 37 (trinta e sete) profissionais médicos para prestarem serviços no Serviço de
Atendimento Médico Ambulatorial do IPASGO, de diversas especialidades, tais como: alergia e
imunologia, endocrinologia, geriatria, ginecologia e obstetrícia, pediatria, reumatologia, etc;

Credenciados Hospital de Urologia, Atto Excelência em Saúde, estabelecido em Goiânia e Hospital
Universitário Evangélico de Goianésia, estabelecido em Goianésia. Oncolive, estabelecido em Rio Verde;

O Hospital do Coração (Goiânia), Diagnose Serviço Médico de Ultra Sonografia LTDA (Goiânia),
Hospital Santa Helena (Goiânia) e Clínica Médica (Trindade) firmaram, por meio de termo aditivo ao
contrato de prestação de serviços, o atendimento em pronto socorro aos usuários do Sistema IPASGO
Saúde;

O Hospital Fêmina, Hospital Buriti, Hospital da Mulher, Hospital e Maternidade Vila Nova e Hospital
Coração de Jesus, aderiram ao Serviço Especial de Atendimento em Obstetrícia;

O Hospital Santa Terezinha Ltda, estabelecido em Rio Verde, Hospital Santa Helena em Goiânia
aderiram ao 2º Programa de Otimização do Atendimento aos Usuários do IPASGO - POA, o qual reajusta
em 30% as diárias e taxas;

Foram tratadas 586 (quinhentos e oitenta e seis) R.D.S.'s (reclamações, denúncias e/ou sugestões);

Foram atendidas 14.756 ( quatorze mil setecentos e cinquenta e seis) ligações, apenas externas;

OBSERVAÇÕES

Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 04 de janeiro de 2017, não foi
possível incluir as informações referentes aos produtos abaixo relacionados (novembro e dezembro),
devido à apuração dos dados só fecharem no final do mês de fevereiro de 2017.

30336: USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO/NUMERO
30612: USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO- RADIOACIDENTADO (CESIO 137)/NUMERO
30337: USUÁRIO DO IPASGO ATENDIDO PELO PROGRAMA DE APOIO SOCIAL -
PAS/NUMERO
30337: CONSULTA E PROCEDIMENTO AUTORIZADOS PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO
IPASGO/NUMERO
30339: INTERNAÇÃO AUTORIZADA PELA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO IPASGO/NUMERO
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5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS - IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

AÇÃO: 2311 - OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO IPASGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Reestruturação das Regionais visando adequar nossa estrutura no interior face ao aumento do número de
usuários e de um período de grande desenvolvimento regional no estado, e também, o desenvolvimento
nas vias de comunicação e nas tecnologias de informação. Cinco cidades que sediavam postos, passaram
a ser regionais: Morrinhos, Goianésia, Posse, São Luís de Montes Belos e Uruaçu. A regional Goiânia foi
incorporada à regional metropolitana, ficando assim, 17 regionais do Ipasgo espalhadas em todo estado.

Realizada modificações nas Escalas dos Médicos Auditores (alteração realizada para adequação do
atendimento dos médicos por especialidade, a fim de garantir melhor e mais rápido atendimento às
solicitações online), com programação desde o início de janeiro, com conclusão do Plano de Ação em
agosto de 2016.

Modificação da Estrutura dos Programas de Internação Domiciliar e Gerenciamento de Crônicos, com
normatização dos procedimentos e normas para inclusão e reanálise dos pacientes (na tentativa de busca
constante pela excelência dos Programas), com o fortalecimento da Equipe Multidisciplinar e com a
instituição de fluxos de análise e utilização de dados Indicadores coletados.

Expansão do sistema de agendamento de consultas para todo o estado de Goiás, com a finalidade de
descentralizar o sistema de agendamento e atingir a satisfação de nossos usuários em todo o estado.

Captação de usuários através da realização de convênios com as seguintes prefeituras: Bonópolis,
Cristianópolis, Davinópolis, Formoso, Guarinos, Itaberaí, Novo Brasil, Padre Bernardo, Portelândia,
Santa Tereza de Goiás e São Luis do Norte, Santa Rita do Novo Destino, Caiapônia, Itapuranga, Campos
Belos, Vila Boa e Marzagão.

Criação de uma estrutura de capacitação de todos os atendentes das unidades descentralizadas, inclusive
dos atendentes do programa "@tende+" da Segplan.

Atualização do Ipasgo Fácil,  aplicativo para tablets e celulares que leva à palma da mão do usuário,
vários serviços, como a marcação de consultas, o acesso às notícias do site do Instituto e ainda as
informações sobre a rede credenciada, como telefone, endereço e ainda o direcionamento para o Google
Maps. Com a atualização, o aplicativo passou a fazer notificações na tela do dispositivo a  cada vez que
uma nova notícia é publicada no site do Instituto. O Ipasgo Fácil também oferece um Botão de Urgência e
Emergência que pode ser utilizado para uma busca rápida, de serviços de
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pronto-socorro. Basta clicar no botão vermelho que aparecem na tela do dispositivo móvel os diversos
serviços de urgência e emergência mais próximos, assim como informações como endereço, telefone e
nos aparelhos que têm GPS, a rota de chegada. O aplicativo também permite desmarcar e confirmar as
consultas agendadas.

Elaboração do manual do colaborador da área de atendimento do IPASGO. Tal manual servirá como mais
uma ferramenta de auxílio operacional nas unidades de atendimento do Instituto.

Participação no Programa (Governo Junto de Você).Em todas as edições o IPASGO levou ao evento o
atendimento ao público dentro do Vapt Vupt,  com a disponibilidade de um guichê de atendimento aos
usuários do IPASGO.

Início do atendimento médico no posto de Ceres, dando continuidade ao processo iniciado em Jataí, de
oferecer atendimento ambulatorial próprio nas unidades do interior. As próximas cidades a receber esse
novo serviço serão  Morrinhos, Iporá, Caldas Novas, Nova Glória e Uruana, já no início do próximo ano.
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5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

INSTITUCIONAL

MARLENE ALVES DE CARVALHO VIEIRA

1. Gestor

2. Visão Institucional

2. Ser referência nacional em gestão de regime próprio de previdência
2.1. Promover a centralização da gestão previdenciária do Estado de Goiás, otimizando recursos,
garantindo a manutenção dos benefícios previdenciários e a dignidade de seus segurados e dependentes.

2.1 Objetivo Institucional

Leis Complementares nºs: 66/2009, 77/2010, 88/2011, 100/2012 e 102/2013.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O primeiro semestre de 2016 desenvolveu-se conforme o PPA, a LDO e a LOA, observando, entretanto,
as medidas de contenção de gastos previstas no Decreto nº 8.320 de 12 de fevereiro de 2015, com a
execução do Programa de Gestão e Planejamento Previdenciário ? 1058 o qual desenvolveu um conjunto
estruturado de ações gerenciais do Sistema Previdenciário de Goiás.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Em 2016 foram estabelecidos e consolidados instrumentos de controle de gastos conforme diretrizes
traçadas pelo Órgão Central de Planejamento.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

SIPLAM

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1058 - PROGRAMA GESTÃO E PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

O Programa de Gestão e Planejamento Previdenciário 1058  desenvolveu um conjunto estruturado de
ações gerenciais do Sistema Previdenciário de Goiás dentro das possibilidades permitidas pelo  Decreto
nº 8.320 de 12 de fevereiro de 2015, que estabeleceu regras de contenção de despesas.
A Modernização do Sistema de Gerenciamento Previdenciário atingiu 60% do previsto, foram realizados
três cursos de capacitação e formação continuada atingindo 85% da meta e foi realizado um evento com
vistas à preparação para inativação do servidor público. Na área de mídia, foram feitas as convocações
dos pensionistas e aposentados para o recadastramento. As ações de modernização da Junta Médica
acompanham o andamento da construção da Nova Sede, uma vez que depende do espaço físico desta.
Apesar de todas as limitações impostas pelo Decreto a Goiasprev obteve bons resultados na
implementação de suas ações durante o ano de 2016.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2314 - FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTINUADA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Devido às medidas de contenção de gastos previstas no Decreto nº 8.320 de 12 de fevereiro de 2015, as
realizações da Formação Previdenciária Continuada sofreram cortes. No primeiro semestre de 2016
ocorreu apenas um curso de capacitação no Ministério Público, no período de 04 a 08/04/2016 com 30
servidores capacitados. No segundo semestre ocorreram dois cursos de capacitação. No período de
30/08/2016 a 02/09/2016 - 2º Módulo - Pensão e Aposentadoria, ministrado no Ministério público do
Estado de Goiás, com participação de 45 servidores. No dia 06/12/2016, aconteceu um treinamento
acerca dos processos de Averbação e Certidão de Tempo de Contribuição na Gerência de Análise e
Concessão de Direitos e Vantagens da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte a fim de
estabelecer checklist no momento da autuação destes, evitando diligências desnecessárias e tornando o
processo mais célere, com a participação de 10 servidores. Totalizando a capacitação de 85 servidores, op
que representa 85% da meta estabelecida.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2312 - MODERNIZAÇÃO DA JUNTA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Considerando a expectativa de construção da sede própria da Goiás Previdência, foi realizado um estudo
da necessidade física para a estruturação da Junta Médica Previdenciária, que envolve quantitativo de
pessoal, consultórios e salas para atender os segurados e realizar as atividades afins. O projeto
arquitetônico está sendo elaborado pela Agência Goiana de Transportes e Obras  AGETOP com base nos
levantamentos efetuados pela pesquisa de campo realizada pela Gerência da Junta Médica Previdenciária
junto às outras Juntas Médicas do Estado (civil e militar). No momento o projeto passa por adequações.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2315 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO -
GPREV

U.O.:

REALIZAÇÕES

- Criação de campo para observações no cadastro de notas fiscais e relatórios da mesma no sistema
SISCOP;
- Alteração no layout do relatório da ficha financeira individual do servidor no sistema GPREV;
- Alteração no layout do relatório de situação das guias e Acréscimo de novos campos no sistema
GPREV;
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- Desenvolvimento de nova funcionalidade para listar as guias pagas, vencidas e em aberto de todos os
órgãos filtradas por data no sistema GPREV;
- Desenvolvimento de relatório que exibe as guias pagas, vencidas e em aberto de todos os órgãos
filtradas por data no sistema GPREV;
- Desenvolvimento de cadastro na base de dados dos servidores à disposição, relacionados a um órgão em
questão para os mesmos já aparecerem automaticamente ao gerar a guia do próximo mês, dando a opção
de serem alterados para cada emissão;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade para gerar DARE referente a mandato eletivo, podendo
escolher entre o servidor e o órgão como para pagamento do boleto;
-Desenvolvimento de telas de cadastro de Pagamento por Precatório;
- Desenvolvimento de telas de cadastro de Pagamentos de Auditoria;
- Desenvolvimento de telas de cadastro de Parâmetros Procuração;
- Desenvolvimento de telas de cadastro de Parâmetros Dependentes;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade para geração de DARE com endereço do órgão através do
código de IBGE do município;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade para cadastro de endereços contendo o código do IBGE dos
municípios;
- Desenvolvimento de VB script em Excel Avançado para cálculo de períodos de contribuição do INSS
par ao sistema CEB;
- Desenvolvimento de certidão de tempo de contribuição integrada ao sistema CEB para recebimento do
INSS;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade para calcular porcentagem de patronal e servidor nas guias
DARE;
- Desenvolvimento de novo módulo no GPREV para cadastro de teto anual como base de cálculo de
pensão;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade no GPREV para simulação com função de risco para Polícia
Civil;
- Desenvolvimento de módulo no GPREV para bloqueio de usuários que não acessam o sistema a mais de
cem dias;
- Manutenção na configuração da IDE Eclipse e Update para a versão Mars.1;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade no GPREV para calcular devolução para servidor licenciado
pela data do pagamento;
- Desenvolvimento de um DARE para assuntos diversos;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade para cadastrar certidões emitidas pelo sistema CEB;
- Sistemas disponíveis para acesso via browser em dispositivos móveis: GPREV, Concessão Eletrônica de
Benefícios ¿ CEB (consultas), Consulta Processo no CEB, Simulador Previdenciário ¿ VTPREV, SISOBI
e Consulta Certidão CTC.
      No 2ºsemestre foram implantados e testados os módulos desenvolvidos no 1º semestre.
      Os módulos do 2º semestre são de maior complexidade e correspondem a 40% do que foi proposto
para o ano de 2016, conforme descrito abaixo:
- Desenvolvimento de módulo para cadastro e emissão de certidões COMPREV;
- Desenvolvimento de  nova funcionalidade para remissão de certidões emitidas anteriormente pelo
sistema CEB;
- Desenvolvimento de novo módulo para emissão de DARE de assuntos diversos;
- Desenvolvimento de nova funcionalidade para calcular devolução para servidor licenciado pela data do
pagamento;
- Desenvolvimento  de novo módulo para emissão de relatório dos pensionistas do Césio 137 para
bloqueio de pagamento daqueles que não fizeram censo;
- Inclusão de ReCaptcha na interface disponibilizada na internet para simulação de aposentadoria;
- Separação de todos os dados por poder, incluindo funcionalidades, cadastro de usuários e perfis;
- Adaptação nas folhas de estilo CSS (Cascading Style Sheets) para correto funcionamento e alinhamento
nas últimas atualizações dos browsers.
    Sistemas disponíveis para acesso via browser em dispositivos móveis:
     -GPREV
     -CONCESSÃO ELETRÔNICA DE BENEFÍCIOS ¿CEB(CONSULTAS)
     -CONSULTA PROCESSO NO CEB
     -SIMULADOR PREVIDENCIÁRIO ¿ VTPREV
     -SISOBI
     -CONSULTA CERTIDÃO CTC
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5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2316 - PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM VISTAS À INATIVAÇÃO DO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016 houve a participação do responsável por essa Ação em reuniões e encontros nacionais
que discutiram estratégias para a realização de eventos com vistas à inativação do servidor público; bem
como a realização do evento denominado "Encontro dos Policiais Bombeiros e Militares da Reserva de
Goias e Pensionistas, na Associação dos Subtenentes e Sargentos da PM/BM de Goiás, no dia 05 de
fevereiro de 2016, com participação em torno de 700 (setecentas) pessoas, entre inativos, reformados e
pensionistas.

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 2317 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS
EDUCATIVAS, DIRIGIDAS AOS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO

U.O.:

REALIZAÇÕES

As medidas de contenção de gastos previstas no Decreto nº 8.320 de 12 de fevereiro de 2015 impactaram
de forma contundente a realização de mídia nos órgãos. Por esse motivo, nesta ação foi realizado apenas
o Plano de Mídia de Regularização de Cadastro Previdenciário que tem por objetivo a convocação para
recadastramento dos inativos e pensionistas do RPPS e do RPPM junto à GOIASPREV. A Lei
Complementar 77/10 em seu Art. 16 torna obrigatório o recadastramento dos inativos e pensionistas e o
§1º prevê o bloqueio do benefício a partir do terceiro mês subsequente ao do aniversário, até que seja feita
a respectiva regularização.
Considerando os transtornos e prejuízos causados  por esse bloqueio , tanto para o usuário, quanto para a
instituição, a Goiás Previdência, através da Gerência de Análise de Informações, fez a convocação dos
aposentados e pensionistas do serviço público do estado de Goiás, via aerogramas, totalizando no final do
primeiro semestre 32.376 convocações. No segundo semestre foram realizadas 29.232 convocações
totalizando ao final do ano
61.608.

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

AÇÃO: 3127 - NOVA SEDE DA GOIASPREV

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não há consenso ainda, sobre o local para construção da nova sede. Entretanto, a Goiasprev já realizou
um estudo preliminar de suas necessidades estruturais básicas que foi remetido à Agetop - Agência
Goiana de Transporte e Obra para elaboração do Projeto Básico da obra. No momento, o projeto passa
por adequações.
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5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

INSTITUCIONAL

Dra. Andréa Aurora Guedes Vecci

1. Gestor

2. Visão Institucional

a.       Racionalizar o poder de compra do Estado, mediante a centralização seletiva dos gastos na área da
saúde;
b.      Fomentar o desenvolvimento tecnológico conjunto e o intercâmbio de conhecimentos para a
inovação;
c.      Priorizar a fabricação local de produtos de alto custo ou de grande impacto sanitário e social,
garantindo preços justos;
d.      Promover a capacitação tecnológica das organizações públicas para democratização das tecnologias
avançadas como a biotecnologia e a nanotecnologia, bem como o dese

2.1 Objetivo Institucional

A IQUEGO é uma sociedade de Economia Mista de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 4.207 de
06 de novembro de 1.962. É jurisdicionada à Secretaria de Estado da Saúde por força do Decreto nº 457
de 05 de junho de 1976. Como toda indústria do ramo farmacêutico, as atividades da Iquego são
reguladas pela ANVISA, por meio de todas as normas regulatórias vigentes, com destaque para a RDC
17/2010 que dispõe sobre as Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A avaliação de desempenho resulta por um lado positiva pelo início da operação da parceria com a HMD
International, mudanças na estratégia de produção e redução de despesas de pessoal. Por outro lado, a
perda das certidões negativas junto RFB trouxe dificuldades para viabilizar a operação da Iquego.
No primeiro semestre a Iquego obteve uma grande conquista, que foi o início da operação das tiras
reagentes e glicosímetros, com a realização de duas importações e vendas dos novos produtos. Destaca-se
a importância desta ação no ambiente de saúde pública, pois amplia o acesso da população a esta
importante tecnologia, e renova o portfólio da Iquego.
Houve também avanço da área de Novos Negócios, destacando a evolução da Consulta Pública número
05, que permitirá a produção de medicamentos especializados, já em fase de contratação; e também o
avanço em estudos para novas consultas públicas, que nos permitirão a entrada em áreas estratégicas
como oncologia, e ainda obter novas tecnologias para áreas atualmente já atendidas pela Iquego como
Diabetes e medicamentos para AIDS.
No intuito alcançar melhores resultados, foi realizada a suspensão da fabricação dos itens da linha de
básicos, focando as ações nos glicosímetros e medicamentos antirretrovirais.
Nesse sentido, com a redução das atividades fabris e buscando a diminuição de custos, foi realizada a
redução de pessoal de 260 para 163 funcionários, com demissões que se faziam necessárias e disposição
de servidores para outros órgãos do Estado.
Por outro lado, a Iquego vem enfrentando dificuldades financeiras. A verba do Programa Produzir, que
seria disponibilizada para a realização de investimentos, ainda não foi transferida.
Ainda, a perda das certidões negativas em maio junto a Receita Federal inviabilizou a formalização de
novos contratos de venda, o que prejudicou a inserção dos nossos produtos no mercado público, e
consequentemente comprometeu nossos resultados.
No início do segundo semestre, a Iquego participou pela primeira vez do PEGG, prêmio de excelência em
gestão do Movimento Goiás Competitivo e recebeu a placa de Reconhecimento de seu Compromisso com
a Excelência, uma importante conquista para o trabalho que está sendo realizado pela atual Diretoria à
frente da empresa.
No mês de setembro, a Iquego recebeu pela primeira vez em sua história a visita do Diretor Presidente da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária ? ANVISA, Jarbas Barbosa da Silva Júnior, que pode
presenciar os altos padrões de qualidade da Iquego na

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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produção de medicamentos em Goiás e também conhecer o glicosímetro, fruto do novo modelo de
negócio da Iquego.
Ainda em setembro, o Governador esteve em Montreal, no Canadá, e assinou Carta de Intenções visando
futuro contrato de Transferência de Tecnologia entre a empresa Pharmascience ? terceira maior empresa
na produção de medicamentos genéricos do Canadá ? e a Iquego, reforçando o compromisso com o futuro
da Iquego.
No entanto, no segundo semestre houve também a necessidade de se reduzir ainda mais os custos e
despesas, visto as dificuldades enfrentadas de fluxo de caixa tanto da Iquego como do Governo do
Estado, nosso acionista majoritário. Com isso, foi decidido pela atual diretoria a suspensão da produção
da linha de antirretrovirais, paralisando assim as atividades industriais e focando as ações apenas para o
glicosímetro.
Consequentemente, houve a redução de pessoal para atualmente 90 funcionários, sendo o restante
colocado à disposição de outros órgãos do Estado.
Apesar das dificuldades, no final do mês de novembro a Iquego conseguiu regularizar as suas certidões
negativas, podendo voltar a firmar contratos com seus clientes.
Com vistas a buscar um futuro sustentável para a Iquego, a Diretora Presidente juntamente com o
Governo do Estado decidiram por colocar à venda 49% das ações da empresa ao setor privado. Com isso,
mais uma vez a Iquego inova com um novo modelo de gestão entre os laboratórios públicos oficias do
Brasil. A previsão é que o Edital de venda seja lançado até março de 2017.

Planejamento e Controle da Produção.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

a.      Quantidade de medicamentos produzidos (unid)
b.      Obras e reformas realizadas (unid)
c.      Máquinas e equipamentos adquiridos (unid)
d.      Registros e testes de novos medicamentos (unid)

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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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 avaliação de desempenho de janeiro a dezembro/2016 resulta positiva face às mudanças estruturais
implementadas, com foco na melhoria dos resultados e redução de custos.
A Iquego vem buscando desde 2014, com a nova gestão da empresa, a sua sustentabilidade financeira.
Para isso, esse ano foi necessário promover uma grande reorganização institucional, a fim de reduzir
despesas administrativas e custos.
Nesse sentido, no ano de 2016 foi feito uma grande redução de despesas de pessoal, com demissões que
se faziam necessárias e disposição de servidores para outros órgãos do Estado, o que resultou na redução
de 260 para 90 funcionários na Iquego.
Dessa forma, as ações cujos investimentos dependiam de recursos próprios, como a Instalação e
funcionamento do Instituto de Ciência e Tecnologia da Iquego, ainda não foram iniciadas visto
indisponibilidade de recursos financeiros. No entanto, a parte documental para formalização da
implantação já começou a ser providenciada pela área de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D).
Na ação referente à ação para Produção de medicamentos e produtos para a saúde, houve a paralisação da
produção de medicamentos da linha de básicos no primeiro semestre e da linha de antirretrovirais no
segundo semestre, como parte da reestruturação implementada pela alta direção, sendo atingido 26,07%
da meta física prevista para todo o ano.
No que se refere a ação para Inovação do parque produtivo e administrativo, houve o pagamento de 14
(catorze) equipamentos para o Laboratório de Controle de Qualidade com recursos de convênio com o
Ministério da Saúde. Para os outros produtos da ação, existem Convênios cujos projetos estão em
andamento e Pré-Convênios já aprovados aguardando empenho e publicação.
Não houve nenhum pagamento no período referente a equipamentos tecnológicos para a sede da empresa.
E no tocante a ação para Melhorias das instalações, também existem Convênios cujos projetos estão em
andamento e Pré-Convênios já aprovados aguardando empenho e publicação.
Houve no ano de 2016 o pagamento de despesas referente a reforma e readequação dos vestiários e fluxos
da indústria e da elaboração do projeto de arquitetura para reforma dos prédios da presidência e
administração.
Foi previsto para o ano de 2016 um investimento financeiro para 03 (três) ações do Programa no valor
total de R$ 4.466.000,00, sendo pago no ano o valor total de R$ 685.087,73.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 3117 - INOVAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO E ADMINISTRATIVO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2013, foi aprovado o Convênio 798257/13 com o Ministério da Saúde no valor de R$ 2.586.404,54
para aquisição de 39 equipamentos para o Laboratório de Controle de Qualidade, com posterior liberação
dos recursos. No primeiro semestre de 2016 foram adquiridos 4 (quatro) equipamentos e pago o valor
total de R$ 442.909,00. No segundo semestre de 2016 foram adquiridos 10 (dez) equipamentos e pago o
valor total de R$ 151.371,00.
Convênio com o Ministério da Saúde em execução para climatização do pavilhão de penicilínicos, projeto
arquitetônico de complementação da obra reenviado para a VISA em 23/06/2016, no momento
aguardando aprovação para licitar e concluir as obras. Solicitada a prorrogação de vigência do convênio,
mas ainda não autorizada pelo Ministério da Saúde.
Pré-Convênio com o Ministério da Saúde para equipar a plataforma de produção de líquidos e de sólidos
antirretrovirais aprovado, aguardando empenho e publicação.
Não houve nenhum pagamento no período referente a equipamentos tecnológicos para a sede da empresa.
No entanto, houve a migração do serviço de e-mail da Iquego para a estrutura da Segplan.
Convênio com o Ministério da Saúde em execução para reestruturação do sistema de ar condicionado do
módulo industrial da empresa, projeto arquitetônico/executivo aprovado, sendo que parte dos
equipamentos de AR estão em fase de licitação, porém
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processo encontra-se paralisado por determinação da Diretoria.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 2318 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA IQUEGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em abril de 2016 foi realizado cadastro do ICT IQUEGO no sistema FAPEGestor. No primeiro semestre
foi iniciada a elaboração do Manual de Pesquisa & Desenvolvimento, pela equipe P&D, para
formalização da implantação do ICT.
No segundo semestre de 2016 foi elaborado o Manual de Pesquisa e Desenvolvimento, sob o código:
MQU-PED-002, Versão 00, que define a Política de Inovação/ Transferência de Tecnologia na IQUEGO
e estabelece o NIT (Núcleo de Ciência e Tecnologia), necessários a formalização do ICT IQUEGO. O
documento encontra-se em fase de revisão.
Não houve aquisição de equipamentos no período para o ICT. Devido a falta de envio de
recursos/financiamento para pesquisa (a exemplo do PRODUZIR) no ano de 2016 não foi possível
construir área para a implantação do laboratório de P&D e, consequentemente, adquirir equipamentos.
Não houve teste/registro de produtos novos. Foram elaborados 03 protocolos de estudo de pesquisa para
os produtos Ibuprofeno  600 mg comp. revestidos, Metformina 850 mg comp. revestido e Sais para
Rehidratação Oral, mas devido a reestruturação da empresa e emissão da Portaria 198/2016-PRESI, que
suspende as aquisições e contratações na empresa, temporariamente, não foi possível a continuidade dos
estudos. Os protocolos estão arquivados na gerência de P&D aguardando novos rumos estratégicos da
empresa em 2017.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 3118 - MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA IQUEGO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Houve o pagamento no ano de 2016 no valor total de R$ 76.383,73 referente a reforma e readequação dos
vestiários e fluxos da indústria, e o pagamento de R$ 14.424,00 referente ao projeto de arquitetura para
reforma dos prédios da presidência e administração.
Pré-convênio com o Ministério da Saúde para reestruturar o setor de antirretrovirais aprovado,
aguardando empenho e publicação. Planta baixa já aprovada pela VISA.
Convênio com o Ministério da Saúde em execução para reforma do setor de penicilínicos, projeto
arquitetônico de complementação da obra reenviado para a VISA em 23/06/2016, no momento
aguardando aprovação para licitar e concluir as obras. Solicitada a prorrogação de vigência, mas ainda
não autorizada pelo Min. Saúde.
Convênio com o Ministério da Saúde em execução para instalação da subestação de energia elétrica para
o parque produtivo da empresa, projeto executivo aprovado na CELG, em processo de elaboração do
termo de referência da licitação para execução do objeto do convênio.

5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

AÇÃO: 2319 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

U.O.:

REALIZAÇÕES

A produção de medicamentos no período de janeiro a dezembro foi de 27.866.610 milhões de unidades e
o valor faturado foi de R$ 5.963.128,50.
A produção estimada no PPA para o ano de 2016 é de 106.861.418 milhões de unidades, sendo alcançado
até o momento 26,07% do produto em análise. Tal resultado se justifica visto que a produção de
medicamentos da linha de básicos foi paralisada no primeiro semestre, e a linha de antirretrovirais foi
paralisada no segundo semestre, além de que entre o período de maio a novembro não disponibilizamos
da
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certidão para efetuar novas vendas.
Do resultado financeiro, foi alcançado 21,29% do estimado para o ano de 2016.

41713/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

INSTITUCIONAL

Manoel Xavier Ferreira Filho

1. Gestor

2. Visão Institucional

Buscar a redução contínua e gradual das fatalidades no trânsito, através de ações preventivas e
corretivas,envolvendo
educação, engenharia e fiscalização no trânsito, buscando o máximo de satisfação dos usuários que
recorrem os serviços  do Detran/GO, oferecendo serviços com presteza, agilidade, educação,
confiabilidade e conforto.

2.1 Objetivo Institucional

Lei Estadual 8.556 07/07/1980
Decreto Estadual 1.863 31/10/1980

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Considerando a complexidade que envolve a prestação de serviços pelo DETRAN/GO, as questões
localizadas dos municípios goianos,  a gestão do referido período atingiu totalmente seus objetivos
programados com um resultado
plenamente satisfatório.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Sistema Elaboração Orçamentária -SEONET
Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual -SIPLAM
Previsão de Desembolso Financeiro - PDF

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Campanhas Realizadas;
Sinalização Realizada;
Usuários Atendidos pelo Detran;
Construção Realizada m².

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMA: 1060 - PROGRAMA DETRAN CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Com o treinamento/capacitação dos servidores, conseguimos ter respostas precisas aos problemas
apresentados à Gerência de Tecnologia da Informação, bem como redução do tempo de atendimento nas
demandas solicitadas, tendo em vista o conhecimento adquirido.
Com as aquisições em infraestrutura, conseguimos ter um parque tecnológico atualizado o qual permite
que o cidadão, usuário do sistema do Detran, tenha um tempo de atendimento reduzido e em
multiplataforma (atendimento presencial, web e mobile), garantindo também segurança nas transações
realizadas.

No período de 02/01/16 a 31/12/16. Onde mostra que, de acordo com a Tabela de Parâmetros e
Indicadores da SEGPLAN, é preciso atingir 99% no índice de satisfação, e o DETRAN no período acima
mencionado, conseguiu superar essa média.

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 3119 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NOVO DETRAN

U.O.:

REALIZAÇÕES

-Modernização das CIRETRANS em formato inspirado no modelo de atendimento padrão Vapt Vupt.
-Reforma geral nos imóveis,
-Instalação das elétricas e logicas,
-Instalação de divisórias,
-Readequação de Layout,
-Instalação de vidros,
-Pintura,
-Instalação de forro PVC,
-Instalação de janelas e vidros,
-Instalação de cobertura em toldo,
-Reforme de telhado e outros.

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2320 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NOVO DETRAN

U.O.:

REALIZAÇÕES

Contrato com a empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para melhor atender os usuários com
comodidade, agilidade, rapidez e segurança, com diversos serviços de correspondência. Garantir
praticidade, comodidade e segurança ao usuário na entrega de documentos, com serviços postais
convencionais,especiais e vendas de produtos prestados pela ECT em âmbito estadual, nacional e
internacional que atendam às necessidades
do DETRAN - GO

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

41913/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

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,
vistorias e 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.

OBSERVAÇÕES

Garantir praticidade, comodidade e segurança ao usuário na entrega de documentos, com serviços postais
convencionais, especiais e vendas de produtos prestados pela ECT em âmbito estadual,  nacional e
internacional que atendam às necessidades do DETRAN - GO.

Proporcionar um atendimento diferenciado, rápido e eficaz, com qualidade, eficiência e produtividade.

Apoio as Unidades de Atendimentos dos serviços de trânsito.

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2321 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES E EMISSÃO DE CNH

U.O.:

REALIZAÇÕES

Produção e Confecção Eletrônica e Impressão em talho doce ( calcografia) da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), de acordo com as especificações constantes das Resoluções n°s 192/2006, 287/2008,
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e Permissão Internacional para Dirigir (PID);

Contrato de Prestação de Serviços que tem como objeto a aplicação do exame teórico-técnico, apoio
logístico ao exame de prática de direção veicular e, ainda, a reabilitação de condutor à CNH, exigidos
pela Legislação vigente;

Formar condutores para construir um trânsito seguro e civilizado com aplicação de exames pela
Universidade Estadual de Trânsito de Goiás - UEG de Legislação de Trânsito e demais conteúdos
programáticos desenvolvidos em Curso de Formação para condutores de veículos e de Práticas de
Direção Veicular, para candidatos à obtenção da Permissão para dirigir/ Carteira Nacional de Habilitação,
inclusão e mudança de categoria e reabilitação de condutor à Carteira Nacional de Habilitação;

Os resultados da ação são consideradas satisfatórias, pois atingiram 75,64 % e 80,15%
respectivamente,das previsões para a legislação de trânsito e prática de direção no último ano.

OBSERVAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA PRODUÇÃO DE CNH - CARTEIRA NACIONAL
DE HABILITAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DE TRÂNSITO DE FORMA A ATENDER A
COLETIVIDADE COM PRESTEZA, AGILIDADE, EDUCAÇÃO, CONFIABILIDADE E
CONFORTO.
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Formar condutores para construir um trânsito seguro e civilizado com aplicação de exames pela
Universidade Estadual de Trânsito de Goiás - UEG de Legislação de Trânsito e
demais conteúdos programáticos desenvolvidos em Curso de Formação para condutores de veículos e de
Práticas de Direção Veicular, para candidatos à obtenção da
Permissão para dirigir/ Carteira Nacional de Habilitação, inclusão e mudança de categoria e reabilitação
de condutor à Carteira Nacional de Habilitação.

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2322 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO
DETRAN

U.O.:

REALIZAÇÕES

- 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;

- Início da Implantação da 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);
- Aquisição de 600 Desktops e 20 Notebooks.

OBSERVAÇÕES

Promover a inclusão digital, eficiência e eficácia com transparência na Gestão Pública através da
utilização da Tecnologia da Informação e Telecomunicação.

Treinamentos na área de TI e implantação de uma infraestrutura de hardwares, software, rede,
comunicação e segurança física e lógica, para arquitetar soluções de
tecnologias de ponta inovadoras, que atendam de forma eficiente o cidadão, a fim de se adequar às
normas do DENATRAN, no que se refere as soluções da área de trânsito.

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

O Programa Trânsito Consciente e Responsável está 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.

Os principais resultados pelo programa foi através da Balada Responsável e os objetivos alcançados
foram:
- 60.223 veículos abordados em blitze realizadas da Balada Responsável
- acréscimo médio de 11% em abordagens à veículos e  40% de condutores levados em
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flagrante à Polícia Civil
- sistema web para cadastro de ocorrências de acidentes de trânsito desenvolvido
- web service para coleta e integração de dados de acidentes de trânsito com Secretaria de Segurança
Pública
- Plataforma de Business Intelligence implantada para coordenação de estatística de acidentes de trânsito
no Detran

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2362 - APOIO AS UNIDADES DE TRAUMAS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Ação não  realizada no exercício de 2016

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2324 - ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

U.O.:

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 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

Desenvolver projeto de Escola de Educação para o Trânsito, fundamentado na metodologia do Aprender
Fazendo, objetivando o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores da vida.

Realizar campanhas para conscientizar os condutores e pedestres para o comportamento adequado no
trânsito.
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5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2325 - FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Fiscalização direcionada para redução e prevenção dos acidentes de trânsito, com vistas no maior
cumprimento das normas de circulação de trânsito, direcionando o cidadão
para uma mudança de cultura, aumentando assim sua responsabilidade no trânsito.
As ações de fiscalização alcançam todas as pessoas que utilizam as vias públicas, sendo estas, pedestres,
condutores e passageiros de veículos.
São realizadas fiscalizações e vistorias dos permissionários do DETRAN em todo o Estado de Goiás:
- CFC´S:
- Despachantes;
- Balada Responsável
- Controle das CNH´S recolhidas em todo o estado;
- Controle da distribuição do bloco de autos de infrações e autos e apreensão/retenção;
- Vistoria nos veículos que realizam o transporte escolar;
- cadastramento dos autos de infração e autos de apreensão/retenção, de todo o Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES

Buscar resultados efetivos e contínuos para redução gradual dos acidentes que envolvem os usuários do
trânsito urbano, com ações dos agentes de fiscalização direcionadas para redução e prevenção de
fatalidades em acidentes de trânsito, direcionando o cidadão para uma mudança de cultura, aumentando
assim sua
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responsabilidade no trânsito, considerando que as ações de fiscalização alcançarão todas as pessoas que
utilizam as vias públicas, sendo estas, pedestres, condutores e passageiros de veículos.

5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2326 - GOIÁS SINALIZADO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Gerência de Engenharia de Tráfego, tem como objetivo a elaboração de Projetos de Sinalização de
Trânsito e suas respectivas implantações, de sinalização vertical ehorizontal e dispositivos auxiliares 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.
Foram beneficiados 30 municípios do Estado de Goiás com sinalização viária, entre eles sinalização
horizontal e vertical e dispositivo auxiliar de sinalização implantado.

OBSERVAÇÕES

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.
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6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

INSTITUCIONAL

ARTHUR EDUARDO ALVES DE TOLEDO

1. Gestor

2. Visão Institucional

Executar medidas de defesa e vigilância sanitária animal e vegetal.

2.1 Objetivo Institucional

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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS - 2016

A AGRODEFESA, como órgão responsável pela execução da Política Nacional de Defesa Agropecuária
no Estado de Goiás, tem desenvolvido suas ações em nível de excelência, a ponto de ter se tornado
referência nacional ao disponibilizar seu software de gestão sanitária a vários estados como Ceará,
Alagoas, Amazonas, Acre, Rondônia, Paraná, Amapá, Roraima, além de um país vizinho: o Suriname.

Gradativamente o trabalho realizado vem sendo reconhecido pelo MAPA e pelas cadeias produtivas do
agronegócio goiano, admitindo a AGRODEFESA como uma Unidade Estadual de Defesa Agropecuária
exemplar, tanto pelos seus indicadores sanitários como por sua contribuição à economia goiana
ampliando cada vez mais o acesso dos produtores aos mercados.

O SIDAGO - Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás que vem sendo desenvolvido ao longo do tempo
e, nesta gestão, recebeu uma atenção especial tanto no que se refere à priorização de recursos (previstos
no INOVA GOIÁS) quanto às condições de trabalho para a equipe de desenvolvimento que, embora com
quadro reduzido, tem feito o possível para disponibilizar novas ferramentas de gestão a todos os
servidores da casa.

Produzir tais ferramentas teve um desafio adicional em função de que as ações preconizadas pela
legislação sanitária animal e vegetal devem, obrigatoriamente, seguir os parâmetros advindos das normas
legais para a consecução dos objetivos propostos.

O ano de 2016 foi pródigo em realizações, fruto da execução do Plano de Ação derivado do PDA - Plano
de Defesa Agropecuária de Goiás e implantado pela Diretoria Executiva.  A consecução dos objetivos,
avaliados com foco no compromisso e resultados previstos no referido plano significou um avanço
considerável tanto no aspecto quantitativo quanto no aspecto qualitativo.

Atualmente, a Agrodefesa desenvolve o controle sanitário em nada menos do que 20 programas sendo 10
na área animal através dos Programas Estaduais de Controle e Erradicação: da Brucelose e Tuberculose
Bovina, de Enfermidades Vesiculares, Raiva dos Herbívoros, Encefalopatias, Sanidade Avícola, Sanidade
dos Equídeos, Suídeos (PESS), Sanidade de Animais Aquáticos, Sanidade de Pequenos Animais,
Monitoramento do Trânsito de Animais e Programa Estadual de Epidemiologia e Emergência Sanitária.

Na área vegetal temos o desenvolvimento de ações sanitárias em mais 10 Programas Estaduais de
Prevenção e Controle de Pragas em: Soja, Citros, Tomate, Algodão, Banana, Uva, SMR em
Cucurbitáceas, Programa de Certificação Fitossanitária de

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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Origem, Fiscalização de Agrotóxicos e Programa de Educação Fitossanitária.

Qualquer Plano de Ação envolvendo as áreas animal vegetal, obrigatoriamente, tem que  contemplar as
fases de diagnóstico, controle, prevenção e erradicação das doenças.

Não por outra razão, a atual gestão da AGRODEFESA elaborou e está implantando o PDA-GOIÁS -
Plano de Defesa Agropecuária  de Goiás inspirado numa proposta do MAPA, mas que apenas em nosso
Estado encontra-se em fase de implantação.

O projeto tem o objetivo de promover e implantar programas e ações de defesa agropecuária, contribuir
para o desenvolvimento sustentável do agronegócio goiano e possibilitar as garantias para a preservação
da vida e da saúde das pessoas e dos animais, a segurança alimentar além de proporcionar o acesso a
novos mercados.

O PDA-GOIÁS lançado com a presença do governador Marconi Perillo em novembro de 2015, com a
implantação iniciada em 2016, tem como eixos prioritários a Modernização e Desburocratização, a
revisão do Marco Regulatório, o Suporte Estratégico (inteligência sanitária), o estabelecimento de Metas
de Qualidade (laboratórios), o Fortalecimento dos Programas de Saúde Animal e Sanidade Vegetal e a
Sustentabilidade Econômica da Defesa Agropecuária.

A avaliação dos resultados está sendo realizada através de indicadores de gestão baseados no
monitoramento dos Programas de Sanidade Animal e Vegetal, Transito Animal e Vegetal, da Manutenção
dos Status Sanitários Internacionais conquistados, da avaliação das taxas de conformidade das áreas de
inspeção, trânsito de postos fixos e volantes, fiscalização de insumos e educação sanitária.

Há de ser considerado que em 2016 foi implantado com pleno sucesso o TF - Termo de Fiscalização
Informatizado, documento auditável que comprova a ação fiscal no local em o ato ocorreu, em tempo
real, contemplando em seu bojo todas as informações técnicas e derivadas do arcabouço legal que rege a
matéria.

Diga-se de passagem, que o sistema foi desenvolvido na própria casa através de uma plataforma móvel
contemplando o sistema Android e IOS permitindo a utilização do mesmo tanto em tablets (350
disponíveis) ou até em celulares com tal sistema.

A consequência deste modelo de gestão é que além da segurança dos controles dos atos fiscais realizados
em propriedades, lojas veterinárias, de sementes, agrotóxicos, armazéns, UREVs (embalagens), aviação
agrícola, indústrias, além de definir no presente e no futuro as diretrizes e rumos para os atos fiscais, tal
sistema possibilitou um controle total e absoluto de todas as ações fiscais realizadas pela casa.

Não menos importante foi a concretização da parceria entre a AGRODEFESA e os produtores rurais
através da disponibilização do Cartão Rural, esforço pioneiro de descentralizar a emissão de documentos
oficiais, via acesso ao SIDAGO, diretamente por parte dos produtores poupando tempo e qualificando o
serviço prestado. Acrescente-se a isso a disponibilização destes serviços através dos Vapt Vupts que em
2016 conseguimos implantar em nada menos que 38 locais distribuídos por todo o Estado de Goiás.

Por fim, a AGRODEFESA teve as condições necessárias para implantar em todos os seus veículos um
modelo de rastreabilidade capaz de proporcionar os controles de deslocamentos que, interagindo com o
planejamento existente, propiciou os meios para controlar os custos de combustível e das diárias de forma
a proporcionar a plena aplicação do princípio da economicidade nas ações fiscais.

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.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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LDO - Lei nº 18.979, de 23/07/2015, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e
dá outras providências.
LOA - Lei nº 19.225, de 13/01/2016, orça a receita e fixa e despesa do Estado para o exercício de 2016.
Orçamento Geral do Estado de Goiás - 2016 (arquivo formato PDF de 12.2 Mb)
Decreto nº 8.536, de 13/01/2016, estabelece normas complementares de programação e execução
orçamentária e financeira para o exercício de 2016

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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1062 - PROGRAMA DEFESA E VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

O Programa de Defesa e Vigilância Agropecuária conseguiu atingir seus objetivos fundamentais no
princípio da promoção de políticas de defesa da sanidade animal, vegetal, inspeção higiênico sanitário e
industrial de produtos agropecuários, fiscalização de produtos, sub-produtos de origem animal e vegetal,
de forma a manter o status sanitário conquistado, garantindo disponibilidade de alimentos hígidos à mesa
do consumidor, mantivemos os mercados importadores e ainda encaminhamos conquistar novos
mercados.

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2330 - ANÁLISE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E REALIZAÇÃO DE
EXAMES PARA DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Análises de raiva: 839, sendo 815 negativas  e 24 positivas
Botulismo: 43
AIE: 6.811
Brucelose Teste AAT: 27
Brucelose 2 ME: 106
Microbiologia: 495
Auto vacinas: 399
Leucose Bovina: 19
Produtos de origem animal analisados: 5.555

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2331 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANÁLISE DE
SEMENTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

Análises de sementes realizadas (análise fiscal e análise de prestação de serviços): 370
Classificação de Produtos de Origem Vegetal analisados: 2.036,8 em Toneladas

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2332 - FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E TRÂNSITO DE
ANIMAIS VIVOS, PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Veículos fiscalizados nos postos fixos (barreiras) e fiscalizações volantes nas Regionais: 48.836

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2333 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E
INSUMOS AGROPECUÁRIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Fiscalizações de Agrotóxicos: 10.038
Fiscalização do Comércio de Sementes e Mudas: 1.270
Fiscalização do Trânsito de Produtos de Origem Vegetal em Postos Fixos (Barreiras e Fiscalizações
Volantes: 43.364
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2334 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

ESTABELECIMENTOS INSPECIONADOS: 21.570

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2335 - REESTRUTURAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DA AGRODEFESA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realização.

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2336 - SANIDADE ANIMAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

VACINAÇÃO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA NA ETAPA MAIO/2016 NUM TOTAL
DE 22.260.233 ANIMAIS, EQUIVALENDO A 99,8%
VACINAÇÃO DO REBANHO CONTRA FEBRE AFTOSA NA ETAPA NOVEMBRO/2016 NUM
TOTAL DE 10.005.294 ANIMAIS, EQUIVALENDO A 99,4%
VACINAÇÃO DE FÊMEAS JOVENS BOVINAS E BUBALINAS: 82,8%
FORAM REALIZADAS 64 AUDITORIAS E 36 REAUDITORIAS EM PROPRIEDADES RURAIS.
FORAM EMITIDOS 860.233 GTAs ENVOLVENDO BOVINOS, BUBALINOS, CAPRINOS,
EQUÍDEOS, GALINHAS, OVINOS, ANIMAIS AQUÁTICOS E ANIMAIS SILVESTRES.

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2337 - SANIDADE VEGETAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

FISCALIZAÇÃO FITOSSANITÁRIA: 22.178
INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA: 1.836
CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS: 7.418

6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA -
AGRODEFESA

AÇÃO: 2338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCAIS E AGENTES DE
FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram realizadoss cursos e treinamentos para 771 servidores
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

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

INSTITUCIONAL

PEDRO ANTONIO ARRAES PEREIRA

1. Gestor

2. Visão Institucional

Execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e atividades
correlatas ao desenvolvimento rural sustentável, atendendo prioritariamente à agricultura familiar, em
consonância com a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006; promoção de atividades de
classificação de produtos de origem vegetal e certificação de produtos de origem animal.

2.1 Objetivo Institucional

. 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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER foi
criada conforme a Lei n. 17.257 de 26/01/2011 - suas principais atividades foram aquelas normais a
criação da Agência,
A EMATER vem desempenhando o Programa Estadual de Pesquisa Agropecuária e Programa de
Assistência Técnica e Extensão Rural.
Para atendermos a demanda total que se nos apresenta muito maior do que as condições que temos
momentaneamente, precisaríamos de um  ajuste significativo em termos de pessoal, equipamento, além
de uma estrutura administrativa mais flexível e ágil.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Planejamento de Ações Integradas da EMATER;
. Plano de Ações Estratégicas;
. Plano de Metas;
. Acompanhamento da Execução Orçamentária do SIOFINET;
. SISTEC - Sistema de Acompanhamento Técnico das atividades realizadas pelos Técnicos da EMATER;
. Ações de Modernização Institucional

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- Nº. LInhagem agrícola desenvolvida;
- Nº. Variedade vegetal testada;
- Nº. Varieadade vegetal lançada;
- t. Semente produzida;
- Nº. Experimento agropecuário realizado;
- Nº. Projeto de pesquisa agropecuária realizada;
- Nº. Produtor atendido;
- Nº. Palestra técnica na área agropecuária realizado;
- Nº. Trabalho técnico científico publicado;
- Nº. Laboratório de ciência e tecnologia estruturado

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2180 -  DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS PARA O
FORTALECIMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A.      Implementação de 14 projetos de pesquisa aprovados dentro do Convênio Emater/Fapeg.
B.      Instalação de Unidades Demonstrativas (Feijão Caupi, Arroz de Terras Altas, Feijão Comum,
Milho, Soja, Sorgo e Banana), ano 2016/2017.
C.      Instalação de Unidades de Observação (Feijão Caupi, Feijão Comum, Arroz irrigado, Arroz de
Terras Altas, Soja, Milho e Sorgo), visando à validação de materiais para o Estado de Goiás, ano 2016/17.
D.      Elaboração de 8 projetos, aguardando Edital do convênio em ATER/FAPEG.

Soja:

1.      Avaliação de linhas de progênies visando à obtenção de linhagens no município de  Senador
Canedo;
2.      Avaliação de linhagens superiores visando à obtenção de cultivares convencionais e transgênicas;
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/Embrapa/CTPA.

Arroz e Feijão:

1. Avaliação de Linhagens Promissoras de Arroz de terra altas, parceria Emater/Embrapa;
2. Avaliação de Linhagens Promissoras de Arroz irrigado, parceria Emater/Embrapa;
3. Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso (VCUs), visando obtenção de cultivares de arroz de terras
altas e irrigado, parceria Emater/Embrapa;
4. Avaliação de linhagens promissoras de feijão parceria Emater/Embrapa;
5. Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso (VCUs), visando obtenção de cultivares de feijão, parceria
Emater/Embrapa.
6.  Reforma do Campo Experimental de Luiz Alves do Araguaia para suporte aos projetos de Pesquisa no
Sistema de Sub Irrigação.

Milho:

1. Seleção de populações de acesso do Banco de germoplasma visando o melhoramento da cultura;
2. Seleção de populações a campo visando resistência a doenças;
3.  Manutenção do Banco Ativo de Germoplasma.

Pequi:

1. Manutenção da Coleção de Trabalho de pequi no Campo Experimental Nativas do Cerrado;
2. Plantio de replica da Coleção de Trabalho de pequi na Estação Experimental de Anápolis.

Sorgo:

1.      Manutenção do Banco Ativo de Germoplasma.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2181 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Emater foi agraciada com o prêmio CREA Biodiversidade através do trabalho realizado por um dos
nossos Pesquisadores
Realizações:
Foram realizados os seguintes eventos de Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico
1. Participação como Expositor na Feira TecnoShow Comigo 2016, onde apresentamos tecnologias de
produção agrícola para as culturas da Soja, Milho, Mandioca, Feijão, Feijão Caupi, Arroz , Batata
Biofortificada e Banana Maçã.
2. Reunião de apresentação de Resultados de Pesquisa do Programa de Melhoramento da Soja.
3. I Encontro para a Inovação Rural: Tecnologias para Região Norte;
4. II Encontro para Inovação Rural: Vant's e técnicas de visão computacional no diagnóstico de doenças
na cultura do tomate;
5. 1 Dia de Campo da Fruticultura, Citricultura e Ficicultura.
6. Elaboração do mapa pedológico de GOIÁS, escala 1:1.000.000
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO:  2182  -  ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA ANÁLISE E
RECOMENDAÇÃO TECNOLÓGICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Projeto Executivo do complexo de Laboratórios (Laboratório de Cultura de Tecido com Biofábrica,
Laboratório de Controle Biológico, Laboratório de Solos e Resíduos,
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

Laboratório de Fitopatologia e Sementes e Unidade de Agroindustrialização e Processamento), aprovado
com todas as Licenças necessárias, com Edital publicado e na fase de propostas.
Atividades Realizadas:
a.      Padronização do protocolo de cultivo celular para Cultura do Abacaxi;
b.      Padronização do protocolo de Cultivo celular para Cultura do Banana;
c.      Padronização do protocolo de Cultivo celular de Bromeliacea do Cerrado;
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2183 - PRODUÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MUDAS E
SEMENTES

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Aquisição de uma colheitadeira visando melhoria na qualidade da Semente.
2. Licenciamento das cultivares de Milho (BRS 4103) e Feijão (BRS Sublime), dando desta forma
alternativa de materiais com alto potencial genetico aos produtores rurais .
3. Disponibilização de 327 toneladas de semente de milho (Al Bandeirante e Emgopa 501).
4. Projeto Executivo da Usina de beneficiamento de sementes aprovado com todas licenças necessárias

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2184 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM PESQUISA AGROPECUÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Emater através de uma ação intensa mantém seus Pesquisadores atualizados, através de um programa
de qualificação continuada, onde se destacam com atividades tais como: Eventos ´Técnicos Científicos,
oficinas e cursos tanto internos como externos através de seus parceiros: academia, instituições de
pesquisas e afins.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2191 - GESTÃO DA PROPRIEDADE OTIMIZANDO OS FATORES DE PRODUÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

As famílias rurais assistidas estão sendo atendidas através dos métodos aplicados pelos técnicos por meio
de visitas, cursos, reuniões, excursões, contato e atendimento eletrônico. Os trabalhos estão sendo
realizados nas diversas atividades agropecuárias com intuito de levar conhecimentos e desenvolvimento
ao meio rural.
Essas famílias são acompanhadas continuadamente no aprimoramento de suas atividades e também são
assistidas por Chamada Pública contratada via Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA. A
atividade compõe uma ação de ATER continuada visando a sustentabilidade, através de diagnóstico e
planejamento da propriedade visando uma gestão mais eficiente.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2192 - PROMOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO DO ESPAÇO RURAL

U.O.:
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES

Nessa ação, realizamos capacitações nos temas: Relações interpessoais, Metodologia para instalação e
acompanhamento de Rede de Referência em unidade produtiva, Planejamento estratégico de propriedade
rural, Introdução a Gestão por resultado com foco no critério liderança e estratégia e planos.  Implantação
e acompanhamento da Rede de Inovação Rural, estabelecimento de parcerias público privadas,
desenvolvimento da metodologia de Rede de Inovação Rural estendida a todas as regiões do estado.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2193 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO
RURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Emater através de uma ação intensa mantém seus técnicos atualizados, através de uma qualificação
continuada, com treinamentos em serviços, cursos, oficinas, participação em seminários, simpósios e
encontros, tanto internos como externos através de seus parceiros: academia, instituições de pesquisas e
afins.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO
RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

AÇÃO: 2194 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os atendimentos a produtores rurais estão sendo realizados através de visitas técnicas, reuniões,
excursões, contato e atendimento eletrônico. Nesta ação, são trabalhadas atividades em plantio de
floresta, gestão e educação ambiental na agropecuária e conservação do solo e da água, preservação da
biodiversidade e outros instrumentos legais, principalmente orientação de como proceder para a
elaboração do Cadastro Ambiental Rural. Além disso, foram desenvolvidos trabalhos para Instalação de
Unidades de Referência Tecnológicas (URTs) de ILPF - Integração Lavoura,
Pecuária e Floresta, de proteção de microbacias municipais, em que produtores são orientados quando a
uso racional da água e qualidade do recurso hídrico, tanto para
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

animais quanto para o ser humano.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
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6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

INSTITUCIONAL

LEANDRO MARCEL GARCIA GOMES

1. Gestor

2. Visão Institucional

Promover ações que visem o fortalecimento e crescimento do turismo no Estado de Goiás, buscando
intensificar sua contribuição para a geração de renda, ampliação do mercado de trabalho e valorização do
patrimônio cultural, natural e técnico-científico.

2.1 Objetivo Institucional

A AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO, denominação dada pela Lei nº 18.445/2014, criada pela Lei
13.550, de 11/11/1999, é uma autárquica estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público
interno, jurisdicionada à Secretaria de Indústria e Comércio, nos termos da alínea b do inciso V do art. 9º
da Lei 17.257, de 25/01/2011, com alterações dadas pela Lei 17.372/2011. Regulamento aprovado pelo
Decreto nº 7.424 de 11/08/11 e alterado pelo Decreto 7.496 de 29/11/11.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O PPA (Plano Plurianual) instrumento de planejamento governamental de médio prazo, estabelece
diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública, organizando as ações do governo em programas
que resultem em bens e serviços para população goiana, o Planejamento Estratégico 2016-2019 do
Governo Estadual, designou à Goiás Turismo ? Agência Estadual de Turismos, Órgão 6603, a gestão e
execução do seguinte programa e ações finalísticas:
PROGRAMA:
1063 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
EIXO: COMPETITIVIDADE
ÁREA: DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
TIPO: FINALÍSTICO
DESCRIÇÃO:
O Programa de Desenvolvimento Turístico de Goiás está fundamentado no potencial turístico do Estado,
resultante da localização geográfica privilegiada de Goiás, Coração do Brasil, em relação aos demais
estados brasileiros, além disso, possui diversidades ambientais, culturais, econômicas e condições
climáticas especiais, favorecendo o desenvolvimento da atividade turística, evidenciando suas
características e singularidades, incrementando os destinos e regiões turísticas através dos produtos e
vocações, mostrando para o Brasil e para o mundo que Goiás oferece experiências para todos os gostos,
sabores e desejos, e, sobretudo que seja inesquecível na memória dos visitantes. O programa adotará ções
de identificação, desenvolvimento turístico, apoio a comercialização e a necessidade de infraestrutura
turística. A vertente identificação tem como proposta o reconhecimento, individualização e caracterização
dos territórios, dos atores da cadeia produtiva do turismo, bem como das alianças estratégicas. Além de
criar condições para o desenvolvimento de um Sistema de Informações turísticas integrado com os
parceiros, voltado para o monitoramento e avaliação do impacto da atividade turística na economia do
estado de Goiás, contemplará ainda, o levantamento de informações que possibilitam o conhecimento das
potencialidades e necessidades dos destinos. A vertente desenvolvimento foca o planejamento e a gestão
da atividade turística de forma participativa e descentralizada, visando assegurar o desenvolvimento
turístico sustentável e integrado, melhorar a qualidade de vida da população local, aumentar as receitas do
setor e estruturar roteiros e produtos turísticos. No tocante a promoção, visa à divulgação e o apoio à
comercialização dos destinos, produtos, regiões e roteiros turísticos, qualificando e aumentando o fluxo
de turistas nos municípios, por meio da confecção de folheteria e material promocional; realização de
mídia; participação em feiras, workshops; realização de fam tours e press tours; rodadas de negócios,
missões técnicas e vivências de roteiros turísticos. A respeito da infraestrutura turística o programa tem
por objetivo à identificação das necessidades

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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de infraestrutura turística para permitir a expansão da atividade e a melhoria da qualidade do turismo em
Goiás. O Programa visa atuar também na qualificação e capacitação dos gestores e atores da cadeia
produtiva do turismo, na regularização e cadastramento dos serviços turísticos, e na produção associada
ao turismo. Serão mantidas as parcerias já firmadas com o Ministério do Turismo, através de convênios, e
com os estados da Região Centro-Oeste, que compõem o Grupo Brasil Central, criado como estratégia de
marketing para promoção internacional e divulgação da macro região. Contamos ainda com a parceria da
Empresa Brasileira de Turismo - EMBRATUR, no papel de financiadora das campanhas internacionais
de divulgação.
OBJETIVO:
Identificar os recursos e as necessidades dos municípios no desenvolvimento da atividade turística, com
ações de qualificação de destinos, na estruturação e organização de produtos e roteiros turísticos, na
promoção do Estado em nível regional, nacional e internacional, bem como implantar infraestrutura
turística e sinalização visual para orientação dos turistas, contemplando ainda infraestrutura básica e
logística de transporte melhorando a malha aérea, rodoviária, ferroviária e aquaviária, transformando
Goiás em um dos principais destinos turísticos, gerando emprego e renda para as comunidades envolvidas
no processo.
Ao Programa Desenvolvimento Turístico estão vinculadas as seguintes ações: Apoio e Realização de
Eventos, Gestão de Informações Turísticas, Captação e Fomento de Negócios, Implantação de
Infraestrutura Turística.
À Goiás Turismo compete ações que visem o fortalecimento e crescimento do turismo no Estado de
Goiás, buscando intensificar sua contribuição para a geração de renda, ampliação do mercado de trabalho,
valorização do patrimônio cultural, natural e técnico-cientifico. No exercício de 2016 esta autarquia
desempenhou suas atividades por intermédio do Plano Estadual de Estratégias para o Turismo através do
Projeto Goiás (Experiências Inesquecíveis 2016) difundido nos seguintes programas:
Programa Experiências Culturais - Neste programa busca-se transformar e fortalecer o legado cultural do
Estado;
Programa Experiências na Natureza ? O objetivo desse programa é ampliar a participação desse segmento
na atração dos visitantes;
Programa Experiências Empresarias ? Esse programa visa, utilizar o turismo de negócio como um
fomentador da permanência do visitante no Estado, além de consolidar o turismo de negócio e eventos no
Estado.
Experiências Criativas ? Esse programa busca promover as vivencias criativas e novas experiências por
meio de iniciativa do setor privado como nas novas tendências do mercado turístico.
Experiências Gastronômicas ? Este programa tem por objetivo fortalecer e promover experiências para o
visitante com novas perspectivas e autenticidades de sabor.

Plano Estadual de Estratégia para o Turismo- Exercício 2016

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Indicadores
N° de destinos / municípios turísticos divulgados;
N° de eventos apoiados;
Nº de empreendimentos turísticos cadastrados: 5.175
Nº de obras de infra-estrutura turística realizadas: 09

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1063 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

ÓRGÃO GESTOR: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

PROGRAMAS DE GOVERNO:
PROGRAMA: 1063 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
ORGÃO GESTOR: 6603 ¿ GOIÁS TURISMO ¿ AGENCIA ESTADUAL DE TURISMO

Em 2016 a Goiás Turismo desenvolveu através do programa Desenvolvimento Turístico diversas
Atividades com o objetivo de ampliar e inovar o Turismo Goiano, visando a promoção e o
desenvolvimento local e regional focando na promoção, realização e apoio a eventos culturais, esportivos
e turísticos que contribuíram com alto retorno em geração de emprego e melhoria na distribuição de
renda. Buscou também a divulgação dos destinos turísticos goianos no mercado nacional através de
publicações em mídia e participações em feiras. Com essa finalidade a Goiás Turismo apresentou o Novo
Mapa Turístico no dia 26 de Abril durante a reunião do Fórum de Turismo de Goiás, resultado do
trabalho desenvolvido junto aos municípios onde a partir de agora, Goiás terá dez regiões turísticas
compostas por 49 municípios. Os resultados positivos dessas ações contribuem para parcerias com outros
Estados, a exemplo o Programa Experiências na Natureza, do Circuito Vivências ao Ar Livre, conquistou
um grande número de atletas goianos e de outros estados e a simpatia da população. O Programa será
implantado em todos os Estados que fazem parte do Consórcio Brasil Central (Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Tocantins, Rondônia, Goiás e Distrito Federal).

6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

AÇÃO: 2339 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

A ação de Apoio e Realização de Eventos, visa a promoção e o desenvolvimento local e regional, através
da apoio e/ou realização de eventos culturais, esportivos e turísticos, promovendo o turismo goiano. Neste
sentido em 2016 foram realizados atividades para fomentar e promover o turismo no Estado de Goiás que
tiveram por objetivo atender várias vertentes: Culturais, Natureza, Empresarial, Gastronômico. Segue
abaixo alguns eventos realizados e apoiados pela Goiás Turismo que movimentaram o fluxo turístico
regional e contribuíram para a geração de empregos e renda para o Estado.
- Arraiá do Cerrado, realizado entre os dias 6 e 10 de julho de 2016
- 1º Corrida Rústica de Caldas Novas no dia 16 de abril
- Chapada Dos Veadeiros 12/03/2016
- Caipônia ¿ Serra Dos Caipós 24/01/2016
- III Kalunga Mountain Bike 16/04/2016
- Serra Dos Pireneus 25/05/2016
- Travessia Grutas E Cavernas ¿ Terra Ronca 27 a 28 /02/2016
- X Festival Gastronômico de Goiás, aconteceu entre os dias 25 a 29/05/2016.
- XI Festival Gastronômico de Pirenópolis -  aconteceu entre os dias 16 a 19/06.
- III Festival Gastronômico de Caldas Novas que aconteceu 03 a 06/11/2013.
- II Festival Gastronômico de Goiânia nos dias 01, 02, 03 e 04 de Dezembro de 2016.
- Réveillon 2016-2017

OBSERVAÇÕES

N.A

6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

AÇÃO: 3120 - CAPTAÇÃO E FOMENTO DE NEGÓCIOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação tem por objetivo estruturar e diversificar a oferta turística, bem como o desenvolvimento
turístico dos municípios por meio de ações regionalizadas, baseada na segmentação turística.
Em 2016 a Goiás Turismo iniciou o desenvolvimento de atividades para a captação e fomento de
negóc ios  a t r avés  dos  s egu in t e s  p rodu tos :  a ção  de  qua l i f i c ação  e  capac i t ação ;
captação/participação/realização de novos eventos, feiras, simpósios, cursos, congressos, workshops;
divulgação, promoção; evento de promoção e
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divulgação.

OBSERVAÇÕES

N.A

6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

AÇÃO: 2340 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No exercício de 2016 a Goiás Truísmo realizou pesquisas através do Observatório do Turismo - Iptur que
tem como objetivo conhecer o perfil do público (turista e turista cidadão), sua avaliação e identificar o
perfil do público visitante dos destinos turísticos (turistas) e avaliação dos eventos executados pelo Estado
através da Goiás Turismo. Os formulários são aplicados no formato impresso pelos pesquisadores. Para a
Tabulação é utilizado o sistema de formulários do Google Drive. Os dados são exportados para o Excel e
analisados de modo a gerar um relatório técnico que fica disponível para consulta no site:
http://www.observatoriodoturismo.tur.br/.
Além desse trabalho o Observatório mantem um banco de dados com diversas informações relacionadas a
movimentação do setor no estado como: BOH, Arrecadação das Atividades características do Turismo,
registro dos aeroportos de Goiânia e Caldas Novas.
Paralelo a essas atividades o iptur teve duas publicações em eventos Nacionais:
UNB - Seminário Nacional de Politica Nacional de Qualificação em Turismo - Artigo: Identificação dos
Turistas que participaram do circuito experiências na natureza: expedição travessia, grutas e cavernas.
UNIVALI - IV FCGTURH - Fórum Cientifico de Gastronomia, Turismo e Hotelaria - Artigo: Turismo de
Eventos: O caso do Festival Gastronômico e Cultural de Pirenópolis - Go.
Nesse ano o Observatório do turismo-iptur foi procurado por diversos pesquisadores de modo a repassar
os seus conhecimentos e experiência sobre pesquisa: Secretaria de Turismo do Tocantins, Universidade
Eduardo Mondlane e professores da Universidade Federal, IFG , Secretaria de Turismo de Santos entre
pesquisadores.

OBSERVAÇÕES

Dados de Pesquisas realizadas pelo Iptur em 2016.

- Arraiá do Cerrado ¿ 2016
81,8% dos respondentes são residentes em Goiânia 12.9% dos respondentes são de outros estados
27,6% dos respondentes estão na faixa etária de 18 a 24 anos. A maioria dos entrevistados são estudantes
com 13,5% .
Em média cada participante do evento gastou para estar participando do evento R$57,05 reais.

- Aruanã EMCANTO 2016
94,7% dos entrevistados são do Estado de Goiás e na maioria da cidade de Goiânia. 44,3% dos
entrevistados estão na faixa etária de 32 a 50 anos.
41,2% dos entrevistados tiveram como motivo principal para viagem o Festival Aruanã EmCanto. Os
entrevistados tem uma média salarial de 4,4 salários mínimos.
48,4% dos entrevistados tem Ensino Médio Completo. 83,2% dos entrevistados já haviam visitado a
Cidade de Aruanã, com media de 6,2 visitas anual.
30,7% dos entrevistados ficaram sabendo do evento por meio de amigos e parentes. 55,6% dos
entrevistados têm como principal motivação para participar do evento os shows.
92% dos turistas entrevistados pernoitarem na cidade, com média de 4,09 pernoites. 75,9% dos
entrevistados tiveram suas expectativas superadas ou atendidas plenamente.
98,5% dos entrevistados voltariam ao evento.

- 1ª Corrida Rústica de Caldas Novas
56% dos entrevistados eram da cidade de Caldas Novas. 20% dos entrevistados eram da cidade de
Goiânia.
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75% dos entrevistados eram do sexo masculino. A renda média dos entrevistados é de R$ : 2.975,61
89% dos entrevistados consideram o KiteEvento muito bom.

- X Festival Gastronômico de Goiás ¿ 2016
46% dos entrevistados são da cidade de Goiânia 57% dos entrevistados eram do sexo feminino.
50% dos entrevistados possuem ganho até 2 salários mínimos. 77% dos entrevistados pernoitaram na
cidade de Goiás.
A média de pernoites foi de 2,81 dias.
52% dos entrevistados tiveram suas expectativas superadas ou atendidas plenamente.
91% dos entrevistados pretendem voltaram ao festival gastronômico da cidade de Goiás.

-1º Rock Salsicha Festival ¿ 2016
Dos 102 respondentes 94,1% eram do Estado de Goiás. 80,4% dos respondentes são da Cidade de
Goiânia.
62,7% dos entrevistados são do sexo masculino. Média da idade dos entrevistados: 31.8 anos.
Renda média dos entrevistados: R$.2829,30. Média de gastos incluindo o ingresso: R$61,49.

6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

AÇÃO: 3121 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Esta ação tem por objetivo implantar infraestrutura turística nos destinos e de sinalização turísticas
adequada para orientação dos turistas. Para garantir a estrutura necessária do fortalecimento turismo
doméstico no exercício 2016 foi entregue em Goiás diversas obras de infraestrutura tais como a
revitalização da Avenida Beira Rio em Itumbiara, a construção de um centro de eventos em Gouvelândia,
a urbanização da orla do lago em Fazenda Nova e a implantação de uma ciclovia em Cristalina.

OBSERVAÇÕES

n.a
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6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

INSTITUCIONAL

Rafael Lousa

1. Gestor

2. Visão Institucional

Legitimar as atividades empreendedoras com segurança e agilidade, para contribuir com o
desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás.

2.1 Objetivo Institucional

Decreto Federal nº 916, de 24 de outubro de 1890, Cria o registro de firmas ou razões comerciais e
regulamenta a Lei nº 213, de 12 de julho de 1900, Lei nº 213, de 12 de julho de 1900, Lei de criação; Lei
nº 7.351, de 30 de junho de 1971, 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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Em 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.
Ampliamos o trabalho de mapeamento de processos, que nos permitiu maior clareza na adequação da
estruturação organizacional do órgão, a fim superarmos os desafios identificados, melhorar
substancialmente a qualidade de nosso atendimento ao público interno e externo, bem como aumentar
nossa produtividade.
Investimos também na estruturação de um conjunto de indicadores gerenciais, de apoio e institucionais
que tem nos permitido monitorar e acompanhar com maior precisão a gestão da Junta, além de indicar
pontos de melhoria e de aperfeiçoamento.
Participamos do Prêmio de Excelência em Gestão de Goiás no intuito de diagnosticarmos o nível de
gestão atual e dessa forma determinar com exatidão as diretrizes para melhoria de nossa administração
pública.
A partir desse conjunto de ações, pudemos construir um robusto orçamento para o ano de 2017, com
maior capacidade de investimento, fruto do esforço de redução de despesas de custeio e ampliação de
nossas receitas ao longo do período.
Assim diante da convergência de todas essas atividades, estamos bastante satisfeitos com as realizações
deste  e vislumbramos superar as nossas metas e garantir a execução do nosso planejamento.
Finalizo agradecendo todos os servidores pelo empenho e comprometimento e também aos demais
servidores dos órgãos do Governo do Estado de Goiás pela parceria na consecução de nossos objetivos
comuns de desenvolvimento.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

A gestão da Junta Comercial do Estado de Goiás em de 2016 focou em realizar o planejamento
estratégico com definição de objetivos, indicadores e metas para o período de 2016-2020.
Outro desafio da gestão foi de, em parceria com a Gerência de Escritório de Processos da SEGPLAN,
mapear todos os processos da JUCEG e aplicar o projeto gestão por processos que visa identificar,
desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos de negócios, para
alcançar resultados consistentes e alinhados com os objetivos estratégicos da organização.
Atualmente temos 85% (oitenta e cinco por cento) dos processos mapeados. No processo atender cliente,
tivemos na fase de otimização a criação do manual de atendimento, criação do check list de entrada,
plano de desenvolvimento e capacitação de todos os atendentes da JUCEG (capital e interior).
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.
Em conjunto com a Controladoria Geral do Estado (CGE), a Junta Comercial aplicou a

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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metodologia de mapeamento de riscos de corrupção (MRC). No primeiro semestre aplicamos o MRC em
07 (sete) processos e, no segundo semestre, além de realizar os planos de melhorias dos processos
apresentados anteriormente, mapeamos mais cinco, entre eles análise de decisão singular e colegiada, que
serão objetos dos planos de melhorias em 2017.
Na sede da Juceg foram tomadas algumas medidas para manutenção predial como as podas das árvores
que estavam condenadas por cupins, troca de lâmpadas externas dos refletores e postes, substituição do
sistema de captação de água da área aberta, criação de estacionamento para os veículos da JUCEG, entre
outras.
Foram adquiridos 04 (quatro) novos carros para a frota de veículos e implantados o sistema de GPS, que
possibilita verificar o caminho percorrido pelo motorista, quilometragem e confrontar o valor gasto com
combustível.
Para melhorar o atendimento, implantamos no Serviço de Informação ao Cliente a URA ? Unidade de
Resposta Audível, que possibilitou maior controle sobre os serviços prestados aos cidadão e a
padronização do atendimento.
A Redesimples expandiu de 29 cidades no ano passado para 67 em 2016. Dando continuidade ao projeto
de integração dos órgãos à Redesimples, desde novembro de 2016 a SEFAZ está totalmente integrada ao
portal de serviços da Juceg.  Esta integração possibilita aos usuários preencher o cadastro de solicitação
para obter a inscrição estadual sem precisar ir até a SEFAZ.
Atingimos um de nossos objetivos estratégicos que é ?Ter estrutura organizacional definida?. No mês de
agosto houve a posse de dois novos diretores, Alexandre Caixeta, como Diretor Técnico e Ademar
Carneiro como Diretor de Gestão, Planejamento e Finanças. Ampliamos nossa estrutura organizacional
com uma nova Diretoria de Atendimento, Integração e Redesim, uma Corregedoria e mais duas
gerências.

Indicadores de desempenho na prestação de serviços do Registro mercantil  em 2016

* Constituição de empresas em 2016: 17909

* Extinção de Empresas em 2016: 11.040

*Taxa de Atendimentos
Serviço  Status

Abertura de empresas Entrada  20.570
                                         Em Exigência       8.303
                                         Indeferido       10

Alteração contratual    Entrada  41.210
                                        Em Exigência       21.656
                                        Indeferido      24

Extinção de empresas Entrada  11.387
                                         Em Exigência      3.024
                                        Indeferido      18

* Livros autenticados:  20.455

* Certidões
Simplificada     63.069
Inteiro Teor     14.665
Específica        1.786

* Quantidade de bloqueio de CPF: 37

* tempo de abertura: 11 dias

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E
APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

AÇÃO: 2208 - INOVAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO NO ATENDIMENTO DA JUCEG

U.O.:

REALIZAÇÕES

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.
Criou-se o atendimento do analista presencial, que é um serviço disponível ao usuário que deve ser
agendado previamente via SIC ou email para esclarecimentos de dúvidas quanto ao processo de registro
mercantil.
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.
No processo Atender Cliente, tivemos na fase de otimização a criação do manual de atendimento, do
check list de entrada, do plano de desenvolvimento e capacitação de todos os atendentes da JUCEG
(capital e interior). Os tutores ministraram em todas as unidades de atendimento o curso de reciclagem
dos sistemas Siarco e Sigi.
Houve também a integração do DBE ¿ Documento Básico de Entrada já no protocolo. Este serviço, que
compete à Receita Federal, era realizado somente após o ato constitutivo deferido por esta Autarquia.
Com a integração do DBE foi excluído a coordenação do CNPJ e o deferimento passou a ser realizado na
assessoria técnica em conjunto com a análise do ato pelo próprio analista, que reduziu a tramitação do
processo e conseqüentemente o tempo de entrega.
No intuito de dar mais clareza e precisão na prestação de informações, o site da Junta Comercial do
Estado de Goiás foi totalmente modificado para que os usuários tenham acesso rápido aos serviços online
e esclarecimento de dúvidas.
Quanto ao programa de adesão da Redesim no primeiro semestre expandiu de 29 (vinte e nove) para 67
(sessenta e sete) cidades. Este sistema possibilita que o cidadão abra ou regularize o seu negócio de forma
mais ágil, com segurança, comodidade e sem burocracia, já que os órgãos envolvidos nas operações de
registro e legalização, como a Receita Federal, secretarias estaduais e municipais, entre outros, são
integrados na internet.
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 apenas o TRT tem acesso e temos a pretensão de estende-lo para a PGE, Polícia
Civil e Sefaz em 2017.
Com o planejamento estratégico e necessidade de parâmetros para tomadas de decisões foi desenvolvido
dashboard com os indicadores e gráficos que permitem atuação rápida nos processos, evidenciando
possíveis gargalos e garantindo a qualidade e agilidade na prestação de serviços da Junta.
Em parceria com o Governo de Goiás, a JUCEG integra o Programa Governo Junto de Você (GJV) da
Secretária de Governo de Goiás (Segov), que concluiu sua 50ª edição. A cada edição dois servidores
prestam serviços em 04 dias e atendem em média 50 pessoas por dia. A JUCEG fica no espaço do núcleo
do empreendedor juntamente com o SEBRAE, Banco do Povo, Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste, Secretaria de Desenvolvimento e Goiás Fomento.
Dando continuidade ao projeto de integração dos órgãos à Redesimples, desde novembro de 2016 a
SEFAZ está totalmente integrada ao portal de serviços da Juceg.  Esta integração possibilita aos usuários
preencher o cadastro de solicitação para obter a inscrição estadual sem precisar ir até a SEFAZ. Para a
abertura de uma empresa, por exemplo, a inscrição estadual deve ser obtida com a entrada do processo na
Junta e ao finalizar o processo na Juceg os dados são enviados à SEFAZ pelo sistema.
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Capacitações
*Capacitação dos atendentes - Em 2016 houve a execução do projeto Melhoria e Otimização do processo
Atender Cliente para a capacitação 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. Para o treinamento de todos os atendentes de
protocolo foi desenvolvido um cronograma de capacitação, dividido por regiões. No total, foram
capacitados 105 servidores.
O mesmo curso é aplicado semestralmente, ou quando tem demanda, aos servidores do Serviço de
Informação ao Cliente - SIC. No segundo semestre de 2016 iniciamos o curso básico de análise técnica do
registro mercantil aos atendentes do SIC.
*Capacitação Mapeamento de processos -  O Escritório de Planejamento, Transformação da Gestão e
Resultados e a Gerência de Escritório de Processos da Segplan promoveram 6 (seis) reuniões de
capacitação de gerentes e coordenadores para mapeamento e otimização dos processos.
*Capacitação todos os integrantes da área de freqüência sobre o Ponto Eletrônico da Segplan.
*Capacitação em nível de especialização (Escola de Governo) e mestrado (UFG) da analista de
comunicação lotada na Juceg. Os cursos têm o objetivo de orientar o servidor para o exercício de uma
comunicação dirigida ao setor público e em conformidade com os objetivos estratégicos da organização.
* Planejamento Estratégico  para construção do planejamento estratégico foram realizadas nos meses de
janeiro a fevereiro/16 03 (três) reuniões de capacitação aos gerentes, coordenadores e servidores
interessados na construção do plano estratégico 2016/2020 da JUCEG. Na construção participaram 30
servidores.
* Em agosto de 2016 a equipe da Juceg realizou visita técnica à Junta Comercial de Minas Gerais
(Jucemg) com o objetivo de conhecer a escola permanente e aplicação de boas práticas na prestação de
serviços em Goiás. Na mesma ocasião, a coordenadora de livros realizou curso na Gerência de Livros da
JUCEMG.
*Anualmente, 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 Ouro Preto- MG, Manaus-AM e Natal-RN.
*Através da Escola de Governo, em 2016, foram capacitados 81 (oitenta e um) servidores, que entre os
cursos oferecidos estão: Vapt Vupt  Melhorar sempre é possível, XIV Congresso Goiano de Direito
Administrativo, Mapeamento de Risco de Corrupção e Planejamento Estratégico com Balance Scorecard.

Manutenções:
* Na sede da Juceg foram tomadas algumas medidas para manutenção predial como a poda das árvores
que estavam condenadas por cupins, trocas de lâmpadas externas dos refletores e postes, substituição do
sistema de captação de água da área aberta, criação de estacionamento para os veículos da JUCEG, entre
outras.
* Foram adquiridos 04 (quatro) novos carros para a frota de veículos e implantados o sistema de GPS,
que possibilita verificar o caminho percorrido pelo motorista, quilometragem  e confrontar o valor gasto
com combustível.
* 100 (cem) prateleiras do arquivo que estavam inutilizadas foram doadas à Secretaria de Gestão e
Planejamento do Estado para reaproveitamento em outro órgão público.

Superação de metas financeiras:
No primeiro semestre de 2015 o Governo de Goiás elaborou um plano de ação para redução de gastos em
todos os órgãos, dentre eles a Juceg. A metodologia utilizada, chamada Gerenciamento Matricial de
Despesas, fez o controle cruzado entre a unidade executora e a natureza técnica da despesa, levando em
conta as gestões anteriores.
As despesas correntes são aquelas de custeios e manutenção da máquina como água, energia, telefone,
viagens, eventos, locação de imóveis, veículos e de tecnologia e informação.
A meta estipulada para o período de outubro de 2015 a setembro de 2016, dentro de um orçamento de R$
10.071.515,40 (dez milhões, setenta e um mil, quinhentos e quinze reais e quarenta centavos) para
custeio, foi de R$ 5.444.500,83 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos reais e
oitenta e três centavos.
 A Junta Comercial conseguiu atingir a meta com a redução de um 1% do estipulado no valor gasto de R$
5.381.682,92 (cinco milhões, trezentos e oitenta e um mil,
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seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos).
Mesmo com a meta imposta pudemos investir na aquisição da URA (Unidade de Resposta Audível) para
estruturação do SIC (Serviço de Informação ao Cliente), que é de suma importância para prestação de
serviços desta autarquia, uma vez que possibilitou maior controle sobre os serviços prestados aos cidadão
e a padronização do atendimento.
Para tanto, tivemos que renegociar o valor do aluguel do Vapt Vupt Empresarial, do contrato de motoboy
para transporte de malote com a redução de um terceirizado,  houve a transferência do Escritório
Regional da cidade de Goiás para unidade do Vapt Vupt, reduzimos entre outros gastos as despesas com
energia e telefone com a implantação de ligações online.
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6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

INSTITUCIONAL

Maria Zaira Turchi

1. Gestor

2. Visão Institucional

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

2.1 Objetivo Institucional

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);
Decreto nº 7.158, de 1º/10/10  (Estatuto);
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).

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

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 de eventos científicos 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) e na indução de programas especiais de pesquisa e inovação.
Em 2016, esta Fundação manteve os programas anteriores e lançou 7 (sete) novas chamadas públicas para
difusão de ciência, tecnologia e inovação; para concessão de bolsas de mestrado e de doutorado; para
desenvolvimento científico e tecnológico regional (DCR); para cooperação internacional; para programa
de apoio a núcleos de excelência e para programa de apoio a núcleos emergentes. Foram divulgadas,
ainda, 8 (oito) novas chamadas públicas, sendo 7 (sete) para o desenvolvimento de projetos em parceria
com o Reino Unido e 1 (uma) em cooperação com a Fundação Bill Gates e Melinda Gates. As parceiras
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).
De janeiro a dezembro de 2016, foram divulgados os seguintes editais:
- Chamada 01/2016 - 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 02/2016 - 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 03/2016 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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DOUTORADO
Objetivo: fomentar a formação de recursos humanos qualificados e fortalecer os Programas de Pós-
Graduação Stricto Sensu (PPGSS) do estado de Goiás recomendados pela CAPES, mediante a concessão
de bolsas de mestrado e doutorado.
Recursos Financeiros: 304 cotas de bolsas de mestrado/ano, no valor de R$1.350,00 por aluno/mês e de
80 cotas de bolsas de doutorado/ano, 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 2016, foram
disponibilizados recursos do tesouro estadual de aproximadamente R$3,5 milhões para esta chamada.
- Chamada 04/2016 - DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO REGIONAL (DCR)
Objetivo: estimular a atração e a fixação de pesquisadores com experiência em ciência, tecnologia e
inovação, em instituições de ensino superior e pesquisa, institutos de pesquisa e empresas públicas de
pesquisa e desenvolvimento sediadas no estado de Goiás.
A fixação dar-se-á em duas vertentes:
- regionalização: caracterizada pela atração de doutores de outros estados, não sendo permitida a
concessão da bolsa a doutores formados, radicados, que estejam em atividade ou que tenham se
aposentado em Goiás. Caso o candidato radicado em Goiás esteja exercendo atividade a no máximo um
ano no Estado, ele poderá concorrer;
- interiorização: caracterizada pela atração de doutores para microrregiões de baixo desenvolvimento
científico e tecnológico, fora da área Metropolitana de Goiânia, permitida, nesse caso, a concessão da
bolsa a doutor formado ou radicado em Goiás, além de aposentado, desde que atue em instituição
localizada em município distinto daquele onde se aposentou.
Recursos Financeiros:
- CNPq: até 24 (vinte e quatro) bolsas DCR - nos valores de R$6.200,00 (DCR A); R$5.200,00 (DCR B)
e R$4.200,00 (DCR C) por pesquisador/mês - auxílio instalação e auxílio deslocamento, quando
pertinentes.
- FAPEG: até 24 (vinte e quatro) auxílios pesquisa no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais),
aportados de acordo com o número de bolsas selecionadas pela FAPEG e homologadas pelo CNPq.
- Chamada 05/2016 - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL FAPEG/FAPs/ INRIA/INS2i-CNRS
Objetivo: apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, de equipes principais e de
equipes orbitais, na área das ciências e tecnologias da informação e comunicação (TIC), mediante a
seleção de propostas para apoio financeiro a projetos conjuntos, a serem executados por uma equipe de
pesquisadores brasileiros (equipe principal), com colaboração eventual de outras equipes brasileiras
(equipes orbitais), e uma equipe de pesquisadores franceses do INRIA ou do INS2i-CNRS.
Recursos Financeiros: R$240.000,00 da FAPEG, na rubrica de custeio, a serem liberados em até duas
parcelas, de acordo com a sua disponibilidade orçamentária e financeira, observados os seguintes critérios
de financiamento para cada projeto:
a) até R$100.000,00/projeto, no caso de equipe principal, sem agregação de equipe orbital;
b) até R$120.000,00/projeto, no caso de equipe principal, com agregação de equipe orbital;
c) até R$40.000,00/projeto, no caso de equipe orbital.
- Chamada 06/2016 - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS DE EXCELÊNCIA
Objetivo: viabilizar apoio financeiro às atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação,
mediante seleção de propostas vinculadas a execução de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação dos grupos de pesquisa já consolidados e com excelência reconhecida, vinculados a instituições
de ensino e/ou pesquisas públicas ou sem fins lucrativos no estado de Goiás.
Recursos Financeiros: R$1.500.000,00, sendo R$500.000,00 da FAPEG e R$1.000.000,00 do CNPq, a
serem liberados em até três parcelas, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira das duas
agências. Do montante de recursos, R$ 900.000,00 serão aportados na rubrica de custeio e R$ 600.000,00
na rubrica de capital. Portanto, cada projeto deverá obedecer obrigatoriamente à proporção de 60% de
custeio e 40% de capital, sob o risco de desclassificação da proposta. Serão financiadas até 5 (cinco)
propostas, no valor de até R$300.000,00 cada uma.
- Chamada 07/2016 - PROGRAMA DE APOIO A NÚCLEOS  EMERGENTES
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Objetivo: viabilizar apoio financeiro às atividades de pesquisa científica, tecnológica e de inovação,
mediante seleção de propostas vinculadas a execução de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de
inovação dos grupos de pesquisa emergentes, formado por pesquisadores com destaque na sua área de
conhecimento e com experiência na coordenação de projetos, de modo a induzir a formação de novos
núcleos de excelência em pesquisa no estado de Goiás.
Recursos Financeiros: R$4.500.000,00, sendo R$1.500.000,00 da FAPEG e R$3.000.000,00 do CNPq, a
serem liberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira das duas agências. Do
montante de recursos, R$2.250.000,00 serão aportados na rubrica de custeio e R$2.250.000,00 na rubrica
de capital. Portanto, cada projeto deverá obedecer obrigatoriamente à proporção de 50% de custeio e 50%
de capital, sob o risco de desclassificação da proposta. Serão financiadas propostas com valor de até
R$200.000,00.
- Chamada Fundo Newton/CONFAP/British Academy/Royal Academy of Engineering/Royal Society:
Newton Mobility Grants - FUNDOS DE MOBILIDADE NEWTON
Objetivos: apoiar os propósitos do Fundo Newton, melhorando o bem-estar social, o desenvolvimento
econômico e a capacidade de pesquisa no país-parceiro; compartilhar conhecimentos com pesquisadores
altamente qualificados;  proporcionar experiência internacional; promover e desenvolver a colaboração
em pesquisas sustentáveis e de caráter continuado; fortalecer as relações entre os principais pesquisadores
no Reino Unido e nos países-parceiros.
Recursos Financeiros: bolsas de £2.000 (duas mil libras esterlinas)/mês de visita de intercâmbio (até
£24.000 para o período de 12 meses). A visita de intercâmbio deve ter a duração mínima de três meses.
- Chamada Fundo Newton/CONFAP/Academy of Medical Sciences/ British Academy/Royal Society:
Newton Advenced Fellowships - NEWTON BOLSAS AVANÇADAS
Objetivos: oferecer bolsas avançadas para apoiar o desenvolvimento de uma comunidade de pesquisa
altamente capacitada; reforçar a excelência da investigação no país-parceiro; apoiar cientistas em meio de
carreira e seus grupos de pesquisa e redes; estabelecer relações de colaboração de longo prazo entre o
Reino Unido e o país-parceiro por meio da próxima geração de líderes de pesquisa, de seus grupos e de
suas redes.
A Academia de Ciências Médicas concede bolsas avançadas, mediante a apresentação de propostas
voltadas à pesquisa clínica ou à pesquisa orientada para o doente.
Recursos Financeiros: até £37.000 (trinta e sete mil libras esterlinas)/ano, sendo até £5.000 (cinco mil
libras esterlinas) para o líder do grupo de pesquisa do país-parceiro; até £15.000 (quinze mil libras
esterlinas) para auxílio pesquisa destinado a cobrir os custos com bolsas de estudo, pessoal, consumíveis
e equipamentos; até £12.000 (doze mil libras esterlinas) para custos de viagem do pesquisador parceiro ao
Reino Unido e até £5.000 (cinco mil libras esterlinas) para apoiar o desenvolvimento da carreira do
bolsista e de seu grupo de pesquisa.
- Chamada Fundo Newton/British Academy/Royal Society: Newton International Fellowships -
NEWTON BOLSAS INTERNACIONAIS
Objetivos: apoiar o desenvolvimento e a formação de pesquisadores brasileiros pós-doutores em início de
carreira, ofertando bolsas para trabalhar em uma instituição de pesquisa do Reino Unido por dois anos;
assegurar a disponibilização de pesquisadores pós-doutores altamente qualificados em todas as áreas do
conhecimento para realização de pesquisas no Reino Unido; promover relações de longo prazo entre ex-
bolsistas do Fundo Newton e as redes de pesquisa do Reino Unido por meio de programa específico.
Recursos Financeiros: bolsas no valor de até £24.000 (vinte e quatro mil libras esterlinas)/ano para
despesas de subsistência; até £8.000 (oito mil libras esterlinas)/ano para auxílio pesquisa e pagamento
único de £2.000 (duas mil libras esterlinas) para despesas com deslocamento.
- Chamada Fundo Newton/CONFAP/British Council: Researcher Connect 2016-2017 - CONEXÃO DE
PESQUISADORES 2016-2017
Objetivos: prover apoio financeiro a cursos que possam contribuir para capacitação de pesquisadores
brasileiros em escala nacional e apoiar a internacionalização de pesquisas relevantes para o
desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Recursos Financeiros: R$12.500,00/curso, aportados pela FAPEG.
- Chamada Fundo Newton/CONFAP/British Council: Researcher Links 2017-2018 - COLABORAÇÕES
ENTRE PESQUISADORES
Objetivos: apoiar a realização de workshops em áreas relevantes para promover o desenvolvimento
econômico e o bem-estar da população dos países-parceiros;
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contribuir para capacitação de pesquisadores em início de carreira; estabelecer novas ligações/redes de
pesquisa com potencial de maior sustentabilidade em longo prazo ou desenvolver significativamente as já
existentes.
Recursos Financeiros: até £2000 (duas mil libras esterlinas) para cobrir custos administrativos, exceto os
relativos a pessoal e honorários e até £ 200 (duzentas libras esterlinas) para custos adicionais.
- Chamada Fundo Newton/CONFAP/Institutos de Pesquisa do Reino Unido (UK): Confap-The UK
Academies 2016 - BOLSAS DE PESQUISA, APOIO À MOBILIDADE DE PESQUISA E PRÊMIO
JOVEM PESQUISADOR
Objetivo: selecionar propostas de bolsas de pesquisa, mobilidade de pesquisa e Prêmio Jovem
Pesquisador submetidas por pesquisadores de universidades e institutos de pesquisa do Reino Unido (UK)
para desenvolverem suas atividades no Brasil, com vistas ao crescimento sustentável de longo prazo e
bem-estar dos países-parceiros por meio da construção de pesquisa e da capacidade de inovação.
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-saúde; bolsa de estudo científica 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-saúde; bolsa de iniciação científica 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-saúde; apoio diário
concedido pela FAPEG.
- Missões de 16 dias a 3 meses: passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro-saúde; bolsa
mensal no valor de R$7.000,00.
c) Para o Prêmio Jovem Pesquisador:
- equipamentos, insumos, serviços e viagens necessárias para execução do projeto de pesquisa por 4 anos.
- bolsa mensal para o jovem pesquisador no valor de R$6.980,40 (livre de impostos) por até 4 anos ou até
que o pesquisador obtenha uma posição permanente em uma IES ou ICTI.
- bolsas de iniciação científica para estudantes de graduação, uma cota de mestrado ou doutorado e bolsas
de estudo para pós-graduação concedidas a estudantes que serão selecionados e supervisionados pelo
jovem pesquisador.
Além do orçamento aprovado para os itens acima discriminados, é permitida a inclusão de valor
correspondente a 15% para ser utilizado em infraestrutura de pesquisa direta ou em gastos não previstos e
necessários à execução do projeto, bem como 10% de adicional institucional.
- Chamada Fundação Bill Gates e Melinda Gates: Grand Challenges Explorations (GCE) -
EXPLORAÇÃO DE GRANDES DESAFIOS
Objetivo: promover a inovação para resolver problemas globais de saúde e desenvolvimento por meio de
um grupo de iniciativas voltadas para grandes desafios.
Recursos Financeiros: US$450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de dólares) para projetos de
pesquisa envolvendo cientistas em 33 países, totalizando 44 subsídios. O financiamento inclui um projeto
de apoio adicional abordando questões éticas, sociais e culturais em toda a iniciativa.
- Chamada Fundo Newton - FAPEG - FAPESC/PB - FAPESB/British Council: BOLSA DE
MESTRADO PARA GRUPOS SUB-REPRESENTADOS NA CIÊNCIA
Objetivo: promover programa de mestrado no Reino Unido, como uma experiência abrangente para
fortalecer a participação de grupos sub-representados, como minorias étnicas e pesquisadoras de ciência e
inovação no Brasil, além de influenciar mais práticas e políticas inclusivas.
Recursos Financeiros: O financiamento para cada bolsa é de £40.000 (quarenta mil libras esterlinas) para
os custos totais da atividade. O valor da bolsa custeará curso de inglês e preparação para o exame IELTS
no Brasil; taxa de exame IELTS; tradução juramentada de documentos para candidatura universitária no
Reino Unido; taxas de vistos; voo internacional; bolsa para o período de 15 meses; curso de inglês de
verão no Reino Unido e taxas acadêmicas.
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a) Plano de Aplicação Orçamentária: planejamento orçamentário das ações previstas para 2016. O
referido plano foi aprovado pelo Conselho Superior da FAPEG e foi encaminhado à Presidência para a
execução das ações do PPA no âmbito da Fundação.
Para elaboração desse documento, levou-se em consideração a estrutura organizacional 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 da celebração de contratos,
convênios e cooperação com agências de fomento, tais como: FINEP, CNPq, CAPES, Ministérios e
outros.
b) 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 e seus impactos sociais.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

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
Instituições de Ensino Superior (IES) ou em Institutos de Ciência, Tecnologia e Inovação (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 da
ciência, tecnologia e inovação 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 número de ações previstas, com o objetivo de modernizar a sede da FAPEG.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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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), Institutos 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 2016, foram beneficiados 774 bolsistas com recursos exclusivamente orçamentários, conforme
liquidações registradas no SIPLAN, sendo:
- 526 alunos de mestrado (R$1.350,00 por aluno/mês): 36 Anápolis, 2 Aparecida de Goiânia, 2 Caldas
Novas, 30 Catalão, 6 Ceres, 1 Firminópolis, 2 Formosa, 342 Goiânia, 1 Goiás, 2 Goiatuba, 3 Inhumas, 9
Ipameri, 3 Iporá, 5 Itapuranga, 1 Itarumã, 3 Itumbiara, 1 Jaraguá, 18 Jataí, 1 Jussara, 2 Mineiros, 10
Morrinhos, 1 Orizona, 1 Piranhas, 7 Pires do Rio, 2 Quirinópolis, 2 Rialma, 19 Rio Verde, 4 Santa
Helena, 4 São Luiz, 1 São Simão, 1 Senador Canedo, 1 Silvânia, 2 Uruaçu e 1 Urutaí;
- 214 alunos de doutorado (R$2.000,00 por aluno/mês): 8 Anápolis, 1 Aparecida de Goiânia, 1 Caçu, 2
Catalão, 1 Ceres, 1 Corumbaíba, 178 Goiânia, 1 Goiás, 1 Inhumas, 2 Ipameri, 1 Iporá, 5 Jataí, 1 Orizona,
2 Quirinópolis, 6 Rio Verde, 2 Santa Helena e 1 Trindade;
- 34 pesquisadores de desenvolvimento tecnológico industrial - DTI, sendo 14 DTI-A (R$4.000,00 por
aluno/mês): 13 Goiânia e 1 Goiandira; 14 DTI-B (R$3.000,00 por aluno/mês): 1 Anápolis, 11 Goiânia, 1
Inhumas e 1 Jussara; 5 DTI-C (R$1.100,00 por aluno/mês): 4 Goiânia e 1 Sanclerlândia; 1 DTI-Apoio
Técnico em Goiânia (R$550,00 por aluno/mês).
No período considerado, também, foram aportados recursos financeiros extraorçamentários provenientes
da CAPES, que são repassados diretamente aos 366 bolsistas beneficiados, integral ou parcialmente,
conforme estabelecido nos editais 08/2012; 8 e 9/2013; 4, 5, 6,10 e 12/2014, sendo:
- 8 alunos de mestrado (R$1.500,00 por aluno/mês): 2 Anápolis, 5 Goiânia e 1 Goiás;
- 23 alunos de doutorado (R$2.200,00 por aluno/mês): 1 Aparecida de Goiânia, 17 Goiânia, 1 Jataí e 4
Rio Verde;
- 247 alunos de iniciação científica (R$400,00 por aluno/mês): 13 Anápolis, 1 Aparecida de Goiânia, 22
Catalão, 1 Ceres, 166 Goiânia, 3 Goiás, 1 Inhumas, 1 Iporá, 16 Jataí, 8 Morrinhos, 10 Rio Verde e 5
Urutaí;
- 4 alunos de pós-doutorado nas empresas (R$6.800,00 por aluno/mês, sendo R$2.700,00 do orçamento
da FAPEG e R$4.100,00 da CAPES): 2 Goiânia, 1 Jataí e 1 Rio Verde;
- 20 docentes beneficiados com bolsas de doutorado (R$2.200,00 por aluno/mês): 14 Goiânia, 3 Jataí, 1
Rio Verde e 2 Urutaí;
- 35 pesquisadores beneficiados com bolsa de pós-doutorado DOCFIX (R$4.100,00 por aluno/mês): 1
Anápolis, 31 Goiânia, 1 Ipameri e 2 Rio Verde;
- 29 pesquisadores beneficiados com bolsas de pós-doutorado no país (R$4.100,00 por aluno/mês): 1
Anápolis, 1 Aparecida de Goiânia, 4 Catalão, 1 Jataí, 21 Goiânia e 1 Rio Verde.
NOTA: Conforme metodologia adotada pela SEGPLAN, foi considerado o maior total mensal de bolsas
orçamentárias (setembro), para apuração do resultado de 2016.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2341 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA, FORMAÇÃO E BOLSAS
TECNOLÓGICAS - FAPEG BOLSAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, foi implementada a meta física do produto Aluno Beneficiado com Bolsa de Pesquisa,
Formação e Bolsa Tecnológica/número por meio de recursos orçamentários e extraorçamentários
destinados às seguintes chamadas públicas:
- Concessão de Bolsas de Mestrado e Doutorado (Editais 01/2012; 03/2013; 03 e 06/2014; 04/2015 e
03/2016);
- Concessão de Bolsas de Pós-Doutorado nas Empresas (Edital 08/2013);
- Concessão de Bolsa de Iniciação Científica - IC  (Editais 05 e 10/2014);
- Concessão de Bolsa de Doutorado para Docente (Edital 08/2012 e 09/2013);
- Concessão de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - DTI (Acordos de
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Cooperação FAPEG/UFG; FAPEG/EMATER; FAPEG/EMBRAPA; FAPEG/VOTARANTIM e Museu
de Ciências);
- Concessão de Bolsa de Pós-Doutorado no País (Editais 11/2013 e 12/2014);
- Concessão de Bolsa de Pós-Doutorado DOCFIX/nº (Edital 04/2014).

OBSERVAÇÕES

1. Os resultados das chamadas públicas implementadas nesta ação estão expressos em gráfico.
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.

13/02/2017458



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2342 - FOMENTO À DEMANDA UNIVERSAL EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO
E INOVAÇÃO - FAPEG UNIVERSAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, 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);
- Cooperação Internacional FAPEG/FAPs/ INRIA/INS2i-CNRS (Edital 05/2015);
- Fundo Newton/CONFAP/BC: Researcher Links Workshops 2015-2016 (Workshops para Pesquisadores
2015-2016);
- Fundo Newton/CONFAP/Institutos de Pesquisa do Reino Unido (UK): Confap-The UK Academies
(Bolsas de Pesquisa, Apoio à Mobilidade de Pesquisa e Prêmio Jovem Pesquisador);
- Fundo Newton/CONFAP/British Council: Researcher Connect (Conexão de Pesquisadores 2016-2017).

OBSERVAÇÕES

1. Os resultados das chamadas públicas implementadas nesta ação estão expressos em gráfico.
2. O produto Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação/número contempla o pagamento de 46 (quarenta e seis) auxílios pesquisa,
sendo 37 (trinta e sete) do PPP e 9 (nove), referentes à cooperação internacional.
3. Esse produto contempla, ainda, liquidações relativas a viagens, diárias, taxas e treinamentos destinados
ao desenvolvimento das atividades finalísticas desta Fundação.
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6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2343 - FOMENTO À DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, 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 01/2015 e 01/2016);
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- Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação (CT&I) de abrangência nacional ou
internacional no estado de Goiás (Editais 02/2015; 02/2016 e Acordo de Cooperação Técnica
FAPEG/UFG).

OBSERVAÇÕES

Os resultados das chamadas públicas implementadas nesta ação estão expressos em gráfico.
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6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2344 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA - FAPEG INFRA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, não foi implementada a meta física do produto Instituição de Pesquisa em CT&I
Apoiada/número.

OBSERVAÇÕES

Não há.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2366 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA - FAPEG INFRA (EMENDAS
SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, não foi implementada a meta física do produto Instituição de Pesquisa em CT&I Apoiada
(Emendas Sancionadas)/número

OBSERVAÇÕES

Não há.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2345 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FAPEG INOVA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, foi implementada a meta física do produto Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação
Tecnológica/número por meio de recursos orçamentários destinados às seguintes chamadas públicas:
- Subvenção Econômica à Inovação - TECNOVA (Edital nº 07/2013);
- 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).

OBSERVAÇÕES

1. Os resultados das chamadas públicas implementadas nesta ação estão expressos em gráfico.
2. O produto Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número contempla 3 (três)
liquidações relativas ao pagamento da 2ª parcela aos pesquisadores beneficiados pelo Programa
TECNOVA e 63 (sessenta e três) auxílios pesquisa, sendo 34 (trinta e quatro) relativos a
INCUBADORAS e 29 (vinte e nove) pertinentes ao NIT, além de 1 (um) processo destinado à execução
da ação transversal desse programa (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 pela
subvenção econômica, totalizando 263 (duzentas e sessenta e três) parcelas liquidadas.
3. As liquidações relativas ao Edital INCUBADORAS beneficiaram 34 (trinta e quatro) pesquisadores,
com a substituição de 1 (um) deles.
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6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 2346 - FOMENTO À PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FAPEG ÁREAS
ESTRATÉGICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, 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 e
chamadas públicas:
- Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração - PELD (Edital 34/2012 do
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CNPq);
- Programa Redes Digitais de Cidadania (Edital 13/2013);
- Projeto de Extensão Industrial Exportadora - PEIEX (Convênio FAPEG/APEX Brasil);
- Projeto de Pesquisa Biogás Redutor de Cana e Energia para Redução de Minérios Lateríticos (Convênio
FAPEG/VOTORANTIM/IFG);
- Instituto Fórum do Futuro (Prêmio Novos Talentos para a Agricultura Sustentável-Américas).

OBSERVAÇÕES

1. Os auxílios implementados no produto desta ação estão expressos em gráfico.
2. O produto Pesquisador Beneficiado com Fomento à Pesquisa em Áreas Estratégicas/número contempla
o pagamento de 140 (cento e quarenta) auxílios pesquisa, sendo 6 (seis) do PELD, 123 (cento e vinte e
três) do Programa Redes Digitais da Cidadania, 8 (oito) do PEIEX, 1 (um) relativo ao Convênio
FAPEG/VOTORANTIM/IFG e 1 (um) referente ao Instituto Fórum do Futuro, totalizando 306 (trezentas
e seis) parcelas liquidadas.
3. Esta ação poderá sofrer alterações nos exercícios de 2017, 2018 e 2019 para contemplar as demandas
estratégicas estabelecidas por meio de parcerias com órgãos do Poder Executivo do estado de Goiás, com
a União e com outros países ou instituições internacionais.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
- FAPEG

AÇÃO: 3122 - NOVA FAPEG - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, foi implementada a meta física estabelecida para o produto Sede da FAPEG
Modernizada/percentual.
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OBSERVAÇÕES

Os processos liquidados neste produto correspondem a 23% (vinte e três por cento) da sede da FAPEG
modernizada por meio da aquisição de licenças para uso do software de indicadores institucionais, bem
como de móveis para readequação da infraestrutura da sede administrativa desta Fundação, totalizando
R$37.835,00.
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6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

INSTITUCIONAL

Haroldo Reimer

1. Gestor

2. Visão Institucional

Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e a formação integral de
profissionais e indivíduos capazes de se inserirem criticamente na sociedade e promoverem a
transformação da realidade socioeconômica do Estado de Goiás e do Brasil.

2.1 Objetivo Institucional

Constitucional 39 de 15/12/2005; Lei 16.835/2009; Lei 16.836/2009; Lei 17.087/2010; Lei 17.098/2010;
Lei 17.257/2011; Decreto 7.275/2011; Decreto 7.441/2011; Decreto 7.465/2011; Lei 17.934/2012;
Decreto 7.801/2013; Decreto 7.886/2013; Lei 18.067/2013; Lei 18.079/2013; Decreto 114/2015; Decreto
110/2015; Decreto 186/2015; Decreto 187/2015; Decreto 276/2015; Decreto 244/2015 e Decreto
345/2015; Lei n°19.285/2016.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O ano de 2016 foi de intensa atividade na Universidade Estadual de Goiás (UEG). No primeiro semestre,
as eleições para o cargo de reitor da Instituição contaram com a participação de quatro candidatos. Em
pleito realizado dia 23 de junho o professor Haroldo Reimer - com 59,1% dos votos válidos - foi
reconduzido ao cargo de liderança do reitorado, que ocupará até 2020. A cerimônia de posse foi realizada
no dia 7 de novembro, no Teatro Goiânia, com a presença do vice-governador de Goiás, José Eliton de
Figuerêdo Junior, além de secretários de Estado, reitores, diretores de câmpus, bem como outras
autoridades e membros da comunidade acadêmica da UEG. O processo eleitoral marcou mais uma etapa
na consolidação democrática da Universidade, demonstrando maturidade institucional.

Após a devida gestão junto ao governo, foi realizada a chamada de mais 118 docentes aprovados no
cadastro de reserva do concurso docente de 2014. Com essa chamada a UEG passa a ter um percentual
maior de docentes efetivos. Também foram realizadas duas chamadas parciais de 100 candidatos
aprovados no concurso de servidores técnicos - os 300 demais serão convocados em 2017. Com a
consolidação do quadro efetivo da UEG aumentam as despesas com pessoal em encargos, que já
ultrapassam 80% em relação aos recursos da vinculação constitucional.

Ainda em 2016, a fim de buscar maior dinamismo na gestão da Universidade, o Conselho Universitário
votou pelo desmembramento da Pró-reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças. A decisão deu origem a
duas novas Pró-reitorias: de Gestão e Finanças; e de Planejamento e Desenvolvimento Institucional.
Nesse novo redesenho, a Vice-reitoria foi extinta no organograma da UEG, encerrando o fim do mandato
da Profa. Valcemia Novaes, no dia 14 de novembro. Cabem os agradecimentos a ela pela parceria e pelos
trabalhos prestados ao longo dos últimos 4 anos. As gerências passaram pelo processo de meritocracia
conduzido pela Escola de Governo Henrique Santillo, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão e
Planejamento.

Prestes a completar 18 anos, é salutar para a UEG, no exercício de sua autonomia, repensar a si mesma e
se reorganizar para continuar a prestar seus serviços com qualidade em todo o território goiano. Para este
fim, foi instituído via Portaria um Grupo de Trabalho de Redesenho Institucional para apresentar
propostas para discussão nos câmpus e nos órgãos colegiados superiores. Com o significativo número de
vagas ociosas e baixa demanda em várias unidades, é preciso reconfigurar o portfólio de cursos,
ajustando-os de forma mais adequada às demandas qualificadas locais e regionais. Neste sentido, o
Conselho Universitário aprovou a substituição de

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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um total de 8 cursos de graduação, com destaque para a implantação do curso de Medicina Veterinária,
no Câmpus São Luís de Montes Belos, que apresentou elevada concorrência, com 54 candidatos por vaga
no primeiro vestibular.

Há alguns anos, a Reitoria vem procurando atacar o problema das vagas ociosas na UEG. Neste sentido,
foram publicadas, em julho, 3 chamadas distintas: a) uma para ocupar vagas remanescentes do Vestibular
2016.1 por meio do acesso a partir da nota do Enem; e b) outros dois editais para transferência externa e
ingresso de portadores de diploma. Em agosto, 359 alunos ingressaram desta forma na Universidade,
além dos aprovados no Vestibular 2016.2. Com isso, a política de ?tolerância zero? contra vagas ociosas
tem seus resultados públicos, que são aplicados de forma mais otimizada. Houve um aumento de quase 2
mil alunos na graduação, ultrapassando a barreira dos 17 mil alunos.

Outra ação para combater a baixa demanda em muitos cursos da UEG foi a aprovação de cláusula de
barreira para o Vestibular 2017.1. A medida previu que cursos cuja concorrência atingisse menos de 1,2
candidato por vaga seriam suspensos do processo seletivo. Controversa, a medida teve como efeito
positivo o aumento de mais de 5 mil candidatos inscritos para o Vestibular, evidenciando nos colegiados
dos cursos boa capacidade de engajamento e comunicação com a sociedade. Contrariando as previsões
pessimistas, apenas 4 cursos, em um total de 137, não alcançaram a média de concorrência prevista,
passando por reanálise no bojo das discussões de redesenho institucional.

Oferecer aos alunos condições para permanência na universidade continuou sendo uma meta da Reitoria.
Aqui é importante considerar que quase 80% dos estudantes que a UEG recebe são ingressantes da escola
pública, sendo que mais da metade provém de famílias em condições de vulnerabilidade social. Além de
diminuir as vagas ociosas, a Instituição reforçou o seu Programa Próprio de Bolsas, cujo orçamento em
2016 foi de R$ 7,4 milhões. O destaque foram as 600 bolsas permanência oferecidas que hoje beneficia
toda a UEG. No conjunto são oferecidas 10 modalidades de bolsa.

A atual política de oferta de cursos de pós-graduação lato sensu (especialização) continuou a produzir
efeitos positivos. Em torno de 2 mil alunos estão matriculados em algum dos mais de 64 cursos
oferecidos pela UEG de forma gratuita. Neste nível continuam também as parcerias com a Secretaria de
Segurança Pública. Em nível de pós-graduação stricto sensu, o aumento de 8 mestrados nos últimos anos,
passando de 2 para 10, foi coroado com a abertura do primeiro doutorado próprio da UEG na área de
Ciências ambientais. Ao final do ano, houve a aprovação do segundo doutorado, na área de Química, em
associação com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal da Grande Dourados. Também
foi aprovado mais um mestrado, no Câmpus Cora Coralina. Com isso, a UEG se posiciona de forma
qualitativa também em mais um nível de ensino, passando a ser o segundo maior ofertante de cursos de
pós-graduação stricto sensu no Estado de Goiás.

Este novo posicionamento também tem os seus reflexos na pesquisa e na performance dos pesquisadores,
bem como na submissão de projetos em agências de fomento. Ao longo dos últimos 4 anos foi possível
quadruplicar o montante financeiro captado pela UEG junto a órgãos e agências, considerando todas as
modalidades. A atuação da Gerência de Convênios e Captação de Recursos (Gercap) também possibilitou
a captação de mais verbas decorrentes de emendas parlamentares federais.

Em 2016 avançamos também com o lançamento dos Programas Pró-projetos e Pró-projetos/programas,
com orçamente de R$ 500 mil. Trata-se de chamadas públicas internas que visam selecionar
pesquisadores para a percepção de recursos junto ao Banco do Brasil. Tanto para projetos quanto para os
programas de pós-graduação stricto sensu visam a execução mais rápida e direta dos recursos alocados
para este programa. Teve também a sua segunda edição o Programa da Bolsa de Incentivo ao Pesquisador
(Probip), que contemplou 80 pesquisadores com bolsa em patamar equivalente à bolsa de produtividade
em pesquisa em nível II do CNPq.

Durante o ano, foram realizadas várias reuniões regulares das câmaras setoriais e dos órgãos colegiados
superiores a fim de fortalecer a gestão democrática e compartilhada na UEG. Houve encontro de
formação com o pessoal técnico das secretarias
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acadêmicas e com os coordenadores pedagógicos dos câmpus. Além disso, a Comissão Própria de
Avaliação se reuniu ao longo do ano e foi instituída uma comissão para elaborar o novo Plano de
Desenvolvimento Institucional (PDI) da UEG, em face da vigência do atual até 2019.

As diferentes ações e políticas tiveram como efeito o fortalecimento da imagem da UEG junto ao público
interno, como pode ser observado nos números obtidos pela Autoavaliação Institucional. De acordo com
os números colhidos, mais de 60% da comunidade acadêmica percebe os trabalhos de gestão de forma
positiva. Da mesma forma, a imagem pública, especialmente junto à mídia, reposicionou a UEG: mais de
50% de todas as matérias publicadas nos jornais impressos do Estado de Goiás apresentarem perfil
positivo em relação à UEG. A política de colação de grau gratuita e unificada, iniciada em 2015, também
contribuiu para reconfigurar a imagem da Instituição junto à sociedade.

O avanço na pesquisa veio aliado ao refinamento de nossas ações de extensão. Em 2016, foram realizadas
ações de extensão que atenderam a mais de 40 mil pessoas. A extensão universitária é um braço
importante, pois é a ponte entre as discussões travadas no âmbito acadêmico e a sociedade na qual se
encontram nossos câmpus. Essa troca é fundamental para a produção de conhecimento e entendimento
das demandas locais.

A infraestrutura também merece destaque. Atualmente há sete obras em andamento na UEG, entre elas a
construção do prédio do Câmpus de Itaberaí. Foi concluída a construção do Galpão Agrícola do Câmpus
Santa Helena de Goiás e da Quadra Poliesportiva do Câmpus Porangatu, esta com apoio de emenda
parlamentar e recursos do FNDE. As obras para conclusão do Auditório do Câmpus Formosa estão em
ritmo acelerado, e as do prédio do Geptas, no Câmpus Henrique Santillo, tiveram que ser interrompidas
por abandono da obra pela empresa licitada. Outras obras estão em fase final de projetos ou de licitação.

Sabemos que a excelência universitária é fruto de um processo contínuo. Em 17 anos, a UEG já alcança
índices bastante satisfatórios. Para 2017, vamos trabalhar para consolidar ainda mais a gestão
compartilhada e oferecer serviços cada vez mais alinhados às demandas locais, pois assim conseguiremos
contribuir com qualidade para o crescimento socioeconômico do Estado de Goiás.

Haroldo Reimer
Reitor

PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
PPI - Projeto Político Institucional
PPC - Projeto Pedagógico de Cursos

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não há indicadores consolidados na Universidade Estadual de Goiás.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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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 UEG tem o objetivo  de fortalecer a autonomia
e a gestão, para consolidar a formação profissional e cidadã no processo da educação superior estadual,
ampliando a pesquisa e a produção de conhecimento e avançando na relação com a sociedade, com base
nisso se faz importante consolidar os processos internos da universidade na garantia da qualidade
acadêmica e da indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão.

6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2347 -  ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL E CONSOLIDAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Primeiro Semestre de 2016:
    O produto Campus da UEG Mantido está sendo executado física e financeiramente de acordo com
planejado, pois o mesmo tem por atribuição fomentar as atividades de apoio administrativo, também
denominadas como atividades meio, da Universidade Estadual de Goiás - UEG, é responsável por
subsidiar suporte administrativo para os 43 câmpus universitário, considerando o Centro de Ensino e
Aprendizagem em Rede, a Coordenação Geral do Programa Educando e Valorizando à Vida e o prédio da
Administração Central em Anápolis.
    Após o período inicial de execução e monitoramento do produto Laboratório da UEG Mantido,
correspondente aos meses de fevereiro a julho, deste ano, foi possível constatar que ocorreu um
satisfatório alcance dos objetivos propostos, assim como uma eficaz execução financeira.  Contudo, deve
ser considerado que os laboratórios, em sua maioria, necessitam de manutenção constante,  Portanto, ao
considerar que o período correspondente ao planejamento é significativamente superior ao até então
monitorado, conclui-se que deve ser mantido o nível de investimento para os próximos períodos. Outro
fator que merece destaque é que alguns investimentos foram dinamizados de forma a servirem para a
manutenção de vários laboratórios cujas atividades são afins, o que, por sua vez, demonstra um eficaz
planejamento e aplicação dos recursos disponíveis de forma a potencializá-los. O saldo empenhado foi
liquidado em sua totalidade, o que demonstra eficácia na execução financeira.
    A respeito dos produtos Campus da UEG atendido com equipamento, suprimento e manutenção em TI
e Solução em TI desenvolvida/implementada pela UEG a execução financeira segue normalmente e no
final do semestre será realizado um acompanhamento mais preciso. Em relação as metas físicas só serão
feitas no final do semestre e assim poderemos falar se estão ou não sendo cumpridas.
   Já em relação aos produtos Manutenção Preventiva e Corretiva da Infraestrutura realizada, Campus da
UEG construído, Campus da UEG Reformado/Ampliado e Campus da UEG com acessibilidade
melhorada, relacionamos os seguintes aspectos;
1 - Inicialmente visualizamos que no decorrer do período ocorreram fatos imprevisíveis os quais
impossibilitaram o alcance de algumas metas previstas. No setor houve um período em que foi realizado
mudanças na gestão, que influenciaram no andamento das demandas formalizadas, adequações foram
feitas para melhor desempenho das atividades do setor, os processos autuados com a finalidade de
execução de obras, reformas e manutenção tiveram que seguir uma ordem de prioridade até que fosse
feita as adaptações necessárias, contudo, mesmo diante de todas essas ocorrências, visualizamos uma
melhora na execução dos trabalhos.
2 -  No aspecto de superação, podemos dizer que, mesmo diante das dificuldades encontradas no setor as
quais ensejam mudanças, podemos dizer que as atuais demandas que encontram-se vigente e em
andamento estão tendo bons resultados, o que demonstra uma melhoria na gestão e fiscalização e esses
pontos podem ser considerados como superados.
3 - No setor haviam pendências a serem sanadas e que só foi possível superá-las, com a alteração de sua
gestão, ocorre que essas adaptações demandam tempo, porém o que foi possível realizar para se obter
melhor desempenho, disponibilidade de recurso para atender as finalidades desta Autarquia, melhoria na
gestão, no acompanhamento e na fiscalização dos processos foram realizadas.
4 - Perante as dificuldades encontradas de diante das metas não alcançadas, foram
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feitas várias adequações no setor como: Adequação da equipe com suporte de gestão administrativa,
capacitação e um novo planejamento para a execução das demandas na área técnica que irá possibilitar o
alcance de resultados positivos e superação das dificuldades encontradas. Outrossim, melhores resultados
só vão poder serem demonstrados e visualizados no decorrer da execução das demandas que estão sob a
atual gestão do setor que estão realizando as suas atividades com novas perspectivas e por meio do
planejamento que foi realizado a pouco tempo.
    Por fim o Produto: Biblioteca da UEG com acervo atualizado superou a meta. As aquisições foram
feitas para todos os Câmpus e Pólos da UEG. Foram adquiridos livros para os municípios onde não há
Câmpus e Pólos na UEG, que são: Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso. Existem
algumas causas que dificultaram a aquisição de livros, tais como a burocracia interna e externa e a
demora para o desenvolvimento do processo. Essa dificuldade poderá ser superada a partir de uma
flexibilização do procedimento e da inexigência de determinados documentos para a conclusão da
compra. O saldo orçado não foi alterado, sendo o saldo empenhado menor do que o autorizado devido à
demora do processo. A mesma realidade é a aplicada à relação entre o saldo empenhado e o saldo
liquidado. Por fim, os valores dispendidos para cada produto correspondem à realização física, uma vez
que os livros adquiridos e recebidos foram distribuídos para os respectivos Câmpus.

Segundo Semestre de 2016:
    Em relação as Bibliotecas da UEG com o acervo atualizado, as metas foram alcançadas. A aquisição de
livros foi feita para todos os Câmpus e Pólos da UEG. A aquisição superou a meta, pois ainda foram
adquiridos livros para os municípios onde não há Câmpus e Pólos na UEG, que são: Planaltina, Santo
Antônio do Descoberto e Valparaíso. Existem algumas causas que dificultaram a aquisição de livros, tais
como a burocracia interna e externa e a demora para o desenvolvimento do processo. Essa dificuldade
poderá ser superada a partir de uma flexibilização do procedimento e da inexigência de determinados
documentos para a conclusão da compra. Além disso, foram adquiridos outros tipos de serviço tais como
a atualização do software Gnuteca, o que posteriormente acarretará em melhorias para os serviços
bibliográficos prestados pela Universidade.  O saldo orçado não foi alterado, sendo o saldo empenhado
menor do que o autorizado devido à demora do processo de aquisição. A mesma realidade é a aplicada à
relação entre o saldo empenhado e o saldo liquidado. Por fim, os valores dispendidos para cada produto
correspondem à realização física, uma vez que os livros adquiridos e recebidos foram distribuídos para os
respectivos Câmpus.
    No período de execução e monitoramento do produto Laboratório da UEG Mantido, correspondente
aos meses de fevereiro a novembro, deste ano, ocorreu satisfatório alcance dos objetivos propostos, assim
como uma eficaz execução financeira. Como não é uma meta acumulativa aparecem apenas os números
do mês em que houve o maior número de Laboratório atendido, que em 2016 foram 46 laboratórios.
Destaca-se, também, a potencialização dos investimentos de forma a servirem a um grupo significativos
de laboratórios, cujas atividades são afins, o que demonstra eficacia no planejamento e aplicação dos
recursos.
   O produto Campus da UEG Mantido foi executado física e financeiramente de acordo com planejado,
pois o mesmo tem por atribuição fomentar as atividades de apoio administrativo, também denominadas
como atividades meio, da Universidade Estadual de Goiás - UEG. Responsável por subsidiar suporte
administrativo para os 43 câmpus universitário considerando o Centro de Ensino e Aprendizagem em
Rede, a Coordenação Geral do Programa Educando e Valorizando à Vida e o prédio da Administração
Central em Anápolis. Esse produto abrange os contratos de vigilância, monitoramento, concessionárias,
transporte terceirizado, combustível e serviços em gerais para manutenção administrativa dos câmpus.
No decorrer de 2016 a Gerência de Inovação Tecnológica trabalhou para atender a todos os Câmpus
Universitários da UEG presentes no Estado de Goiás, ofereceu todo o suporte envolvendo infraestrutura
tecnológica e sistemas de informação, fornecendo equipamentos e suprimentos de TI, suporte presencial e
à distância, atendimentos aos usuários de TI e instalação de rede sem fio entre outros.
    Entre os Sistemas de informação, houve a implementação de quatro novos programas desenvolvidos
pela Coordenação de Engenharia de Software, são eles: 1 - Sistema para eleição da nova Logo da UEG, 2
-  Sistema de Controle Latu Sensu, 3 - Sistema de Agenda de Autoridades e 4 - Sistema de Transportes.
    No que se refere Infraestrutura e suporte, foram realizadas 36 viagens para um
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melhor desempenho das atividades in loco nos câmpus, foram cadastrados 5112 no sistema de ordens de
serviço, isto nas mais variadas áreas de atuação.
    No âmbito da Gerência houve a implantação e acompanhamento de 03 projetos macros, que são:
aquisição de uma estrutura para DATA CENTER chamado de BLADE, contratação de novos provedores
de link internet/intranet para UEG e aquisição de equipamentos de segurança de redes (Firewall). Além
disto houve qualificação para 03 servidores, além da superação das metas estipuladas nos produtos do
PPA de 2016.

6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2368 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CAMPUS DA UEG (EMENDA
SANCIONADA)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve nenhum realização nessa ação.

6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2348 - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE EXTENSÃO, CULTURA E
ASSUNTOS ESTUDANTIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O produto ALUNO DA UEG ATENDIDO COM ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL ¿ PERMANÊNCIA,
que teve como meta em 2016 o quantitativo de 600, alcançou 598 estudantes de graduação da UEG, que
ao receberem a bolsa permanência, obtém um auxílio fundamental para sua manutenção durante os
estudos, aplicando esse auxílio em transporte, alimentação e moradia. A bolsa permanência tem como
critério fundamental a seleção de estudantes em situação de vulnerabilidade social.
CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL OFERECIDO À COMUNIDADE, se refere à uma
modalidade específica de curso, que tem como objeto convênios com parceiros, dentre os quais, o
Governo Federal por meio do PRONATEC. No convênio inicial havia uma expectativa de 150 cursos em
2016, no entanto, com o corte efetivado pelo Governo Federal não foi possível atingir a meta, sendo
oferecidos 53 cursos de Formação Profissional nas diversas regiões do Estado onde o Programa pode ser
implementado. A expectativa para 2017 é que haja uma recondução do programa com suplementação de
receita, podendo a meta para 2017 ser atingida, e,  com possível implementação de novas modalidades de
formação profissional é provável uma superação suficiente para cobrir o déficit da meta visualizado no
ano de 2016.
O produto ALUNO DA UEG FORMADO ACOMPANHADO objetiva ações de aproximação com os
egressos. Ocorreram visitas e divulgação das pós graduações em 5 campus  no I Fórum de
Acompanhamento de Bolsistas e Egressos. Em novembro de 2016 houve a aprovação nos conselhos
superiores do Programa de Egressos de Universidade Estadual de Goiás, ficando este produto
prejudicando em relação às metas.  Foram acompanhados 65 egressos em 5 Campus. Existe uma ação
piloto em andamento que cria a interação com egressos de 8 Campus da UEG nas diversas regiões do
estado.
AÇÃO DE ESPORTE E LAZER EXECUTADA é um produto que pretende levar ações das mais várias
formas para estudantes e membros da Comunidade. Em 2016 houve a realização dos Jogos Universitários
da UEG com a participação de 1200 estudantes dos cursos de graduação da Universidade. Houve um total
de 33 ações executadas, resultando em 75% da meta estabelecida. O fato de alguns Campus ainda não
terem quadras de esportes,  ou outros fatores humanos, foram as principais dificuldades para implementar
a meta estabelecida.
O AUXÍLIO FINANCEIRO PARA EVENTO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTO
ESTUDANTIL CONCEDIDO é vinculado ao Programa Pró-Eventos da Universidade e tem como
objetivo auxiliar professores e estudantes nas viagens para apresentação de trabalhos em Congressos
Científicos, culturais e esportivos.  79 Professores e estudantes receberam auxílio Pró-Eventos no ano de
2016.
PROGRAMA, PROJETO, CURSO E EVENTO DE EXTENSÃO EXECUTADO, são ações de extensão
em todas as modalidades que são executadas no Câmpus da UEG.  Foram 920 ações em 2016, alcançando
um público superior a 40 mil pessoas, e alcançando um valor duas vezes maior ao estabelecido pela meta.
Esse aumento no número de
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ações necessitou de uma ampliação na oferta de cursos, eventos, programas e cursos, e também da equipe
de acompanhamento e avaliação da extensão universitária.
BOLSA DE EXTENSÃO CONCEDIDA, refere-se ao Programa de Bolsas de Ação Extensionista da
Universidade Estadual de Goiás, que oferece aos estudantes monitores de extensão um auxílio mensal de
400,00 reais para atuarem em projetos de relevante impacto social. No ano de 2016 foram oferecidas 130
bolsas de extensão, ultrapassando em 30% a meta estabelecida de 100.
O produto AÇÃO CULTURAL EXECUTADA, cuja meta no ano de 2016 foi de 45 ações, obteve um
total de 86 atividades realizadas nas dez regiões de planejamento, atingindo pouco mais de 70% dos
câmpus desta universidade.
O produto PUBLICAÇÃO RESULTANTE DE AÇÃO DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTO
ESTUDANTIL REALIZADA refere-se a artigos, livros, cartilhas e outros documentos de mídia
confeccionados e publicados com base nas ações de extensão. No ano de 2016 totalizaram 101 produtos.

6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2349 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

    O ano de 2016 foi marcado pelo realinhamento da inserção internacional da Universidade Estadual de
Goiás visando se adaptar à nova realidade do país e do mundo. Nesse sentido, o conceito-chave desse
processo foi internacionalização em casa. Com isso, buscou-se ao longo do ano diversas inciativas que
pudessem proporcionar à comunidade acadêmica experiências internacionais dentro da própria
instituição. O curso de imersão em língua inglesa, em parceria com a Universidade do Wyoming, o curso
de escrita científica, em parceria com o Newton Fund, British Council e a FAPEG, são exemplos dessas
iniciativas.
    Outro ponto fundamental do conceito de internacionalização em casa é a atração de estudantes,
pesquisadores e professores estrangeiros para a Universidade. Nesse contexto, o vestibular especial para
refugiados e portadores de visto humanitário demonstrou o potencial da UEG em atingir grupos sociais
distintos e causar impacto na sociedade. A grande repercussão positiva da iniciativa colocou a
Universidade em destaque, ressaltando seus compromissos com a educação superior inclusiva. Além
disso, a inclusão de refugiados em seu corpo discente coloca a UEG como  inspiração para outras
instituições, fato que contribui para o aumento do intercâmbio e da cooperação com instituições pelo
mundo. O curso de português para estrangeiros foi uma outra iniciativa que atraiu 14 cidadãos de outras
nacionalidades para a UEG. Em 2016 batemos a marca de 3.000 aplicações ao TOEFL (Test of English as
a Foreign Language), Proficiência de Língua Inglesa atendendo alunos da graduação, pós graduação,
professores da UEG e alunos de outras IES.
    A Coordenação-Geral de Relações Internacionais assumiu, no ano de 2016, diversos protagonismos em
escala regional e nacional. Como membro da FAUBAI, a CGRI-UEG assumiu a organização da reunião
da regional Centro-Oeste. O coordenador Hebert Melo é atualmente o coordenador do Programa de
Mobilidade da ABRUEM e membro da banca de seleção do programa PEC-G, do Ministério das
Relações Exteriores. Além disso, o maior projeto de internacionalização da educação superior em Goiás,
a Rede Goiana de Educação Internacional, está sob a coordenação da CGRI-UEG, após grande esforço de
articulação e trabalho coroados com a assinatura do protocolo de intenções.
    A Rede Goiana de Educação Internacional reúne as principais instituições de ensino superior em Goiás:
Universidade Estadual de Goiás, Universidade Federal de Goiás, Instituto Federal de Goiás, Instituto
Federal Goiano, Pontifícia Universidade Católica, UniEvangélica. A Rede atuará promovendo sinergias e
parcerias estratégicas entre as instituições goianas e estrangeiras, aumentando o alcance a capacidade de
internacionalização de seus membros.
    Por fim, vale ressaltar o saldo positivo de oito novos acordos de cooperação assinados com instituições
da América Latina, América do Norte e Europa. Em 2016, a CGRI esteve diretamente envolvida em dois
dos maiores cases de sucesso da UEG, com ampla repercussão na mídia e em meios especializados:
vestibular especial para refugiados e portadores de visto humanitário e a criação da Rede Goiana de
Educação Internacional.  Os êxitos de 2016 abrem boas perspectivas de trabalho para o próximo ano, com
o objetivo de colocar a UEG em evidência cada vez maior no cenário nacional
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e internacional.

6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2350 - QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Primeiro Semestre de 2016:
    1) As metas tem sido alcançadas dentro dos parâmetros estabelecidos e com avanços significativos. Em
todos os produtos temos uma margem de mais 40% de execução nas ações estabelecidas. Alguns produtos
tiveram sua meta já atingidas em 100%. O produto: Curso de Doutorado mantido e o produto: Curso de
Especialização Lato Sensu mantido pela UEG. Destaca-se que o segundo semestre é o período mais
volumoso de atividades docentes e de pesquisas devido ao período de conclusão de pesquisas e cursos em
nível de graduação e pós-graduação por isso a estimativa é que todos os produtos tenham 100% da meta
atingida no final de 2016. 2) O produto: curso de especialização Latu Sensu mantido, superou-se a meta
em 320% devido as ações tomadas pela gestão da PrP que viabilizou editais específicos para incentivar a
proposição dos cursos Lato Sensu e pela ação da Reitoria ao reconhecer por meio de resolução as
atribuições de carga horária para o docente tanto nas disciplinas, quanto na orientação de pós-graduandos.
Estas ações em conjunto tem incentivado a proposição dos cursos Lato Sensu tornando a UEG a maior
ofertante no Estado de Goiás de cursos gratuitos em nível de Lato Sensu. Outro produto que teremos mais
de 100% de meta atingida será o produto: bolsa de pesquisa, publicação e pós-graduação concedida
derivada da atual gestão, tanto da PrP, quanto da Reitoria que tem elevado a cada ano as ações para o
financiamento das atividades de pesquisa por meio de bolsas.  3) Salientamos que as dificuldades
apresentam-se na gestão dos recursos financeiros destinados aos produtos, o processo centralizado da
execução financeira e ausência de rotinas que permitam acompanhar os processos e produtos. Considera-
se que este tipo de planejamento na UEG tem avançado, contudo ainda existem deficiências que
prejudicam o gerenciamento do processo e mesmo a contenção de recursos devido ao cenário nacional de
ajuste fiscal imposto a todos os entes públicos. Exemplificando temos a questão do produto: auxílio
financeiro para evento de pesquisa e pós-graduação concedido, que provavelmente não será atingido
devido a questão de recursos destinados ao programa Pro-Eventos e ao produto: Revista Interdisciplinar
dos cursos de Lato Sensu mantidas pela UEG devido a contenção de recursos e a nova política editorial
da UEG entende-se que o mesmo deverá ser excluído dos produtos. 4) Na gestão da PrP tem sido
adotadas ações participativas com todos os setores e uma discussão de planejamento para o ano de 2017.
Entre estas ações o monitoramento e a criação de ferramentas que possam contribuir com gerenciamento
dos produtos da PrP e também uma atuação para sensibilizar a gestão da instituição quanto a necessidade
de elevação dos recursos para os produtos desta pró-reitoria.

Segundo Semestre de 2016:
    1) As metas foram alcançadas dentro dos parâmetros estabelecidos e com avanços significativos para
algumas das metas estabelecidas. Em outras não atingiu-se a meta devido ao dimensionamento que foi
utilizado.  Algumas metas tiveram sua meta atingidas acima de 100%, são elas: Meta, Evento Científico
da UEG realizado que atingiu 102,5% da meta. O produto: Curso de Especialização Lato Sensu mantido
pela UEG que teve a meta atingida em 320%. O produto: Visita técnica à câmpus para qualificação de
docente de discente realizada teve a maior porcentagem de meta atingida chegando ao índice de 1020%.
O produto: Auxílio financeiro para evento de pesquisa e pós-graduação concedido que teve a meta em
100,67%.  Destaca-se que o segundo semestre é o período mais volumoso de atividades docentes e de
pesquisas devido ao período de conclusão de pesquisas e cursos em nível de graduação e pós-graduação,
por isso houve um expressivo aumento de produtos físicos alcançados nas metas. As ações tomadas pela
gestão da PrP que viabilizaram editais específicos para incentivar a proposição dos cursos Lato Sensu e
pela ação da Reitoria ao reconhecer por meio de resolução as atribuições de carga horária para o docente
tanto nas disciplinas, quanto na orientação de pós-graduandos. Estas ações em conjunto tem incentivado a
proposição dos cursos Lato Sensu tornando a UEG a maior ofertante no
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Estado de Goiás de cursos gratuitos em nível de Lato Sensu, devido a estas ações que tivemos.  Outra
importante meta é o produto:  Bolsa de pesquisa, publicação e pós-graduação concedida derivada de uma
forte atuação da gestão, tanto da PrP, quanto da Reitoria que tem elevado a cada ano as ações para o
financiamento das atividades de pesquisa por meio de bolsas. Esta meta teve um índice de 121,60%. O
produto: publicação de livros realizada pela UEG atingiu 120% da meta estipulada.  Os produtos que não
tiveram suas metas atingidas devem-se ao fato de fechamento dos dados no mês de novembro. Vários
produtos da PrP tem um índice maior de realização no final do ano especificamente no mês de dezembro
são eles o produto: Alunos concluintes de especialização Lato Sensu na UEG (78,86% da meta de 2016) e
o produto: alunos concluintes de curso de mestrado pela UEG (68,66% da meta de 2016). Quanto ao
produto: auxílio produção bibliográfica para livro, capítulo e periódico científico concedido não teve sua
implementação devido a mudanças na política editorial e no período de implantação das novas estruturas
para a Editora da Universidade Estadual de Goiás. Salientamos que as dificuldades apresentam-se na
gestão dos recursos financeiros destinados aos produtos, o processo centralizado da execução financeira e
ausência de rotinas que permitam acompanhar os processos e produtos. Considera-se que este tipo de
planejamento na UEG tem avançado, contudo ainda existem deficiências que prejudicam o
gerenciamento do processo. Ressaltamos que quanto ao produto: Revista Interdisciplinar dos cursos de
Lato Sensu mantidas pela UEG devido a nova política editorial da UEG entende-se que o mesmo deverá
ser excluído dos produtos.  Na gestão a PrP tem sido adotadas ações participativas com todos os setores e
uma discussão de planejamento para o ano de 2017. Entre estas ações, o monitoramento e a criação de
ferramentas que possam contribuir com gerenciamento dos produtos da PrP,  visando uma aplicação mais
eficiente dos recursos orçados tem tornado-se uma estratégia para a PrP.

6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

AÇÃO: 2351 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DA GRADUAÇÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

    Ao longo de 2016 as metas foram alcançadas e superadas. Destacamos o fomento financeiro à
participação docente e discente em eventos fora da instituição via Programa Auxílio Eventos; o
acompanhamento minucioso a cada solicitação estimulou a demanda pela participação em eventos de
formação acadêmica em nível de graduação. Quanto às Bolsas de graduação, a meta foi ultrapassada
desde o início do ano, cujas políticas estimulam o direcionamento de recursos específicos a bolsas da
graduação como Monitoria e Pró-Licenciatura. O acompanhamento da Pró-Reitoria de Graduação, via
Coordenação de Programas e Projetos e Coordenadoria Central de Bolsas, busca apoiar a permanência
discente e sanar dificuldades que poderiam  comprometer o desenvolvimento das respectivas modalidades
de bolsas. Não houve alteração no saldo orçado e aprovado para ação. Os valores dispendidos para cada
produto estão coerentes com a realização da meta física.
   A avaliação do produto Discente da Graduação da UEG Segurado gerou um resultado maior que o
planejado. Inicialmente a meta física prevista para esse produto foi gerada levando-se em consideração o
contrato de seguro para os alunos Estagiários dos Cursos de Graduação da UEG (contrato 026/2016,
CAPEMISA Seguradora) que encerrou sua vigência em 31 de agosto de 2016. O novo contrato (096/2016
-  CAPEMISA Seguradora), vigente de  01 de setembro de 2016 até 31 de agosto de 2017, garante o
seguro a todos os alunos da Graduação. Quanto ao produto Programas, Projetos, Cursos e Eventos, a
avaliação física e financeira planejada em relação à executada gerou  resultados para além do que fora
inicialmente previsto. O produto mostra que os recursos financeiros foram efetivamente utilizados para a
realização da meta e os impactos foram positivos, atendendo os objetivos setoriais e/ou objetivos da
comunidade acadêmica em fortalecer e ampliar o conhecimento em nível superior. Com o objetivo de
qualificar e valorizar as funções, foi realizado o Encontro de profissionais das Secretarias Acadêmicas
dos Câmpus da UEG e o II Encontro de Formação Continuada de Coordenadores e Assessores
Pedagógicos: Orientações acerca do Desenvolvimento Curricular.
   Quanto à meta física, informamos que o público prioritário atendido são discentes a partir de demandas
apresentadas por direções, coordenações, assessorias pedagógicas e por docentes de diferentes Câmpus da
UEG. Os atendimentos
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psicológicos foram disponibilizados aos discentes dos Câmpus CET e CSEH, na cidade de Anápolis,
devido à necessidade de acompanhamento solicitada pelos mesmos. Foram realizadas visitas aos Câmpus
e atividades de caráter formativo, bem como orientações e acompanhamento acadêmico pedagógico
visando atender demandas específicas dos Câmpus. Também foram realizados dois momentos de
formação, atendendo as metas planejadas: uma formação específica a professores de apoio, outra para
docentes responsáveis pela disciplina Diversidade, Cidadania e Direitos, e o  Seminário Desafios da
Democratização do Acesso ao Ensino Superior.
   Em relação ao número de vagas oferecidas pela UEG em seus processos seletivos, o percentual de
vagas preenchidas em 2016 aponta para um resultado de superação dos números do ano anterior. A
recuperação de vagas remanescentes dos processos seletivos e ingresso de portadores de diploma
transferidos e reingressos contribuíram para resultados satisfatórios. Sobre os dados projetados e os
resultados esperados, o quantitativo de alunos concluintes também apresentou crescimento significativo.
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6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

INSTITUCIONAL

HENRIQUE TIBÚRCIO PEÑA

1. Gestor

2. Visão Institucional

Ser um instrumento de execução de políticas públicas de desenvolvimento do Estado de Goiás com
objetivo de estimular os investimentos produtivos, em infraestrutura econômica e social, contribuindo
para o crescimento sustentável, geração e manutenção de emprego e renda, modernização das estruturas
produtivas, aumento da competitividade estadual e redução das desigualdades sociais e regionais.

2.1 Objetivo Institucional

A GoiásFomento é uma sociedade de economia mista, de capital fechado e jurisdicionada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico. Sua criação foi autorizada pela Lei nº 13.533, de 15 de outubro de 1999, é
regida pela Lei nº 6.404/76, sendo fiscalizada por órgãos de controle externo bem como pelo
CMN/BACEN. Foi constituída em 08/05/2000, iniciando suas operações em outubro do mesmo.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A GoiásFomento executa ações de concessão de crédito no âmbito do Programa de Competitividade e
Atração de Investimentos, cujo órgão gestor é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SED, que
tem como foco a geração e manutenção de emprego e renda. Em 2016, foram desembolsados recursos
próprios no montante de R$ 25,9 milhões em 678 contratos com as microempresas, empresas de pequeno
e médio porte, microempreendedores individuais e autônomos. No decorrer do ano, houve diversas
alterações na política de crédito, dentre elas, o início de operações de crédito às microempresas, empresas
de pequeno porte e empreendedores individuais com equalização de juros por meio do FUNPRODUZIR.
Além disso, em face do momento de retração na economia brasileira e consequentemente da
inadimplência no mercado, foram reduzidos temporariamente os limites das linhas de crédito
operacionalizadas pela GoiásFomento.
Diversas ações visando a recuperação financeira da GoiásFomento foram tomadas, destancando-se dentre
elas:
* Criação de grupos de trabalho para atuar na recuperação de crédito em atraso, acompanhamento da
implantação da Política de Reclassificação de Risco de Crédito propiciando importante reversão/estorno
de provisões para operações de crédito;
* Alterações na política de garantias e avaliação de bens com a introdução da alienação fiduciária de
imóvel como garantia em operações de crédito;
* Redução do limite de crédito por tomador, temporariamente, para R$ 50 mil;
* Implementação de diversas formas de acionamentos de devedores;
* Negociação da Diretoria Executiva com maiores devedores;
* Redução nas despesas administrativas e com provisão;
* Integralização dos dividendos no capital social.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

O Planejamento Estratégico elaborado para o período de 2015-2019 juntamente com o orçamento anual
são instrumentos imprescindíveis para o alcance de metas e objetivos definidos pela GoiásFomento, em
consonância com o Planejamento Governamental.
As ações desenvolvidas no exercício estão em conformidade com a visão de futuro da GoiásFomento,
emanadas das decisões do CONSAD - Conselho de Administração e alinhadas aos programas contidos no
Plano Plurianual de Investimentos.
As metas de 2016 estão definidas no PPA, contemplando valores individualizados por município, região
de planejamento e por produto.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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Empregos gerados/mantidos. É identificado o número de empregos gerados e/ou mantidos por
financiamento concedido. No período, todas regiões de planejamento foram contempladas com
financiamentos gerando/mantendo 2.113 empregos diretos.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

AÇÃO: 2167 - CONCESSÃO DE CRÉDITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em 2016, GoiásFomento desembolsou R$ 25,9 milhões em financiamentos concedidos às
microempresas, empresas de pequeno e médio porte, empreendedores individuais e autônomos por meio
de 678 contratos. Os desembolsos ocorreram em todas dez regiões de planejamento, sendo que a região
metropolitana concentrou a maioria dos contratos. Boa parte das operações ocorreram na linha de crédito
"GoiásFomento Crédito Produtivo" recentemente criada com juros equalizados pelo Funproduzir, que
tiveram as primeiras operações em março de 2016.

OBSERVAÇÕES

O fluxo de desembolsos no exercício de 2016 foi menor que nos anos anteriores face aos ajustes na
Política de Crédito Desenvolvimentista, com a limitação temporária no valor dos financiamentos de até
R$ 50 mil reais como também a suspensão temporária das operações de repasses do FCO/BNDES e
FINEP.
Tais medidas foram emanadas por decisões do Conselho de Administração da GoiásFomento, entendidas
como necessárias devido aos reflexos sobre as carteiras de crédito provocados pela recessão econômica
pela qual passa a economia brasileira e as implicações sobre os resultados operacionais da GoiásFomento.

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

AÇÃO: 3128 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GOIÁSFOMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Encontra-se na área responsável visando a cotação para realização de procedimento licitatório com o fim
de contratar empresa de engenharia para elaboração de projetos de reforma e ampliação. Encontra-se
paralisado, aguardando momento mais oportuno.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

AÇÃO: 2354 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GOIÁSFOMENTO

U.O.:

REALIZAÇÕES

A maior parte dos investimentos programados em T.I. dependem da reforma e ampliação da estrutura
física. Os demais, que são substituição de equipamentos, estão sendo postergados tendo em vista a
contenção de despesas.
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6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

INSTITUCIONAL

Júlio Cezar Vaz de Melo

1. Gestor

2. Visão 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 especificada no estatuto social.

2.1 Objetivo Institucional

Lei de Criação: 19.064, de 14 de outubro de 2015.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

No dia 14 de outubro de 2015 (Lei n. 19.064/15), foi criada a Companhia de Desenvolvimento
Econômico de Goiás-CODEGO, com o objetivo de ser uma empresa mais ágil, mais dinâmica e mais
ampla, com a finalidade principal de atrair e garantir a industrialização, cada vez mais acelerada no
Estado.
A CODEGO é uma empresa de economia mista sob o controle acionário do Estado, jurisdicionada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e
Irrigação. Seus objetivos atuais são: a promoção do desenvolvimento econômico mediante o desempenho
de atividades de fomento para diversificação da economia, geração de empregos e renda e preservação do
meio ambiente, mediante incentivo, cabendo-lhe exercer as atribuições especificadas em seu estatuto
social.
Com a reformulação da Companhia, o Governo do Estado de Goiás concedeu à empresa a oportunidade
de, pela primeira vez na sua história, ter uma sede própria. O Edifício concedido pelo Governo encontra-
se localizado na Avenida 85, esquina com Alameda Ricardo Paranhos-Setor Marista, uma das áreas mais
nobres da capital goiana.
Após um investimento de aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais), o edifício concedido
pelo Governo do Estado de Goiás foi totalmente reformulado, com a substituição de todo o cabeamento
elétrico e de dados, substituição do elevador central e troca de toda a iluminação por lâmpadas de LED,
sendo pioneiro no processo de eficiência energética nos prédios públicos do Estado de Goiás.
Juntamente com a nova denominação, o Governo do Estado trouxe no ano de 2015 uma nova Diretoria
Executiva para a Companhia. Esta nova gestão trabalha na busca de novas parcerias com a iniciativa
privada, com o objetivo de dinamizar a economia goiana, oferecendo as condições necessárias para que o
empreendedor micro, pequeno, médio e grande, possa ampliar suas atividades, gerando mais empregos e
melhorando a renda da população.
Com a criação da CODEGO, o governo está dando condições de fomentar diversos setores da economia
em qualquer lugar ou região do Estado. Dentro do planejamento estratégico de desenvolvimento
econômico de Goiás, a CODEGO tem papel importante na consolidação da logística e infraestrutura de
acesso e funcionamento dos Distritos Industriais e dos Polos de excelência nas diferentes rotas da
inovação nas regiões econômicas.
A Companhia pode utilizar recursos para implantar obras de infraestrutura e acesso a empreendimentos,
seja de natureza industrial, comercial ou de turismo, como, por exemplo: vias de acesso, rodovias,
plataformas e outras obras para garantir as condições aos empreendedores no processo de
desenvolvimento de todo o Estado.

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,

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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- 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.
-  E l abo ração  e  imp lan t ação  do  novo  Regu lamen to  pa ra  A l i enação  de  Áreas  e
empreendimentos da CODEGO S.A., conforme as diretrizes da atual Diretoria.

Obras e/ou Serviços realizados com recursos próprios:
1 . Anápo l i s  -  Execução  dos  se rv iços  de  conse rvação  ro t ine i r a  do  Dis t r i t o
Agroindustrial de Anápolis - DAIA. Lote 01. R$ 39.534,21.
2 . A n á p o l i s  -  M a n u t e n ç ã o  c o r r e t i v a  d e  e q u i p a m e n t o s  e l e t r o m e c â n i c o s  d a
captação de água bruta ETA e ETE. DAIA. Lote 01. R$ 171.932,51.
3 . Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para implantação de rede de
d i s t r ibu ição  de  água  t r a t ada  e  l igações  pa ra  a t ender  a  Via  VP-7D no  Dis t r i to
Agroindustrial de Anápolis - DAIA. R$ 58.994,88.
4 . A n á p o l i s  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  d e  d r a g a g e m
(desassoreamento) da represa de captação de água bruta no Distrito Agroindustrial de
Anápolis - DAIA. R$ 109.799,20.
5 . A n á p o l i s  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  p a r a  c o n s t r u ç ã o  d e
d e p o s i t o / l a b o r a t ó r i o  n a  E s t a ç ã o  d e  T r a t a m e n t o  d e  E s g o t o  -  E T E  n o  D i s t r i t o
Agroindustrial de Anápolis - DAIA. R$ 36.908,11.
6 . Anápolis -  Execução dos serviços de engenharia para reforma da guarita no
Distrito Agroindustrial de Anápolis-DAIA. R$ 7.953,15.
7 . Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para instalação de aeradores
submersos e estruturas metálicas para dosagem de produtos químicos na Estação de
Tratamento de Esgoto -  ETE no Dist r i to  Agroindustr ia l  de  Anápol is  -  DAIA. R$
1 4 7 . 3 3 5 , 2 6 .
8 . Anápolis  -  Execução dos serviços de engenharia  de elaboração de projeto
executivo de rede de distribuição elétrica trifásica para atender 05 poços artesianos
localizados no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA. R$ 15.225,00.
9 . Anápolis  -  Execução dos serviços de engenharia para l impeza da lagoa de
decantação e limpeza dos tanques de aeração e decantador secundário da Estação de
Tratamento  de  Esgoto-  ETE no Dis t r i to  Agroindust r ia l  de  Anápol is  -  DAIA.  R$
1 4 2 . 9 9 8 , 4 4 .
1 0 . Anápolis  -  Execução dos serviços de engenharia para manutenção corretiva
dos equipamentos eletromecânicos no sistema de abastecimento de água e sistema de
tratamento de Esgoto. DAIA. Lote I. R$ 166.150,71.
1 1 . Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para construção de dissipador
de energia na galeria de águas pluviais  na expansão do Distr i to Agroindustr ial  de
Anápolis - DAIA. R$ 130.755,98.
1 2 . Anápolis -  Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia
para elaboração de projetos para sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
(SPDA) para atender a captação, ETA e ETE do Distrito Agroindustrial de Anápolis -
DAIA. R$ 11.935,00.
1 3 . Anápolis - Execução dos serviços de engenharia para limpeza do lodo flotado
na  lagoa  de  decantação  da  Es tação  de  Tra tamento  de  Esgoto  -  ETE no Dis t r i to
Agroindustrial de Anápolis - DAIA. R$ 61.115,78.
1 4 . Aparecida de Goiânia -  Execução dos serviços de conservação rotineira do
Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG. Lote 02. R$ 15.905,56.
1 5 . A p a r e c i d a  d e  G o i â n i a  -  M a n u t e n ç ã o  c o r r e t i v a  d e  e q u i p a m e n t o s
eletromecânicos da captação de água bruta e ETA. DAIAG. Lote 02. R$ 79.828,95.
1 6 . Aparecida de Goiânia -  Execução dos serviços de engenharia de dragagem
(desassoreamento) da represa de captação de água bruta no Distrito Agroindustrial de
Aparecida de Goiânia - DAIAG. R$ 167.608,30.
1 7 . Aparecida de Goiânia - Execução dos serviços de engenharia para manutenção
corret iva dos equipamentos eletromecânicos no s is tema de abastecimento de água.
DAIAG, Lote II. R$ 22.299,87.
1 8 . Catalão -  Manutenção corretiva de equipamentos eletromecânicos da ETE e
ETA. DIMIC. Lote 04. R$ 60.244,60.
1 9 . Catalão - Execução dos serviços de engenharia para manutenção corretiva dos
equipamentos  e le t romecânicos  no s is tema de abastecimento de  água e  s is tema de
tratamento de Esgoto. DIMIC, Lote V. R$ 64.456,87.
2 0 . Catalão - Execução dos serviços de engenharia para reforma e adequação no
Ginásio de Esportes de Catalão, neste Estado. R$ 322.758,28.
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2 1 . D i v e r s o s  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  p a r a  m a n u t e n ç ã o  d a
iluminação pública nos Distritos Agroindustriais de: Anápolis - DAIA e Senador Canedo
- DASC. R$ 94.726,84.
2 2 . Diversos -  Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia
para levantamento de infraestrutura de fibra óptica, visando gerar relatório de análise
técnica  para  aval iação do es tado a tual ,  o  qual  se  encontra  os  a t ivos  da  rede  de
telecomunicações e multisserviços - RTM, pela concessão oriunda da CELG D à CELG
Telecom, neste Estado. R$ 137.760,00.
2 3 . Diversos -  Execução dos serviços de engenharia para manutenção corret iva
dos equipamentos eletromecânicos no sistema de abastecimento de água.  Goianésia,
Luziânia e Uruaçu, Lote VII. R$ 12.854,48.
2 4 . Goianira -  Execução dos serviços de engenharia para manutenção corret iva
dos equipamentos eletromecânicos no sistema de abastecimento de água e sistema de
tratamento de Esgoto. Goianira, Lote VI. R$ 16.235,98.
2 5 . I tumbiara -  Execução de serviços de engenharia  para perfuração de poços
p a r a  c o m p r o v a ç ã o  d e  p o t e n c i a l  h í d r i c o  p a r a  a  i m p l a n t a ç ã o  d o  n o v o  D i s t r i t o
Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI. R$ 146.205,67.
2 6 . Itumbiara - Execução de serviços de engenharia para construção de base em
concreto e manutenção do motor e bomba na estação elevatória de água tratada do
Distrito Agroindustrial de Itumbiara - DIAGRI. R$ 28.991,02.
2 7 . I t u m b i a r a  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  p a r a  c o n s t r u ç ã o  d e
alambrado em todo perímetro do distrito e pórtico de acesso ao Distrito Agroindustrial
de Itumbiara - DIAGRI. R$ 404.478,03.
2 8 . Itumbiara -  Execução dos serviços de engenharia para manutenção corretiva
dos equipamentos eletromecânicos no s is tema de abastecimento de água.  DIAGRI,
Lote IV. R$ 8.454,88.
2 9 . Panamá -  Execução  dos  se rv iços  de  e laboração  de  pro je to  execu t ivo  de
engenhar ia  pa ra  pav imentação  as fá l t i ca  da  p i s ta  dos  romei ros ,  no  t recho :  BR-
153/Santuário Divino Pai Eterno (Panamá/GO). R$ 53.072,49.
3 0 . P o s s e  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  p a r a  e l a b o r a ç ã o  d e
estudos/projetos Topográficos, Geométricos e Terraplenagem na GO-453 (trecho que
liga o município de Posse ao município Guarani de Goiás). Lote I. R$ 102.792,65.
3 1 . P o s s e  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  p a r a  e l a b o r a ç ã o  d e
estudos/projetos Topográficos, Geométricos e Terraplenagem na GO-108 (trecho que
liga o Distrito de Barbosilândia à BR-020). Lote II. R$ 34.264,26.
3 2 . P o s s e  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  p a r a  e l a b o r a ç ã o  d e
estudos/projetos Topográficos, Geométricos e Terraplenagem na GO-453 (trecho que
liga o município de Posse ao município Guarani de Goiás). Lote I. R$ 96.817,46.
3 3 . P o s s e  -  E x e c u ç ã o  d o s  s e r v i ç o s  d e  e n g e n h a r i a  p a r a  e l a b o r a ç ã o  d e
estudos/projetos Topográficos, Geométricos e Terraplenagem na GO-108 (trecho que
liga o Distrito de Barbosilândia à BR-020). Lote II. R$ 32.272,48.
3 4 . Posse  -  Execução dos  serviços  de  engenhar ia  para  e laboração de  proje to
estrutural executivo de ponte de concreto armado no trecho: GO-453 (Posse/Guarani
de Goiás), neste Estado. R$ 17.900,24.
3 5 . Senador Canedo - Manutenção corretiva de equipamentos eletromecânicos da
ETE. DASC. Lote 03. R$ 28.804,14.
3 6 . Senador Canedo - Execução dos serviços de engenharia para troca de material
filtrante do leito de secagem na Estação de Tratamento de Esgoto - ETE no Distrito
Agroindustrial de Senador Canedo - DASC. R$ 59.356,28.
3 7 . Senador  Canedo -  Execução  de  serv iços  de  engenhar ia  de  cons t rução  de
abrigo e substituição de quadro de comando na Estação de Tratamento de Esgoto -
ETE no Distrito Agroindustrial de Senador Canedo - DASC. R$ 145.756,21.
3 8 . Senador  Canedo -  Execução dos  serviços  de  engenhar ia  para  manutenção
corre t iva  dos  equipamentos  e le t romecânicos  no s is tema de  t ra tamento  de  Esgoto .
DASC, Lote III. R$ 46.902,29.

Obras a serem realizadas nos Municípios do Estado de Goiás:
1.Anápolis-Execução dos serviços de engenharia para ampliação e reforma da Estação
de  Tra tamento  de  Esgoto-ETE no  Dis t r i to  Agroindus t r ia l  de  Anápol i s -DAIA.-R$
8 . 6 9 5 . 5 6 0 , 4 8
2.Niquelândia- Implantação  da  p is ta  dos  romei ros  com pro longamento  de  bue i ros
tubulares ,  ce lu lares  e  obras  de  ar tes  especia is ,  na  GO-237,  t recho Niquelândia  /
Distrito de Nossa Senhora da Abadia do Muquém.-R$ 20.215.953,46
3.Posse-Pavimentação da GO-453 (trecho que liga o município de Posse ao município
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de Guarani de Goiás).-R$ 64.111.671,64

Aquisição de novas áreas para implantação de polos industriais:
1.Caldas Novas-242.000m²-R$ 680.000,00
2.Itumbiara-959.866m²-R$ 4.221.873,52
3.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;
-Distrito Agroindustrial de Cabeceiras;
-Distrito Agroindustrial de Caldas Novas;
-Distrito Mineroindustrial 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.

Instalação de novas indústrias no Estado de Goiás-hoje contamos com 464 empresas assentadas/instaladas
e 70 em processo de assentamento nos diversos Distritos Industriais.

Aumento da arrecadação de impostos com a instalação de novas indústrias, revertendo em benfeitorias
para a sociedade. Não temos dados para mensurar com exatidão o impacto relativo à arrecadação de
impostos em cada município onde estão localizados os Distritos Industriais.

Reuniões com público interno e externo da Companhia, envolvendo empresários, Associações
Comerciais, Prefeituras, Secretarias dentre outros.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Número de empresas em assentamento nos Distritos.
Número de empresas escrituradas nos Distritos.
Número de empresas instaladas nos Distritos.
Municípios beneficiados com ações.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
GOIÁS - CODEGO

AÇÃO: 3053 -  CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DISTRITOS E
CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os produtos não foram realizados considerando que o convênio não foi assinado, e com isso, não houve
repasse financeiro.

6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
GOIÁS - CODEGO

AÇÃO: 3054 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORAMENTO DOS DISTRITOS
AGROINDUSTRIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Os produtos foram realizados com recurso próprio da Companhia, considerando que o convênio vigente
não obteve repasse financeiro. Porém, foram realizadas obras de infraestrutura e melhoramentos nos
Distritos dos seguintes Municípios: Anápolis, Catalão, Itumbiara, Panamá, Posse e Senador Canedo.

6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE
GOIÁS - CODEGO

AÇÃO: 3055 - REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DOS
DISTRITOS INDUSTRIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O produto não foi realizado considerando as prioridades de obras e serviços da CODEGO.
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6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

INSTITUCIONAL

EDIVALDO CARDOSO DE PAULA

1. Gestor

2. Visão Institucional

SER RECONHECIDA COM REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

2.1 Objetivo Institucional

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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

Foram trabalhadas quatro vertentes básicas: a) modernização administrativa; b) geração de investimentos;
c) profissionalização do mercado; d) otimização da infraestrutura.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

PLANO DE NEGÓCIOS - CEASA -GO - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE; PLANO DE
GESTÃO AMBIENTAL CEASA - GO; PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CEASA -
GO.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Os indicadores são:
a)      Modernização administrativa:
Substituição do arquivo de documentos;
Substituição de computadores e hardwares
Aquisição de veículos
Modernização do prédio da administração com reforma e pintura;
Implantação do Sistema de Gestão Integrada.
Treinamento e capacitação dos servidores
Valorização por mérito (estrutura gerencial)
b)      Geração de Investimentos:
Copa CEASA
Monitoramento e Segurança
Pátio de Cargas
Novos Estacionamentos
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 da via leste-oeste com acessos
Construção da Cobertura do Mercado
Construção dos novos estacionamentos
Revitalização elétrica do Galpão Permanente n.03
Revitalização da portaria principal
Revitalização elétrica do Galpão Permanente n.08
Início da implantação do sistema de combate a incêndio;
Início do processo para construção de novos pavilhões
Remarcação e sinalização do mercado do produtor

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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Readequação da ETE
Implantação de estrutura de drenagem e bacias de infiltração.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
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6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6612 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

AÇÃO: 3060 - EXPANSÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEASA/GO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Implantação da Central de Vigilância e Segurança
        Construção do Pátio de Cargas
        Construção de Banheiros Públicos no ambiente do mercado
        Construção da via leste-oeste com acessos
        Construção da Cobertura do Mercado
        Construção dos novos estacionamentos
        Revitalização elétrica do Galpão Permanente n.03
        Revitalização da portaria principal
        Revitalização elétrica do Galpão Permanente n.08
        Início 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
        Modernização do prédio da administração com reforma e pintura
        Construção do Espaço Amamentação
        Construção do Consultório Médico e Odontológico

OBSERVAÇÕES

A CEASA/GO está pronta para o desenvolvimento e modernização. Ocupa o quarto lugar entre as
Centrais de Abastecimento do Brasil, possuindo forte apelo logístico pela localização privilegiada no
planalto central brasileiro.
A modernização ou a busca de um novo modelo de gestão é essencial, contudo, este modelo deva levar
em conta que a atividade de operação logística de produtos in natura requer grande especialização. Esta
necessidade de especialização é reconhecida por países europeus (Portugal, Espanha e França), que têm
mercados atacadistas reconhecidos mundialmente.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6612 CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

AÇÃO: 2195 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL DA CEASA/GO

U.O.:

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

Focamos no monitoramento e rastreabilidade de frutas, legumes e verduras (FLV), controla a quantidade
e qualidade de agrotóxicos utilizados, da produção dos alimentos até o ponto de venda. Seu principal
objetivo é garantir que a aplicação de defensivos agrícolas nos alimentos não esteja acima do nível
permitido por lei e, portanto, eles estejam seguros para o consumo humano.
É premente a necessidade de controle e utilização adequada de agrotóxicos e dos
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níveis de contaminação por outros fatores na cadeia produtiva de alimentos na qual estão inseridos os
pequenos produtores rurais. A fiscalização nos ambientes de comercialização é insuficiente e no curto
prazo não há sinais de incremento na disponibilização de recursos humanos e tecnológicos para a
melhoria desse processo.

48713/02/2017



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
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6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

INSTITUCIONAL

Jayme Eduardo Rincon

1. Gestor

2. Visão Institucional

Executar a política estadual de transportes e obras públicas, compreendendo a realização de obras civis
(construção, reforma, adequação, ampliação e manutenção dos prédios públicos) e de obras de
infraestrutura, tais como rodovias, ferrovias, aquavias, aeroportos e aeródromos; elaborar projetos,
construir, reconstruir, reformar, ampliar, pavimentar, conservar, manter e restaurar rodovias, pontes e
obras correlatas.

2.1 Objetivo Institucional

A Agência Goiana de Transportes e Obras AGETOP criada pela Lei no 13.550, de 11 de novembro de
1999, é uma entidade autárquica estadual dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com
autonomia administrativa,financeira e patrimonial, jurisdicionada à Secretaria de Meio Ambiente,
Recursos Hídricos,Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos, nos termos da alínea "c", inciso
XIV, do art. 9o da Lei no 17.257, de 25 de janeiro de 2011.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A revitalização da malha rodoviária Estadual tem sido um marco para essa gestão, a frete de um amplo
trabalho de:  implantação, reconstrução e manutenção, além de proporcionar uma maior segurança por
meio de monitoramento eletrônico de velocidade e videomonitoramento em nossas rodovias. As obras
civis são de grande impacto, sendo obras de com tecnologia de ponta garantindo aos seus usuário, muito
mais segurança, bem estar .

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Iniciado no final de 2011 pela Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop), o Rodovida
Reconstrução do pavimento das rodovias em todo o Estado, além da renovação da sinalização horizontal
(pintura de faixas) e vertical (afixação de placas), e serviços complementares, como meio fio e drenagem.
Rodovida Construção se constitui o maior investimento já realizado na malha viária de Goiás. As obras
contribuirão para melhorar ainda mais os índices de desenvolvimento econômico do Estado, facilitando o
escoamento da produção, o intercâmbio de mercadorias e o crescimento das sedes municipais. Rodovida
Manutenção foi pensado dentro de um novo conceito para manutenção preventiva e corretiva de toda a
malha rodoviária. Nas rodovias pavimentadas, o programa atuará com diversos serviços dentre eles:
roçagem manual e mecânica; limpeza e pintura de elementos de drenagem, de pontes e bueiros tubulares
e celulares; reconstrução de taludes de aterro de corte; canalização de água e combate a erosões. Já na
pista de rolamento serão executados serviços de tapa-buracos, remendos profundos, selagem de trincas,
recomposição de elementos de drenagem superficial, e manutenção preventiva com selagem asfáltica.Nas
rodovias não pavimentadas, o programa executará serviços de reconformação de plataforma, abertura e
limpeza de valetas laterais, limpezas de bueiros, suavização de taludes e aterros de pequena altura e de
execução de valetas. Além disso, também está previsto a conservação e reconstrução de pontes de
concreto e de madeira.
programa Construvida é direcionado especificamente para as obras civis construídas pela Agetop.
Compete a Agência Goiana de Transportes e Obras gerenciar a edificação, reforma, manutenção,
ampliação, conservação, construção e reforma de prédios públicos, como escolas, universidades, quadras,
ginásios de esportes, presídios, centro de recuperação, centro de esporte, entre outros.Como obras
executadas pelo programa Construvida, estão a construção do Hospital de Urgências Governador Otávio
Lage de Siqueira (Hugol), o Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), o
Centro de Convenções de Anápolis, o Centro de Excelência do Esporte. Além desses, a Agetop realiza a
implantação da iluminação de rodovias estaduais que saem de Goiânia, a reforma do Autódromo
Internacional de Goiânia, e a urbanização de algumas vias.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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No âmbito de rodovias o principal indicador são a implantação, recuperação e manutenção de rodovias
medidas em quilômetros.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2327 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DE TRÂNSITO

U.O.:

REALIZAÇÕES

Campanha de conscientização de um transito seguro, com palestras no auditório da AGETOP.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2328 - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, TRATAMENTO E POSTAGEM DE MULTAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

28 faixas de medição da velocidade de veículos, em pontos críticos das rodovias estaduais, através
monitoramento eletrônico, tipo radar estático, e disponibilidade e manutenção de coletor eletrônico de
dados de infração de trânsito - talão eletrônico e a implantação, operação e manutenção do CCOF

71 faixas de medição da velocidade de veículos, em pontos críticos das rodovias estaduais, através de
monitoramento eletrônico, tipo fixo, discreto, dotado de dispositivo registrador de imagens, do tipo radar
fixo discreto e a implantação, operação e manutenção do CCOF

Monitoramento por imagem nas rodovias:
GO-020, Trecho: Goiânia/Autódromo;
GO-040, Trecho: Goiânia/Ribeirão dos Dourados,
GO-403, Trecho: Goiânia/Senador Canedo,
GO-060 Trecho: Goiânia/Trindade

Implantação serviços de licenciamento e implantação na AGETOP de solução para informatização dos
processos de gestão eletrônica de recursos de multas,

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2329 -  POLICIAMENTO PREVENTIVO, REPRESSIVO, OPERAÇÕES
ESPECIALIZADAS, FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

30 postos da Policia Rodoviária - Termo de Cooperação Mútua celebrado entre a Agetop e a Secretaria de
Segurança Pública, Policia Militar e BPMR, para execução dos serviços de policiamento preventivo e
repressivo, operações especializadas, fiscalização e controle de trânsito na malha viária estadual
pavimentada e não pavimentada

Monitoramento por imagem das Rodovias:
GO-020, Trecho: Goiânia Bela Vista 11 km
GO-040, Trecho: Goiânia/Aparecida de Goiânia - Ribeirão dos Dourados, 7,6 Km
GO-403, Trecho: Goiânia/Senador Canedo 17 Km
GO-060 Trecho: Goiânia/Trindade  16 Km

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

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

Para fortalecer e ampliar a malha de aeródromos regionais, o governo estadual adota medidas que
permitem aperfeiçoar a qualidade do serviço prestado ao passageiro, agregar novos aeródromos à rede de
transporte aéreo regular, aumentar o número de rotas operadas pelas empresas aéreas. Os projetos
promovem a melhoria, o
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reaparelhamento, a reforma e a expansão da infraestrutura aeroportuária, tanto em instalações físicas
quanto em equipamentos. Os investimentos incluem, por exemplo, reforma e construção de pistas,
melhorias em terminais de passageiros, ampliação de pátios, revitalização de sinalizações e de
pavimentos, entre outros.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 3124 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE AERÓDROMOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No ano de 2016 foi iniciada a terraplenagem e o cercamento para construção do aeródromo de Mambaí
esse terminal trará para a população local a segurança dos usuários desse segmento sejam eles para fins
comerciais, saúde (transporte aéreo uti), turístico entre outros.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 3125 - IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

2ª etapa das modificações das características físicas e operacionais do Aeroporto Civil de Anápolis, com a
implantação do pátio para aeronaves, pista de taxi aviação e o complemento da cobertura vegetal.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2353 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações nesta ação

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2372 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS (EMENDA
SANCIONADA)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações nesta ação

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

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

No Exercício de 2016 iniciamos obras de grande importância para população como: CASE (Centro de
Atendimento Sócio Educativo) beneficiando os municípios de: São Luis de Montes Belos, Caldas Novas,
Bom Jesus de Goiás e no Conjunto Vera Cruz em Goiânia;
O Centro de Excelência do Esporte Arquiteto Eurico Godoy um complexo esportivo composto por quatro
unidades:  Laboratório de Capacitação e Pesquisa já inaugurado esse ano, O Estádio Olímpico Pedro
Ludovico Teixeira também inaugurado esse ano, O Ginásio Rio Vermelho Será Reformado (Em fase de
Estudos e Projetos) e o Parque Aquático já em fase de licitação.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 3129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE OBRAS CIVIS
PÚBLICAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

No  ano de 2016 estão em execução a construção do Centro de Atendimento Sócio Educativo - CASE ,
nos municípios de :São Luiz de Montes Belos, Caldas Novas e Bom Jesus de Goiás e Conjunto Vera Cruz
em Goiânia. Reforma  Associação dos Reumáticos
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do Estado de Goiás, o inicio da construção do Parque Ecológico no município de Ipameri.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2355 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Serviços de conservação e manutenção das áreas internas e das instalações prediais do Autódromo
Internacional de Goiânia,fornecimento de energia elétrica para o Ginásio Rio Vermelho (Centro de
Excelência), manutenção preventiva e corretiva em geradores localizados no Estádio Serra
Dourada,realização do serviço de reparo do conjunto motobomba, incluindo a limpeza e revisão do
mesmo, além de instalação hidráulica tubular e profunda do objeto citadono poço artesiano,manutenção
do gramado e dos jardins interno e externo e Prevenção e combate a incêndio do Estádio Serra
Dourada,criação de depósito e isolamento termoacústico na sala da orquestra, no subsolo do museu no
Centro Cultural Oscar Niemeyer

PROGRAMA: 1068 - PROGRAMA RODOVIDA

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

No ano de 2016 obras de novas rodovias foram iniciadas que beneficiaram os municípios de : Silvânia,
Palmeira, Indiara, Morrinhos, Caldas Novas, Anápolis, Silvânia, Divinópolis, Mairipotaba, Davinópolis,
Santa Marta, Mundo Novo, Piracanjuba, Nerópolis,Petrolina, Goianesia, Jucelândia, Britânia, Aruanã,
Mara Rosa, Alto Horizonte, Padre Bernardo, Jaupaci, Padre Bernardo, Montes Claros, Colinas do Sul,
Minaçu;
Trechos já duplicados receberam iluminação pública;
03 passarelas metálicas para travessia de pedestres foram construídas;
Mais de 20.000 Km de rodovias foram mantidas pelo rodovida manutenção;
01 ponte na Cidade de Goiás foi concluída, e retomamos as obras de 01 ponte no municipio de Aruanã;
Trechos de rodovia foram recuperados pelo rodovida reconstrução nos municípios de: São João
D´Aliança, Alto Paraíso, Santa Tereza,Corumbaíba, Nova Aurora, Goiandira, Catalão, Anhanguera,
Cumari, Ipameri, Iporá, São Luis Montes Belos, Firminópolis, Trindade, Nazário,Goiânia, Palmeiras,
Varjão, Santa Helena, Turvelândia, Maurilândia, Ouroana, Riverlândia.
Obras de duplicação de rodovias foram iniciadas beneficiando os municípios de: Cidade de Osfaya,
Inhumas, Itaberaí, Mossâmedes, Silvânia, Morrinhos e Caldas Novas.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
6750 - FUNDO DE TRANSPORTES - FT

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

AÇÃO: 2356 - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO
PAVIMENTADAS, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS E SINALIZAÇÕES

U.O.:

REALIZAÇÕES

A manutenção das rodovias pavimentadas e não pavimentadas totalizando mais de 20.000 km;
Implantamos um Gerenciamento de Tráfego Rodoviário de Cargas e Passageiros, inerente à Preservação
da Integridade, da Infraestrutura e Segurança de Trânsito nas Rodovias do Estado;
Retomamos os serviços de construção de ponte em concreto armado, na rodovia GO-454, trecho GO-164
(Aruanã), divisa GO/MT (Cocalinho), sobre o Rio Araguaia;
Iniciamos a obra de duplicação da Rodovia GO-070; Trecho: Itauçu / Itaberaí,  a Implantação da
Iluminação da pista duplicada na Rodovia GO-403, Trecho: Goiânia/Senador Canedo e os serviços de
pavimentação da Rodovia GO-520, no Trecho: Luziânia / Lago Azul, sub-trecho: Entr. GO-425 ( Acesso
Corumbá IV) / Lago Azul com extensão de 19,45 Km.

13/02/2017492



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2016
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 3030 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Obra Concluída da construção de ponte em concreto armado (PCA), sobre o Rio Vermelho, no perímetro
urbano da Cidade de Goiás, neste Estado, extensão 80,50m.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 3029 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Indenização por desapropriação de parte da Fazenda Boa Esperança, no município de Palmeiras de Goiás,
em razão da construção e pavimentação do Anel Viário de Palmeiras de Goiás

Obras em andamento para duplicação de Rodovias
Rodovia de Ligação: Entr. BR-040 (Osfaya) / Jardim ABC;
Rodovia GO-222, trecho: GO-070 (Inhumas) / Distrito Industrial;
GO-070, trecho: Itaberaí / Entroncamento GO-164 (Mossâmedes);
GO-139, trecho: Silvania / GO-010;
GO-213, trecho: Morrinhos / Caldas Novas
GO-403 Goiânia Senador Canedo (Duplicação)
GO-080 - Nerópolis/Petrolina de Goiás/Entrada BR-153 (Duplicação)

Rodovias com Iluminação Pública
GO-020 Goiânia/Nerópolis;
GO-020 Goiânia/Bela Vista
GO 040 Setor Garavelo/Ribeirão dos Dourados

Obras em andamento para implantação de rodovias
GO.139 - Silvânia/GO-010
Rodovia de Ligação - Palmeiras/Indiara
GO.213 - Morrinhos/Caldas Novas
GO.437 - Anápolis/Gameleira/Silvânia
GO.447 - GO-447/112 Divinópolis/Entr.GO-118 (Monte Alegre)
GO.217 - Entroncamento BR-060/Mairiopotaba
GO.210 - Davinópolis/Div. GO/MG
GO.132 - Entr. GO-237 (Niquelândia)/Estaca 1874 (Colinas do Sul)
GO.156 - Santa Marta/Mundo Novo
GO.468 - Bezerra/Divisa GO-MG
GO.450 - Piracanjuba/Entr.GO-139 (Cristianópolis)
GO.080 - Nerópolis/Petrolina de Goiás/Entr. BR 153
GO.338 - Goianesia/Juscelândia
GO.173 - Britânia/Aruanã
GO.347 - Mara Rosa/Alto Horizonte
GO.403 - Goiânia/Senador Canedo
GO.435 - BR.251/Padre Bernardo
GO.194 - GO-194/221-Baliza/Doverlândia
GO.326 - GO-326 Jaupaci/Montes Claros
GO.230 - Entr. GO-517 (Água Fria de Goiás) / Mimoso de Goiás
GO.338 - Malhador/Goianésia (GO - 080)
GO.070 - Rodovia de Ligação Ordália / GO - 070 (Itaberaí)
GO.194 - Portelândia/Ponte Branca
GO.132 - Colinas do Sul/Minaçu

Rodovias Iluminadas mantidas
GO.060 - Goiânia/Trindade
GO.080 - Duplicação Goiânia/Nerópolis
GO.020 - Goiânia/ Bela Vista
GO.070 - Goiânia/Inhumas
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GO.040 - Avenida União - Setor Garavelo/Ribeirão dos Dourados

Trechos de Rodovias Reconstruídas
GO.060 - Trindade/Nazário/Firminópolis
GO.040 - Perímetro urbano de Goiânia com entr. BR 060
Palmeiras/Nazário entr. GO 040/Guapó entr.BR 060 Varjão
GO.210 - Santa Helena/Turvelândia Entr. BR 452/Maurilândia
GO. 409/Porteirão
GO.410 /Ouroana
GO.501 entr GO-164 Riverlândia
GO.210 - Corumbaíba/Nova Aurora/Goiandira;Goiandira/Catalão; Anhanguera/Cumari/Entr GO-
210(Goiandira); Ipameri/Catalão

Construção de Viaduto em sua Intersecção com Avenida Perimetral Norte e sua Duplicação no Trecho
Intersecção GO-080/Perimetral Norte ao acesso ao Campus II da UFG,em Goiânia.

Construção três passarelas metálicas para travessia de pedestre nas Rodovias:
GO-060, trecho: Goiânia / Trindade, Km 9,5
GO-060, trecho: Goiânia / Trindade, Km 14, nesta Capital
GO-020, Trecho: Goiânia/Bela Vista de Goiás, Km 45

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2357 - EVENTOS, FESTIVIDADES E INAUGURAÇÕES DE OBRAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Festa do Divino Pai Eterno em Trindade
Serviços de estruturação do Centro de Apoio aos Romeiros da Organização das Voluntárias de Goiás -
OVG, na GO-060, trecho Goiânia / Trindade

Festa de Nossa Senhora D`abadia do Muquém
Serviços de estruturação do Centro de Apoio aos Romeiros da Organização das Voluntarias de Goiás -
OVG, trecho: Niquelândia/Muquém,

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2358 - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E OBRAS DE ARTES
ESPECIAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Trechos de Rodovias Recosntruídas
GO.118 - São João D'Aliança/Alto Paraíso/Santa Tereza
GO.210 - Corumbaíba/Nova Aurora/Goiandira;Goiandira/Catalão; Anhanguera/Cumari/Entr GO-
210(Goiandira); Ipameri/Catalão
GO.060 - Iporá/São Luis Montes Belos/Firminópolis

PROGRAMA: 1069 - PROGRAMA RODOVIDA URBANO

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

O Programa Rodovida Urbano se estende às áreas urbanas com a proposta de cuidar da qualidade das vias
de circulação dentro das cidades. Para tanto, realiza intervenções no pavimento, para garantir maior
segurança e fluidez no trânsito.Executar intervenções de reabilitação de vias urbanas em municípios do
Estado de Goiás. Na reabilitação das vias, os projetos do Rodovida Urbano determinam quatro tipos de
intervenções básicas na engenharia em função do estado de deterioração do pavimento asfáltico. São elas,
a reconstrução total da via, recapeamento com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado à Quente), com
PMF (Pré-misturado a Frio) e aplicação de lama asfáltica.
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6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 3028 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Municípios atendidos pelo Rodovida Urbano
Abadia de Goiás, Aguas Lindas de Goiás, Amaralina, Aicuns, Aparecida de Goiânia, Araguapaz,
Caiapônia, Caldas Novas, Caturaí, Corumbaíba, Damolândia, Edealina, Formosa, Goiatuba, Ipameri,
Joviânia, Mara Rosa, Montes Claros do Goiás, Mozarlândia, Mundo Novo, Nova Crixas, Padre Bernardo,
Planaltina, Pontalina, Portelândia, Santo Antônio de Goiás, São João da Paraúna, São Luiz de Montes
Belos.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2359 - REABILITAÇÃO DAS VIAS URBANAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Municípios atendidos pelo Rodovida Urbano
Abadia de Goiás, Aguas Lindas de Goiás, Amaralina, Aicuns, Aparecida de Goiânia, Araguapaz,
Caiapônia, Caldas Novas, Caturaí, Corumbaíba, Damolândia, Edealina, Formosa, Faina, Goiatuba,
Goiandira, Ipameri,Indiara, Joviânia, Mara Rosa, Montes Claros do Goiás, Mozarlândia, Mundo Novo,
Nova Crixas, Padre Bernardo, Pires do Rio, Planaltina, Pontalina, Portelândia, Santo Antônio de Goiás,
São João da Paraúna, São Luiz de Montes Belos, Varjão.

6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

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

AÇÃO: 2371 - REABILITAÇÃO DAS VIAS URBANAS (EMENDAS SANCIONADAS)

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve realizações
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6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

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

INSTITUCIONAL

RENE POMPEO DE PINA

1. Gestor

2. Visão Institucional

Exploração de serviços de distribuição e exploração de gás combustível canalizado, de produção própria
ou de terceiro, 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.

2.1 Objetivo Institucional

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.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

O Governo do Estado de Goiás sancionou, em 09/06/2000, a Lei n° 13.641, que autorizou o Poder
Executivo aconstituir 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, cristalizado 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 gerência 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 vem 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 a viabilizar a distribuição do Gás Natural no Estado, citamos abaixo, a saber:
GÁS NATURAL LIQUEFEITO - GNL: por intermédio da GNL GEMINI LOGÍSTICA e
COMERCIALIZAÇÃO de GÁS LTDA, uma sociedade formada entre a WHITE MARTINS,
PETROBRAS e GASPETRO, de iniciativa pioneira no país, foi inaugurado em junho de 2006 uma planta
de liquefação de gás natural em Paulínia - SP, que tem a finalidade de oferecer o Gás

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

Natural Liquefeito -
GNL, em condição de suprimento competitivo com outros energéticos. Como conseqüência em novembro
de 2006 o Estado de Goiás, passou a contar com uma nova matriz energética, iniciando a distribuição de
Gás Natural no Estado.

A Companhia iniciou suas operações distribuindo o Gás Natural para o segmento Veicular em 29 de
novembro de 2006. Desde então várias ações vem sendo desenvolvidas com o intuito de aumentar o
consumo desse importante energético no Estado, onde podemos citar:

- Celebração do Acordo de Confidencialidade mútua entre a Goiasgás e GEO Energética Participações
S.A. para a análise de viabilidade de produção de Gás Natural a partir de energias renováveis.

- Envio de proposta comercial para a distribuição de gás natural renovável para uma grande indústria que
irá se instalar na cidade de Itumbiara.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- 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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6702 AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

AÇÃO: 3094 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

U.O.:

REALIZAÇÕES

Celebração do Acordo de Confidencialidade Mútua entre a Goiasgás e GEO Energética Participações
S.A. para a análise de viabilidade de produção de Gás Natural a partir de energias renováveis.
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6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

INSTITUCIONAL

JÚLIO CÉZAR VAZ DE MELO

1. Gestor

2. Visão Institucional

A Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom tem por objetivo, otimizar a utilização
da Infra-estrutura dos ativos da Companhia Celg Participações - CELGPAR, por intermédio de
investimentos que propiciem atuação em serviços de telecomunicações e telecontrole, fabricação e
comercialização de equipamentos e dispositivos eletrônicos, gestão do compartilhamento da
infraestrutura, recebimento de terceiros na fatura de energia elétrica, soluções na matriz de produtos e
serviços.

2.1 Objetivo Institucional

LEI Nº. 16.237, DE 18 DE ABRIL DE 2008.
Autoriza a Constituição da Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom e dá outras
providências.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

A Companhia encontra-se na fase de estruturação, sendo que tratativas estão sendo realizadas com o
objetivo de iniciar sua operacionalidade no primeiro trimestre deste ano de 2017.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Não possui outros planejamentos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Possui somente os indicadores de PPA.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6703 COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES -
CELGTELECOM

AÇÃO: 3072 - ACESSO ÓPTICO, INTERCONEXÃO ÓPTICA, INSTALAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS DE RAM E DE RTM

U.O.:

REALIZAÇÕES

A Companhia encontra-se em fase de estruturação, com tratativas no sentido de iniciar sua
operacionalidade no primeiro trimestre deste ano  2017.

OBSERVAÇÕES

Está sendo realizado tratativas no sentido da Companhia iniciar sua operacionalidade ainda no primeiro
trimestre do ano de 2017.
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6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

INSTITUCIONAL

Diretor Presidente - José Carlos Siqueira

1. Gestor

2. Visão Institucional

Promover saúde, mediante a prestação de serviços em saneamento ambiental

2.1 Objetivo Institucional

Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989 e Lei 18.979 de 23/07/2015.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

                O objetivo da companhia é obter a certificação da qualidade e a excelência em gestão no
saneamento nas Unidades de Produção bem como de Laboratórios de Monitoramento de Qualidade de
Água e Esgotos. Dentre os 37 maiores sistemas, 10 já foram implementados com suas devidas
certificações e as outras em processo de obtenção de certificações de qualidade. Certificações estas
baseadas na NBR ISO 9001:2008 e a NBR ISO 17025:2005, conquistada através do Laboratório Central
de Água ? P-SLA no ano de 2015.
              A Empresa trabalhou nos projetos de mapeamento dos principais processos corporativos em
2015 e ainda estabeleceu como meta a ampliação do escopo de certificação e a inserção em programas de
Excelência em Gestão em Saneamento até 2016/2017.
Ganhos que a Empresa tem com a implementação do Sistema de Gestão da Qualidade e Excelência em
Gestão:
-  Busca de Melhorias Contínuas;
-  Padronização de Procedimentos implicando em redução de custo operacional;
-  Investimento no Desenvolvimento e Treinamento de Pessoal;
-  Agilidade das Respostas;
-  Melhoria no atendimento e na Comunicação Interna;
-  Melhoria na Comunicação com o Cliente;
-  Atendimento às especificações do Produto;
-  Melhoria do relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços;
-  Monitoramento de Gestão através de indicadores de desempenho.
Para o norteamento do Programa foi estabelecida uma Política de Gestão, qual seja, promover saúde,
prestando serviços de saneamento ambiental e desenvolvendo um Sistema de Gestão capaz de:
       *  Ser reconhecida pela qualidade e eficiência do produto e dos serviços prestados e pelo atendimento
dos requisitos;
       *  Aperfeiçoar as competências dos Colaboradores através da Gestão do Conhecimento;
       *  Buscar a melhoria contínua do Sistema de Gestão da Qualidade.
       *  O norteamento do programa levou ao desenvolvimento de diversas atividades de gestão elencadas
abaixo:
       *  Manutenção e Implantação da Metodologia de Gestão através de monitoramento dos processos da
Companhia;
       *  Suporte técnico do Sistema de Gestão da Qualidade - SGQ em loco e remoto com visitas em loco
nas unidades para implantação das Ferramentas do Sistema ISO;
        *  Análise Critica Integrada com a nova visão - Estações de Tratamento de Água, Laboratórios e
Gestão Corporativa;
        *  Mapeamento dos Macro-Processos de Sistema de Abastecimento de Água e Coleta e Tratamento
de Esgoto e outros;
        *  Otimização e padronização do Universo Documental da Companhia com a fusão de Documentos
Normativos;

               Um dos direcionadores da Empresa, conforme o planejamento estratégico 2011/2015, foi à
profissionalização da gestão e,  para tanto,  foi  contratada a consultoria da empresa
Pricewhiterhousecoopers Serviços Profissionais-PWC que

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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elaborou o diagnóstico organizacional e definiu um novo modelo de reorganização estratégica.
                O modelo de reorganização estratégica contemplou, além de uma nova estrutura organizacional,
uma proposta de Gestão de Pessoas a qual integrou o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, a
estruturação da carreira gerencial e a estruturação da avaliação de desempenho de pessoal com foco em
resultados.
              Neste ano, houve a implantação do novo ciclo do Planejamento Estratégico 2016-2020, dando
subsídios aos projetos em andamento como a implementação deste modelo de reorganização estratégica
através da nova estrutura organizacional e o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração em relação à
Gestão de Pessoas. Em 2016/2017 teremos a evolução dos projetos da estruturação da carreira gerencial e
a estruturação da avaliação de desempenho de pessoal com foco em resultados.

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.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

S I S T E M A  D E  A B A S T E C I M E N T O  D E  Á G U A  N O S  M U N I C Í P I O S  G O I A N O S
I M P L A N T A D A / A M P L I A D O
SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS GOIANOS
IMPLANTADO/AMPLIADO

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6704 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 3112 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS
MUNICÍPIOS GOIANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Mesmo diante do cenário de incertezas, dos efeitos da Operação Decantação e da necessidade de cautela
por parte dos gestores, mas pautada nas ações do Governo Estadual e dos municípios, a SANEAGO
realizou investimentos em 2016 para atender aos anseios da população, de forma responsável e eficiente.
A recuperação do equilíbrio econômico-financeiro da empresa buscada no ano de 2016 foi essencial para
que a empresa apresentasse melhoria nos seus indicadores financeiros, o que sinaliza um cenário positivo,
que será reforçado com as ações propostas para o ano de 2017.

1 - INDICADORES DIVERSOS:

Quadro 1 - Ampliação dos índices de atendimento e de extensão de redes no Estado de Goiás

                                                                             Dez/2015             Nov/2016          Variação %
Pop Atendida com Água Tratada                           5,38 milhões     5,47 milhões         1,64%

Índice de Atendimento com Água Tratada               96,0%              96,56%                0,56%

Ampliaç da Extensão de Redes Água Tratada       24,8 mil Km       26,3 mil Km           5,70%

Quadro 2  Economias de água
                   Indicador                                                                Qtde

Incremento das economias faturadas de água em 2016          75.624
Incremento das economias faturadas de água em 2016          70.845
Economias faturadas de água                                               2.222.525

Fonte: MIG, Nov/16

2 . RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E INVESTIMENTOS EM 2016

2.1.    GOIÂNIA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Foram contratados cerca de R$ 28.859.981,42 (vinte e oito milhões oitocentos e cinquenta e nove mil
novecentos e oitenta e um reais) e investidos cerca de  R$ 18 milhões de reais durante o ano de 2016 na
ampliação do sistema de Abastecimento de Água de Goiânia. Neste valor está incluído os investimentos
no Sistema Produtor Mauro Borges que entrou em Pré-Operação neste mês de dezembro e também foram
feitos investimentos na ampliação da capacidade reservação e adução em bairros da região Noroeste de
Goiânia, tais como Solar Ville, Finsocial, Jardim Curitiba e Vera Cruz.

2.2    SISTEMA PRODUTOR MAURO BORGES
Uma das obras mais complexas e estratégicas do governo estadual, o Sistema Produtor Mauro Borges,
entrou em pré-operação em Dezembro de 2016. O governador Marconi Perillo acionou os botões do
sistema de bombeamento da Estação Elevatória de Água Bruta, na Barragem do Ribeirão João Leite, até a
Estação de Tratamento de Água Mauro
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Borges.

Projetado para produzir 21,6 milhões de litros de água por hora, o complexo irá praticamente duplicar a
capacidade de produção atual. Com a sua entrada em operação, será assegurado o abastecimento para
toda a Região Metropolitana de Goiânia até o ano de 2040, quando se estima que a população local
chegue a cerca de três milhões de pessoas.
As obras do Sistema Produtor Mauro Borges foram realizadas em duas etapas. A primeira, iniciada em
2002, com a construção da Barragem do Ribeirão João Leite, que proporciona o armazenamento de 130
bilhões de litros de água, numa área inundada de 1040 hectares. A segunda etapa, que está entrando em
pré-operação, compreende a Estação Elevatória de Água Bruta, a Estação de Tratamento de Água e
milhares de metros de adutoras e redes de distribuição.
Todo o Sistema Produtor Mauro Borges logo estará em pleno funcionamento e, então, o Sistema Produtor
Meia Ponte será todo direcionado para atender cidades como Trindade e Goianira. Um investimento de
cerca de 1 bilhão de reais para garantir a água de hoje e do futuro.

2.3.    ANÁPOLIS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA SAA
Foram investidos em 2016 cerca de R$ 2 milhões na ampliação do SAA de Anápolis, cujo investimento
desde 2011 ultrapassa a casa dos R$ 48 milhões. O investimento envolve a execução de cerca de 38.000
metros de adutoras e 8 centros de reservação, cuja capacidade de soma 4,3 milhões de litros e obras
complementares, que beneficiaram toda população de Anápolis.

Foto: Centro de Reservação Ibirapuera
Fonte: SANEAGO, 2016.

2.4.     APARECIDA DE GOIÂNIA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  - SAA
Foram investidos em 2016 cerca de R$ 9.733.133,00 na ampliação do SAA de Aparecida de Goiânia,
cujo investimento desde 2011 ultrapassa a casa dos R$ 100 milhões, com execução de cerca de 250.000
metros de adutoras e redes e 16 centros de reservação com capacidade de somando 14,4 milhões de litros
e obras complementares que beneficiam toda população.

2.5.    PALMEIRAS DE GOIAS - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÀGUA - SAA
Nos últimos anos foram investidos cerca de R$ 8milhões na ampliação do sistema de abastecimento de
água de Palmeiras de Goiás, aumentando a capacidade de tratamento da ETA de 40 para 70 l/s e
melhorando o sistema de distribuição de água no município.

2.6.   RIO VERDE - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA -  SAA
As obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de Rio Verde incrementarão cerca de 110 l/s
com água tratada. Foram investidos cerca de R$ 9 milhões com previsão de serem concluídas em 2017.

2.7.    GOIANIRA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAA
Desde 2013 foram investidos R$ 3 milhões de reais na ampliação do sistema de abastecimento de água de
Goianira com a implantação de captações por poços tubulares profundos, centros de reservação, adutoras
e redes de distribuição de água.

OBSERVAÇÕES

OBS:
Foto: Centro de Reservação Ibirapuera Sistema de Abastecimento de Agua de Anapolis
Foto: Sistema Produtor Mauro Borges
Foto: Ampliação do Sistema de Abastecimento de Agua Rio Verde - Caixa de distribuição
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6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6704 SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

AÇÃO: 3113 -  IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA PÚBLICO DE
ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

U.O.:

REALIZAÇÕES

O ano de 2016 foi marcado pela crise econômica caracterizada pela desaceleração da economia, alta dos
juros, inflação alta, crise política, cortes no orçamento e depreciação da moeda nacional que, apesar do
otimismo do mercado com relação à recuperação econômica, ainda apresenta fortes sinais de recessão. O
efeito disso na economia é compressão da rentabilidade das empresas, o que significa menor
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arrecadação por parte do governo, mesmo diante da urgência do ajuste fiscal.
A recuperação do equilíbrio econômico-financeiro da empresa buscada no ano de 2016 foi essencial para
que a empresa apresentasse melhoria nos seus indicadores financeiros, o que sinaliza um cenário positivo,
que será reforçado com as ações propostas para o ano de 2017.

1 -Indicadores Diversos:

Quadro 1 - Ampliação dos índices de atendimento e de extensão de redes no Estado de Goiás
                                                                                 Dez/2015               Nov/2016             Variação %

Pop Atendida com Esgotamento Sanitário---------------2,90 milhões----3,09 milhões---------6,15%

Índice de Atendimento com Esgotamento Sanitário------- 51,75%-------54,55%------------- 2,8%

Ampliação da Extensão de Redes de Esgoto Sanitário-----9,6 mil km------9,8 mil km------------2,04%

Fonte: IDO - OP033

Quadro 2 - Economias de esgoto

         Indicador                                                     Qtde
Economias faturadas de esgoto                       1.150.319
Economias com esgoto tratado                          949.538
Fonte: MIG, Nov/16

2. RELAÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS E INVESTIMENTOS EM 2016

2.1. GOIÂNIA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
Para a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Goiânia foram contratados cerca de R$
92.429.179,28 (noventa e dois milhões quatrocentos e vinte e nove mil cento e setenta e nove reais) com
recursos do OGU, FGTS, BNDES, Próprios e do Tesouro Estadual que beneficiará cerca de 215 mil
habitantes com implantação de interceptores, redes coletoras de esgoto e ligações domiciliares; além da
ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto Parque Atheneu e também da Estação de Tratamento de
Esgotos de Goiânia  ETE Dr. Hélio Seixo de Brito que receberá tratamento secundário, elevando o índice
de eficiência do tratamento e com de investimento  de cerca de R$ 15 milhões no ano de 2016.

2.2. ANÁPOLIS - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
Foram contratados cerca de R$ 45 milhões, com recurso do OGU, que beneficiará cerca de 70 mil
habitantes com implantação de 12,7 km de interceptores, 363 Km de rede coletora de esgoto e 21.287
ligações domiciliares; além da ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto  ETE que receberá
tratamento terciário, elevando o índice de eficiência do tratamento com previsão de investimento de cerca
de R$ 8 milhões. Foram investidos cerca de 20% desses recursos. As obras de rede e ligações têm
previsão de conclusão no final de 2017 e a ampliação da ETE em julho de 2018. Obra momentaneamente
paralisada aguardando aquisição das tubulações com previsão de retomada para fevereiro de 2017.

2.3.  ALVORADA DO NORTE -  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
Rede coletora e Ligações domiciliares
O projeto do sistema de esgotamento sanitário de Alvorada do Norte está previsto para atender 100% da
população do município e é composto por redes coletoras,
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ligações domiciliares, 07 estações elevatórias de esgoto, caixa de areia e uma estação de tratamento de
esgoto composta por 02 lagoas anaeróbias, 02 lagoas facultativas e 02 lagoas de maturação.
Com o objetivo de se fazer a inauguração parcial do sistema, hoje as atividades em execução são:
- Execução das caixas da travessia sob rodovia BR-020;
- Desapropriação das áreas das EEE-001, EEE-002, EEE-004, EEE-005 e EEE-006 - Processo
17253/201, que encontra-se inclusive com os decretos de utilidade pública e POPs.

2.4. APARECIDA DE GOIÂNIA  -  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SES - subdelegado.
Apenas no ano 2016 foram executados em Aparecida de Goiânia cerca de 150 km de Redes Coletoras e
15 mil Ramais de Ligação nas regiões sul, nordeste e centro oeste do município. Hoje, cerca de 4 mil
ligações já estão ativas, beneficiando mais de 11 mil pessoas com serviços de coleta, afastamento e
tratamento de esgoto e, nos próximos meses, esse número se elevará para cerca de 50 mil habitantes
atendidos.
Entre as obras de esgoto concluídas, destaque para as Redes Coletoras e Ramais de Ligação da Bacia
Lages (bairros como Colina Azul e Comendador Walmor, entre outros), da Bacia Santo Antônio (bairros
como Independência e Jardim Florença, entre outros) e da Bacia Almeida (bairros como Vila Alzira,
Jardim Imperial, Santa Luzia e Tocantins, entre outros)
Outras obras concluídas foram a Estação de Tratamento de Esgoto Parque das Nações, a Estação
Elevatória de Esgoto Almeida e a primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto Santo Antônio, que
continuará em obras de ampliação no próximo ano. Além do Interceptor Santo Antônio, do trecho do
Interceptor Tamanduá, executado sob a BR-153 em Método Não Destrutivo (MND) e de diversos trechos
de interceptores, Travessias e Sifões.
Entre as obras de esgoto em andamento, destaque para a recuperação de erosões no Interceptor Almeida;
para a execução de outro trecho do Interceptor Tamanduá em Método Não Destrutivo, nas proximidades
do Country Clube e para a ETE Santo Antônio.

2.5. CACHOEIRA DOURADA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  SES
Foram investidos cerca de R$ 6 milhões de reais do total de R$ 12,8 milhões na ampliação do sistema de
esgotamento sanitário de Cachoeira Dourada. Foram executadas 30 Km de rede no total de 44 Km e
executaremos cerca de 2.230 ligações domiciliares beneficiando 6.600 habitantes com saneamento. Obra
paralisada aguardando inspeção.

2.6. DOVERLÂNDIA - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO -  SES
Desde 2013 foram investidos R$ 12 milhões na implantação do sistema de esgotamento sanitário de
Doverlândia e em breve será concluída a obra universalizando o sistema de esgotamento sanitário na
cidade. Obra aguardando licitação do remanescente para conclusão

2.7. IPORÁ - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SES
Já foram investidos R$ 21 milhões de um total de R$ 34,1 milhões na ampliação do sistema de
esgotamento sanitário de Iporá. Cerca de 8 mil pessoas já conta com o benefício dessa obra elevando o
índice de atendimento da cidade para cerca de 70%. Obra paralisada aguardando inspeção.

2.8. ITAPACI - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SES
Foram investidos cerca de R$ 25 milhões na implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade,
sendo que serão beneficiados cerca de 18 mil habitantes, universalizando o sistema após a conclusão
dessa obra. Obra parada aguardando licitação do remanescente.
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2.9. JATAI - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBDELEGADO.
Apenas no ano 2016 foram executados em Trindade cerca de 40 km de Redes Coletoras e 3 mil Ramais
de Ligação em diversas regiões do município. Hoje, cerca de 3 mil ligações já estão ativas, beneficiando
mais de 10 mil pessoas com serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto e, nos próximos
meses, esse número se elevará para cerca de 25 mil habitantes atendidos.
Entre as obras de esgoto concluídas, destaque para as Redes Coletoras e Ramais de Ligação da Jataí
(bairros como Jacutinga, Fabriny, Mauro Bento, entre outros) e para Gabião na Bacia Jataí.
Entre as obras de esgoto em andamento, destaque para a execução de trecho do Interceptor Queixada sob
a BR 364, em Método Não Destrutivo (MND).

2.10  - PALMEIRAS DE GOIAS - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  -  SES
Foram investidos, nos últimos 3 anos, cerca de R$ 8,1 milhões para universalização do sistema de
esgotamento sanitário do município; executando cerca de 28.200 metros de rede coletora, 575 ligações
domiciliares e 2 estações elevatórias de esgoto.

2.11.   PLANALTINA -  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES
Resumo Geral da Obra
O projeto do sistema de esgotamento sanitário de Planaltina está previsto para atender 100% da
população do município e é composto por 355 km de redes coletoras, 12645 ligações domiciliares, 02
estações elevatórias de esgoto, 05 reatores anaeróbios de 1000m3 e uma estação de tratamento de esgoto
composta por 02 lagoas facultativas e 02 lagoas de maturação.

Situação atual da obra

Foram investidos até o momento R$ 35.399.501,26 com as seguintes unidades:
- 9021 ligações domiciliares com funcionalidade;
- 178.765,00 metros de redes coletoras de esgoto;
- 01 estação elevatória;
- estão sendo construídos 05 reatores anaeróbios;
- estão sendo colocadas em carga 04 lagoas de tratamento na ETE.

2.12.   PORANGATU - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SES
Nos últimos 3 anos foram contratados cerca de R$ 38 milhões para conclusão e ampliação do sistema de
esgotamento sanitário do município; já foram investidos R$ 12,5 milhões e está na iminência da operação
do sistema. Obra está aguardando inspeção.

2.13.   RIO VERDE - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO  - SUBDELEGADO
Apenas no ano 2016 foram executados em Rio Verde, cerca de 50 km de Redes Coletoras e 7 mil Ramais
de Ligação em diversas regiões do município. Hoje, cerca de 2,5 mil ligações já estão ativas, beneficiando
mais de 8 mil pessoas com serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto e, nos próximos meses,
esse número se elevará para cerca de 25 mil habitantes atendidos.
Entre as obras de esgoto concluídas, destaque para as Redes Coletoras e Ramais de Ligação da Bacia
Sapo (bairros como Vila Mariana, Canaã, Jardim das Margaridas, entre outros) e da Bacia Laje (bairros
como Valdeci Pires e Céu Azul, entre outros).
Entre as obras de esgoto em andamento, destaque para as Redes Coletoras e Ramais de Ligação na Bacia
Sapo.

2.14.   TRINDADE - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SUBDELEGADO.
Apenas no ano 2016 foram executados em Trindade, cerca de 80 km de Redes Coletoras e 7 mil Ramais
de Ligação nas regiões leste, noroeste e sudoeste do município. Hoje, cerca de 3 mil ligações já estão
ativas, beneficiando mais de 10 mil pessoas com serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto e,
nos próximos meses, esse número se elevará para cerca de 25 mil habitantes atendidos.
Entre as obras de esgoto concluídas, destaque para as Redes Coletoras e Ramais de
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Ligação da Bacia Arrozal (bairros como Maysa e Dona Iris II, entre outros), da Bacia Barro Preto (bairros
como Cristina II) e da Bacia Mirandas (bairros como Vida Nova, Samarah, Monte Sinai, entre outros).
Outras obras concluídas foram a Estação Elevatória de Esgoto Mirandas 1, e as Travessias sobre os
córregos Mirandas e Barro Preto
Entre as obras de esgoto em andamento, destaque para as Redes Coletoras na Bacia Mirandas e Coletor
Mirandas.

OBSERVAÇÕES

Foto: Detalhe da urbanização da Estaçâo de Tratamento de Esgoto, e enchimento das Lagoas - Alvorada
do Norte
Foto: Lagoa de tratamento -  Sistema de Esgotamento Sanitário de Planaltina.
Foto:Montagem Guarda-Corpo Estação Elevatória de Esgoto-Funil de Porangatu.
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6706 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS -
GOIASPARCERIAS

INSTITUCIONAL

CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR

1. Gestor

2. Visão 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

2.1 Objetivo Institucional

Lei 6.404/76, das Sociedades Anônimas (SA). Lei 14.910/2004 . Criação da Companhia de Investimento
e Parcerias do Estado de Goiás; Lei 19.225/2016 do Orçamento Anual (LOA) , do PPA 2016/2019; Lei
Nº 18.879/2015 da LDO.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

No exercício de 2016, a execução  do Programa de trabalho da Companhia  que integrou o Orçamento
Geral do Estado de Goiás, na Unidade Orçamentária 6706. São os descritos nas Realizações das Ações .
As necessidades financeiras da Companhia foram supridas através de integralização de capital pelo
Estado de Goiás, acionista majoritário da Companhia, via transferência financeira pelo Tesouro Estadual
via SEGPLAN. As ações no Programa Estadual de Investimentos e Parcerias Públicas Privadas.
Foram e ou estão sendo executadas pelos órgãos afins, em
parcerias com esta Companhia, através de assessoramento técnico.
A Companhia desde o ano de 2013 promoveu reestruturação na sua metodologia de trabalho com foco no
Programa Estadual de Investimento e Parcerias Público-Privadas, onde os estudos e projetos encontram-
se andamento pelo Governo do Estado de
Goiás, direta ou indiretamente, em diferentes níveis de atuação.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

Termos de Parcerias Públicas Privadas, Concessão de Uso, Protocolos, Convênios e Contratos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

Não possui indicadores.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6706 COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO
DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

AÇÃO: 3027 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO, PRIVADO E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

U.O.:

REALIZAÇÕES

1.        COMPLEXO PRISIONAL ODENIR GUIMARÃES

Desmobilização temporária do projeto.

2.      RODOVIAS ESTADUAIS

Elaboração de Chamamento Público a Procedimento de Manifestação de Interesse em caráter de
exclusividade, objetivando financiamento dos custos de estruturação.
 Elaboração  de Termo de Referência para contratação de Consultoria

3.      DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE
GOIÂNIA

Elaboração de Chamamento Público a Procedimento de Manifestação de Interesse em caráter de
exclusividade, objetivando financiamento dos custos de estruturação.

4.      DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
(INTERIOR)

Revisão e finalização de Edital para contratação de Consultoria para estruturação do Projeto.

5.      UNIDADE PENAL DE ANÁPOLIS
Desmobilização do projeto.

6.      PARQUES ESTADUAIS
Estudos preliminares para terceirização da gestão.

7.      CENTRO DE EXCELÊNCIA
Revisão do Projeto através de Organizações Sociais.

8.      PLATAFORMA LOGÍSTICA C/ AEROPORTO
Participação parcial na revisão do projeto

9.      TREM GOIÂNIA BRASÍLIA
Análise do projeto

10.     INSPEÇÃO VEICULAR AMBIENTAL
Estudos preliminares.

11.     IQUEGO- Indústria Química do Estado de Goiás S/A
Participação das discussões acerca de alternativas para a Companhia.

12.     INFORMÁTICA DO ESTADO DE GOIÁS
Tratativas informais sem progresso.

13.     PÁTIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DETRAN
Revisão do Plano de Negócios e do Estudo de Viabilidade Econômico-financeira.

14.     PARQUE TEMÁTICO Sociedade Goiana Pecuária e Agricultura - SGPA
Estudos preliminares

15.     CRÉDITOS DE FLORESTA
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Tratativas informais, sem progresso

16.     DEBÊNTURES
Desmobilização do contrato em função do cenário macro-econômico.

17.     RECEBÍVEIS ¿ NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
Tratativas iniciais sem progresso.

18.     CELG TELECOM
Diagnóstico sobre acerca de alternativas para a Cia e transferência da gestão.

19.     ORQUESTRA SINFÔNICA
Revisão do Projeto através de Organizações Sociais.

20.     CENTRO GASTRONÔMICO (ANTIGA RODOVIÁRIA)
Tratativas inicias com possibilidade de progresso.

21.     DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO ENTORNO DE BRASÍLIA
¿ PPP
Tratativas inicias sem progresso.

22.     VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - VLT
Participação de discussões acerca do Contrato.

23.     METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A
Apoio à gestão e participação acerca de alternativas para a Companhia.

24.     VAPT VUPT
Participação na estruturação do Projeto.

25.     CONJUNTOS HABITACIONAIS
Tratativas iniciais sem progresso.

26.     PARQUE DA SERRINHA
Desembaraço de terreno de propriedade da Goiás Parcerias.
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6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

INSTITUCIONAL

MARLIUS BRAGA MACHADO

1. Gestor

2. Visão Institucional

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

2.1 Objetivo Institucional

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
Decreto n.º  8.676 de 23 de junho de 2016
Deliberação CDTC n.º 058/2007 de 24/07/2007
Deliberação CDTC n.º 065/2010 de 15/12/2010

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1.1 - Ações impactantes

3.1.1.1 - Subsídio financeiro aos usuários da linha Eixo Anhanguera da Rede Metropolitana de Transporte
Coletivo, nos termos da Lei 15.047 de 29/12/2004, modificada pela Lei 17.750 de 16/07/12.

Ação foi iniciada em 24/12/2004 subsidiando os usuários do Eixo Anhanguera em 50% do valor da tarifa
básica praticada na Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia.

Ao longo da sua execução o percentual do subsídio sofreu várias alterações chegando a 75% do valor da
tarifa praticada nas demais linhas da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos.

Atualmente o percentual subsidiado corresponde a 50% do valor da tarifa e este benefício é concedido a
todos os usuários beneficiários no programa Cartão Metrobus nos termos do Decreto Estadual n.º. 8.676
de 23 de junho de 2016. Ou seja, enquanto um passageiro das demais linhas da pagam R$ 3.70 pela
passagem, aqueles que utilizam as linhas operadas pela Metrobus e que possuem o cartão já mencionado
pagam R$ 1,85.

 No período de 01/01/2016 a 04/11/2016, data que entrou em vigor o Cartão Metrobus, a demanda
subsidiada pelo programa supra mencionado foi de 29.060.431 (vinte e nove milhões, sessenta mil e
quatrocentos e trinta e um)  passageiros, o que gerou um repasse à Metrobus no valor de R$
45.559.680,95 (quarenta e cinco milhões, quinhentos e cinqüenta e nove mil seiscentos e oitenta reais e
noventa e cinco centavos).

A partir de 05/11/2016 o benefício passou a ser creditado diretamente no cartão de cada usuário
beneficiário do programa, cuja gestão é feita pela Secretaria de Estadual de Governo.

3.1.1.2 - Subsídio financeiro aos usuários das linhas semiurbanas da Rede Metropolitana de Transporte
Coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, nos termos da Lei 15.047 de 29/12/2004, modificada pela
Lei 17.750 de 16/07/12.

No período de 01/01/2016 a 31/12/2016 a demanda subsidiada foi de 4.638.668

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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(qua t ro  mi lhões ,  se i scen tos  e  t r in ta  e  o i to  mi l  e  se i scen tos  e  sessen ta  e  o i to )
passageiros, o que gerou um repasse da Metrobus a favor das operadoras das linhas
semiurbanas no valor de R$ 9.329.322,65 (nove milhões, trezentos e vinte e nove mil,
t rezentos  e  v in te  e  do is  rea i s  e  sessen ta  e  c inco  cen tavos) .  Desse  to ta l ,  fo ram
repassados à Metrobus, através do fundo PROTEGE, R$ 6.000.000,00 (seis milhões de
r e a i s )

3.1.1.3.  Integração da Metrobus ao Consórcio da Rede Metropolitana de Transporte
Coletivo da Grande Goiânia ? RedeMob Consórcio.

Por força de acordo firmado em 20 de janeiro de 2016 entre a Metrobus e o Consórcio
supra  menc ionado ,  a  empresa  passou  a  in tegrá - lo .  A  medida  to rnou  poss íve l  a
empresa compartilhar os recursos humanos e tecnológicos da RedeMob que até então
estava disponível  somente às demais empresas operadoras do sistema de transporte
co le t ivo  u rbano .  Com a  in t eg ração ,  o s  p rocessos  e  a t iv idades  r e l ac ionados  ao
planejamento e operação do serviço de transporte bem como a gestão e segurança dos
t e r m i n a i s  d e  i n t e g r a ç ã o  e  e s t a ç õ e s  d e  e m b a r q u e / d e s e m b a r q u e  d e  p a s s a g e i r o s
passaram a ser executados pela entidade mencionada.  Da mesma forma a Metrobus
passou a  contar  com as funcional idades da Central  de Controle  Operacional  e  do
Serviço de Informação Metropolitano, ambos sob a gestão do consórcio, que também
estava restrito às outras operadoras.

3.1.2 - Ações Previstas no Orçamento do Exercício de 2016

3.1.2.1 ? Melhoria nas Estações, Terminais, Pavimento e Estrutura de Segregação do
Corredor  Anhanguera

3.1.2.1.1. Manutenção do Pavimento e da Estrutura de Segregação do Eixo Anhanguera
Manutenção - A manutenção do pavimento asfáltico da pista de ônibus bem como a
manutenção/Conservação  da  Es t ru tura  de  Segregação  do  Eixo  Anhanguera  foram
rea l izados  mensa lmente  durn te  o  ano  de  2016  nos  14  Km do  Eixo  Anhanguera .
Basicamente essa atividade de manutenção 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
e i x o .

3.1.2.1.2 Manutenção /  Conservação dos Terminais  de Integração de Passageiros e
Estações do Eixo Anhanguera

? Terminal Padre. Pelágio

a) S e r v i ç o  d e  l i m p e z a  d o  t e r m i n a l ,  m a n u t e n ç ã o  d a s  i n s t a l a ç õ e s  f í s i c a s ;
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
g r a m a d o s ;
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;
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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 l impeza e  conservação do terminal ,  manutenção e  conservação dos
g r a m a d o s ;
e) Reparos em banheiros;
f) Revisão nas instalações elétrica e hidrossanitárias;
h) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
i) Irrigação das plantas e jardins;

? Estações de Embarque / Desembarque

a) Serviço de limpeza e conservação das estações
b) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;

3.1.2.1.3. Reforma das Estações do Eixo Anhanguera - Durante o Exercício de 2016
não  fo i  execu tada  nenhuma  re fo rma  de  e s t ação  de  embarque  /desembarque  de
passageiros no Eixo Anhanguera.

3 .1 .2 .1 .4 .  Reforma  dos  Termina i s  do  E ixo  Anhanguera  -  Nenhum Termina l  fo i
reformado no presente exercício.

3.1.3. Aquisição de Frota ? Durante o exercício, nenhum ônibus foi adquirido.

Além do PPA/LOA a entidade utiliza ainda os seguintes instrumentos de Planejamento:

- Plano de Trabalho Apresentado à Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo da Região Metropolitana
de Goiânia no mês de Abril do ano 2011;

- 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

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

I . Número/mês  de  manutenção de  terminais  e  es tações  do Eixo Anhanguera
real izada
I I
.

Metros /mês de manutenção da estrutura de segregação realizada
III
.

Km/mês de manutenção e conservação do pavimento do Eixo Anhanguera
I V
.

Passageiros Transportados/Mês:
V
.

Índice de Passageiros por Quilômetro ? IPK:
V I
.

Índice de Passageiros Equivalente por Quilômetro ? IPK_
VII
.

Percurso Médio Mensal ? PMM
VIII
.

Tarifa Média:

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE
URBANA

6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6707 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

AÇÃO: 2235 - AQUISIÇÃO DE FROTA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Não houve aquisição de frota no exercício

OBSERVAÇÕES

Não foram adquiridos nenhum ônibus para o Eixo Anhanguera durante o período.

A aquisição de frota estava prevista na terceira fase de implantação do projeto de extensão do eixo
anhanguera para o município de Goiânia, iniciado em 2014, quando também seria construído um terminal
de integração de passageiros na Vila Mutirão, região noroeste de Goiânia para integração das linhas
alimentadoras da região.

Como o terminal não foi construído, as linhas alimentadoras continuam fazendo integração no Terminal
Pelágio e não houve necessidade de aquisição de frota.

6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6707 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

AÇÃO: 2236 - MELHORIA NAS ESTAÇÕES, TERMINAIS, PAVIMENTO E ESTRUTURA DE
SEGREGAÇÃO DO CORREDOR ANHANGUERA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Foram investidos com manutenção e conservação dos 05 (cinco) terminais de integração e 19 (dezenove)
estações de embarque e desembarque de passageiros do Eixo Anhanguera R$ 3.309.484,41 (Três milhões,
trezentos e nove mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavo).

Além da Manutenção / conservação dos terminais e estações foram realizados também serviços de
manutenção e conservação do pavimento asfáltico e manutenção da estrutura de segregação da pista nos
14 km do Eixo Anhanguera.

OBSERVAÇÕES

As reformas de estações e terminais previstas para o exercício não foram realizadas em face da restrição
orçamentaria da empresa.
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6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

INSTITUCIONAL

LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS

1. Gestor

2. Visão Institucional

?  Atender a todos os municípios do Estado com a construção de unidades habitacionais, equipamentos
comunitários e regularização fundiária;
? Aumentar a satisfação do cliente quanto ao atendimento da AGEHAB em suas diversas áreas
administrativas;
? Fortalecer a imagem da AGEHAB junto à sociedade, como empresa de credibilidade e resultados
efetivos;

2.1 Objetivo Institucional

?  Decreto-Lei estadual nº 226, de 03 de junho de 1970;
? Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997;
? Lei Municipal de Goiânia nº 4.652, de 29 de dezembro de 1972;
? Lei federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
? Lei estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999;
? Lei estadual nº 15.896, de 12 de dezembro de 2006;
? Lei estadual nº 15.083, de 28 de janeiro de 2005;
? Lei estadual nº 14.542, de 30 de setembro de 2003;
? Lei estadual nº 13.532, de 15 de outubro de 1999;

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

No âmbito de Unidades Habitacionais construídas e entregues foram beneficiadas 4.834 famílias.
Na construção e reforma de equipamentos comunitários os municípios foram beneficiados com a
construção e/ou reforma de 46 equipamentos totalizando R$ 3.498.000,00 com recursos do Estado.
Já na reforma de unidades habitacionais Urbanas e Rurais destaca-se 10.302 famílias beneficiadas em 169
municípios com recursos estaduais e federais no valor de R$ 33.107.200,00.
O Programa de Moradia Rural de Goiás em parceria entre a Agehab, CAIXA e Movimento Camponês
Popular ? MCP se destacou na implementação de reforma de unidades habitacionais rurais.
Já, no tocante à regularização fundiária, foram entregues 1.524 escrituras para moradores de Goiânia, e
mais 1.665 escrituras para moradores do demais município do Estado de Goiás.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

A Agehab juntamente com empresa contratada esta em processo de elaboração de seu Planejamento
Estratégico.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

IMCC - Índice de Municípios do Estado de Goiás atendidos com contratos/convênios para a construção
de Unidades Habitacionais.
IMRF - Índice de Municípios do Estado de Goiás atendidos com a Regularização fundiária.
ISC - Índice de Satisfação do Cliente quanto ao atendimento da AGEHAB.
IME - Índice de Mídia Espontânea da AGEHAB favorável.
NSP - Número de sanções procedentes aplicadas à AGEHAB.
NUH - Número de Unidades Habitacionais Construídas por meio de iniciativa própria ou parcerias.
NEC - Número de Equipamentos Comunitários construídos por meio de parcerias.
IPP - Índice de processos da AGEHAB padronizados.
NRF - Número de Regularizações Fundiárias efetuadas no Estado de Goiás.
IRF - Índice de implementação do Projeto de Reestruturação Física da AGEHAB.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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IPCO - Índice de implementação do Projeto de Comunicação da AGEHAB.
ISCO - Índice de Satisfação do Colaborador da AGEHAB
IPTI - Índice de implementação do Projeto de Desenvolvimento e Integração da TI da AGEHAB.
ICPC - Índice de Cumprimento do Plano de Capacitação dos Colaboradores da AGEHAB.
IETI - Índice de implementação do Projeto de Infra-estrutura de TI da AGEHAB.
VLP - Índice de Lucratividade com os Projetos Habitacionais da AGEHAB.
Esclarecemos que estes indicadores estão sendo implantados para monitoramento.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR

6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6708 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

AÇÃO: 3102 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E
EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

U.O.:

REALIZAÇÕES

No âmbito de Unidades Habitacionais construídas e entregues foram beneficiadas 4.834 famílias Urbana.
Na construção e reforma de equipamentos comunitários os municípios foram beneficiados com a
construção e/ou reforma de 46 equipamentos; totalizando R$ 3.498.000,00 com recursos do Estado.

Já na reforma de unidades habitacionais Urbanas e Rurais destaca-se 10.302 famílias beneficiadas em 169
municípios com recursos estaduais e federais no valor de R$ 33.107.200,00.

O Programa de Moradia Rural de Goiás em parceria entre a Agehab, CAIXA e Movimento Camponês
Popular - MCP se destacou na implementação de reforma de unidades habitacionais rurais.

6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6708 AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

AÇÃO: 3103 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Já, no tocante à regularização fundiária, foram entregues 1.524 escrituras para moradores de Goiânia, e
m a i s  1 . 6 6 5  e s c r i t u r a s  p a r a  m o r a d o r e s  d o s  M u n i c í p i o s  d e
Aparecida/Cristianópolis/Jatai/Anicuns/Goianésia/ Rialma/Rio Verde /Porteirão/Palmelo.
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INSTITUCIONAL

José Fernando Navarrete Pena

1. Gestor

2. Visão Institucional

Prover soluções e serviços com sustentabilidade nas áreas de energia, buscando a satisfação dos clientes,
acionistas e colaboradores.

2.1 Objetivo Institucional

Autorizada pela Lei nº 13.537 de 15.10.1999, com redação dada pela Lei nº 15.148 de 11.04.2005.

2.2 Legislação

3. Auto-Avaliação da Gestão

- Prover o estado de energia que garanta a sustentabilidade do seu crescimento sócio-econômico.
- Obediência aos preceitos de qualidade e confiabilidade do sistema elétrico.

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais

- Planejamento Estratégico
- Plano de Ação
- Programa anual.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA

- MVA - Potência Instalada de Transformação - Somatório das potências 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 está
sendo realizada.
- Km - quilometro- Km de Linha de Transmissão - Extensão em Km de Linha de Transmissão.
- MW - Potência Instalada de Geração - Somatório das potências instaladas de geração em MW, pela
implantação ou ampliação de capacidade da usina.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 3096 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSMISSÃO

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Implantação do 3º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x33,3 MVA na subestação Anhanguera,
em Aparecida de Goiânia.
Obra concluída em março de 2015. Com esta obra foi ampliada a capacidade instalada nesta subestação
em 100 MVA possibilitando a ampliação da oferta de energia para a região de Aparecida de Goiânia,
atendida por esta subestação.

2. Implantação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x75 MVA na subestação
Pirineus,Região de Anápolis.
Obra concluída em 10/07/2016. Com esta obra foi duplicada a capacidade instalada nesta subestação
possibilitando a ampliação da oferta de energia para a região de Anápolis, atendida por esta subestação.

3. Instalação de Banco de Capacitores de 138 kV  80 MVAr na subestação Carajás, em Goiânia.
Obra em andamento na fase montagem eletromecânica. Previsão de conclusão em 2017. Melhoria no
controle do perfil de tensão nesta subestação, resultando no aumento da qualidade do suprimento de
energia para esta região.

4. Instalação de Banco de Capacitores de 230 kV 50 MVAr na subestação Itapaci, em Itapaci de Goiás.
Fase final das obras civis e início da montagem eletromecânica. Previsão de conclusão em 2016.
Melhoria no controle do perfil de tensão nesta subestação, resultando no aumento da qualidade do
suprimento de energia para esta região.

5. Implantação do 4º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x50 MVA na subestação Xavantes, em
Goiânia.
Obra em fase de elaboração de projeto básico. Previsão de conclusão em 2017. Com esta obra será
ampliada a capacidade instalada nesta subestação em 150 MVA possibilitando a ampliação da oferta de
energia para a região de Goiânia, atendida por esta subestação.

6. Implantação do 4º trafo 230/13,8 kV 50 MVA na subestação Goiânia Leste, em Goiânia.
Obra em fase de mobilização de canteiro.
Previsão de conclusão em 2017. Com esta obra será ampliada a capacidade instalada nesta subestação em
50 MVA possibilitando a ampliação da oferta de energia para a região central de Goiânia, atendida por
esta subestação.

7. Implantação do 3º trafo 230/69 kV 50 MVA na subestação Palmeiras, em Palmeiras de Goiás
Obra em fase de elaboração de projeto básico. Previsão de conclusão em 2017. Com esta obra será
ampliada a capacidade instalada nesta subestação em 50 MVA possibilitando a ampliação da oferta de
energia para a região de Palmeiras, atendida por esta subestação.

8. Implantação do 3º trafo 230/69 kV 50 MVA na subestação Paranaíba, em Itumbiara.
Obra em fase de elaboração de projeto básico. Previsão de conclusão em 2017. Com esta obra será
ampliada a capacidade instalada nesta subestação em 50 MVA possibilitando a ampliação da oferta de
energia para a região de Palmeiras, atendida por esta subestação, além da melhoria operativa com a
adequação do arranjo 230 kV da subestação.

9. Substituição de 2 trafos 230/69 kV e ativação da unidade reserva 230/69 kV 50 MVA na subestação
Planalto, em Morrinhos.
Obra em fase de elaboração de projeto básico. Previsão de conclusão em 2017. Com esta obra será
ampliada a capacidade instalada nesta subestação em 50 MVA
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possibilitando a ampliação da oferta de energia para a região de Palmeiras, atendida por esta subestação,
além do aumento da segurança e confiabilidade com a substituição, devido ao fim de vida útil dos trafos
existentes.

10. Substituição de 2 bancos 230/138 kV com instalação de 7x75 MVA na subestação Anhanguera, em
Aparecida de Goiânia.
Obra em fase de elaboração de projeto básico. Previsão de conclusão em 2017. Com esta obra será
ampliada a capacidade instalada nesta subestação em 250 MVA possibilitando a ampliação da oferta de
energia para a região da Grande Goiânia, atendida por esta subestação, além do aumento da segurança e
confiabilidade com a substituição, devido ao fim de vida útil dos trafos existentes.

11. Implantação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x50 MVA na subestação Firminópolis,
Região de Firminópolis.
Obra em fase de elaboração de projeto básico. Previsão de conclusão em 2017. Com esta obra será
duplicada a capacidade instalada nesta subestação possibilitando a ampliação da oferta de energia para a
região de Firminópolis, atendida por esta subestação.

12. Implantação de Compensador Estático 500 kV (150/+300) MVAr. na subestação Luziânia, em
Luziânia.
Obra com contrato assinado em regime de ¿Turn Key¿. Previsão de conclusão em 2018.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 3097 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Aportes finais de capital na SPE Energética Fazenda Velha, com participação de 20% do
empreendimento. A PCH (Pequena Central Hidrelétrica) Fazenda Velha entrou em operação com
potência instalada de 16,5MW e energia garantida de 8,9MW; foi implantada no rio Ariranha, afluente do
rio Claro, localizada a 10Km de distância da cidade de Jataí na região sudoeste do estado de Goiás.
Realizados investimentos proporcionais à participação da CELG GT, em empreendimentos de prospecção
da ampliação da capacidade do parque de geração de energia elétrica em Goiás.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 3095 - EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

1. Adequação do Arranjo 230 kV na subestação Itapaci, em Itapaci de Goiás.
Obra em fase final das obras civis e início da montagem eletromecânica. Previsão de conclusão em 2017.
Melhoria na confiabilidade e flexibilidade operativa da região, resultando no aumento da qualidade do
suprimento de energia para esta região.

2. Substituição de Disjuntor 138 kV do Vão de Acoplamento na subestação Carajás, Goiânia.
Obra em fase de especificação de equipamentos. Previsão de conclusão em 2017. Substituição, devido a
superação do equipamento, resultará em maior segurança ao sistema elétrico da subestação.

3. Substituição de 9 Transformadores de Corrente 230 kV na subestação Goiânia Leste, Goiânia.
Obra em fase de especificação de equipamentos. Previsão de conclusão em 2016. Substituição, devido a
superação do equipamento, resultará em maior segurança ao sistema elétrico da subestação.

4. Implantação da LT Itumbiara (FURNAS) - Paranaíba 230 kV - C2, Região de Itumbiara.
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Obra em fase de elaboração de projeto executivo e aquisição de equipamentos/materiais. Previsão de
conclusão em 2017. Com esta obra será garantido ao atendimento ao critério N-1 de confiabilidade do
sistema local que atualmente é atendido de forma radial por um circuito simples. Também possibilitará a
ampliação da oferta de energia para a região de Itumbiara, atendida por esta subestação.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 2239 -  MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES
CORPORATIVAS

U.O.:

REALIZAÇÕES

Modernização e melhoramento das instalações técnico-administrativas da CELG GT, destacando-se os
investimentos em Tecnologia da Informação, como parte do processo de segregação da infraestrutura
compartilhada com a CELG D.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 3098 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ENERGIA ELÉTRICA

U.O.:

REALIZAÇÕES

Estão em prospecção a participação em projetos de Pesquisa e Desenvolvimento, cujos investimentos
referem-se ao atendimento das normas e determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica -
ANEEL.

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

AÇÃO: 3033 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CELG GT

U.O.:

REALIZAÇÕES

Em fase de licitação para contratação dos projetos para construção da nova sede da CELG GT
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