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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 2017, que é constituída pelos volumes I e II. Em cumprimento às 

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

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

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

anual.  

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

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

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

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

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

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

desempenho dos programas e ações. 

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

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

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

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

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

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

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

Foi encaminhado aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual o Ofício nº 900/2017 SEI 

- SEGPLAN, de 28 de novembro de 2017, solicitando que fossem prestadas, no Sistema de Planejamento 

e Monitoramento das Ações Governamentais - Novo Siplam, informações institucionais e sobre a 

execução dos programas e ações governamentais.  

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

remetidos, respectivamente, os Ofícios nos 428/2017 SEI - CGE e 431/2017 SEI - CGE, de 28 de 

novembro de 2017, solicitando que essas unidades alimentassem o Novo Siplam apenas com informações 

institucionais, uma vez que elas não são gestoras de programas nem responsáveis por ação 

governamental. 

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

no Novo Siplam, em atendimento a esses expedientes, pelos órgãos e entidades, os quais respondem por 

sua consistência e veracidade.  

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

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

Poder Executivo do Estado de Goiás. Para isso, esta “Consolidação das Ações e Programas dos Órgãos e 

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

Estado de Goiás – Goiás Transparente, no endereço: 

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

orgaos-e-entidades. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

José Carlos Siqueira

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Lei 17.257, de 25 de janeiro de 2011; Decreto 7.252, de 16 de março de 2011; Decreto 17.318, de 20 de junho de 2011; Lei 17.319, de 20
de junho de 2011; Lei 17.440, de 20 de outubro de 2011; Decreto 7.519, de 22 de dezembro de 2011; Decreto 7.565, de 08 de março de
2012; Decreto 7.578, de 20 de março de 2012; Decreto 7.733, de 04 de outubro de 2012; Decreto 7.808, de 26 de fevereiro de 2013; Lei
18.445, de 24 de abril de 2014; Lei 18.746, de 29 de dezembro de 2014; Decreto 8.457, de 21/09/2015.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado da Casa Civil, criada por meio da Lei nº 17.257, de 25 de janeiro de 2011, originou-se da transformação do
Gabinete Civil da Governadoria e da incorporação das competências, acervos e pessoal da Secretaria-Geral da Governadoria. Também
constam na estrutura da Secretaria: Grupo Executivo de Comunicação, que tem a finalidade de operacionalizar as ações de comunicação
social; Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais, que tem a finalidade de operacionalizar as ações de interesse do Estado ou
cidadãos goianos que envolvam organismos governamentais ou não governamentais estrangeiros.
Utilizando como referencial os Critérios de Excelência em Gestão, evidenciam-se na Secretaria os seguintes aspectos:
- Liderança: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: estabelecimento de
competência de liderança e avaliação das mesmas, estabelecimento de disseminação de valores e diretrizes da Secretaria. Há evidência
pontual de prática de gestão de interação da alta direção com as partes interessadas, que demonstra comprometimento e busca de
oportunidade de melhoria;
- Estratégias e planos: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas à formulação das
estratégias da Secretaria para o direcionamento das ações e obtenção de resultados institucionais. Há pouca evidência da prática de
gestão de Estratégias e Planos.
- Cidadãos-usuários: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: identificação
e avaliação dos níveis de conhecimento dos serviços e da imagem da Secretaria; seleção de canais de relacionamento com cidadão
usuários; tratamento e avaliação das reclamações e sugestões; utilização da informação para melhorar o grau de satisfação dos
cidadãos-usuários. Há evidência pontual de prática de gestão relacionada ao cidadão-usuário. O e-mail do sitio da Secretaria é utilizado
como canal de relacionamento com o cidadão-usuário.
-Sociedade: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: mobilização de suas
competências para o fortalecimento da ação social. Há evidências, porém não disseminadas, de práticas de gestão referentes ao
tratamento de pendências ou eventuais sanções relativas a requisitos legais, regulamentares, contratuais, estabelecimento de
compromissos e estímulo ao compromisso ético. O relacionamento de transparência com a sociedade é realizado por meio do sítio, na
área de acesso à informação, criado a partir da Lei 12.572, de 18 de novembro de 2011 (Lei de acesso à informação) e também pelas
redes sociais: twiter@casacivil_news e facebook HTTPS://www.facebook.com/casacivilgo.
-Informação e conhecimento: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como:
identificação das necessidades de informação sistematizadas para apoiar as atividades e tomadas de decisão na Secretaria; há evidência
pontual de prática de gestão relacionada a definição de sistemas de informações.
- Pessoas: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: definição e
implementação da organização do trabalho, identificação e tratamento de riscos relacionados à saúde, segurança e prevenção de
acidentes de trabalho e manutenção do clima organizacional propício ao bem estar dos servidores. Há evidência pontual de prática de
gestão relacionada a identificação das necessidades de capacitação e desenvolvimento de pessoas.
-Processos: práticas de gestão (atividades disseminadas e executadas regularmente) relacionadas a fatores como: atendimento aos
requisitos da Secretaria por parte dos fornecedores; mapeamento de processos de risco e corrupção. Há evidência pontual de prática de
gestão relacionada a mapeamento de risco e corrupção.
-Resultados: há evidência pontual de prática de gestão relacionada à mensuração de resultados de processos finalísticos.

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Há alguns indicadores de desempenho em algumas ações finalísticas da Secretaria, tais como .

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

AÇÃO: 2038 - DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL
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U.O.: 1151 - FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - FECOM

REALIZAÇÕES
Em 2017, o Grupo Executivo de Comunicação realizou campanhas institucionais e de utilidade pública utilizando um mix de veículos
planejado para alcançar todos os municípios do estado. O intuito principal das campanhas é divulgar as ações do Governo do Estado de
forma transparente à toda a população do Estado de Goiás.
AÇÃO: 2039 - MODERNIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ELETRÔNICA DAS AÇÕES DO GOVERNO
DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
Não foram realizadas atividades previstas para esta ação, em razão de que não houve projetos para a execução da mesma.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
A operacionalização da Ação proporcionou às famílias dos emigrantes retornados do exterior maior tranquilidade nas tomadas de
decisões, a partir de orientações fornecidas pelo Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais nas mais diversas situações, tais como:
deportações, casos de prisões e desaparecimentos em diversos países.
AÇÃO: 2287 - ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA ÀS FAMÍLIAS DE GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
A operacionalização da Ação teve como resultado o atendimento aos familiares de goianos vitimados no exterior, que não possuíam
recursos financeiros para transportar seus entes para serem sepultados em seu país de origem.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
1300 - VICE-GOVERNADORIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Dr. José Eliton de Figuerêdo Júnior.

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Lei nº 7.986/75 - Cria o Gabinete da Vice-Governadoria; Lei nº 8.049/76 - Capacidade administrativa ao gabinete do Vice-Governador;
Constituição de Goiás, de 05/10/1.989; Lei nº 13.456/99 - Organização administrativa do Poder Executivo; Lei nº 17.254/11 - Subsídio do
Vice-Governador; Lei nº 17.257/11 e suas alterações - Organização administrativa do Poder Executivo; Decreto nº 7.285/11 - Institui
unidades administrativas complementares;Decreto nº 8.431/2015 -Regulamento da Vice-Governadoria

3. Auto-Avaliação da Gestão

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

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
A ausência de programas e ações finalísticas, ou mesmo de produtos específicos da Vice-Governadoria no âmbito da “Ação de Apoio
Administrativo – 4001” não permite, por enquanto, o uso de indicadores de desempenho de caráter orçamentário. No entanto, os
instrumentos de gestão implantados já permitem o estabelecimento de indicadores de gestão, conforme abaixo:
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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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo 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.

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
a) Gabinete do Procurador-Geral
a.1) Secretaria-Geral: Conforme delineado, a Gerência da Secretaria-Geral, mormente no que tange ao assessoramento administrativo
ao Gabinete do Procurador-Geral do Estado, apresenta as principais ações desenvolvidas e resultados alcançados no ano de 2017: 1-
Expedientes recebidos/encaminhados: foram recebidos por volta de 5.000 (cinco mil) expedientes, que foram despachados pela própria
Secretaria ou pela chefia; 2- Elaborados 700 (setecentos) Ofícios (solicitações, respostas, orientações),10 (dez) Notas Técnicas
(orientações), 02 (duas) Portarias, e 1.000 (um mil) memorandos e outros expedientes excetuados os 4.437 (quatro mil, quatrocentos e
trinta e sete) despachos AG, confeccionados na Assessoria do Gabinete e assinados pelo Procurador-Geral ou Subprocuradores. 3-
Mandados judiciais: Na Secretaria-Geral são conferidos, carimbados e encaminhados todos os mandados judiciais físicos/impressos,
cumpridos por oficiais de justiça e recebidos pelo Procurador-Geral, endereçados ao Estado de Goiás. Foram recebidos no último ano
aproximadamente cerca de 4.000 (quatro mil) mandados, que foram remetidos às Especializadas, Procuradorias Regionais e Advocacias
Setoriais. 4-Processos: Foram recebidos e despachados, via Gerência da Secretaria-Geral, no último ano, 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). Em 2017, o NCD realizou a baixa, através da integração dos sistemas SICOP e
PROJUD, de 63.570 (sessenta e três mil, quinhentas e setenta) intimações eletrônicas em processos judiciais de interesse do Estado. No
tocante às citações eletrônicas, uma vez que ainda inexiste a possibilidade de sua baixa por meio dos sistemas, o recebimento continua
sendo realizado pelo PROJUDI e os respectivos dados inseridos, manualmente, pelos servidores do NCD, com a autuação dos autos
paralelos eletrônicos e geração e distribuição das respectivas providências. Nesse contexto, apurou-se que foram geradas no 59.597
(cinquenta e nove mil, quinhentas e noventa e sete) providências distribuídas aos Procuradores do Estado através do Núcleo Central de
Distribuição.
a.3) Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR): No desempenho de suas atribuições institucionais o CEJUR secretariou o Conselho de
Procuradores em 12 (doze) sessões ordinárias e 11 (onze) sessões extraordinárias; participou da Comissão Eleitoral para eleição dos
representantes de classe, para integrarem o Conselho de Procuradores; coordenou os trabalhos do processo de promoção por
antiguidade e merecimento na carreira de Procurador do Estado, conforme Portarias 734/2016-GAB e 114/2017-GAB, em que foram
promovidos 14 (quatorze) Procuradores para a Classe Especial e 15 (quinze) para a Classe Intermediária; deu continuidade às
publicações dos Informativos digitais semanais do CEJUR, num total de 52 (cinquenta e uma) publicações, até a data de 26.12.17;
auxiliou os Procuradores na elaboração de 39 (trinta e nove) editoriais; coletou artigos jurídicos para submissão ao Conselho Editorial
para futura publicação na Revista de Direito da PGE/GO, em versão digital; manteve atualizado o site da PGE/GO; realizou o IX Processo
Seletivo Público para Ingresso de Estudantes do Ensino Superior no Programa de Estágio da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás,
conforme Portaria 447/2017-GAB e Edital n. 02/2017-CEJUR, com um total de 193 (cento e noventa e três) inscritos e de 81 (oitenta e
um) estudantes do curso de Direito aprovados. Além disso, realizou 2 reuniões semestrais com os servidores lotados no CEJUR;
participou de 2 reuniões do FONACE – Fórum Nacional dos Centros de Estudos das Procuradorias-Gerais dos Estados e do DF;
apresentou proposta e minuta ao FONACE do Primeiro Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica firmado entre as Procuradorias-Gerais
dos Estados e do Distrito Federal, visando a maior integração e cooperação entre os Centros de Estudos das PGEs, que foi aprovada e
posteriormente assinada pelos membros do Colégio Nacional de Procuradores-Gerais; representou a Procuradoria-Geral do Estado de
Goiás no FOCCO – Fórum Goiano de Combate à Corrupção, participando das reuniões bimestrais, conforme Termo de Adesão da PGE;
organizou os 24 (vinte e quatro) cursos e formações em 2017; apoiou a realização de 3 (três) cursos, em parceria com outras instituições
(UFG e ESA), permitindo a inscrição gratuita de Procuradores; custeou, com recursos do FUNPROGE, a inscrição de Procuradores do
Estado em 5 capacitações; intermediou a inscrição de Servidores e/ou Procuradores junto à Escola de Governo e transmitiu ao vivo
palestras organizadas por outras Procuradorias Estaduais (PGE/RS e PGE/RJ). Recebeu documentos diversos desta Procuradoria, tais
como: pareceres, despachos, portarias, ofícios, memorandos, que são, em sua maioria, digitalizados, separados e arquivados; alimentou
o banco de dados da PGE e auxiliou os Procuradores em suas pesquisas de documentos; realizou a leitura do Diário Oficial do Estado e
arquivamento dos assuntos pertinentes à Procuradoria-Geral do Estado. O Departamento de Documentação e Legislação realizou a
digitalização no decorrer de 2017 de cerca de 6.143 pareceres, 4.184 despachos, 3.865 portarias, relativas ao ano de 1995 à 2014, 575
ofícios de correspondência do Gabinete do Procurador-Geral; realizou cerca de 1.484 atendimentos, via e-mail e/ou telefone aos
Procuradores, além de reorganizar o arquivo morto. A biblioteca Ivan Rodrigues realizou, ao longo deste ano, atendimento aos usuários,
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com um total de 155 (cento e cinquenta e cinco) empréstimos de livros, sendo 87 (oitenta e sete) para Procuradores, 13 (treze) para
servidores e 55 (cinquenta e cinco) para estagiários; recebeu doação de 33 (trinta e três) obras, realizando, ainda, a divulgação dessas
obras no âmbito da PGE/GO; organizou, catalogou e cuidou da manutenção do acervo de obras e documentos, inclusive do CEJUR, com
digitalização de alguns documentos; realizou o desbastamento de obras do acervo sujeitas à avaliação para doação ou descarte pela
PGE/GO; auxiliou a comissão de avaliação das obras desbastadas para doação ou descarte; elaborou lista contendo sugestão de livros
para novas aquisições.
a.4) Corregedoria-Geral (CG): À Corregedoria-Geral, unidade integrante da estrutura organizacional básica da Procuradoria-Geral do
Estado, compete: I) fiscalizar as atividades das unidades da Procuradoria-Geral do Estado; II) apreciar representações atinentes à
atuação da Procuradoria-Geral 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 face de Procurador do
Estado; V) realizar, de ofício ou mediante provocação, sindicância e processo 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 – orientar, preventivamente, a atuação dos Procuradores do Estado. No ano de 2017, foram adotadas
as seguintes providências pelo órgão correicional: 1) instauração de 13 (treze) averiguações preliminares, sendo 8 (oito) arquivadas e 4
(quatro) ainda em andamento; 2) realização de 13 (treze) correições ordinárias nos seguintes órgãos: Procuradoria Tributária, SEGOV,
SECIMA, SEMDIDT, Casa Civil, CGE, SEFAZ, Vice-Governadoria, Seduce, Saúde, SED, Segplan e SSP; 3) instauração de 4 (quatro)
sindicâncias, sendo 1 (uma) concluída pelo arquivamento, 1 (uma) enviada para o Conseho de Procuradores e 2 (duas) ainda em
andamento; 4) manifestações em 4 (quatro) processos administrativos; 5) avaliação periódica de 36 (trinta e seis) Procuradores do
Estado em estágio probatório, 6) 3 (três) participações nas reuniões do Colégio de Corregedores Gerais, nas cidades de Rio Branco,
Salvador e São Paulo; 7) 140 (cento e quarenta) atendimentos em resposta a Ouvidoria-Geral, e 8) instauração de 1 (um) processo
administrativo disciplinar - PADs, ainda em andamento.
b) Procuradorias Especializadas.
b.1) Procuradoria Administrativa (PA): é a unidade administrativa que tem por atividade-fim a consultoria jurídica da unidade federada.
Focada nesta atuação a Especializada apresentou 7.081 (sete mil e oitenta e uma) manifestações em processos no exercício de 2017,
dentre estas: 147 (cento e quarenta e sete) autógrafos de lei, 32 (trinta e duas) minutas de atos normativos, 51 (cinquenta e um)
anteprojetos de lei, 301 (trezentos e uma) consultas, 481 (quatrocentos e oitenta e um) processos disciplinares e sindicâncias, 2797 (duas
mil setecentos e noventa e sete) manifestações em processos atinentes a aposentadorias de servidores civis, bem como 661 (seiscentas
e sessenta e uma) manifestações em transferências para reserva e reformas de militares; 100 (cento) pedidos de revisão de
aposentadorias. Ainda, compôs parte do Grupo de Trabalho Intersecretarial para elaboração da “ Cartilha de Licitações, Contratos,
Convênios e seus aditamentos”, em interlocução com a Controladoria-Geral do Estado. Representou a Procuradoria-Geral do Estado no
Forum Permanente de Combate a Corrupção no Estado de Goiás – FOCCO/GO. Participou do workshop promovido pelo COPAJURE em
Brasília com o tema “ A importância da Atuação das Procuradorias em Ações de Interesse dos Regimes Próprios de Previdência Social
dos Servidores Públicos” e do Grupo de Trabalho Intersecretarial para regulamentação da Avaliação Periódica de Desempenho do
servidor público civil da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Estadual; participou do Grupo de
Trabalho para avaliação, descarte e doação de livros da Biblioteca Ivan Rodrigues e, por fim, do Grupo de Trabalho instituído pelo
Procurador-Geral do Estado para harmonização do sistema de controle de processos-SICOP.
b.2) Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e Meio Ambiente (PPMA): a unidade administrativa PPMA tem por atividade-fim tanto
a consultoria jurídica da unidade federada como sua representação judicial, nos termos do art. 23 da LC estadual n. 58/2006. Focada
nessa atuação a Especializada apresentou um total de 9.789 (nove mil setecentos e oitenta e nove) manifestações em processos no ano
de 2017, ou seja, um crescimento de 46,8% em relação à mesma quantidade registrada em 2016 (6.670 manifestações), dentre essas:
2.845 (duas mil oitocentas e quarenta e cinco) petições interlocutórias; 2.527 (duas mil, quinhentas e vinte e sete) Diligências
Requisitórias/Instrutórias, mais 145 (cento e quarenta e cinco) ofícios e 11 (onze) memorandos1, totalizando 2.683 (duas mil, seiscentas e
oitenta e três) providências requisitórias; 306 (trezentas e seis) cotas fundamentadas, mais 88 (oitenta e oito) cotas fundamentadas OP-
3/Portaria 70, 50 (cinquenta) cota fundamentada OP-3 de dispensa de sustentação oral e 3 (três) cotas fundamentas para eliminação de
autos (IN PGE n. 2/2010), totalizando 447 (quatrocentas e quarenta e sete) cotas; 425 (quatrocentos e vinte e cinco) pareceres consulta,
mais 16 (dezesseis) pareceres doação/cessão, 10 (dez) pareceres autógrafo de lei, 13 (treze) pareceres dispensa de recurso, 2 (dois)
pareceres modelo e 5 (cinco) estudo informal/nota técnica, totalizando 471 (quatrocentos e setenta e um) pareceres consulta (um
aumento de 15,2% em relação aos 409 em 2016); 150 (cento e cinquenta) minutas de acordo/contrato (um aumento de 89,9% em relação
às 79 em 2016); 105 (cento e cinco) petições recursais, mais 2 (dois) recursos modelo, totalizando 107 (cento e sete) petições recursais;
12 (doze) petições iniciais, mais 4 (quatro) iniciais de embargos à execução e 16 (dezesseis) cumprimentos de sentença, totalizando 32
(trinta e duas) iniciais/execuções; 67 (quarenta e cinco) contestações recursais (um aumento de 48,9% em relação às 45 em 2016); 83
(oitenta e três) contestações (um aumento de 62,7% em relação às 51 em 2016); 150 (cento e cinquenta) assinaturas lote com até dez
unidades, ou seja, assinaturas em lotes de 10 escrituras públicas ou particulares (um aumento de 219,1% em relação às 47 em 2016), o
que pode alcançar até 1.500 escrituras (o que coaduna com as 1499 ssinaturas em escrituras particulares apontadas no relatório anual
da AGEHAB); 84 (oitenta e quatro) OCD's – Orientações de Cumprimento de Decisões (um aumento de 394,1% em relação às 17 em
2016); 9 (nove) defesas administrativas; 9 (nove) impugnações à contestação; 22 (vinte e duas) audiências; 11 (onze) reuniões internas;
7 (sete) reuniões externas; 3 (três) viagens até 200 Km, mais 1 (uma) viagem na região metropolitana; 9 (nove) memoriais/alegações
finais; 4 (quatro) pedidos de suspensão de liminar/sentença; 5 (cinco) sustentações orais realizadas/preparadas mais 1 (uma)
sustentação oral necessária; 6 (seis) impugnações a laudos periciais; 1 (uma) impugnação aos embargos à execução; 8 (oito)
impugnação aos cálculos mais 9 (nove) avaliação de cálculos; 1 (uma) formulação de quesitos; 5 (cinco) manifestações em 72 horas em
ações civis públicas; 6 (seis) impugnações ao cumprimento de sentença; 1 (uma) exceção de pré-executividade; 10 (dez) atendimentos
ao público registrados; além de 2011 atos de ciências em decisões favoráveis ou não ao Estado. 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 150 (cento e cinquenta) conjuntos com até 10 escrituras cada, somando um total de até 1500 (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 3.183 escrituras analisadas em 2017 e de 1.499 escrituras assinadas,
explicando-se a diferença entre o total de escrituras analisadas e o total de assinadas em razão da falta da publicação de editais exigidos
pela Lei de Regularização, o que já havia sido objeto de prévia orientação para a AGEHAB. Isso representa uma média de 5,9 escrituras
particulares da AGEHAB analisadas e assinadas por dia útil na PPMA. Além disso, do ponto de vista da gestão administrativa da PPMA,
no seu arquivo existem 21.837 processos cadastrados, com destaque para os processos de Usucapião, com 15.961 (73,09%) e para os
processos de Desapropriação com 1.201 (5,49%) processos cadastrados. Ao longo do ano de 2017 vários resultados expressivos foram
obtidos junto ao Poder Judiciário, como, por exemplo: a) atuação relativa às invasões de escolas públicas com a propositura de 1 (uma)
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ação judicial de reintegração de posse em que se obteve liminar favorável em 1º grau de jurisdição (Trindade); b) a ação rescisória nº
5345911-96.2017.8.09.0051; c) a contestação com pedido de reconvenção de desocupação na ação nº 5212985-54.2017.8.09.0051; d)
ação judicial proposta em face de Província Nossa Senhora do Rosário, para reaver área que foi objeto de indevida alienação de bem
público objeto de doação com encargo; e) Formatado juridicamente acordo no processo de desapropriação n.º 200000003001530 para o
depósito complementar de R$ 519.338,22, com economia de aproximadamente R$ 2,3 milhões para a fazenda pública; f) Formatado
juridicamente acordo no processo de desapropriação n.º 200500004022069, para o depósito complementar de R$ 3 milhões, com uma
economia de aproximadamente R$ 9 milhões para a fazenda pública. A partir do ano de 2010 houve um expressivo aumento na
autuação, com média de 2.100 novos processos cadastrados a cada ano.
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 2017, gerou expressiva economia aos cofres públicos em valor superior a
R$2 bilhões, com 62.774 (sessenta e duas mil, setecentos e setenta e quatro) manifestações em processos administrativos e judiciais.
Destacou-se a atuação vitoriosa, com repercussão internacional, registrada no sítio http://www.pge.go.gov.br/post/ver/225114/pj-
economiza-r-2-bi-para-o-estado—em-2017-e-um-dos-casos-tem-repercussao-mundial.
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 2017, os Procuradores
lotados na Prot realizaram 11.369 (onze mil, trezentas e sessenta e nove) manifestações em processos administrativos e judicias, com
ênfase para o acompanhamento de: 1) 952 (novecentos e cinquenta e duas) audiências; 2) 144 (cento e quarenta e quatro) julgamentos
no TRT; 3) 87 (oitenta e sete) julgamentos TST; 4) 885 (oitocentos e oitenta e cinco) despachos; 5) 38 (trinta e oito) despachos
requisitórios; 6) 206 (duzentos e seis) memorandos; 7) 6 (seis) memorandos circulares; 8) 85 (oitenta e cinco) ofícios; 9) 46 (quarenta e
seis) ofícios de orientação de cumprimento de decisão (OCD); e 10) 886 (oitocentos e oitenta e seis) ofícios requisitórios. A Prot, ainda,
conferiu continuidade do convênio com o TRT para pagamento de RPV; 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 autos paralelos e prestou assessoria jurídica à IQUEGO, EMATER (Agência), dentre outras.
b.5) Procuradoria Tributária (Ptr): A Procuradoria Tributária tem suas competências delineadas no artigo 21, da Lei Complementar nº
58/2006, atuando, precipuamente, na representação da Fazenda Pública do Estado de Goiás nas ações e nos processos de qualquer
natureza, inclusive nos mandados de segurança, relativos à matéria tributária e na promoção da cobrança judicial da dívida ativa tributária
do Estado. Atualmente, a Procuradoria Tributária conta com dois grupos: Grupo de Proteção à Ordem Tributária - GPROT e o Grupo
Especial de Execução Fiscal, que juntamente realizaram 39.947 (trinta e nove mil, novecentas e quarenta e sete) manifestações em
processos judiciais e administrativos. O GPROT atuou fortemente na recuperação de ativos e execuções fiscais, resultando em
importante economia para o Estado, com ênfase para as seguintes atuações: 1) discussão sobre a exclusão da TUST/TUSD da base de
cálculo do ICMS sobre energia elétrica, que resultou, de acordo com estudos da Secretaria de Estado de Fazenda, na suspensão da
perda de arrecadação mensal de 43 milhões de reais; 2) atuação estratégica perante o TJGO em relação à repartição da receita tributária
inerente aos ICMS beneficiado pelo FOMENTAR/PRODUZIR para os municípios tem suspendido os julgamentos que poderiam redundar
na constituição de uma obrigação estimada de 2 bilhões de reais; 3) demandas judiciais dos servidores públicos, que reclamam a
restituição do imposto de renda incidente sobre o terço constitucional de férias, implicando uma economia de R$ 1.470.933,30, além êxito
nas ações de execuções fiscais e ações declaratórias de reconhecimento de grupo econômico, em face de grandes devedores que
alcançam a expressiva soma de R$ 923.556.201,86 (novecentos e vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, duzentos e um
reais e oitenta e seis centavos). As ações do GPROT perfazem, assim, o montante de R$2.968.027.135,16 (dois bilhões, novecentos e
sessenta e oito milhões, vinte e sete mil, cento e trinta e cinco reais e dezesseis centavos) entre suspensão de obrigações ou
recuperação de receitas. O Grupo Especial de Execução Fiscal (GEEF) é composto por 2 (dois) procuradores e um grupo de voluntários
e estagiários e registrou o pagamento à Secretaria da Fazenda, em 2017, no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Ademais, os processos de Penhora de Faturamento, de Semoventes, de Imóveis e Ordens de Indisponibilidade alcançam a soma de
R$1.031.556.201,86 (Um bilhão, trinta e um milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, 201 reais e oitenta e seis centavos).
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. A despeito disso, em 2017, apurou-se
que as Setoriais apresentaram 31.334 (trinta e uma mil, trezentas e trinta e quatro) manifestações em processos licitatórios,
procedimentos afetos à realização de concursos públicos, contratos e convênios, bem como na atuação judicial em ações de mandado de
segurança. As Advocacias Setoriais têm contribuído positivamente para a melhoria dos serviços a que se destinam mediante a interação
com os demais setores de cada Pasta e órgãos estaduais regionais, com a obtenção de êxito nos processos administrativos e judiciais
em que atuam.
d) Procuradorias Regionais: As Procuradorias Regionais, unidades descentralizadas da Procuradoria-Geral do Estado, têm suas
competências delineadas no art. 28, da Lei Complementar nº 58/2006, quais sejam, patrocinar em juízo os interesses da Administração
Pública, nas causas que tramitem perante as comarcas com sede no território da respectiva circunscrição, observada a orientação geral
adotada pelas procuradorias especializadas relativamente à matéria discutida; atuar, em articulação com as procuradorias
especializadas, em processos de sua competência específica; exercer a representação da Procuradoria-Geral no âmbito da sua
circunscrição, sem prejuízo da competência do Procurador-Geral do Estado; e articular-se com os órgãos de atuação da Secretaria de
Estado da Fazenda, na circunscrição. Em 2017, estiveram em pleno funcionamento as Procuradorias Regionais com sede nos seguintes
municípios: 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. Os dados colhidos junto ao Sistema
de Controle de Processos da PGE (SICOP) indicam que as Procuradorias Regionais atingiram, em conjunto, a quantidade de 37.698
(trinta e sete mil, seiscentas e noventa e oito) manifestações em processos judiciais e administrativos, com destaque na otimização do
ajuizamento e cobrança dos créditos inscritos na dívida ativa.
e) Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças (SGPF): A SGPF insere-se na estrutura básica do órgão e tem como função
precípua planejar e executar os programas e projetos da área de administração geral a serem aplicados no âmbito da Procuradoria-Geral
do Estado. Atualmente, a SGPF é composta pelas Gerências de Tecnologia da Informação, de Cálculos e Precatórios, de Finanças,
Planejamento, Suprimentos e Licitações e de Gestão de Pessoas. No ano de 2017, 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
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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: 543 (quinhentos e quarenta e três) empenhos
no Programa de Ação de Apoio Administrativo, totalizando o montante de R$ 92.464.805,72 (noventa e dois milhões, quatrocentos e
sessenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e setenta dois 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 Coordenação de Planejamento. Na Unidade Orçamentária vinculada 1451- Fundo
de Manutenção e Reaparelhamento da PGE - FUNPROGE, registramos a existência de 24 (vinte e quatro) empenhos no Grupo de
Natureza 03 (outras despesas correntes), no montante de R$ 847.658,05 (oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e oito
reais e cinco centavos). A Coordenação de Planejamento empreendeu: I) a coordenação da elaboração da proposta do orçamento anual
2018 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); 3) Capacitação e RH - 3.1 Ação - Executar
levantamento de necessidade de pessoal por área e perfil; e Executar levantamento de necessidade de capacitação e desenvolvimento.
A Coordenação de Licitações e Suprimentos desenvolveu a gestão otimizada dos processos aquisitivos da PGE, com destaque para a
utilização de recursos menos burocráticos, a exemplo, do apostilamento, gerando economia de tempo, recursos humanos e financeiros.
Foi desenvolvida a técnica de confecção de contratos com prazo de vigência maximizada, visando a economia de escala e a ampliação
da competitividade, com foco na segurança contratual. A Coordenação de Licitações finalizou o ano de 2017 com um total de 40
(quarenta) processos aquisitivos em diversas modalidades, atingindo o valor de R$ 2.563.727,72 (dois milhões, quinhentos e sessenta e
três mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos).
e.2) Gerência de Tecnologia da Informação (GETI): A GETI é responsável pela infraestrutura de rede física e lógica de dados e telefonia,
composta por servidores, racks, nobreaks, cabeamento e também pelos serviços de e-mail, anti-virus, backup, compartilhamento e
usuários, atendimento de segundo nível a usuários da PGE. Possui duas áreas principais, a Área de Sistemas responsável pelas
manutenções evolutivas e corretivas dos sistemas legados, análise das demandas por novos sistemas, análise de arquitetura tecnológica,
codificação, atendimento de segundo nível a usuários da PGE e a Área de Suporte responsável pelo atendimento de primeiro nível aos
usuários da PGE, nas solicitações que envolvem equipamentos ou sistemas de T.I. Em 2017, a GETI promoveu a instalação e
manutenção do servidor de rack IBM; a migração do domínio pge.local para o pge.goias.intra, a fim de integrar a rede da PGE a floresta
do Estado; implantação da redundância entre máquinas virtuais destinada a “File Server”, mantendo uma no Data Center da PGE
(ARQUIVOSPGE01) e a outra no Data Center da SEGPLAN (ARQUIVOSPGE02); manutenção dos servidores virtuais VMWARE, em
execução no servidor Blade Center S; manutenção no servidor próprio destinado ao serviço de PROXY; manutenção nos racks de
telefonia e rede de dados, nas unidades instaladas na SEDE, implantação do domínio na regional de Brasília; migração de todos os
equipamentos para o domínio pge.goias.intra, ampliando a capacidade de gestão pela Gerência de Tecnologia da Informação da PGE,
sobre os serviços; manutenção de usuários, instalação de programas, acesso à internet, acesso remoto e gerenciamento de impressão;
manutenções diversas; foram realizadas as seguintes manutenções: corretivas, adaptativas e evolutivas no sistema SICOP. Foram
atendidos o total de 1428 chamados no período, sendo 1175 (82,28%) dos chamados com solução dentro do SLA - Service Level
Agreement, conforme previsto nos indicadores da GETI; ampliação do parque de impressoras e escaners totalizando 50 (cinquenta)
impressoras e 18 (dezoito) escaners; levantamento e atualização patrimonial em todas as divisões da PGE, totalizando 399
computadores desktop, sendo 112 deles com dois monitores, e mais 155 (cento e cinquenta e cinco) notebooks. Na Gerência atuação na
aquisição de 174 Computadores POSITIVO D610; aquisição de serviços de telefonia fixa e móvel, manutenção de No-Breaks, Data
Center, link de dados, de licenças, de instalação e ativação da interface celular na central telefônica; de licenças do pacote Microsoft
Office para a GCP; Certificados Digitais. Participação na definição dos requisitos técnicos para os Sistemas SICOP e o novo gerenciador
dos documentos eletrônicos SOLR; no grupo de trabalho para desenvolvimento do sistema de RPV (Requisição de Pequeno Valor);
estudo e planejamento sobre a solução “SOLR”, como alternativa para indexação de grande volume de arquivos, em substituição a atual
solução baseada no framework jackrabitt. Participação nas reuniões técnicas junto ao TJGO para o aperfeiçoamento da comunicação de
dados entre o SICOP e o PROJUDI; Participação nas reuniões técnicas para celebração de termo de cooperação junto ao CREA GO e a
SANEAGO, afim de estabelecer mecanismos informatizados para troca de informações que podem contribuir com a localização de
devedores do estado em execução judicial; Participação nas reuniões técnicas junto a Superintendência Central de Tecnologia da
Informação – SEGPLAN, com os seguintes objetivos: Aperfeiçoamento da comunicação entre as equipes, PGE e SCTI; Mitigação dos
problemas de latência e inoperância dos sistemas mantidos pela SCTI, inclusive o SICOP; Requisitando a colocação e gerenciamento de
máquinas virtuais no Data Center da SEGPLAN, afim de garantimos redundância de serviços e arquivos, em execução no Data Center da
PGE. Implantação das três fases do sistema SEI no âmbito da PGE; além de participação na equipe de mudança para a nova sede da
PGE.
e.3) Gerência de Gestão de Pessoas (GGP):
No ano de 2017, a Gerência de Gestão de Pessoas realizou as seguintes atividades: 1) Recadastramento e validação dos
recadastramentos anuais dos servidores; 2) Autuação, instrução e acompanhamento de processos referentes a auxílio-funeral; 3)
Autuação, fornecimento de informações e acompanhamento de processos relativos a licenças diversas, aposentadoria, pagamento,
diferenças, averbação, exoneração e demais processos relativos ao departamento de pessoal; 4) Acompanhamento e manutenção de
dados relativos as licenças médicas concedidas pela GESPRE e INSS; 5) Acompanhamento e validação de solicitação de capacitação
junto a Escola de Governo; 6) Requisição, gestão, pagamento e acompanhamento da distribuição de vale-transporte; 7) Produção de
listas de antiguidade e acompanhamento do processo de Promoção Procuradores; 8) Recebimento, elaboração de termo de adesão,
distrato, controle e arquivamento de documentos relativos aos Voluntários; 9) Recebimento, solicitação, alocação e acompanhamento de
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jovens aprendizes (pró-cerrado); 10) Arquivamento e manutenção de dossiês funcionais; 11) Arquivamento e manutenção de controle de
frequências servidores; 12) Substituição, Alocação, realocação, movimentação, admissão e procedimentos relativos ao recebimento de
servidores; 13) Controle, arquivamento, manutenção de dados do Ponto Eletrônico; 14) Processos de contratação e acompanhamento de
Estagiários; 15) Elaboração de escala de férias, acompanhamento, arquivamento, concessão, construção de relatórios, publicações férias
Chefias; 16) Controle, manutenção, preenchimento, elaboração de Folha de Pagamento da Procuradoria-Geral do Estado; 17)
Construção de formulários para gestão de pessoal, publicação no site PGE; 18) Sugestão de elaboração de Instrução Normativa para
controle de processos relativos a gestão de pessoal, dentre outras atividades correlatas. Os procedimentos adotados pela GGP podem
ser mensurados da seguinte forma: 1) Elaboração Anexo VIII – 10; 2) Apostilas de Aposentadoria – 5; 3) Preenchimento dados TCE –
Artigo 30 – 4; 4) Elaboração de Certidão - 100; 5) Comunicados Internos - 96; 6) Consultas – 12; 7) Elaboração de Declaração – 94; 8)
Elaboração de Despachos – 641; 9) Contagem Eleitoral – 26; 10) Elaboração Planilhas de Diferença – 127; 11) Fichas Funcional e
Financeira – 8; 12) Elaboração de documentos da folha - 73; 13) Instrução de processos – 35; 14) Elaboração de Memorandos – 73; 15)
Construção de Formulários – 9; 16) Notificações – 184; 17) Ofícios – 23; 18) Resposta Ouvidoria – 14; 19) Arquivamento de Parecer e
Despacho AG – 54; 20) Elaboração Documentos Ponto Eletrônico – 22; 21) Portarias – 42; 22) Posse Procuradores – 0; 23)
Preenchimento de CTPS – 32; 24) Relatórios de produtividade dos Procuradores-Chefes – 8, 25) Histórico Funcional – 182; 26)
Relatórios RH – 25; 27) Processos de Estágio Voluntário – 38; 28) Produção de Folha de Ponto Manual – 1980; 29) Termo de Exercício –
32; 30) Vale-Transporte -12; 31) Contratação de estagiários – 86; 32) Declaração para estagiários – 101; 33) Recesso Remunerado – 84;
Desligamento de estagiários – 100; 34) Ofício estagiários – 24; 35) Portaria de férias – 460; 36) Atendimento ao público por telefone,
presencialmente e orientações – 13572 e 37) Lançamento no Sistema da Folha – 1968.
e.4) Gerência de Cálculos e Precatórios (GCP): No exercício de 2017, foram analisados 5.717 processos. O valor requerido em
processos judiciais analisados por esta Gerência é de aproximadamente 1,7 bilhão de reais, dos quais estima-se uma economia (ainda
pendente de decisões) de 59% do valor requerido; ou seja, cerca de 1 bilhão de reais. No que pertine aos contratos analisados, a atuação
da GCP sugeriu uma redução das despesas, em 2017, de R$1.216.758,36 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, setecentos e cinquenta
e oito reais e trinta e seis centavos). As execuções a favor do Estado foram estimadas em 15 milhões de reais, excluída a análise em
andamento da “Ação Cível Ordinária 1.853 Goiás”, cujo valor da causa atualizada pelo próprio Ministro do Supremo Tribunal Federal é de
768 milhões. Também foram realizadas 96 audiências de acordo direto com credores (precatório), com a efetivação de 96 acordos,
alcançando-se uma economia de R$12.807.173,43 (doze milhões oitocentos e sete mil, cento e setenta e três reais e quarenta e três
centavos).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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 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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
em 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 deveriam 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", os
indicadores de desempenho e metas atingiram os seguintes resultados: 1) Indicador - Porcentual de implantação do Sistema de
Gerenciamento Eletrônico de Processos – meta de 80% 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%, porquanto tanto o Sistema SICOP quanto o
Sistema SEI, gerido pela SEGPLAN, ainda não atingiram completamente esta competência.
No que pertine ao Programa "Câmaras Setoriais de Conciliação", que visa a resolução administrativa de conflitos com servidores e
contribuintes, de forma a evitar a propositura de ações judiciais desnecessárias, observa-se que as providências afetas à PGE foram
integralmente adotadas. Nada obstante, o programa não foi implementado no exercício de 2017, conforme planejado, tendo em vista que
os atos legislativos necessários não foram providenciados, uma vez que o processo respectivo encontra-se sobrestado na Casa Civil
desde julho/2017 (processo 201600005006157).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2112 - DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

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

REALIZAÇÕES
No ano de 2017 foram realizadas 48 (quarenta e oito) inscrições de Procuradores do Estado em congressos, fóruns e encontros. Os
temas foram atinentes à função precípua a este Órgão, tais como: Direito Tributário, Tribunal de Contas, Mediação e Arbitragem e Direito
Administrativo, todos de amplitude nacional. A representação de Goiás por meio dos Procuradores constitui importante ferramenta tanto
para o debate nacional como para atualização de conhecimentos imprescindíveis ao alcance de nossas metas, principalmente aquelas
relacionadas a defesa jurídica do Estado de Goiás.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

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

AÇÃO: 3126 - CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SEDE DA PGE

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

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

REALIZAÇÕES
Em razão das dificuldades urbanísticas e financeiras da localização de imóvel adequado não houve em 2017 avanço nesta ação. Ainda
há necessidade de melhoria das instalações físicas, preferencialmente em uma sede única para otimização dos nossos recursos
humanos e financeiros.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Adauto Barbosa Júnior e André da Silva Goés.

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
A Controladoria-Geral do Estado de Goiás - CGE-GO foi criada com a Reforma Administrativa através da Lei nº 17.257, de 25/01/11
(atualizada pela Lei nº 19.265/16), e regulamentada com o Decreto nº 7.396, de 07 de julho de 2011 com alterações via Decreto nº
8.462/2015, tendo editado o Regulamento Interno via Portaria nº 74/2014 - CGE-GAB (D.O. 24/03/2014). Editou-se, durante o ano de
2017, as instruções normativas de número 40 ao 45, definindo as normas de procedimentos internos.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Controladoria-Geral do Estado de Goiás -CGE-GO-, órgão central do Sistema de Controle Interno e do Sistema de Correição do Poder
Executivo Estadual, integrante da estrutura do Governo do Estado de Goiás, é dirigida pelo Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-
Geral e, conforme o art. 29 da Constituição do Estado de Goiás, a ela compete:
I – avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos Programas de Governo e dos Orçamentos do
Estado;
II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos
órgãos e nas entidades da administração estadual, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Estado;
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
V – prestar assistência ao Governador no desempenho de suas atribuições, quanto aos assuntos e providências que, no âmbito do Poder
Executivo, sejam atinentes à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção e ao combate
à corrupção, às atividades de ouvidoria, ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração pública estadual;
VI – dar andamento às representações ou denúncias fundamentadas que receber, relativas à lesão ou ameaça de lesão ao patrimônio
público, velando por seu integral deslinde;
VII – requisitar a instauração de sindicância, processo administrativo e outros procedimentos e avocar aqueles já em curso em órgão ou
entidade da administração pública estadual, para corrigir-lhes o andamento, inclusive promovendo a aplicação de penalidade
administrativa cabível, sempre que constatar omissão da autoridade competente, devendo os órgãos e as entidades da administração
direta e indireta do Poder Executivo remeter à Controladoria-Geral do Estado relatório bimensal dos procedimentos em curso e
concluídos em cada período;
VIII – apurar, mediante fiscalização operacional, os resultados alcançados por órgãos e entidades da administração direta e indireta do
Poder Executivo, que lhe assegurarão, completo acesso a suas bases eletrônicas de dados;
IX – avaliar, no que couber, os atos e fatos que lhe forem submetidos para apreciação em face de sua competência, também à luz das
normas de preservação do meio ambiente;
X – apreciar os editais e seus anexos, pertinentes às licitações instauradas no âmbito da administração direta e indireta do Poder
Executivo, os quais lhe serão submetidos até três dias úteis após a publicação do respectivo aviso ou extrato no Diário Oficial do Estado,
bem assim os atos de dispensa e inexigibilidade de licitação e os de suspensão ou aditamento de contratos ou convênios, neste caso até
três dias úteis após a sua assinatura;
XI – concluída a apreciação de que trata o inciso X, recomendar à autoridade competente a correção cabível em caso de irregularidade
ou a anulação do ato em caso de ilegalidade, comunicando formalmente a providência tomada às Secretarias de Estado de Gestão e
Planejamento e da Fazenda, de forma a evitar o empenho e/ou o pagamento de despesas ilegítimas. Quando o Edital se referir a licitação
que tenha por objeto a celebração de contrato de concessão ou permissão, a comunicação será feita também ao Conselho Estadual de
Investimentos, Parcerias e Desestatização e à Procuradoria-Geral do Estado;
XII – em caso de mau uso de dinheiro público, de desrespeito à lei e/ou de ofensa ao interesse público, após oportunizar ao agente
responsável o exercício do contraditório e da ampla defesa, noticiá-lo ao Tribunal de Contas do Estado, dando imediato conhecimento da
providência ao Chefe do Poder Executivo;
XIII – na ocorrência de negativa no fornecimento de dados ou informações, ou na apresentação desatempada de documentos, autuados
ou não, processos, atos negociais ou quaisquer outros que solicitar ou lhe devam ser submetidos para fiscalização, comunicar o fato,
imediata e formalmente, ao Chefe do Poder Executivo, com pedido de providências;
XIV – celebrar convênios de cooperação técnica e troca de informações e parcerias com o Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de
Contas da União, Controladoria-Geral da União, Ministério Público Estadual e Federal, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado,
Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Departamento de Polícia Federal, Procuradorias-Gerais de Contas junto
ao Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios e outros organismos legitimamente
constituídos;
XV – solicitar formalmente à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Justiça, à Polícia Civil e ao Comando-Geral da Polícia Militar,
conforme o caso, o apoio logístico e operacional considerado necessário ao regular exercício de suas atribuições, devendo tais órgãos
prestá-lo prontamente;
XVI – analisar, previamente, no âmbito do Poder Executivo, a legalidade e legitimidade de todo o processo de despesa à conta do
Orçamento-Geral do Estado, incluindo recursos de todas as fontes, mesmo os referentes a convênios e ajustes, dependendo do resultado
positivo dessa análise a sua validação, por meio do SIOFINET, bem como a respectiva autorização de emissão de empenho e/ou ordem
de pagamento, resguardada a observância das demais normas legais que regem a matéria;
XVII – expedir instrução normativa dos procedimentos necessários ao cumprimento do estabelecido no inciso XVI;
XVIII – proceder à análise documental das prestações de contas e da aplicação de recursos transferidos voluntariamente pelo Estado de
Goiás a municípios e entidades sem fins lucrativos, inclusive Organizações Não-Governamentais e Organizações Sociais Civis de
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Interesse Público, verificando o cumprimento do objeto, inclusive fisicamente;
XIX – encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado os casos que configurem improbidade administrativa e todos quantos recomendem a
indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e outras providências a cargo daquele Órgão, bem como provocar, sempre que
necessário, a atuação do Tribunal de Contas do Estado e, quando houver indícios de responsabilidade penal, dos Ministérios Públicos
Federal e Estadual, inclusive quanto a representações ou denúncias que se afigurem manifestamente caluniosas;
XX – no estrito cumprimento de seu dever legal e diante de situação insuperável, representar formal e justificadamente ao Governador do
Estado, propondo substituição de agente político ou administrativo responsável por prática de ato ilegítimo.
As unidades administrativas que constituem a estrutura básica e complementar da Controladoria-Geral do Estado são as seguintes:
I – Gabinete do Secretário de Estado-Chefe;
II – Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção;
III – Subchefia da Controladoria-Geral do Estado;
IV – Chefia de Gabinete;
V – Advocacia Setorial;
VI – Comunicação Setorial;
VII – Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças:
a) Gerência de Planejamento, Finanças e Sistemas de Informações;
b) Gerência de Licitações, Suprimentos, Contratos e Convênios;
c) Gerência de Gestão de Pessoas.
VIII – Superintendência Central de Controle Interno:
a) Gerência de Auditoria Governamental;
b) Gerência de Monitoramento;
c) Gerência de Auditoria de Infraestrutura;
d) Gerência de Auditoria de Pessoal e Tomada de Contas Especial;
IX – Superintendência da Corregedoria-Geral do Estado:
a) Gerência de Correições e Acompanhamento de Processos;
b) Gerência de Processos Administrativos de Responsabilização.
X – Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado:
a) Gerência de Atendimento ao Cidadão, Ouvidoria e Patrimônio Sócio-ambiental.
XI – Superintendência Central de Transparência Pública:
a) Gerência de Prevenção à Corrupção, Transparência e Controle Social.
XII – Superintendência de Fiscalização das Contas de Contrato de Gestão:
a) Gerência de Auditoria de Contas;
b) Gerência de Fiscalização de Parcerias.
A Controladoria-Geral do Estado - CGE-GO implementou ao longo de 2017 a modernização de seus procedimentos na área de controle
interno, alcançando maior efetividade e eficácia em suas atividades de fiscalização e análise dos gastos governamentais. Os avanços
foram possíveis com a adoção de metodologia internacional durante o exercício de 2016, repassada pelo Banco Mundial, com apoio do
Conselho Nacional de Controle Interno - Conaci. A atuação da Pasta se tornou mais interativa com os diversos órgãos/unidades do
Governo Estadual, alcançando maior eficiência e eficácia nas atribuições de controle interno.
Após a capacitação dos técnicos da CGE-GO pelo Banco Mundial, para adoção da nova metodologia, já aplicada em vários países. O
passo seguinte foi implementar o modelo em Goiás, com resultados promissores. A CGE-GO é o órgão central de controle interno do
Governo de Goiás, mas no sentido latu sensu, cada unidade administrativa do poder público estadual também faz controles internos
próprios em suas atividades e procedimentos rotineiros (controle de pagamentos, controle jurídico e outros). Essa integração de esforços
tem gerado resultados positivos na fiscalização e análise dos gastos governamentais e na melhoria da qualidade das despesas.
A Lei 19.265/2016, que alterou a Lei nº17.257/2011, 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 reduz o prazo de conclusão dos trabalhos.
De posse do relatório preliminar, o órgão apresenta o contraditório e o devolve à CGE-GO, que elabora o relatório conclusivo, onde alinha
as observações e recomendações a serem tratadas. Também nesta fase, o relatório é entregue aos dirigentes e técnicos da unidade em
questão, novamente em reunião presencial.
Os órgãos devem providenciar a adequação das inconformidades. Após a elaboração dos relatórios conclusivos, tanto de inspeções
quanto de auditorias, se ainda restarem providências a serem tomadas pelo órgão, a CGE-GO autua um processo, inclui a cópia do
relatório conclusivo e encaminha referido processo ao órgão, que deve adotar as medidas cabíveis e, no prazo de 30 dias, comunicar a
indicação das providências adotadas ao Tribunal de Contas do Estado, conforme previsto no artigo 86, parágrafo segundo, do Regimento
Interno daquela Corte de Contas.
Com a adoção dessa nova metodologia, há maior efetividade e eficiência nas ações de controle interno.
As despesas dos demais órgãos e com valores inferiores a R$ 2 milhões também continuam acompanhadas e fiscalizadas,
principalmente por meio de trilhas eletrônicas, utilizando-se bases de dados, além de outros mecanismos. As trilhas ganharam reforço
com a implementação do Observatório da Despesa Pública, uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União, o que foi possível graças a acordo firmado com o organismo federal, sendo que Goiás foi um dos
Estados pioneiros na sua aplicação.
No caso das trilhas eletrônicas, após a CGE-GO verificar os indícios que apontam quaisquer inconformidades, os processos são
encaminhados aos órgãos, sendo que eles próprios são responsáveis pela apuração dos achados. Após isso, devolvem os processos à
CGE-GO, que passa a fazer o monitoramento para verificar se as recomendações foram acatadas e efetivadas.
Ao longo de 2017, a CGE-GO adotou diversas medidas para agilizar os procedimentos de controle interno e melhorar o resultado de suas
ações. O foco dos trabalhos está no acompanhamento e fiscalização dos gastos governamentais e na racionalização da aplicação dos
recursos. Desse modo, a área de controle interno permeia desde apuração de indícios de acumulação ilegal de cargos por servidores
públicos (folha de pagamentos) até despesas realizadas na contratação de grandes obras de infraestrutura e serviços.
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As análises incluem processos licitatórios, adesões e atas de registro de preços, processos de despesas acima de R$ 2 milhões de obras
e serviços de engenharia e outras despesas acima deste valor que não se referem a obras de engenharia, análises de termos aditivos de
obras, inspeção in loco de obras rodoviárias. Além disso, realiza auditorias em áreas específicas, seja por iniciativa própria, seja por
demanda de órgãos externos de fiscalização como o Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas do Estado e do chefe do Poder
Executivo. A equipe da CGE-GO é pequena, mas constituída por técnicos capacitados e responsáveis que executam o trabalho com
eficiência e agilidade.
Ao longo de 2017, a área de Controle Interno da CGE-GO realizou inúmeras análises de processos, fez fiscalizações, inspeções e
auditorias, além de realizar estudos e emitir pareceres em todas as áreas da administração pública. Também apurou indícios de
acumulação ilegal de cargos no âmbito do Governo, bem como indícios de pagamentos a servidores com registro de óbito, cujos
familiares continuam recebendo proventos.
Goiás posicionou-se como um dos Estados mais transparentes do País. Essa condição ficou comprovada em dois rankings de
transparência realizados no País por instituições idôneas, quais sejam o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral
da União e o Ministério Público Federal. Esse resultado decorre da determinação do governador Marconi Perillo, de exigir total
transparência dos gastos governamentais e do esforço das equipes técnicas da Controladoria-Geral do Estado e da Secretaria de Gestão
e Planejamento, além de outros órgãos, em disponibilizar as informações e criar ferramentas para que os usuários possam ter mais
facilidade no acesso aos dados e fazer uso deles conforme as suas necessidades.
A administração estadual é marcada atualmente pela total transparência das ações, após internalização no conjunto de órgãos/entidades
da administração estadual o conceito de governo aberto (ou dados governamentais abertos), uma das tendências predominantes nos
países mais desenvolvidos do mundo.
Com essa perspectiva, diversas medidas foram e continuam sendo implementadas com o objetivo de melhorar e ampliar a transparência
pública das ações e realizações governamentais.
Esses resultados atestam a seriedade do Governo do Estado na tarefa de transmitir aos usuários as informações geradas no âmbito da
administração. O número de acessos ao Portal da Transparência demonstra que os cidadãos estão cada dia mais antenados e
interessados nos dados governamentais, especialmente em relação às despesas públicas e execução de obras.
O esforço das equipes técnicas da CGE-GO, da Segplan e dos demais órgãos/unidades administrativas do Governo, é contínuo no
sentido de ampliar a quantidade e a qualidade das informações ofertadas aos cidadãos.
O Portal da Transparência do Governo de Goiás (www.transparencia.go.gov.br) é a principal ferramenta disponibilizada aos cidadãos
para pesquisas e busca de dados. Ele reúne um conjunto de informações capazes de assegurar ao usuário pleno conhecimento da
gestão. São dados sobre receitas, despesas, execução orçamentária, salários de servidores, contratos, convênios, prestação de contas,
gastos com diárias, empenhos e pagamentos, painéis estratégicos e dados abertos.
A preocupação com a transparência ativa (oferta espontânea de dados) e com a usabilidade do Portal da Transparência sempre marcou
a atuação das equipes da CGE-GO e dos demais órgãos envolvidos no processo. Inicialmente, o foco inicial foi a inserção do maior
volume possível de dados. Contudo, tornou-se fundamental criar condições para que os cidadãos, além de terem acesso às informações,
tenham oportunidade de extraí-las e utilizá-las conforme as suas necessidades. Assim, ao longo do tempo foram adotadas medidas que
tornaram a navegação mais amigável e dinâmica, melhoraram a usabilidade do site.
A Lei Federal de Acesso à Informação (Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011), assim como a Lei Estadual de Acesso à Informação
(Lei n° 18.025 de 22 de maio de 2013) foram marcos fundamentais na implementação da transparência pública. Referidas normativas
estabeleceram critérios claros para a oferta de dados públicos ao cidadão, principalmente no que diz respeito à transparência ativa. Da
mesma forma, regularam a possibilidade de qualquer cidadão requerer informações públicas, incluindo o estabelecimento de prazos para
oferta das respostas. Essa prática já se tornou comum em Goiás, uma vez que as pessoas sabem que ao fazer sua solicitação, terá a
demanda atendida.
Ainda no cumprimento da Lei de Acesso à Informação, a CGE-GO instituiu para todos os órgãos/unidades do Governo a obrigatoriedade
de inserir em seus sites e portais o link Acesso à Informação, com apresentação visual padronizada, e conteúdo sobre as principais
informações do órgão.
Além de capacitar os servidores das Pastas para implementar essa ferramenta, a CGE-GO fiscaliza o seu cumprimento e elabora um
ranking trimestral com base em critérios preestabelecidos, em que afere os conteúdos e pontua as unidades conforme o percentual
atingido no cumprimento das recomendações.
Em Goiás, os três últimos anos foram marcados pelo esforço permanente com o objetivo de assegurar a transparência pública dos atos
governamentais. A ampliação do volume de dados ofertados tem caminhado de forma paralela com a melhoria dos conteúdos, a
usabilidade das informações e a criação de ferramentas que facilitam a vida dos cidadãos. Uma medida fundamental, no início de 2015,
foi a completa remodelação do site, cujos conteúdos passaram a ter nova concepção visual, com gráficos e tabelas, facilitando a
usabilidade pelos cidadãos.
Vale destacar outras ferramentas, como o Mosaico Goiás, o Adote uma Obra e os Painéis de Benefícios. Todas essas ações são formas
de proporcionar aos cidadãos mecanismos para o pleno exercício do controle social, acompanhando, fiscalizando, sugerindo melhorias e
exigindo que os recursos governamentais sejam utilizados em conformidade com as boas práticas de gestão pública.
Adoção de mecanismos para proporcionar maior interatividade, assegurando ao cidadão acesso às informações conforme seu interesse.
Os dados originados nos sistemas corporativos estatais são apresentados em tempo real, na forma de gráficos e tabelas, garantindo
autenticidade e integridade das informações. Os relatórios oferecem diversas possibilidades de pesquisas, facilitando o cruzamento de
informações. Avanço também na publicação de dados em formato aberto. A CGE-GO, com apoio da Segplan, está trabalhando na
reformulação do layout do Portal da Transparência, incluindo a inserção de novos conteúdos e modernas ferramentas de usabilidade. Em
2017, foi disponibilizado o link Mosaico Goiás que permite visualizar em formato gráfico diferenciado todas as receitas do Estado e a
execução orçamentária e financeira. No item das receitas, o usuário obtém informações sobre classificação, receita prevista e realizada,
por ano, desde 2006. Na execução orçamentária, são dados de classificados de despesas por natureza e por programas/ações, incluindo
valores de saldo empenhado, saldo liquidado e saldo pago, desde 2003.
A Ferramenta Adote uma Obra desenvolvida por meio de parceria com a Agetop, é mais uma forma do cidadão acompanhar e fiscalizar
as obras executadas pelo Estado. Para adotar uma obra ou mais obras, basta entrar no Portal da Transparência e clicar no link Adote
uma Obra. Na tela surge um mapa georreferenciado com todas as obras da Agetop em andamento. O cidadão seleciona a obra, que
pode ser também por município e, a partir daí, começa a receber informações sobre a mesma no e-mail que cadastrou no sistema.
Mesmo que não adote obra nenhuma, o usuário dispõe, na mesma ferramenta, de dados como localização, licitação, empresa
contratada, valor da obra, medições, pagamentos feitos e aditivos, além de fotos atualizadas.
Benefícios sociais, econômicos e fiscais, conjunto de informações sobre todos os benefícios sociais, econômicos e fiscais concedidos
pelo Governo do Estado. No caso dos benefícios fiscais do Produzir/Fomentar e de Crédito Outorgado, o conteúdo já está disponível no
Portal.
Já os atendimentos aos cidadãos, coordenados pela Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado, por meio dos canais: telefone 162
(0800-621513), carta, e-mail, internet ou presencialmente nas sedes dos órgãos e entidades, nas Unidades do Vapt-Vupt ou nas edições
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do Governo Junto de Você, totalizaram por volta de 40 mil até dezembro de 2017.
O Portal da Transparência do Governo de Goiás (www.transparen-cia.go.gov.br) e o site da Controladoria-Geral do Estado
(www.cge.go.gov.br) conquistaram o Selo Acessibilidade Brasil, validado pelo DaSilva versão WEB, ferramenta da família de avaliadores
DaSilva, desenvolvida pela Acessibilidade Brasil em parceria com a empresa W2B Soluções Internet. O relatório indica que os conteúdos
do Portal da Transparência e do site da CGE atendem as normas de acessibilidade e estão em conformidade para utilização por pessoas
com necessidades especiais (sensoriais, motoras, intelectuais e múltiplas). O Portal da Transparência de Goiás e o site da CGE estão
entre os poucos sítios que receberam esta classificação no segmento público. A avaliação do DaSilva leva em conta os princípios de
acessibilidade preconizados pelo W3C/WAI (WCAG1 e WCAG2), criado pelo governo eletrônico brasileiro em parceria com a
Acessibilidade Brasil. Vale ressaltar que o avaliador DaSilva versão WEB (o primeiro avaliador de acessibilidade para websites em língua
portuguesa) já realizou mais de 300 mil avaliações, tendo cadastrado mais de 10 mil sites, dos quais muitos obtiveram o Selo de
Acessibilidade.

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1 - Total de recursos fiscalizados;
2 - Total de Servidores internos/externos capacitados;
3 - Quantidade de atendimentos ao cidadão registrados x atendimentos realizados;
4 - Sistemas corporativos elaborados e implantados;
5- Parcerias firmadas com instituições públicas ou privadas, entre outros.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1009 - PROGRAMA CONTROLE PARTICIPATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

O controle interno do governo se evidencia no contexto das democracias modernas como um imperativo de ordem pública, ao tempo em
que o cidadão deixa de ser mero espectador para se tornar co-participante da gestão pública na medida em que acompanha, fiscaliza e
cobra resultados que satisfaçam aos seus anseios e necessidades. Em Goiás, o esforço governamental para criar e consolidar as
estruturas de controle tem sido hercúleo, buscando transparência da administração, ao mesmo tempo em que age para prevenir e
combater quaisquer atos que ensejem erros, desvios ou corrupção no uso dos recursos públicos.
Todos os cidadãos interessados podem dialogar com o Governo do Estado por meio da Ouvidoria, para sugestões, reclamações,
denúncias, pedidos gerais de informações, elogios e requerimentos de dados com base na LAI. São diversos canais disponíveis, como os
telefones 0800 621513 e 162, atendimento presencial em todas as unidades do Vapt Vupt, por e-mail (ouvidoria@cge.go.gov.br) ; no site
da Controladoria (www.cge.go.gov.br), nos portais dos órgãos/entidades do Governo Estadual que disponibilizam o link da Ouvidoria; por
meio de carta; 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 2017, o Sistema de Gestão de Ouvidoria realizou aproximadamente 35
mil atendimentos.
AÇÃO: 2034 - APLICAÇÃO DA LEI ANTICORRUPÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Em 2017, foram desenvolvidos as seguintes atividades nos produtos:
1) No produto "Servidor Capacitado para Atuar em Processos Administrativos de Responsabilidade", informamos:
- A Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização foi criada pela Lei Estadual nº 19.265/16, art. 5º, II, C, iniciando suas
atividades com o objetivo de orientar e acompanhar os órgãos e entidades da Administração Pública estadual nas determinações da Lei
Estadual nº 18.672/2014 (Lei Estadual Anticorrupção) e fiscalizar os processos administrativos de responsabilização instaurados por
estas unidades administrativas.
- Os órgãos e entidades da Administração Pública estadual foram comunicados através do Ofício Circular nº 031/2016-GAB/CGE sobre a
vigência da Lei Estadual nº 18.672/2014 e orientadas ao seu cumprimento, com o apoio da Gerência de Processo Administrativo de
Responsabilização.
- Nos termos da Lei Estadual nº 18.672/2014, a competência para a instauração dos processos administrativos de responsabilização é
dos órgãos e entidades da Administração Pública estadual, cabendo à Controladoria-Geral do Estado o acompanhamento dos processos
instaurados.
- Até o presente momento não foi comunicada à Controladoria-Geral do Estado a instauração de qualquer processo pelas unidades
responsáveis.
- Somente no mês de setembro de 2017 a minuta do decreto regulamentador do processo administrativo de responsabilização previsto na
Lei Estadual nº 18.672/2014 foi reenviada a esta Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização para análise das alterações
propostas pela Secretaria de Estado da Casa Civil.
2) Já no produto "Processo Administrativo de Responsabilização Concluído", não foi realizado nenhum processo concluído em 2017 de
responsabilização de empresas por atos ilícitos praticados contra a administração pública, através de instauração de processo
administrativo de responsabilização conforme a Lei Federal nº 12.846/2013 e Lei Estadual n° 18.672/2014.
AÇÃO: 2035 - CGE - ORIENTA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Durante o exercício de 2017 foram realizadas as seguintes atividades nos produtos:
1)No produto "Fiscalização/Acompanhamento dos Contratos de Gestão, foram contabilizadas, precipuamente, as atividades relacionadas
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à:
a) apreciação prévia de chamamentos públicos de que trata o inciso V do § 1º do artigo 7º da Lei Estadual nº 17.257/2011;
b) análise e aprovação dos regulamentos de compras e de seleção de pessoal de organizações sociais que mantêm contratos de gestão
assinados com o Estado de Goiás, a que alude o artigo 17 da Lei Estadual nº 15.503/2005;
c) Inspeções realizadas nos Contratos de Gestão concluídas no período a que se referem;
d) Análise de Trilhas Eletrônicas de Auditoria geradas no SGTA;
e) Manifestações nas Prestações de contas de Termos de Parceria firmados; e
f) Verificação da efetividade dos controles da SES, em contratos de gestão pactuados, sob os aspectos contábil e financeiro.
2) No produto "Evento de Orientação aos Servidores Públicos do Estado em Processos de Compras/Contratações", foram realizados:
No ano de 2017, foram ministradas 08 turmas do curso "Instrução Processual em Licitações, contratos, convênios seus aditamentos".
Este curso tem por finalidade atender os órgãos e entidades Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás, com
o propósito de orientar os "servidores públicos estaduais em especial na área de instrução de processos para compras e contratações".
Cada curso teve duração de 03 dias, com 4 horas por dia, totalizando 12 horas, na Escola de Governo Henrique Santillo, dividido da
seguinte forma:
1ª Turma: 22/05/2017 a 25/05/2017 - 20 concluintes
2ª Turma: 12/06/2017 a 14/06/2017 - 24 concluintes
3ª Turma: 21/08/2017 a 23/08/2017 - 24 concluintes
Turma Especial - 14/08/2017 a 16/08/2017 (somente para servidores de Empresas Públicas e Soc. de Economia Mista) - 18 concluintes
4ª Turma: 04/09/2017 a 06/09/2017 - 23 concluintes
5ª Turma: 09/10/2017 a 11/10/2017 –22 concluintes
6ª Turma: 30/10/2017 a 01/10/2017 –18 concluintes
7ª Turma: 27/11/2017 a 29/11/2017 – 15 concluintes
Deste modo, foram capacitados 164 servidores no ano, vinculadas às funções de licitação, compras, suprimento e logística, assessorias
jurídicas, fiscais de contratos, gestores de convênios e áreas a fins.
3) No produto "Bolsista Capacitado no Conteúdo Controle Social por Meio de Parceria com a OVG", no ano, a CGE ministrou curso sobre
“Exercício da Cidadania, da Ética e do Controle Social” para 5 turmas, capacitando 236 estudantes beneficiários do Programa Bolsa
Universitária da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). E, em julho de 2017, ministrou um novo curso sobre “Transparência
Pública”, sendo que a primeira turma contou com 12 bolsistas.
Os referidos cursos têm como objetivo fortalecer os conceitos de cidadania, ética e controle social para que os bolsistas possam ser
agentes ativos de fiscalização dos gastos públicos de modo participativo e voluntário.

OBSERVAÇÕES
4) No produto "Evento de Orientação sobre Ações de Prevenção à Corrupção Realizado", foi realizado em 7 de dezembro de 2017 o
Seminário de Transparência, Ética e Integridade: Reflexões do Dia Internacional de Combate à Corrupção, com o objetivo de rememorar
o dia internacional de combate à corrupção, instituído pela ONU (Organização das Nações Unidas) com a assinatura da convenção das
Nações Unidas contra a corrupção em 2003, em que o Brasil e mais 101 países decidiram fortalecer a cooperação internacional para
ampliar o combate à corrupção. A data rende, anualmente, programações alusivas à prevenção e combate a corrupção em todo o país,
principalmente pelo assunto estar sendo debatido cada vez mais na sociedade. Nesse sentido, o evento tratou de discussões de como os
setores públicos, privados, inclusive a sociedade civil organizada, tem se ocupado em incentivar ações éticas por parte das pessoas que
formam sua cadeia de valor.
5) No produto "Evento de Orientação sobre Ética no Serviço Público Realizado", foi realizado o evento sobre Conflito de Interesse e Ética
realizado na GOIASPREV, em 14/06/2017, cujo público alvo foi o corpo diretivo daquela autarquia.
6) No produto "Evento de Orientação sobre as Ações de Transparência Pública e Controle Social Realizado, em 2017, a CGE ministrou
três palestras sobre o tema transparência e controle social:
a) "Classificação de Informações Sigilosas”, realizada aos 19 de maio de 2017, na sede do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, cujo
público alvo foram os servidores daquele tribunal;
b) “Classificação de documentos”, realizada aos 25 de maio de 2017, na sede do Conselho Regional de Contabilidade, tendo como
público alvo os servidores de todos os órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado de Goiás;
c) “Transparência Pública: a experiência do Estado de Goiás”, realizada aos 04 de setembro de 2017, na Universidade Federal de Goiás;
d) Realização do Evento “Capacitação dos Conselhos em Controle Social”. Realizado em dois dias 17 e 18 de outubro de 2017 em
parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás, o Tribunal de Constas dos Municípios, o Observatório Social de Goiânia, o
Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União;
e) Realização do Evento: “Diálogo com as Prefeituras” em 8 de novembro de 2017, em parceria com o Ministério Público do Estado de
Goiás, o Tribunal de Contas dos Municípios e o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União.
7) No produto "Servidor Público da CGE Capacitado", foram orientados 13 servidores, a saber:
- Curso: ENCONTRO TÉCNICO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS PÚBLICAS - ENAOP 2017 = 12 servidores;
- XX Congresso Brasileiro de Ouvidores com o Tema: A Ouvidoria Avaliada pelo Cidadão – ABO-2017 = 1 servidor.
8) No produto "Servidor Capacitado no uso do Sistema de Gestão de SGOe Realizado", no decorrer do ano de 2017, foram realizados
treinamentos de 50 servidores de 24 órgãos/entidades, para desempenharem a função de interlocutores, sendo instruídos para melhor
utilização do Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe. Apesar da divulgação, oferecendo o treinamento, nem todos acolheram o convite.

AÇÃO: 2036 - FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TRILHAS ELETRÔNICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Durante o exercício de 2017 foram geradas 8 (oito) trilhas de auditoria referentes à área de compras governamentais a partir do
cruzamento dos dados inseridos nas bases dos sistemas disponibilizadas ao Observatório da Despesa Pública. Tais cruzamentos
geraram a instauração de 888 (oitocentos e oitenta e oito) Ordens de Serviço e concluídas 756 (setecentos e cinqüenta e seis) análises.
Foram ainda geradas 12 (doze) trilhas de auditoria referentes à área pessoal, sendo que tais cruzamentos geraram a instauração de 808
Ordens de Serviço, todas concluídas em 2017. Ficaram assim distribuídas estas 20 trilhas:
A) Trilhas de Compras:
1 Pregão Onde a Melhor Proposta não Ganhou
2 Licitações com Empresas Recém Criadas
3 Licitações com Empresas Inidôneas, Suspensas, Inativas ou Baixadas
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4 Vinculo Societário entre Licitantes
5 Duplicidade de Objetos
6 Fracionamento de Despesa
7 Licitações que Somados os Aditivos Superam a Modalidade da Licitação
8 Empresa Contratada Cujo Sócio é Empregado ou Servidor do Estado
B) Trilhas de Pessoal:
1 Acumulação de cargos
2 Servidores falecidos que não tiveram seus pagamentos suspensos
3 Professores da UEG com dedicação exclusiva percebendo outra remuneração na Administração Direta
4 Indícios de irregularidade na Isenção de Imposto de Renda de servidores públicos
5 Indícios de Auditores da Sefaz que perceberam parcela indenizatória concomitante com diárias
6 Indícios de Auditores da Sefaz que perceberam parcela indenizatória durante afastamento
7 Indícios de Auditores da Sefaz que perceberam parcela indenizatória durante afastamento
8 Indícios de professores percebendo gratificação de formação avançada indevidamente
9 Pensão por dependência Econômica
10 Aposentados por invalidez em atividade
11 Acumulação com incompatibilidade geográfica
12 Análise de trilhas ODP/CGU
Foram executadas ainda 6 trilhas na área de Contrato de Gestão, 8 trilhas em conjunto com a CGU, e outras consultas e cruzamentos
diversos.
A partir dos indícios detectados em cada trilha, os Auditores analisaram caso a caso e, verificada a consistência do indício, submeteu à
apreciação do órgão/entidade fiscalizada para o exercício do contraditório e ampla defesa. As justificativas encaminhadas foram
apreciadas pelos auditores e dado o encaminhamento subsequente, conforme o caso (arquivado; colocado em monitoramento;
recomendado a instauração de auditoria; devolvido para nova justificativa).

OBSERVAÇÕES
A trilhas desenvolvidas pela CGE foram:
1) Finalização da Trilha Gerencial de Quantidade de Licitações e Valores Adjudicados por Modalidade - por Órgão (área de Compras),
rascunhada em 2016
- Identificar a concentração de licitações e o valor total adjudicado em determinada modalidade de aquisição (licitado ou não) por Órgão
2) Finalização da Trilha Gerencial de Quantidade de Licitações e Valores Adjudicados por Modalidade - no Estado (área de Compras),
rascunhada em 2016
- Identificar a concentração de licitações e o valor total adjudicado em determinada modalidade de aquisição (licitado ou não) no Estado
3) Finalização da Trilha Gerencial de Concentração de Fornecedor por órgão (área de Compras), rascunhada em 2016
- Identificar a concentração de fornecedores por órgão, com o intuito de verificar a existência de vício de fornecedores num determinado
órgão
4) Finalização da Trilha Gerencial de Concentração de Fornecedor no Estado (área de Compras), rascunhada em 2016
- Identificar a concentração de fornecedores no Estado, com o intuito de verificar a existência de vício de fornecedores no Estado
5) Finalização da Trilha de Auditoria de Duplicidade de Objetos (área de Compras), rascunhada em 2016
- 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
6) Finalização da Trilha de Auditoria de Fracionamento de Despesa (área de Compras), rascunhada em 2016
- O objetivo é verificar a ocorrência de fuga de modalidade
7) Finalização da Trilha de Auditoria de Vínculo Societário Entre Licitantes (área de Compras), rascunhada em 2016
- Identificar ligações societárias entre os participantes da licitação
8) Finalização da Trilha de Auditoria de Licitações com Empresas Inidôneas, ou suspensas ou inativas ou baixadas (área de Compras),
rascunhada em 2016
- Identificar a existência de licitações nas quais as vencedoras do processo licitatório estavam com situação irregular, indicando a
impossibilidade de contratação da empresa
9) Finalização da Trilha de Auditoria de Licitações com Empresas Recém-Criadas (área de Compras), rascunhada em 2016
- Identificar as licitações em que as vencedoras foram empresas recém-criadas
10) Finalização da Trilha de Auditoria de Empresa Contratada Cujo Sócio é Empregado/Servidor do Estado (área de Compras),
rascunhada em 2016
- Identificar as licitações em que as vencedoras foram empresas cujos sócios são empregados/servidores do Estado
11) Finalização da Trilha de Auditoria de Pregões com os Mesmos Participantes (área de Compras), rascunhada em 2016
- Identificar a repetição de grupos de empresas que participam das licitações
12) Finalização da Trilha de Auditoria de Pregão Onde a Melhor Proposta Não Ganhou (área de Compras), rascunhada em 2016
- Identificar pregões em que as melhores propostas foram desclassificadas, beneficiando licitantes que tenham ofertado valores mais
altos
13) Professores com Dedicação Exclusiva – INSS (área de Pessoal)
- Identificar a existência de professores com dedicação exclusiva que possuem outro vínculo na base do INSS.
14) Auditores que Receberam Parcela Indenizatória Durante Afastamento (área de Pessoal)
- Servidores que receberam a rubrica PARCELA INDENIZATORIA - PI, que estavam com ocorrência de afastamento, cujos valores
recebidos não foram calculados de acordo com o período do afastamento.
15) Auditores que Receberam Parcela Indenizatória Durante Afastamento – Diferença (área de Pessoal)
- Servidores que receberam a rubrica DIF. PARCELA INDENIZATORIA - PI" no mês 05/2016, que estavam com ocorrência de
afastamento no mês 04/2016, cujos valores recebidos não foram calculados de acordo com o período do afastamento.
16) Auditores que Receberam Parcela Indenizatória e Diárias Concomitantemente (área de Pessoal)
- Servidores que receberam a rubrica PARCELA INDENIZATORIA – PI e DIÁRIAS concomitantemente.
17) Diferença na Declaração de Remuneração dos Servidores Públicos pelas O.S. (área de Contratos de Gestão)
- Confrontar a remuneração declarada pela Organização Social para os Servidores Públicos à disposição das mesmas com os dados do
RHNet.
18) Acumulação de Cargos de Servidores de O. S. (área de Contratos de Gestão)
- Identificar a ocorrência de 3 ou mais vínculos para um mesmo servidor da OS.
19) Inconsistência em Notas Fiscais Eletrônicas Declaradas pelas O.S. (área de Contratos de Gestão)
- Identificar a ocorrência de declaração de uma mesma Nota Fiscal mais de uma vez nas prestações de contas das Organizações
Sociais.
20) Duplicidade de Remuneração de Servidores de O.S. (área de Contratos de Gestão)
- Identificar a ocorrência de declaração de pagamento de remuneração mais de uma vez para o mesmo servidor nas prestações de
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contas das Organizações Sociais.
21) Servidores de Organizações Sociais Recebendo Acima do Teto (área de Contratos de Gestão)
- Identificar a ocorrência de pagamento de remuneração acima do teto constitucional para servidores das Organizações Sociais.
22) Crossover de Servidores Entre Organizações Sociais (área de Contratos de Gestão)
- Identificar a ocorrência de acumulo de cargos dos servidores das Organizações Sociais.
23) Consultas de Participação em Quadro Societário
- Identificar a participação societária em casos específicos para auxílio nas auditorias em curso na CGE.
24) Consulta de Convênios Firmados com Pagamentos não registrados no SICONV
- Identificar a existência de Convênios Firmados com Pagamentos não registrados no SICONV
25) Consulta de Convênios com Municípios a partir do Histórico do Empenho
- Identificar todos os Convênios firmados com Municípios a partir do Histórico do Empenho para auxílio nas auditorias em curso na CGE
26) Trilha de Diferença no Preço de Aquisição de Produtos Idênticos
- Identificar produtos adquiridos pelas Organizações Sociais que tenham divergência superior a 60% entre os preços mínimo e máximo.
27) Trilha Conjunta CGU - Pensionista por Dependência Econômica com Outro(s) Vínculo(s) no Serviço Público
- Identificar pensionista em razão de dependência econômica de servidor federal ou estadual que tem outra remuneração paga pela
União ou outros estados.
28) Trilha Conjunta CGU - Beneficiários de Pensão com Mais de Dois Benefícios
- Identificar pensionista com mais de duas pensões pagas pelos cofres públicos.
29) Trilha Conjunta CGU - Servidores com Ocorrência de Aposentadoria por Invalidez, Ocupando Cargos Efetivos ou em Comissão
- Identificar aposentado por invalidez que, em regra, não pode ocupar cargo efetivo ou em comissão.
30) Trilha Conjunta CGU - Acúmulo de cargos com carga horaria incompatível
- Identificar servidores que acumulam cargos com carga horária acima dos parâmetros de compatibilidade (acima de 60 horas).
31) Trilha Conjunta CGU - Acúmulo de Cargos com incompatibilidade geográfica
- Identificar servidores que acumulam cargos em diferentes estados ou cidades distantes geograficamente em um mesmo estado.
32) Trilha Conjunta CGU - Acúmulo de Cargos que violam regra constitucional
- Identificar servidores que acumulam cargos em desacordo com o disposto na Constituição Federal.
33) Trilha Conjunta CGU - Servidor ou dependente que receberam bolsa família
- Identificar servidores que recebem renda pelo programa Bolsa Família ou que estão cadastrados no CADUNICO.
34) Trilha Conjunta CGU - Servidores que recebem Seguro-Defeso
- Identificar servidores que recebem renda pelo programa Seguro-Defeso.
A partir dos indícios detectados em cada trilha, os Auditores analisaram caso a caso e, verificada a consistência do indício, submeteu à
apreciação do órgão/entidade fiscalizada para o exercício do contraditório e ampla defesa. As justificativas encaminhadas foram
apreciadas pelos auditores e dado o encaminhamento subsequente, conforme o caso (arquivado; colocado em monitoramento;
recomendado a instauração de auditoria; devolvido para nova justificativa).

AÇÃO: 2037 - MAPEAMENTO DE RISCO DE CORRUPÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Em 2017, foram realizadas as seguintes atividades nos produtos:
1) No produto "Processo de Trabalho com Foco no Risco de Corrupção Mapeado e Concluído", foram realizados 152 processos.
2) No produto"Planos de Melhoria Elaborados pelos Órgãos/Entidades", a CGE orientou e acompanhou o trabalho dos órgãos/entidades
na elaboração dos planos de melhoria para cada processo mapeado e concluído. Os prazos para apresentação dos planos eram março e
outubro de cada ano. Com a publicação do Decreto 9060-2017, o prazo para apresentação dos Planos de Melhoria passou a ser uma
atividade semestral, como o mapeamento.
3) No produto "Processo de Trabalho com Foco no Risco de Corrupção Mapeado e Concluído", não existem dados, uma vez que é uma
atividade semestral.
4) No produto "Servidor Capacitado na Metodologia de Mapeamento de Risco Corrupção", dada a rotatividade nos colegiados setoriais e
tendo em vista as solicitações formalizadas pelos órgãos/entidades, a CGE promoveu a capacitação dos servidores indicados pelas
respectivas pastas.
5) Finalmente, no processo "Relatório de Riscos de Corrupção Elaborado", não existem dados conclusivos, uma vez que é uma atividade
semestral.
AÇÃO: 3015 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Em 2017, foram realizadas as seguintes atividades nos produtos:
1) No produto "Módulo do Sistema de Controle Interno Implantado", não houve atuação no Módulo de Tomada de Contas especial em
2017, como previsto inicialmente, por razões de priorização em relação a outras demandas.
Já o registro de aposentadorias não será mais realizado, visto que o artigo 105 da lei orgânica do TCE foi revogado, não sendo mais
competência da CGE manifestar nesses processos de aposentadoria.
2) No produto "Módulo do Sistema de Convênio Implantado", foram elaboradas as seguintes atividades:
a) Elaborado decreto da obrigatoriedade do uso do SIGECON;
b) Criação do Portal de Convênios do Estado de Goiás;
c) Apresentação do Portal e SIGECON para os órgãos e municípios no evento de Apresentação do Programa de Governo Goiás na
Frente;
d) Disponibilização no SIGECON para cadastro do repasse/contrapartida, licitação e execução física/financeira dos convênios, com a
possibilidade de envio via sistema da prestação de contas parcial para análise do concedente.
3) No produto "Módulo do Sistema de Gestão Administrativa Implantado", foram elaboradas as seguintes atividades:
a) Criação do Módulo de Gestão dos Acessos à Internet, contemplando jobs automáticos de consolidação programada dos logs de
acesso, módulos de consultas e outros.
b) Criação do Relatório de Controle de Servidores/Grade de Frequência e Lotações.
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c) Melhorias e aperfeiçoamentos diversos (Módulo de Patrimônio e outros).
4) No produto "Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOE Reformulado", apesar da previsão de se produzir uma nova versão do Sistema
de Gestão de Ouvidoria – SGOe e se ter elencado as melhorias e correções, por meio do Memo 03/16 – SOG, de 19/02/16, suas
implementações não ocorreram até dez/2017.
5) No produto "Sistema de Gestão de Trilhas Implantado", foram realizadas as seguintes atividades no SGTA (Sistema de Gestão de
Trilhas de Auditoria):
a) Criação do Manual de Utilização do Sistema;
b) Criação dos relatórios gerenciais;
d) Módulo de Gestão de Unidades;
e) Módulo de Gestão de Temas;
f) Aplicação de Cursos para Utilização dos Sistema; g) Criação dos plug-ins das Trilhas de Auditoria;
h) Melhorias e aperfeiçoamentos diversos;
i) Adaptação do sistema SGTA para abertura aos órgãos membros do ODP;
j) Criação do manual de implantação do sistema.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

O ano de 2017 foi marcado por uma série de providências que culminaram com resultados muito positivos em relação à transparência
governamental. Tanto que Goiás hoje é destaque nacional, por ter se posicionado em local de destaque em dois dos principais rankings
de transparência realizados no País. Um deles é a Escala Brasil Transparente, elaborado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização
e Controladoria-Geral da União, o outro ranking, de grande relevância, foi realizado pelo Ministério Público Federal (MPF), no qual
Goiás notabilizou-se em transparência.
O portal da transparência do Governo de Goiás (www.transparencia.go.gov.br) é o principal instrumento de oferta de informações aos
cidadãos. Além da inserção de conteúdos
novos e informações das mais diferentes áreas governamentais, a Controladoria trabalha continuadamente para melhorar a usabilidade
do site já que, mais do que
disponibilizar informações, é necessário criar facilidades para que o cidadão acesse os dados e os utilize conforme as suas
necessidades. Adotamos medidas que tornaram a
navegabilidade mais dinâmica e amigável.
Vale destacar também a ferramenta Adote uma Obra, desenvolvida com a parceria da Agetop, em que o cidadão pode acompanhar e
fiscalizar obras executadas pelo Estado.
Outro link disponibilizado e o Mosaico Goiás, que permite visualizar em formato gráfico diferenciado todas as receitas do Estado e a
execução orçamentária e financeira.
Existem diversos mecanismos de indução do pleno exercício do controle social. Isso é feito por meio de palestras, mesas redondas e
discussões em seminários, encontros, simpósios e fóruns de debates. Há um esforço também no sentido de difundir essa prática no meio
acadêmico.
AÇÃO: 2040 - ATENDENTE VIRTUAL PARA O CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Em 2017, foram desenvolvidas as seguintes atividades nos produtos:
1) No produto "Site Governamental com Atendimento Virtual Implantado", o Detran implantou o sítio governamental com atendimento
virtual em setembro/2016 na Semana Nacional de Trânsito e Saúde em 27/outubro/2016. Já em 2017, não foram implantados o
assistente virtual em novos sites, porém foram feitas adequações por conta do novo Portal da Transparência.
2) No produto "Atendimento Virtual realizado no Portal Transparência", em 2017, o ATV ficou desabilitado nos meses de fevereiro a maio
devido à necessidade de adequações por conta do lançamento do novo Portal da Transparência. Isso explica o relativo baixo volume de
atendimento por este canal.
As informações são até outubro, pois a partir de novembro o contrato não foi renovado.
AÇÃO: 2041 - IMPLANTAÇÃO E/OU APRIMORAMENTO DE CANAIS DE TRANSPARÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No ano de 2017, foram realizadas as seguintes atividades nos produtos:
1) No produto "Novo portal da transparência pública implantado", em fevereiro de 2017, foi lançado o novo Portal da Transparência. As
principais novidades desta ferramenta de transparência das contas e ações públicas do Governo Estadual são o layout, a aglutinação de
informações afins e a melhor usabilidade pelos usuários. Além disso, a nova versão é responsiva, isto é, pode ser acessada em
dispositivos móveis como celular e tablets, o que facilita a vida dos usuários.
Com a ampliação da transparência pública, o cidadão pode acompanhar em tempo real todas as despesas e receitas do poder público,
de forma a facilitar o controle social dos gastos governamentais.
2) No produto "Portal da Transparência em Conformidade com as metodologias das Instituições Avaliadoras Realizado", foram
implantados mais alguns requisitos exigidos pela legislação de transparência e avaliações externas, como por exemplo, o glossário
interativo. A expectativa é de que, até o final do ano, o Portal da Transparência esteja 100% em conformidade com as Metodologias das
Instituições Avaliadoras.
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3) No produto "Site de Acesso à Informação de Organização Implantado", foi definido pela CGE e encaminhado aos órgãos responsáveis
pelos Contratos de Gestão com as OSs para implantação.
4) Finalmente no produto "Sites de Acesso à Informação dos Órgãos/Entidades do Poder Executivo Padronizado", para atender a
determinação legal, a CGE, juntamente com a Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento – Segplan, estabeleceu o modelo a ser
adotado pelo Governo do Estado de Goiás para adequar e modernizar os sítios de acesso à informação dos órgãos e entidades do Poder
Executivo Estadual.
No ano de 2016, os órgãos/entidades foram apresentados ao novo modelo e em 2017, a CGE iniciou processos de avaliação das páginas
de acesso à informação verificando o grau de atendimento aos requisitos da LAI, analisando a disponibilização de conteúdo, a
acessibilidade, a adequação aos quesitos legais e o atendimento ao modelo estabelecido (padronização).
Com o resultado de cada avaliação, a CGE solicitou aos órgãos/entidades que promovam as alterações necessárias para alcançar o
pleno atendimento da Lei nº 18.025/2013.
A intenção da CGE ao avaliar e ranquear as páginas de acesso à informação dos órgãos/entidades é incentivá-los a buscar a
transparência plena e garantir ao cidadão o acesso à informação.
AÇÃO: 2042 - OUVIDORIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Durante o exercício de 2017, foram realizadas as seguintes atividades nos produtos:
1) No produto "Cidadão Cadastrado no Sistema Adote uma Obra - Módulo Cidadão", foram cadastrados 44 cidadãos goianos.
2) No produto "Cidadão Atendido em suas Manifestações através da Ouvidoria", os atendimentos aos cidadãos, coordenados pela
Superintendência da Ouvidoria-Geral do Estado, por meio dos canais: telefone 162 (0800-621513), carta, e-mail, internet, aplicativo
androide ou presencialmente nas sedes dos órgãos e entidades, nas Unidades do Vapt-Vupt ou nas edições do Governo Junto de Você,
registradas no Sistema de Gestão de Ouvidoria, totalizaram em 2.017, com base em previsão calculada em 13/12/2017, em 39.648.
3) Nos produtos "Cidadão Voluntário Treinado na Função de Ouvidor" e "Ouvidor Voluntário Habilitado", em virtude da escassez de
recursos financeiros, estrutura e pessoal, fora cancelada, não tendo sido implementada e, portanto, não apresentando resultados.
4) No produto "Sistema de Informação Adote uma Obra Implantando nos Órgãos que realizam Obras", em 2017 não houve andamento.
AÇÃO: 3159 - GMC - TRANSPARÊNCIA GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Em fevereiro de 2017, foi lançado o novo Portal da Transparência. As principais novidades desta ferramenta de transparência das contas
e ações públicas do Governo Estadual são o layout, a aglutinação de informações afins e a melhor usabilidade pelos usuários. Além
disso, a nova versão é responsiva, isto é, pode ser acessada em dispositivos móveis como celular e tablets, o que facilita a vida dos
usuários.
Com a ampliação da transparência pública, o cidadão pode acompanhar em tempo real todas as despesas e receitas do poder público,
de forma a facilitar o controle social dos gastos governamentais.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
1600 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Francisco Geraldo Pereira - Coronel PM

2. Visão Institucional

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

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

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

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
A Secretaria de Estado da Casa Militar sendo um órgão de atendimento quase exclusivo das autoridades que tem direito a proteção por
lei, temos como indicadores de desempenho a satisfação e o reconhecimento das autoridades a que servimos, colocando sempre a
disposição os meios de transporte terrestre e aéreo para cumprir os compromissos oficiais do Chefe do Poder Executivo.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Tayrone Di Martino

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Articulação política e administrativa do Governo com as esferas federal, municipal e estadual, outros poderes ou instituições
representativas da sociedade civil, bem como coordenação das suas relações com os municípios, a gestão de convênios e
acompanhamento da execução de programas e projetos estaduais neles implantados. O apoio ao jovem, e, ainda, a coordenação das
ações "Governo Junto de Você", "Subsídio ao Eixo Anhanguera", "Goiás sem Fronteiras" e "Assistência Jurídica".

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado de Governo (Segov) é uma pasta de ação política e administrativa que tem como a função principal estimular o
bom relacionamento com políticos, líderes classistas, municipalistas e com a população em geral. A maioria das ações realizadas pela
Secretaria tem como principal objetivo o reforço da administração pública estadual, ou seja, trata-se de um órgão auxiliar direto da
Governadoria, uma secretaria-meio da área de gestão. Mas também com ações finalísticas, entre as quais podemos citar a Celebração
de Convênios com Municípios, o Governo Junto de Você, a formulação / gestão de políticas públicas de juventude, em especial, o Passe
Livre Estudantil, e 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, foram realizadas até o momento 63 edições com um total de 4.053.743 atendimentos. Somente
em 2017 foram realizadas 12 edições do programa com um total de 872.728 atendimentos. Além disso foram incluídos novos serviços
como o Bazar Solidário, Cozinha Experimental, Espaço Empreendedor, Coletivo afro-empreendedor,atendimento jurídico (Pai presente e
Divórcio), Casamento Comunitário, etc.
Com a tarefa de assumir a as atividades de apoio aos municípios goianos e entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, através da Lei 18.934/2015, a Segov passou a ter a missão
de normatizar e orientar as atividades de gestão de convênios relativas à transferência voluntária de recursos, formalizando os termos,
acompanhando a execução dos mesmos durante a sua vigência e monitorando a prestação de contas. Desta forma, somente em 2016
foram celebrados 34 convênios e em 2017 foram 93 convênios celebrados, além de 6 instituições sem fins lucrativos beneficiadas com
transferências de recursos.
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 realizou 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 65 mil estudantes e implantou o Programa Goiás Sem Fronteiras, com o objetivo de propiciar
o deslocamento e a permanência dos 125 estudantes em universidades conveniadas do exterior, assegurando o acesso ao conteúdo
necessário para uma formação idiomática e empreendedora de jovens durante 1 mês.
Em relação ao Cartão Metrobus, que compreende além do Eixo Anhanguera e suas extensões, também as Linhas Alimentadoras nele
integradas, a Segov beneficia mensalmente cerca de 60 usuários.
À Segov também é designada a tarefa de centralizar a admissão de estagiários em todos os órgãos do Estado.

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

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

PROGRAMA: 1008 - PROGRAMA ACESSO A JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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 realizou a estruturação de uma unidade para a Gestão dos pagamentos realizados, além do desenvolvimento
de um sistema corporativo para esta finalidade.
AÇÃO: 2033 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

U.O.: 1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1950 - FUNDO ESPECIAL DE PAGAMENTO DOS ADVOGADOS DATIVOS E DO SISTEMA DE ACESSO À JUSTIÇA

REALIZAÇÕES
Em 2017 a SEGOV estruturou uma Coordenação de Honorários Dativos em seu organograma com a competência de organização,
análise e instrução processuais, necessárias ao regular pagamento da remuneração prevista na Lei Estadual n° 9.785/85, Decreto n°
8.654/16, e Portaria n° 77/2016-GAB-SEGOV, que trata dos serviços de assistência judiciária prestada pelos advogados dativos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1011 - PROGRAMA GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

O“Governo Junto de Você” (GJV) é uma ação que 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 sociale melhoria da sua qualidade de vida.
O Governo Junto de Você funciona da seguinte forma: uma enorme tenda, de aproximadamente 4 mil metros quadrados, juntamente com
tendas acessórias, seriam instaladas durante 4 dias (quinta a domingo), periodicamente, em alguma cidade do Estado de Goiás. Nesta
tenda são oferecidos mais de 200 serviços à população, todos gratuitos. À Segov cabe a tarefa de coordenar o evento, através das
seguintes ações pontuais:
• Oferecendo toda a infra estrutura necessária para o atendimento à população. Para isso, realiza todos os procedimentos licitatórios
necessários;
• Articulando com órgãos do estado e instituições parceiras para participação no evento;
• Realizando a gestão administrativa e o suporte aos órgãos durante os dias do evento;
• Planejando todo o portfólio de serviços a serem disponibilizados à população durante o evento.
RESULTADOS:
• Foram realizadas até o momento 63 edições com um total de 4.053.743 atendimentos. Somente em 2017 foram realizadas 12 edições
do programa com um total de 872.728 atendimentos.
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• Foram definidas as inclusões de novos serviços como o Bazar Solidário, Cozinha Experimental, Espaço Empreendedor, Coletivo afro-
empreendedor,atendimento jurídico (Pai presente e Divórcio), Casamento Comunitário, etc.
AÇÃO: 2043 - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
O“Governo Junto de Você” (GJV) é uma ação 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. Foram realizadas até o momento 63 edições com um total de 4.053.743 atendimentos. Somente em 2017 foram
realizadas 12 edições do programa com um total de 872.728 atendimentos.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1012 - PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

Este programa visa promover o desenvolvimento da juventude goiana, minimizando as vulnerabilidades, as desigualdades e a falta de
oportunidades existentes fomentando a cidadania participativa e efetiva dos jovens no meio em que estão inseridos. Na área de políticas
públicas de juventude, destacou-se a execução do Programa Passe Livre Estudantil, que concede mensalmente gratuidade no transporte
público a cerca de 65 mil estudantes e a implantação do Programa Goiás Sem Fronteiras, com o objetivo de propiciar o deslocamento e a
permanência dos 125 estudantes em universidades conveniadas do exterior, assegurando o acesso ao conteúdo necessário para uma
formação idiomática e empreendedora de jovens durante 1 mês, além da tarefa de centralizar a admissão de estagiários em todos os
órgãos do Estado, que foi estabelecida à Segov.
AÇÃO: 2044 - GOIÁS SEM FRONTEIRAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
Por meio desta ação, foi possível propiciar o deslocamento e a permanência de 125 estudantes em uma universidade conveniada do
exterior, que permitiu o acesso ao conteúdo necessário para uma formação idiomática e empreendedora aos jovens.
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AÇÃO: 2045 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
O programa Passe Livre Estudantil contribui para a diminuição da evasão escolar pois assegura à cada estudante duas viagens gratuitas
via transporte coletivo, por dia, para ir e voltar da instituição de ensino. Cada estudante pode ser contemplado com até 48 viagens
mensais, que são fornecidas de acordo com os dias letivos de cada instituição de ensino. Mensalmente são beneficiados inúmeros
estudantes da região metropolitana de Goiânia.
RESULTADOS
• Lei publicada para a criação de Regime Jurídico da ampliação do PLE
• O programa foi ampliado para os Municípios de Rio Verde e Anápolis, passando de 18 para 20 municípios, desta forma 02 sistemas
foram customizados para a realidade dos municípios a serem atendidos pelo PLE
• Estão sendo realizados estudos técnicos para ampliação do Programa às cidades de Jataí e Catalão.
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AÇÃO: 2046 - VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
Essa ação visa oportunizar mecanismos de saída das zonas de vulnerabilidade, otimizar políticas que reduzam os seus indicadores e
promover a cidadania participativa e efetiva dos jovens no meio em que estão inseridos são desafios desta ação. Neste sentido, foram
realizadas as seguintes atividades:
• Reuniões do Conselho Estadual da Juventude;
• Laboratórios Juventude Cidadã;
• Conferências regionais, estadual e nacional de juventude;
• Realização do evento: Comenda Honestino Guimarães;
• Apoio e participação no congresso da UNE.
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AÇÃO: 2377 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
À SEGOV, através do Decreto 7.213/11, é atribuída a missão de controlar e coordenar as vagas disponíveis nos diversos órgãos e
entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual, destinadas a estudantes-estagiários, por campos de estágios
curriculares, sendo assim a SEGOV encaminha estudantes de diversos cursos para os órgãos da Administração Executiva Estadual, para
complementar sua formação acadêmica.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

AÇÃO: 2209 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
Com a tarefa de assumir a as atividades de apoio aos municípios goianos e entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, através da Lei 18.934/2015, a SEGOV passou a ter a missão
de normatizar e orientar as atividades de gestão de convênios relativas à transferência voluntária de recursos, formalizando os termos,
acompanhando a execução dos mesmos durante a sua vigência e monitorando a prestação de contas.
A equipe técnica é responsável por analisar as demandas e oferecer as ferramentas capazes de contribuir com a melhoria dos serviços
prestados à comunidade. Parte do trabalho desempenhado é acompanhar as contas relativas aos convênios, através da análise
documental, para averiguar se a prefeitura está em dia com os tributos municipais, estaduais e federais, bem como conferir se o recurso
transferido está sendo aplicado no propósito planejado, e de acordo com os ditames legais. 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.
O compromisso assumido foi de ampliar a realização de convênios e parcerias com as prefeituras para realização de obras e prestação
de serviços à comunidade
• Desta forma, somente em 2016 foram celebrados 34 convênios e em 2017 foram 93 convênios celebrados.
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AÇÃO: 2388 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
Com a tarefa de assumir a as atividades de apoio aos municípios goianos e entidades privadas sem fins lucrativos no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, através da Lei 18.934/2015, a SEGOV passou a ter a missão
de normatizar e orientar as atividades de gestão de convênios relativas à transferência voluntária de recursos, formalizando os termos,
acompanhando a execução dos mesmos durante a sua vigência e monitorando a prestação de contas.
A equipe técnica é responsável por analisar as demandas e oferecer as ferramentas capazes de contribuir com a melhoria dos serviços
prestados à comunidade. Parte do trabalho desempenhado é acompanhar as contas relativas aos convênios, através da análise
documental, para averiguar se a prefeitura está em dia com os tributos municipais, estaduais e federais, bem como conferir se o recurso
transferido está sendo aplicado no propósito planejado, e de acordo com os ditames legais. 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.
O compromisso assumido foi de ampliar a realização de convênios e parcerias com as prefeituras para realização de obras e prestação
de serviços à comunidade
• Desta forma, somente em 2016 foram celebrados 34 convênios e em 2017 foram 93 convênios celebrados.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

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

AÇÃO: 2232 - CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
O objetivo do programa é expandir os subsídios ao transporte coletivo urbano, visando beneficiar a população de baixa renda com tarifas
de ônibus menores e, em alguns casos, beneficiando com a gratuidade dessas tarifas (idoso e estudantes
Desta forma, o montante equivalente ao subsídio das passagens dos usuários do Eixo Anhanguera que era repassado para a Metrobus
no valor anual de R$ 48 milhões foi substituído pelo Cartão Metrobus, reduzindo o repasse para R$ 6 milhões anuais. A gestão e o
desenvolvimento do sistema gerenciador do programa foram realizadosno âmbito da SEGOV.
RESULTADOS
• Publicado o Decreto do Programa Transporte Cidadão
• Implantado o Sistema de Gestão do Cartão Metrobus
• O número de Beneficiários cadastrados no Programa Transporte Cidadão no último mês: 58.428
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AÇÃO: 2234 - SUBSÍDIO DA PASSAGEM DO EIXO ANHANGUERA E LINHAS SEMIURBANAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

AÇÃO: 2286 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

38



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
O objetivo é expandir a realização de convênios e parcerias com entidades, instituições filantrópicas, hospitais e organizações não-
governamentais para a prestação de serviços à comunidade e melhoria das condições de vida da população de baixa renda.O repasse
de recursos do Estado para instituições da sociedade civil sem finalidade lucrativa e que tenham o reconhecimento da sociedade é uma
medida que busca a realização do interesse da coletividade. Nesta relação, os partícipes devem ter objetivos comuns, onde o poder
público transfere para entidades privadas a gestão de atividades de natureza social de competência do Poder Público.
• Assim, foram celebrados 5 Termos de Fomento com entidades como por exemplo a Casa da Mãe Sozinha/GO.

AÇÃO: 2379 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
O objetivo é expandir a realização de convênios e parcerias com entidades, instituições filantrópicas, hospitais e organizações não-
governamentais para a prestação de serviços à comunidade e melhoria das condições de vida da população de baixa renda.O repasse
de recursos do Estado para instituições da sociedade civil sem finalidade lucrativa e que tenham o reconhecimento da sociedade é uma
medida que busca a realização do interesse da coletividade. Nesta relação, os partícipes devem ter objetivos comuns, onde o poder
público transfere para entidades privadas a gestão de atividades de natureza social de competência do Poder Público.
• Assim, foram celebrados 6 Termos de Fomento com entidades como por exemplo a Casa da Mãe Sozinha/GO.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira

2. Visão Institucional

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

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A SEDUCE terminou o ano de 2017 com grandes avanços no seu processo de fortalecimento institucional. Entre estes se destacam as
medidas de valorização do seu quadro de pessoal, a remodelagem de sua estrutura organizacional e a criação de alguns programas de
fortalecimento da educação pública.
No tocante à valorização do seu quadro de pessoal, a SEDUCE promoveu o reajuste da remuneração de todas as categorias do
magistério público estadual (Professores assistentes -Lei nº 19.692/2017, Professores Temporários - Lei nº 19.691/2017, Agentes
Administrativos Educacionais de Apoio, Técnico e Superior - Lei nº 19.690/2017), criou A gratificação por capacitação continuada a ser
concedida ao Professor Assistente que comprove habilitação específica em nível superior -Licenciatura Plena- e em nível de
especialização lato sensu com o mínimo de 360 (trezentas e sessenta) horas (Lei nº 19.688/2017), criou a Gratificação de Dedicação
Plena Integral –GDPI–, individual e mensal, destinada aos integrantes do Quadro do Magistério efetivo e dos Agentes Administrativos
Educacionais (Lei nº 19.687/2017), promoveu a reedição do Bônus de Incentivo Educacional para os profissionais da educação em
efetivo exercício nas escolas da rede (Lei nº 19.843/2017), e o Auxílio Alimentação destinado a todos os servidores em efetivo exercício
na SEDUCE e remunerados em sua folha de pagamento (efetivos, comissionados, empregados públicos,detentores de contratos
temporários e policiais militares (Lei nº 19.689/2017).
No tocante à remodelagem da sua estrutura organizacional a SEDUCE promoveu a extinção de algumas unidades, a reorganização das
existentes e a criação de outras mais conformes aos desafios atuais. Desse modo, importantes avanços se vislumbra com a criação da
Superintendência de Gestão de Pessoal contendo além das unidades administrativas já existentes para recursos humanos, a Gerência
de Avaliação de Desempenho e a Gerência de Capacitação e Formação. Criou a Superintendência de Infraestrutura para dar conta do
desafio de construir, reformar e manter a estrutura física das unidades descentralizadas e jurisdicionadas da SEDUCE. Criou a
Superintendência de Inclusão para dar conta do desafio de garantir a universalização do ensino para os grupos com maior dificuldade de
acesso ao sistema educacional (campesinos, quilombolas, indígenas, grupos nômades e pessoas privadas de liberdade e os que
dependem do ensino especial). Criou a Superintendência de Segurança Escolar e Colégios Militares, cuja incumbência é a orientação,
repressão e prevenção à violência no âmbito das escolas (Lei nº 19.728/2017 e Lei nº 19.865/2017) e reordenou e ampliou o quantitativo
dos Centros de Ensino em Período Integral (Lei nº 19.687/2017). Já são 176 Escolas de tempo integral instituídas na rede e mais 50 em
fase preparatória de implantação para 2018.
No entanto, dada a situação precária da educação infantil pública no Estado a SEDUCE se dispõs a somar esforços junto com os
municípios oferecendo apoio técnico e financeiro para aumentar no Estado o atendimento em creches para as crianças com até 03 (três)
anos de idade e na pré-escola para as crianças com idade entre 04 (quatro) e 05 (cinco) anos. Estes são os objetivos da criação e
inclusão no PPA (2016-2019) do Programa Primeiros Passos – Educação Infantil (Lei nº 19.7572017) e do Fundo Estadual da Educação
Infantil (Lei nº 19.895/2017).
Além disso, sob a convicção de que a educação é dever não só do Estado mas também de toda a sociedade, a Seduce ganhou o reforço
com o auxílio que virá através da instituição do certificado "Empresa Amiga da Educação", de reconhecimento às iniciativas empresariais
que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino na rede pública estadual através da doação de equipamentos ou realização de
obras de reforma, manutenção, conservação e ampliação de prédios escolares (Lei Nº 19.788/2017).
Já no tocante à implementação dos programas governamentais , é necessário destacar que além do Programa de Apoio Administrativo, a
SEDUCE possui um Programa de Manutenção do Centro Cultural Oscar Niemeyer e oito programas finalísticos dos quais se apresenta a
execução orçamentária: No Programa Apoio, Promoção e Fortalecimento da Cultura Goiana foram investidos R$ 37.860.408,43 (trinta e
sete milhões, oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos). No Programa Aprimoramento e Valorização
dos Profissionais da Educação foram investidos R$ 2.359.068,14 (dois milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, sessenta e oito reais e
catorze centavos). No Programa Esporte em Ação - Esporte e Lazer para Todos foram investidos R$ 2.944.084,22 (dois milhões,
novecentos e quarenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos). No Programa Excelência e Equidade - Ações para o
Desenvolvimento e Melhoria da Educação Básica foram investidos R$ 55.439.444,79 (cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e
nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos). No Programa Goiás Geração Olímpica e Paralímpica foram
investidos R$ 6.925.050,66 (seis milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cinquenta reais e sessenta e seis centavos). No Programa
Incentivo à Cultura do Centro Cultural Oscar Niemeyer foram investidos R$ 6.560.844,13 (seis milhões, quinhentos e sessenta mil,
oitocentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). No Programa Melhoria da Infraestrutura Física, Pedagógica e Tecnológica foram
investidos R$ 371.108.567,57 ( trezentos e setenta e um milhões, cento e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete
centavos) No Programa Preservação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial foram investidos R$ 4.647.242,20 (quatro milhões,
seiscentos e quarenta e sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte centavos). No Programa de Manutenção do CCON foram
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investidos R$ 110.121,95 (cento e dez mil, cento e vinte um reais e noventa e cinco centavos).
Por fim, no Programa de Apoio Administrativo através do qual se realiza a despesa de pessoal, encargos sociais e as despesas de
custeio como água, energia, telefonia, internet, combustível e segurança e de investimento como a aquisição de equipamentos, sistemas
informatizados, equipamentos de tecnologia de comunicação e informação, dentre outros, foram investidos R$ 2.674.915.117,13 (dois
bilhões, seiscentos e setenta e quatro milhões, novecentos e quinze mil, cento e dezessete reais e treze centavos). No entanto, além
destes Programas, a SEDUCE implementa ações do Programa de Gestão e Valorização do Servidor coordenado pela SEGPLAN e do
Goiás Conectado coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Economico - SED, através do qual implementa a Ação "Escola
Conectada". Os resultados alcançados por cada programa estão detalhados no campo apropriado para este fim.

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

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

O valor total investido por este Programa no apoio, promoção e fortalecimento da cultura goiana foi de R$ 37.860.408,43 (trinta e sete
milhões, oitocentos e sessenta mil, quatrocentos e oito reais e quarenta e três centavos).
AÇÃO: 2047 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA

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

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

REALIZAÇÕES
As atividades desta ação foram realizadas pelo EDITAL DE FOMENTO DE ARTE NAS ESCOLAS 12/2016. Edital lançado com o objetivo
de selecionar projetos de formação (cursos, seminários) e artísticos de Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Música, Teatro, Letras
com o cunho pedagógico para realização nas escolas estaduais do Estado de Goiás. Projetos aprovados: 20 projetos, sendo 08 do
interior do Estado e 12 de Goiânia.
EDITAL DE ESTÍMULO AO NOVO ARTISTA 04/2016. Edital lançado com o 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 e pesquisa.
As modalidades contempladas neste Edital são as seguintes: criação de trabalhos artísticos, circulação de produtos e proposta cultural,
continuidade da formação em artes. Dois projetos selecionados de Goiânia: o de Michely Ascari Mangueira, "Projeto: Formação em
Direção de Fotografia" no valor de R$ 20 mil reais, e o de Matias Edgardo Jaunsaras, "Projeto de formação e qualificação em palhaçaria"
também no valor R$ 20 mil reais.

41



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

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

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

REALIZAÇÕES
A 19ª Edição do Festival de Cinema Ambiental – FICA, ao unir na mesma proporção, as atividades de cinema e meio ambiente, cumpriu
todas as metas propostas no seu Edital, levando cerca de 35 mil pessoas à Cidade de Goiás, divulgando as potencialidades da cultura e
do turismo de nosso Estado, nacional e internacionalmente.
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AÇÃO: 2049 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

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

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

REALIZAÇÕES
LANÇAMENTO DO EDITAL DE FOMENTO À DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 09/2016 com o objetivo de 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 11
projetos, sendo 04 do interior e 07 de Goiânia.

OBSERVAÇÕES
Os editais desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil e centros culturais da capital e interior na sua
formulação, em 02 reuniões no Centro Cultural Oscar Niemeyer e na Vila Cultural, respectivamente. A demanda de solicitações para este
edital chegou a R$ 4.243.380,00, com inscrições de 30 projetos de todo o Estado. Destaque para o projeto da Associação Sociocultural
Cidade Livre, de Aparecida de Goiânia, que fez a programação do espaço cultural na periferia de Aparecida de Goiânia por 8 meses.
Processo número: 201600006023884 no valor de R$1.500.000,00, processo liquidado.
Projetos Aprovados do EDITAL DE FOMENTO À DINAMIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS 09/2016:
NOME DO PROPONENTE: Associação Sociocultural Cidade Livre. PROJETO: A Arte Pulsando no Interior!. VALOR: R$ 200 mil reais.
CIDADE: Aparecida de Goiânia.
NOME DO PROPONENTE: Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge. PROJETO: Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge: 20 anos de valorização
das culturas tradicionais da Chapada dos Veadeiros. VALOR: R$ 200 mil reais. CIDADE: Alto Paraíso de Goiás.
NOME DO PROPONENTE: Simão Pereira Aguiar. PROJETO: Programa de atividades A Toca Coletivo- 2017. VALOR: R$ 200 mil reais.
CIDADE: Goiânia
NOME DO PROPONENTE: Grupo Zabriskie Teatro. PROJETO: Equipando o Zabriskie Teatro. CIDADE: Goiânia.
NOME DO PROPONENTE: Raphael Gustavo da Silva - ME. PROJETO: Ocupação Vera Cult. VALOR: R$ 100 mil reais. CIDADE:
Goiânia.
NOME DO PROPONENTE: Luciana de Medeiros Celestino. PROJETO: Chama casAcorpO. VALOR: R$ 100 mil reais. CIDADE: Goiânia.
NOME DO PROPONENTE: Adriana Caldas Rodrigues. PROJETO: Estação das Artes. VALOR: R$ 100 mil reais. CIDADE: Goiânia.
NOME DO PROPONENTE: Rafael Guarato dos Santos. PROJETO: Programação de Dança no Teatro Goiânia Ouro. VALOR: R$ 100 mil
reais. CIDADE: Goiânia.
NOME DO PROPONENTE: JONATHAN DUARTE FERREIRA DA SILVA. PROJETO: Instituto Sinfonia do Amanhã 2017 -
Potencialização da aprendizagem musical e da integração social. VALOR: R$ 100 mil reais. CIDADE: Goiânia.
NOME DO PROPONENTE: Municipio de ANÁPOLIS. PROJETO: Aquisição de equipamentos e modernização da Galeria de Artes
Antônio Sibasolly e Museu de Artes Plásticas de Anápolis - MAPA. VALOR: R$ 100 mil reais. CIDADE: Anapolis.
NOME DO PROPONENTE: Município de Pirenópolis. PROJETO: Estruturação do Cine Pireneus. VALOR: R$ 100 mil reais. CIDADE:
Pirenópolis.

43



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

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

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

REALIZAÇÕES
EDITAL 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 e pesquisa. As modalidades contempladas neste Edital são
as seguintes: criação de trabalhos artísticos, circulação de produtos e proposta cultural, continuidade da formação em artes. Projetos
Contemplados: 25 projetos, sendo 09 do interior, 15 de Goiânia e 01 de São Paulo. Processo número: 201600006023927 no valor de
R$500.000,00, liquidado.
EDITAL - 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. Projetos contemplados: 15 projetos, sendo 06 do interior e 09 de Goiânia. Processo número: 201600006023925 no
valor de R$1.000.000,00, liquidado
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. Projetos contemplados:
19 projetos, sendo 12 do interior e 07 de Goiânia. Processo número: 201600006023918 no valor de R$500.000,00, liquidado.
EDITAL DE FOMENTO DE ARTE NAS ESCOLAS 12/2016
Selecionar projetos de formação (cursos, seminários) e artísticos de Artes Visuais, Audiovisual, Circo, Dança, Música, Teatro, Letras com
o cunho pedagógico para realização nas escolas estaduais do Estado de Goiás. Projetos aprovados: 20 projetos, sendo 08 do interior e
12 de Goiânia. Processo número: 201600006023913 no valor de R$800.000,00, liquidado.
EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2016
Pareceristas Tem por finalidade o credenciamento de pessoas físicas, para o acréscimo do banco de pareceristas do Estado de Goiás,
observadas as necessidades do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás. Processo número: 201600006024428 no valor de R$
500.000,00 para pagamento de (passagens, hospedagens, alimentação e pró-labore), processo liquidado.
EDITAL DE FOMENTO AOS MUNICÍPIOS GOIANOS
Edital para projetos de artistas do interior. Projetos aprovados: 45 aprovados, sendo 33 do interior e 12 de Goiânia.

OBSERVAÇÕES
Nesta ação estava programada um Edital de Mobilidade Cultural, com intuito de cobrir passagens aéreas de artistas goianos em eventos
fora do Estado. Este edital não foi aprovado, sendo o recurso R$ 500 mil revertidos a projetos suplentes de outros editais.
O Edital de Demandas Culturais foi um avanço nas políticas públicas afirmativas para a cultura no Estado. Este edital contempla a cultura
de Matriz Africana, Cultura LGBTT, Design, Moda, Gastronomia, Cultura Digital e Artesanato.
O resultado final do Edital de Fomentos aos Municípios está no Diário Oficial do Estado no dia 14 de dezembro de 2017.
No tocante aos pareceristas, é necessário destacar que Goiás conta hoje com 167 pareceristas credenciados para avaliação de
propostas culturais inscritas no Fundo de Arte e Cultura.
Houve o lançamento do Edital de Cultura HIP HOP com o valor de R$ 500 mil reais, contemplando 11 projetos, sendo 02 do interior, 11
de Goiânia e 01 de Brasília.
Processo número: 201600006023895 no valor de R$3.000.000,00, processo empenhado e será liquidado em Dezembro de 2017.
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AÇÃO: 2051 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

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

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

REALIZAÇÕES
O espaço foi montado no Parthenon Center, após a finalização do convênio com Ministério da Cultura, o Programa foi desativado e o
espaço está sendo utilizado para exposição das produções artísticas.

OBSERVAÇÕES
Não foi realizada nenhuma atividade ou projeto nesta ação.

AÇÃO: 2052 - PROMOÇÃO DA LEITURA E LITERATURA

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

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

REALIZAÇÕES
Financiamento de projetos captados através do Edital de Fomento a Literatura 01/2016, cujo objetivo foi selecionar projetos artísticos e
culturais, da área de LITERATURA, que se enquadrassem em uma das modalidades descritas: 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
tivessem 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. Projetos contemplados: 24 projetos, sendo 10 do interior do Estado e 14 de Goiânia.
Processo número: 201600006023871.
Biblioteca Pio Vargas: 2.270 visitantes e 1.881 empréstimos de livros
Gibiteca Jorge Braga: 1.124 visitantes e 832 empréstimos de livros
Biblioteca Braille: 2.676 visitantes

OBSERVAÇÕES
Os Editais desta linha foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação em 02 reuniões no Centro Cultural Oscar
Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A demanda de solicitações para este edital chegou a R$ 18.578.360.00 com inscrições de 99
projetos de todo o Estado.
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AÇÃO: 2053 - PROMOÇÃO DA MÚSICA

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

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

REALIZAÇÕES
EDITAL DE FOMENTO A MÚSICA ERUDITA 14/2016 que teve como objetivo selecionar projetos artísticos e culturais, da área de música
erudita, que se enquadrassem em uma das modalidades descritas no Anexo I, e que tivessem 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. Projetos Contemplados: 10 projetos, sendo 03 do interior e 07 de Goiânia. Processo número: 201600006023874 no valor de
R$1.500.000,00, liquidado.
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. Projetos
Contemplados: 25 projetos, sendo 08 do interior. 14 de Goiânia e 01 de São Paulo. Processo número: 201600006023877 no valor de
R$3.000.000,00, liquidado.

OBSERVAÇÕES
Os Editais desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação, em 02 reuniões no Centro Cultural
Oscar Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A Demanda de solicitações para o Edital de Música Erudita chegou a R$ 3.450.000,00,
com inscrições de 22 projetos de todo o Estado e o de Música chegou a R$ 25.673.430,10, com inscrições de 167 projetos.
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AÇÃO: 2054 - PROMOÇÃO DAS ARTES AUDIOVISUAIS

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

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

REALIZAÇÕES
EDITAL DE FOMENTO AO AUDIOVISUAL 08/2016. Esse edital teve como objetivo selecionar projetos artísticos e culturais, da área de
audiovisual, que se enquadrassem em uma das modalidades descritas no Anexo I, e que tivessem 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. Projetos contemplados: 19 projetos, sendo 06 do interior e 13 de Goiânia. Processo número: 201600006023875.

OBSERVAÇÕES
Os Editais desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação, em 02 reuniões no Centro Cultural
Oscar Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A Demanda de solicitações para este edital chegou a R$ 10.519.900,04 com inscrições
de 86 projetos de todo o Estado.
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AÇÃO: 2055 - PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS

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

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

REALIZAÇÕES
EDITAL DE FOMENTO AO CIRCO 02/2016
FUNDO CULTURAL. O Edital Fomento ao Circo teve por objeto selecionar projetos artísticos e culturais, da área do CIRCO, que se
enquadrassem 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. Projetos contemplados: 11 aprovados, sendo
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04 do interior, 06 de Goiânia e 01 de São Paulo. Processo número: 201600006023903, no valor de R$1.000.000,00 liquidado.
EDITAL DE FOMENTO A DANÇA 17/2016.
Selecionar projetos artísticos e culturais, da área de DANÇA, que se enquadrassem em uma das modalidades descritas no Anexo I, e
que tivessem 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. Projetos contemplados: 20 aprovados, sendo 08 do interior, 11 de Goiânia e
01 do Rio de Janeiro. Processo número: 201600006023906, R$2.500.000,00 liquidado.
EDITAL DE FOMENTO AO TEATRO 16/2016
Seleção de projetos artísticos e culturais, da área do TEATRO, que se enquadrassem em uma das modalidades descritas no Anexo I, e
tivessem 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. Projetos contemplados: 21 aprovados, sendo 08 do interior e 13 de Goiânia.
Processo número: 201600006023920, no valor de R$2.500.000,00 liquidado. A informação dos valores físicos realizados dos produtos
não foi informada.

OBSERVAÇÕES
Os Editais desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação, em 02 reuniões no Centro Cultural
Oscar Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A Demanda de solicitações para o edital de Circo chegou a R$ 2.193.000,00 com
inscrições de 28 projetos, de Dança R$ 11.680.000,00, com inscrições de 79 projetos, e R$ 8.250,000,00 com inscrições de 61 projetos
de todo o Estado.

AÇÃO: 2056 - PROMOÇÃO DAS ARTES INTEGRADAS

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

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

REALIZAÇÕES
1º Festival Infantil de Artes Integradas; ATAQUE DOS LOBOS; Casa Fora de Casa - Táticas Urbanas / Edição 2 - Viva Setor Pedro;
Coletivo de Atrações; Comboio - Mostra de Ações Culturais e Artísticas - Aparecida de Goiânia; Continuidade de Oficinas culturais de
Goiânia; Encontro e Conto – 1º Festival de Narratividades; GESTÃO CULTURAL 4; Memórias em Movimento: Fortalecendo a Arte no;
Nordeste Goiano; SABORES, SABERES E FAZERES DO POVO RUAL E DO INTERIOR.

OBSERVAÇÕES
Teatro Goiânia, o mais tradicional espaço cultural de Goiás e que integra a SEDUCE, Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, além de
sua importância histórica, o teatro, na atualidade, é um dos principais espaços de apresentação de dança, teatro, música, dança e
Mostras de Áudio Visual do estado, declarado Patrimônio Nacional em 2003.
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AÇÃO: 2057 - PROMOÇÃO DAS ARTES VISUAIS

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

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

REALIZAÇÕES
O financiamento de projetos selecionados ocorreu através do Edital de Fomento às Artes Visuais 13/2016 cujo objetivo foi selecionar
projetos artísticos e culturais, da área das ARTES VISUAIS que tivessem 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. Projetos
contemplados: 15 aprovados, sendo 09 do interior e 06 de Goiânia. Processo número: 201600006023870.

OBSERVAÇÕES
Os Editais desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação, em 02 reuniões no Centro Cultural
Oscar Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A Demanda de solicitações para este edital chegou a R$ 8.460.562,00, com inscrições
de 69 projetos de todo o Estado.

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

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

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

REALIZAÇÕES
Financiamento de projetos captados através do Edital de Fomento a Museus, Arquivos e Bibliotecas 05/2016, lançado com o objetivo de
selecionar projetos da área de Museus, Arquivos e Bibliotecas, que tivessem como objetivo a estruturação, o fortalecimento, a formação,
a circulação e a promoção do acesso aos bens artísticos e culturais no Estado de Goiás. Foram contemplados 07 projetos. Sendo que 03
de Goiânia e 04 do Interior do Estado. Processo número: 201600006023873.

OBSERVAÇÕES
Os Editais desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação em 02 reuniões no Centro Cultural
Oscar Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A Demanda de solicitações para este edital chegou a R$ 4.700.000,00, com inscrições
de 30 projetos de todo o Estado. Destaque para o da "Implantação do Acervo Musicológico da Corporação Musical 13 de maio".
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

O Programa tem por objetivo proporcionar formação inicial e continuada aos profissionais da educação, com o aprimoramento dos
conhecimentos e dos métodos pedagógicos que facilitem e maximizem os resultados positivos do processo ensino aprendizagem
buscando excelência e equidade; valorizar a prática profissional como momento de construção e ampliação do conhecimento, garantindo
a atualização desse profissional que já atua na escola, buscando assim, a valorização, a melhoria das condições da carreira e do
desenvolvimento profissional. Nesse sentido a execução físico-financeira em 2017 gerou resultados significativos.
As Ações do Programa foram parcialmente executadas, e apesar dos números estarem inferior ao previsto, a qualidade dos eventos
encorpou o resultado que se apresenta. Mais de 3.000 -três mil- profissionais passaram por processos de formação e/ou aprimoramento.
Esses Cursos, Seminários, Conferências e Simpósios foram considerados, pelos participantes e também por aqueles que os executaram,
de nível elevado. Não computamos naquele número, a quantidade de profissionais que estiveram em eventos menores, de curta duração
e características singulares, em caso contrário o número dobraria. Nessa mesma perspectiva outros números não foram computados,
haja vista a falta de documentos comprobatórios e de informações que demonstrem a abrangência das formações ministradas.
Ressalta-se ainda que as equipes de trabalho das diversas áreas desta Secretaria promoveram nesse ano, estudos e diagnósticos, com
vistas a garantir projetos de aprimoramento profissional eficientes e eficazes. Porquanto há uma extensa programação prevista para
execução no próximo ano.
AÇÃO: 2058 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
As atividades aplicadas alcançaram resultados exitosos. Mesmo sem esgotar o planejamento e orçamentos previstos, a qualidade e os
benefícios percebidos superaram os aspectos em contrário. Vale salientar que o número de profissionais capacitados pode ainda ser
maior do que aquele registrado aqui, uma vez que a falta de documentos comprobatórios e de informações precisas impediram o
cômputo no presente documento (como o caso de algumas parcerias por exemplo). Discorremos abaixo os eventos realizados:
•Conferência RePacificar para Educação e Desenvolvimento Social (Educação e Família) - Foram adquiridas 1.479 vagas para a
modalidade online e 38 vagas para a modalidade presencial, totalizando 1.517 servidores atendidos;
•IVº Congresso Internacional RePacificar – 300 servidores;
•Iº Simpósio da Educação Profissional e I Encontro Técnico-Pedagógico – capacitação para os servidores da Educação Profissional – e
teve a participação de 103 profissionais;
•Encontro Pedagógico para a Formação dos Responsáveis pela Educação de Jovens e Adultos – EJA - 70 participantes;
•Capacitação de professores para o Programa Brasil Alfabetizado - 53 professores;
•Formação de Professores para o Projeto da Medida Socioeducativa - Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE - 72
professores;
•Capacitação de Professores para a avaliação do projeto pedagógico voltado aos educandos privados de liberdade - participação de 59
profissionais;
•Capacitação dos profissionais da educação para a Reformulação das Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos. - 1ª etapa - 147
profissionais da área;
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•Oficina para orientação da Escrituração/Certificação de EJA – 236 profissionais;
•Formação de professores tutores sobre Educação do Campo, Indígena e Quilombola, para 68 professores;
•Polo de Formação “As especificidades de Educação Escolar do Campo, Indígena Quilombola – tempos espaços e saberes” – Formação
para professores e coordenadores das escolas do campo e indígena, e contou com a participação de 48 professores;
•Encontro dos Docentes das Escolas Quilombolas (Três etapas) 76 professores presentes;
•Seminário Avá-Canoeiro/Tapirapé e II Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena - Comunidade Educativa Avá-
Canoeiro/Tapirapé – 18/11, em Minaçu - 23 professores;
•Formação Leitura em Rede - Aplicada para 800 professores que atuam no Ensino Fundamental (1º ano ao 9º ano) .
•Formação de Professores para o uso das Tecnologias Assistivas e do Sistema Braille no Atendimento aos Estudantes com Deficiência
Visual - 98 cursistas;
•Formação Continuada para Gestores e Coordenadores Pedagógicos - 1.033 participantes.
•Cursos de Formação para os professores do Núcleo de Atendimento Hospitalar – NAEH - 86 professores;
•Seminário Étnico Racial em 02 etapas. Realizados de 29 a 31/05 e de 08 a 10/11/2017 - 173 Coordenadores Pedagógicos.

OBSERVAÇÕES
Outras formações:
•Capacitação para Professores na área da Deficiência Visual, ofertado pelo Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência
Visual – CAP/CEBRAV - 44 cursistas.
•Formação de Professores para o Ensino de Matemática em Classes Hospitalares (120 horas), em parceria com o Instituto de Matemática
e Estatística – IME; contou com a participação de 40 professores de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo.
•Curso Básico de Libras - nível I, II, III, IV e V - Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com
Surdez – CAS: 741 cursistas.
•Curso Básico de Tradução e Interpretação (Libras/Português) – CAS: 85 cursistas.
•Curso de Formação em Atendimento Educacional Especializado - CAS: 54 cursistas.
•Curso Livre de Português Escrito como L-2 para Surdos – CAS: 20 cursistas.
•Curso: Fundamentos Teóricos em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva - Altas Habilidades /Superdotação - Núcleo de Altas
Habilidades/Superdotação – 61 cursistas.
•Curso: Atendimento Educacional Especializado em Alunos com Altas Habilidades / Superdotação - Núcleo de Altas
Habilidades/Superdotação. Teve a participação de 57 cursistas.
•Oficinas de Matemática e Física: 50 professores de Goiânia.
•Encontros semestrais para os 15 Mediadores da Inclusão das Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esportes, com o objetivo
de orientá-los sobre a aprendizagem do público da Educação especial, bem como, a socialização das práticas pedagógicas que visam
atender às especificidades do público da educação especial.
•Encontros semestrais para os 33 Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) com o objetivo de discutir, orientar e
capacitar seus profissionais sobre a aprendizagem dos estudantes, público dos CAEEs.
•Encontros semestrais para os 4 Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) que desenvolvem a Proposta de
Escolarização para CAEEs, com o objetivo de discutir, orientar e capacitar seus profissionais acerca dos desdobramentos da execução
da proposta.
O Programa Saúde na Escola – PSE, dentre outras atividades, promoveu formações importantes no âmbito das escolas, e realizou em
outubro/17, o III Seminário Estadual do Programa Saúde na Escola em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.
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AÇÃO: 2059 - FORTALECIMENTO DA CARREIRA E ADOÇÃO DO SISTEMA DE BÔNUS POR DESEMPENHO

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Superintendência de Gestão de Pessoas por meio da Gerência Especial de Avaliação de Desempenho está responsável pelo Bônus de
Incentivo Educacional aos profissionais da educação pública estadual, conforme a Lei nº 19.843, de 21 de setembro de 2017.
O Bônus de Incentivo Educacional (Programa Reconhecer), tem como objetivo assegurar a assiduidade e comprometimento do professor
efetivo em sala de aula, coordenador pedagógico, coordenadores de área e de núcleo diversificado das Escolas de Tempo Integral,
professores que atuam na sala de leitura das Escolas de Tempo Integral, professores do núcleo diversificado das Escolas de Tempo
Integral, tutores educacionais e grupo gestor melhorando, assim, a qualidade do ensino aprendizagem.
As inserções e validações são acompanhadas e monitoradas através do Sistema Reconhecer.
As liquidações referentes ao Bônus de Incentivo Educacional, criado pela Lei nº 19.843, de 21 de setembro de 2017, foram realizadas na
Ação Apoio Administrativo no Grupo de "despesas com pessoal e encargos sociais".

OBSERVAÇÕES
1ª parcela: Quantidade de contemplados: 10.066. Valor: R$ 8.699.016,00;
Revisão do Bônus: Quantidade de contemplados: 70. Valor: R$ 60.198,00;
2ª Parcela: Quantidade de contemplados: 12.133. Valor: R$ 7.240.323,49;
Quantidade total de contemplados: 22.269. Valor: R$ 15.999.537,49.

AÇÃO: 2060 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Não houve realizações nessa Ação. No entanto, na reforma administrativa da Secretaria, ocorrida no 2º Semestre desse ano, foi criada a
Gerência de Avaliação de Desempenho, que dentre outras competências estará atuando para garantir o desenvolvimento da Ação em
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voga.
AÇÃO: 3155 - GMC - TUTORIA FOCAL

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O projeto de Tutoria Focal tem o objetivo de promover a superação das fragilidades relacionadas à reprovação, evasão e baixa
proficiência dos estudantes e o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico do gestor e de toda a equipe pedagógica da escola, com
monitoramento e avaliação permanente das ações e resultados alcançados, por meio da Rede Colaborativa de Tutoria: duplas de
Assessores de Gestão Pedagógica (AGP), Diretores de Núcleo Pedagógico (DNP), Tutores Educacionais (TE), Gestores/Coordenadores
Pedagógicos (CP), professores e estudantes.
Em 2017, o Tutoria Focal foi desenvolvido em 100 Unidades Escolares de Educação Básica de 20 Coordenações Regionais de
Educação, Cultura e Esportes de Goiás (CRECE), com médias do IDEB abaixo da média dos índices do Estado, tanto nos segmentos
que compreendem o Ensino Fundamental, como o Ensino Médio. Nesse sentido, o Projeto Tutoria Focal, apresenta os seguintes
resultados:
60% de suas fases concluídas; 242 intervenções pedagógicas realizadas; 100 planos de ação revisados trimestralmente com propostas
de redirecionamento de ações com foco nas metas de IDEGO e IDEB; 242 execuções do Plano de Ação; 70 tutores educacionais e 20
Diretores de Núcleo Pedagógico formados para as intervenções pedagógicas.

OBSERVAÇÕES
Em 2018 será elencado novas UEs para o projeto de acordo com os resultados apresentados em 2017. O projeto também prevê uma
reformulação das ações de acompanhamento e monitoramento baseado no relatório final previsto para ser entregue em janeiro de 2018.

AÇÃO: 3157 - GMC - GESTÃO ESCOLAR PARA RESULTADOS

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A ação Gestão para Resultados está ligada a uma parceria com o Instituto Unibanco, utilizando a ferramenta Circuito de Gestão. O
objetivo central dessa parceria é fortalecer a gestão escolar com foco em resultados de aprendizagem dos estudantes, implantando o
Circuito de Gestão para resultados da aprendizagem nas escolas do ensino médio da rede estadual, Investindo na melhoria contínua na
gestão das escolas visando o avanço permanente da qualidade do ensino e consolidando os conselhos escolares bem como a
participação da família como instrumento de gestão democrática, a fim de elevar os resultados no índices de desempenho educacional.
Eventos formativos em 2017: Encontro com Coordenadores Regionais: 40 profissionais formados; realização de acompanhamentos,
pelos Tutores Educacionais, às Unidades Escolares de pactuação de metas e planejamento, execução; sistematização de reuniões de
monitoramento e avaliação dos resultados (SMAR) e correção de Rotas; realização de 3 ciclos De SMAR nas Unidades Escolares;
realização de 1 Reunião de Boas Práticas (RBP) nas regionais; realização de 1 seminário para tutores; 3ª Formação de Gestores do
Ensino Médio sobre o Curso Percurso Formativo de Gestão Escolar para Resultados.
Níveis da Sistemática de monitoramento e avaliação dos resultados (SMAR) ano 2017: realizada a SMAR nível 1 - Reunião do Tutor com
a escola para analisar resultados e avaliar sua situação em relação à meta;
realizada a SMAR nível 2 - Reunião entre Coordenadores Regionais e Tutores para analisar resultados das escolas e avaliar a situação
em relação à meta; realizada a SMAR nível 3 - Reunião entre equipe da Seduce e Coordenadores Regionais para analisar resultados das
escolas e avaliar a situação em relação à meta; realizada a SMAR nível 4 - Reunião entre Secretária de Educação, equipe da Seduce,
Coordenadores Regionais e Instituto Unibanco para analisar os resultados do estado e avaliar a sua situação em relação à meta.

OBSERVAÇÕES
Para realizar esse acompanhamento, o órgão central da Secretaria de Educação e suas instâncias regionais promovem reuniões de
trabalho e de atividades de acompanhamento, nas quais seus participantes compartilham aprendizados, análises e decisões.
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AÇÃO: 3158 - GMC - COORDENADOR DE PAIS

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Não houve realizações nessa Ação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

Os bens e serviços públicos realizados e entregues à sociedade por este Programa totalizaram em R$ 2.944.084,22 (dois milhões,
novecentos e quarenta e quatro mil, oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos).
AÇÃO: 2061 - ESPORTE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

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

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

REALIZAÇÕES
Foram realizados treinamentos para a capacitação de professores ministradores das oficinas do Movicidade em 8 municípios, onde foram
atendidas cerca de 280 pessoas na experimentação da Ginástica. Participação de mais de 170 pessoas no MOVICIDADE/etapa
Municípios.
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AÇÃO: 2062 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

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

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

REALIZAÇÕES
Foram adquiridas tendas sanfonadas para atender o núcleo de iniciação esportiva para atendimento ao público nas atividades esportivas.
AÇÃO: 2063 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER PARA TODOS

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

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

REALIZAÇÕES
Lançamento do projeto MOVICIDADE.
Aconteceram treinamentos para a capacitação de professores ministradores das oficinas em 8 municípios, onde foram atendidas cerca de
280 pessoas na experimentação da Ginástica. Disponibilizou aulas de Ginastica Geral para a comunidade no Ginásio da Praça de
Esportes do Setor dos Funcionários.
Tivemos a participação de mais de 585 acadêmicos no MOVICIDADE/Etapa Acadêmica. Curso de formação de avaliadores, onde foram
atendidas 15 pessoas.
Participação de mais de 170 pessoas no MOVICIDADE/tapa Municípios. Espetáculo na Jornada de Educação Física da
ESEFFEGO/UEG.
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AÇÃO: 2384 - DOAÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (EMENDAS SANCIONADAS )

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

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

REALIZAÇÕES
Ação não realizada.
AÇÃO: 3017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

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

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

REALIZAÇÕES
As metas físicas realizadas serão informadas ao final da execução das obras.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1016 - PROGRAMA EXCELÊNCIA E EQUIDADE - AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
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ÓRGÃO GESTOR: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE

O PROGRAMA EXCELÊNCIA E EQUIDADE – AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E MELHORIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA visa
reduzir as desigualdades econômica/educacional ainda muito presente 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. Portanto as duas linhas que nortearão no Estado de Goiás nos próximos quatro anos
serão: Excelência e Equidade.
Objetivo - garantir a todos os alunos da rede estadual, qualidade de ensino, por meio da sistematização de ações que assegurem a
universalização do atendimento escolar com acompanhamento da evolução de desempenho, proporcionando ambiente saudável e o
aumento da aprendizagem dos alunos.
AÇÃO: 2064 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE
DOCUMENTOS, PERIÓDICOS E LIVROS

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Elaboração, Produção e de material didático pedagógico para o Ensino Fundamental; Distribuição da reserva técnica do Programa
Nacional do Livro Didático/FNDE; Levantamento das escolas da rede pública que solicitaram livros no Sistema PDDE Interativo
considerando o número de estudantes do SIGE e Censo Escolar – 1º ao 9º ano para distribuição dos acervos de dicionários e obras
complementares; Monitoramento do processo de escolha do PNLD 2018; Doação de 43.002 livros e 898 manuais do PNLD anos iniciais
– 1º ao 5º ano e anos finais do ensino fundamental - 6º ao 9º ano (decorrido o período trienal de atendimento) para escolas conveniadas
da rede pública; Entrega de 147.703 livros didáticos do PNLD, 2.773 manuais (para 375 escolas de 151 municípios e) e 920 livros e 178
kits do PNLD EJA (22 escolas) da rede pública.
AÇÃO: 2065 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU PRIVADOS
DE LIBERDADE

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Participação em Seminários e Audiências Públicas; Elaboração de relatórios referentes a todas as reuniões, audiências e seminários;
Seminário de Atividade de Inteligência no Sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente (20/11/2017); Acompanhamento pedagógico
das ações desenvolvidas nas unidades e leitura dos regimentos, PPP e outros documentos das unidades; Construção e atualização de
planilhas de dados referentes às Unidades do Sistema Socioeducativo; Elaboração do diagnóstico situacional individual de cada unidade
do socioeducativo; Elaboração do diagnóstico Geral situacional (em fase de elaboração); Seleção de cursos profissionalizantes junto às
unidades escolares das unidades socioeducativas e elaboração de planilha com os cursos com participação dos diretores das unidades
educacionais do socioeducativo e Visitas técnicas às unidades socioeducativas.
AÇÃO: 2066 - CORREÇÃO DE FLUXO - IDADE/ANO ESCOLAR COMPATÍVEL COM A SÉRIE

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Programas de Aceleração da Aprendizagem/Projeto Crescer Juntos - correção de fluxo anos finais: Nessa ação foram atendidos em 2017
os municípios de Água Fria de Goiás, Planaltina, Campo Limpo, Pirenópolis, Aparecida de Goiânia, Edéia, Britânia, Itumbiara, Jataí,
Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Goiânia, Porangatu, Alto Paraíso, Cavalcante e Castelândia, totalizando o total de 17 municípios
atendidos. O Projeto Crescer Juntos foi implantado em 22 Unidades Escolares, são elas: C. E. Água Fria, C. E. Complexo 05, C. E. Rui
Barbosa, C. E. Comendador Joaquim Alves, C. E. Presidente Artur da Costa e Silva, C. E. Juscelino Kubistchek, C. E. de Edéia, C. E.
Alfredo Nasser, C. E. Cunha Mattos, C. E. Polivalente Dr. Menezes Junior, C. E. Frei Domingos e Escola E. Washington Barros França,
com o quantitativo de 38 turmas e 725 estudantes contemplados pelo Programa.
Elaboração de materiais que possam subsidiar o trabalho do professor nos componentes curriculares de Língua Inglesa e Ciências para
as turmas do projeto de correção de fluxo (Crescer Juntos). Em continuidade às ações realizadas no ano anterior, foram desenvolvidas
pelos professores da área de Língua Inglesa e Biologia atividades para as turmas de Crescer Juntos para fomentar o trabalho pedagógico
dos professores em sala de aula. As aulas foram elaboradas de acordo com o currículo do Crescer Juntos e são focadas nas 4
habilidades: leitura, audição, fala e escrita, permitindo que as aulas sejam incrementadas, gerando motivação nos estudantes, o que
contribui para o sucesso do processo de ensino aprendizagem e reduz o índice de evasão.
AÇÃO: 2067 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Desenvolvimento do Programa Formação pela Escola, uma parceria com o FNDE, que promoveu, em 2017, a formação de gestores,
técnicos e conselheiros da área de educação quanto aos programas financiados pelo FNDE, atendendo a 112 municípios goianos, em
cursos como: Competências Básicas; Formação de tutoria; Programa Dinheiro Direto na Escola; Programa Nacional de Alimentação
Escolar; Programa de transporte Escolar e Programa de Livros. Isso possibilitou, até o presente momento, a conclusão de 9.591
cursistas. Segundo fontes do FNDE, o estado de Goiás ocupa hoje o terceiro lugar em formação no ranking nacional.
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OBSERVAÇÕES
As ações elaboradas, no ano anterior, foram cumpridas e até superaram as expectativas e, pela experiência e observação de baixo custo,
essas ações de Educação a Distância deverão constituir de forma mais intensa as próximas formações.

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

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Implementação do Programa Brasil Alfabetizado - Resolução CD/FNDE n° 08/15 alterada pela Resolução CD/FNDE nº 09/2016 de
22/12/2016.
Aquisição de Material de Expediente e Pedagógico para alfabetizador, alfabetizando. Pregão eletrônico nº 028/14 Processo
201400006018957
Acompanhamento da execução das metas previstas na Agenda Territorial de Desenvolvimento Integrado e Alfabetização – Confecção de
Revistas Informativas de EJA. Resolução CD/FNDE n°08, alterada pela Resolução CD/FNDE nº 09/2016 de 22/12/2016. (EJA/SEM)
Pregão Eletrônico nº 032/16 Processo nº 201600006010467
Acompanhamento pedagógico ao Aluno atendido pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), Lei 12.594, de 18 de
janeiro de 2012.
Aquisição de Materiais Escolares e pedagógicos para uso dos educandos - Medida Socioeducativa (EJA/SEM) Processo
201600006011327

OBSERVAÇÕES
Principais ações desenvolvidas: foi realizado acompanhamento pedagógico via contatos telefônicos, atendimento por e-mails junto às
Coordenações Regionais de Educação e unidades escolares da rede estadual, orientações pedagógicas juntamente com a equipe da
Superintendência de Inteligência Pedagógica; foram realizadas reuniões do Grupo de Trabalho Intersetorial para discussão da minuta das
Diretrizes para o atendimento Socioeducativo e acompanhamento in loco das unidades de cumprimento da medida; monitoramento do
Plano Estadual de Educação nas prisões; suporte pedagógico ao SIAP, através de acompanhamentos pontuais dos momentos de grupo
de estudo previsto na matriz de EJA; acompanhamento pedagógico dos cursos PRONATEC/EJA; acompanhamento pedagógico dos
cursos PRONERA/EJA; acompanhamento pedagógico – Convênio TRT/EJA; acompanhamento pedagógico – PROFEN/EJA;
atendimento pedagógico aos Pareceres do Conselho Estadual de Educação para aproveitamento de estudos; expedição e registro de
certificados de Exames extintos; reuniões de orientações com a equipe de inspeção da Gerência de Inspeção Escolar. acompanhamento
pedagógico das turmas do Ciclo 2017 do Programa Brasil Alfabetizado; criação do Blog Pedagógico da Gerência de EJA:
http://geejago.blogspot.com.br.
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AÇÃO: 2069 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Programa de Implantação de Sala de Recursos Multifuncionais/MEC.
• Acompanhamento e monitoramento das unidades educacionais que receberam o recurso do Programa Escola Acessível e ainda não
finalizaram o plano de atendimento. Foram atendidas 868 unidades educacionais dos 246 municípios goianos.
• Acompanhamento, monitoramento e realização de estudos nos Centros de Atendimento Educacional Especializado (CAEEs) sobre os
projetos específicos que constituem os referidos Centros e sobre o desenvolvimento da proposta de Escolarização nos Centros.
• A proposta de Escolarização dos CAEEs foi aprovada pelo Conselho Estadual de Educação, no mês de agosto de 2014 e foi
implementada em 04 CAEEs, sendo 03 em Goiânia e 01 em Anápolis.
• Total de acompanhamentos de CAEEs: 17 nas seguintes cidades: São Miguel do Araguaia , Quirinópolis, Formosa, Porangatu, Goiânia,
Inhumas, Rio Verde, São Luiz de Montes Belos, Goianésia, Piranhas, Anápolis e Quirinópolis.
• Acompanhamento e monitoramento nas CRECEs com orientações pedagógicas e técnicas aos profissionais que compõem a REAI e
demais profissionais da educação. Foram beneficiadas as CRECEs da Cidade de Goiás, da Metropolitana, de Jussara, de Porangatu, de
Posse, de Rubiataba e a de São Miguel do Araguaia.
Atendimento realizado pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação – NAAH/S para avaliação e identificação de
estudantes com talentos e potencialidades matriculados nas unidades escolares.
Atendimento pedagógico realizado pelo Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência Visual – CAP aos alunos cegos/baixa
visão da Educação Básica
Oferta de atendimento educacional especializado para deficientes visuais com o objetivo de ensinar, braile, soroban, orientação e
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mobilidade, atividades de vida diária.
Atendimento educacional especializado a 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.
Realização de bancas de proficiência em Libras para a seleção de Intérpretes de Libras para atuarem nas unidades educacionais junto
aos estudantes com surdez.
Trabalho interdisciplinar e itinerante nas Unidades Educacionais Estaduais com o objetivo de desenvolver ações de acompanhamento
institucional e orientação relativas ao público-alvo da Educação Especial.
Participação em diversos segmentos da sociedade com representatividade social e educacional.

OBSERVAÇÕES
A Gerência de Ensino Especial teve participação em diversos segmentos da sociedade com representatividade social e educacional:
Reuniões, eventos e parcerias com o objetivo de discutir, propor e realizar ações voltadas para a inclusão dos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na sociedade: Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com
Deficiência (CEDEF-GO); Programa Jovem Aprendiz (OSCEIA-GO); Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS-GO); Fórum Goiano
de Inclusão no Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência e Reabilitados pelo INSS (FIMTPODER–GO); Ministério Público
Estadual (MPE-GO); Conselho Estadual de Educação CEE–GO; Gerência de Museus e Galerias da Seduce–GO; Conselho Regional de
Psicologia–GO; Conselho Regional de Fonoaudiologia–GO; Conselho Regional de Assistência Social–GO; SENAI – Vila Canaã–GO;
ASDOWN-GO; Federação das APAEs; Federação Pestalozzi; Universidade Estadual de Goiás; Instituto Federal de Goiás; Universidade
Federal de Goiás; Faculdades Alves Faria; Faculdade Araguaia; Pontifícia Universidade Católica de Goiás -PUC–GO.

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

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Acordo de Cooperação Jovem de Futuro 3ª Geração para utilização da metodologia do Programa Jovem de Futuro; Parceria firmada com
EMBRAPA para concessão de Estágio a estudantes de Ensino Médio de escolas públicas estaduais da cidade de Brazabrantes/GO;
Convênio UNIBANCO/SEDUCE- Implementação e o desenvolvimento da Metodologia Estudar Vale a Pena, de titularidade do Instituto
Unibanco; Projeto Jovem de Futuro (Convênio Instituto Unibanco); Programa Institucional de Iniciação à Docência - PIBID, como ação
conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação Superior - SESU, da Fundação Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, e do Fundo de Desenvolvimento da Educação - FNDE; Convênio entre
SEDUCE/UEG - Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - PIBID; Convênio entre o Instituto Federal de Educação,
Ciências e Tecnologia de Goiás. Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID; Convênio entre SEDUCE/ UEG -
CAMPUS - São Luis de Montes Belos; Convênio de Cooperação Mútua. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás no
/ Estágio Curricular GOIANO - PÇ CRUZEIRO/SEDUCE; Convênio de acordo de cooperação nº 070/2016 entre SEDUCE / UNISUL -
Universidade do Sul de Santa Catarina; Convênio entre a IEGE e SEDUCE, para realização de Estágios dos Alunos regulamente
matriculados e frequentando as aulas das escolas Estaduais; Convênio de Cooperação Mutua entre a SEDUCE e a Universidade
Anhanguera – Polo de Cristalina.

OBSERVAÇÕES
Processo nº 200900006001978 Projeto de Tempo Integral da Escola Família Agrícola.
Processo nº 201300006031556 Convênio de Cooperação Mútua entre o Estado de Goiás, Centro Universitário Internacional - UNINTER
Estágio Curricular obrigatório.
Processo nº 201700006015022 Convênio entre a SEDUCE/UEG - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC),
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Formação e Professores da Área de conhecimento de Educação
Física.
Processo nº 201700006013969 Processo aberto para análise da documentação do Projeto Educação Financeiro. Editora IBEI
Comunicação LTDA, solicitação parceria com a SEDUCE.
Processo n. 201700006020213 Convênio entre SEDUCE/CIEE - Centro de Integração Empresa Escola - Estágio para alunos de Ensino
Médio, ou anos finais de Ensino Fundamental, na modalidade Educação Jovens e Adultos - EJA.
Processo n. 201700006020211 Convênio entre SEDUCE/ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LABOR - PROJETO EDUCAÇÃO
FINANCEIRA. Para responder o Despacho n. 1194/2017 em atendimento ao Despacho n. 1333/2017/ADSET/SEDUCE.
Processo n. 201700006025027 Convênio entre INSTITUTO UNIBANCO-SEDUCE - Projeto Estudar Vale a Pena, objetivo de contribuir
para a redução do abandono escolar e sensibilizar jovens do Ensino Médio da rede estadual sobre o valor e a importância dos estudos
em suas vidas.
Processo n. 201700006025028 Convênio entre SENAR-SEDUCE, objetivo de organizar, administrar e executar em todo território goiano,
o ensino relativo à Formação Profissional e a Promoção Social dos Trabalhadores e Produtores Rurais, por meio do programa Agrinho.
Processo nº 201700006013969 Processo aberto para análise da documentação do Projeto Educação Financeiro.
Processo n. 201700006020211 Convênio entre SEDUCE/ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LABOR - PROJETO EDUCAÇÃO
FINANCEIRA.
Processo nº 201700006015022 Convênio entre a SEDUCE/UEG - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC),
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) e Formação e Professores da Área de conhecimento de Educação
Física.
Processo nº 201700006001423 Seminários de Políticas Públicas para o Ensino Médio.
Processo nº 201300006037613 Aquisição de 1.200 inscrições de o Congresso Pensar 14ª Edição.
Processo nº 201700006000442 Realização do I Seminário de Organizações Estudantis do Estado de Goiás.
Processo nº 201700006012330 Realização do Seminário estudante Cientista em Goiás para o Ensino Médio.
Processo nº 201700006023927 Aquisição - Projetor Multimídia/Telão, em virtude da necessidade de equipamentos nas atividades
relacionadas aos programas desenvolvidos.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2200 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEDUCE
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U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Desenvolvimento da proposta: Produção Textual Orientada - realização de produções de textos para os estudantes regularmente
matriculados nos anos finais do Ensino Fundamental - Atividade em Andamento;
Atendimento dos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental no turno ampliado com o Projeto Aprendizagem.
Escola Itinerante para comunidade Quilombola em períodos de festas culturais.
Encontro anual de pesquisadores, professores e instituições vinculadas a educação escolar do Campo, Quilombola e Ciganos (sendo 1
encontro para cada comunidade).
Ampliação da carga horária das matrizes curriculares dos anos finais do ensino fundamental na perspectiva da Educação Integral em 111
unidades escolares.
Celebração de convênio EDULAB XXI entre Instituto Ayrton Senna/SEDUCE,em 15 unidades escolares com os Diálogos
Sócioemocionais na perspectiva dos professores.
Convênio com a Universidade Federal de Goiás para elaboração do Referencial Pedagógico Curricular para Educação Escolar Indígena
do Estado de Goiás - Atividade em Desenvolvimento;
Acompanhamento e orientação para professores e coordenadores para escolas multiseriadas do campo de 1º ao 5° anos.
Acompanhamento e monitoramento pedagógico dos estudantes de 1° ao 9°:a proposta de monitoramento e acompanhamento do Ensino
Fundamental é pautada no Projeto Aprendizagem e são acompanhadas sistematicamente com a utilização de instrumentos preparados
para esse fim, envolvendo equipes da Superintendência de Ensino Fundamental, das Coordenações Regionais de Educação Cultura e
Esporte, das Secretarias Municipais e todos os envolvidos no processo ensino-aprendizagem da unidade escolar. Logo Projeto
Aprendizagem tem uma sistemática que assegura todo acompanhamento pedagógico das frentes desta superintendência como: Ensino
Fundamental 1° ao 9°, Escolas de tempo Integral, Educação de Campo, Educação Indígena e quilombola e Ensino Especial.

OBSERVAÇÕES
21/03 – Reunião da Ação Saberes Indígenas na Escola, no Núcleo Takinahaky/UFG: Letramento em língua indígena, proposta
pedagógica, atividades conjuntas a serem desenvolvidas pela UFG, UFT e UFMA nas comunidades, contribuições dos artigos para a
revista Articulando e Construindo Saberes e capítulos para o livro.
Núcleo Takinahaky/UFG
Secretário de Estado / Titular da Entidade
14/03 - Reunião da ONU DC com representante do Conselho de combate e enfrentamento ao tráfico humano (Valdir).
15 a 18/03 - Aula Inaugural do PRONATEC na Comunidade Calunga II.
03 e 04/04 – CRECE de Luziânia
Acompanhamento, orientação e formação sobre práticas pedagógicas em turmas multisseriadas e organização das turmas para docentes
e gestores de quatro escolas em Cristalina.
Local: Cristalina– Go
Acompanhamento e Orientação em Abadia de Goiás /Escola Quilombola. Mapeamento de demandas para implementação da EJA.
06/04 - Reunião com o GT da Tenda Multiétnica para o FICA 2017
Local – Auditório da Superintendência de Ensino Fundamental. Planejamento e elaboração da programação da Tenda Multiétnica no
FICA.
10 a 11/04 – Acompanhamento e orientações aos docentes e gestores da Escola Estadual Luiz Carlos da Mota sobre atendimento de
alunos indígenas da etnia Xavante matriculados e às lideranças quilombolas de Uruaçu –GO.
10/04/2017 – Reunião na Subsecretaria com a Diretora de Núcleo Elaise e a Nilde que atende a parte pedagógica nos relatou as
dificuldade e dúvidas apresentadas com a nova estrutura da SRE de Uruaçu a qual recebeu em 2017 o Colégio Estadual Cacique José
Borges e cinco estudantes indígenas da etnia xavante no Colégio Estadual Luiz Carlos da Mota. Ainda, entraram na pauta as questões
sobre a Educação Quilombola e Educação do Campo. A Diretora de núcleo apresentou um relatório realizado pela Equipe
Multiprofissional (Assistente Social, Fonoaudiologia, Pedagogia e Psicologia) sobre os alunos indígenas xavantes matriculados este ano
no ensino regular. Em síntese, os cinco alunos vieram do município de Niquelândia onde estudavam na Escola Municipal Padre Valentino
Rodrigues. As informações sobre idades e anos matriculados são: Marilda Tsinhotseedzahi Temrité 16 anos, matriculada no Ensino
Fundamental 4º ano; Deuziane Pemabrava Temrité 13 anos, matriculada no Ensino Fundamental 5ºano; José Roberto Temrité 09 anos,
matriculado no Ensino Fundamental 4º ano; Cristo Wairuira Temrité 06 anos, matriculado no Ensino Fundamental 2º ano. Neste mesmo
dia a escola recebeu mais um aluno Xavante que estava sendo matriculado.
11/04/2017– Visita à Associação da Comunidade Urbana Quilombola João Borges Vieira de Uruaçu onde fomos recebidos pela
presidente da associação Domingas Quilombola e a assistente social Alessandra as quais nos relataram que serão entregues no final do
mês de maio 150 casas para as famílias quilombolas. Durante a conversa elas disseram que precisam de ajuda na Educação Escolar
Quilombola oferecida na região para as unidades escolares estaduais e municipais. Acreditam que as escolas devem ser orientadas e
acompanhadas contemplando a realidade histórica, regional, política, sociocultural e econômica das comunidades quilombolas. Portanto,
que sejam trabalhadas com uma proposta dentro das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Quilombola, Leis
10.639/2003 e 11.645/2008.
11/04 – Reunião com o gestor (Humberto Costa do Amaral), equipe pedagógica (coordenadora Fátima), professores, equipe
multiprofissional no Colégio Estadual Luiz Carlos da Mota sobre os alunos da Etnia Xavante. Nessa reunião foi abordada a necessidade
da contratação de um professor interprete xavante para atender os alunos indígenas e contribuir com os professores regentes.
Reunião com a equipe pedagógica do Colégio Estadual Luiz Carlos da Mota.
17/04 Visita Técnica com Representante do MEC
Reunião com consultora do MEC Ana Elisa com a Coordenação no âmbito da Educação Etnicorracial , produção e discussão do material
didático para as escolas. Foi elaborado um instrumento de pesquisa (questionário) para situar as duas diretrizes. Educação Escolar Afro-
brasileira, dados dos alunos quilombolas, na educação regular e nas escolas Quilombolas. Situar com a política tem sido desenvolvida,
se tem sido mais direcionada a professores ou também aos alunos. Se é mais abrangente e quais os desafios e conflitos encontrados....
Participantes: Arlene e equipe da Coordenação do Campo, Indígena e Quilombola e Gerência de Programas Transversais: Sílvia e
Claudine
19/04 - Comemoração do Dia do Índio na Superintendência do Ensino Fundamental, homenageando Wahuá/Wahuká.
Semana dos Povos Indígenas/Jornada da Cidadania da PUC no Memorial do Cerrado, Campus II. Oficina de Grafismo e Cerânica
Iny/Karajá. Oficineiros: Wahuka e Dona Jandira.
Semana dos Povos Indígenas, no Memorial do Cerrado na PUC-GO, no campus II Dentre os eventos, na aldeia, aconteceram oficinas,
palestras, exibições de filmes e outras atividades ligadas ao meio ambiente e aos povos indígenas.
Reunião sobre a Tenda Multiétnica – SEDUCE e UEG
Feira Agro Centro Oeste
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Roda de conversa sobre a Implementação da Lei 18.320 e seus desafios na feira Agro Centro Oeste. Participação da Equipe de
Coordenação do Campo na Roda de conversa (07/06) sobre educação.
19º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental - FICA 2017 / Tenda Multiétnica – Povos Tradicionais do Cerrado, na Cidade
Goiás.
Evento: Tenda Multiétnica-FICA/2017
Local: Cidade de Goiás - Goiás
Data: 20 a 25 de junho/2017
Público Participante aproximado: 2.400 pessoas
Dos dias 20 a 25 de junho/2017, aconteceu a Tenda Multiétnica na Cidade de Goiás, dentro das programações do 19º FICA – Festival
Internacional de Cinema Ambiental realizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (SEDUCE). Entre os convidados
da Tenda Multiétnica e do Fórum Ambiental, havia representantes de povos indígenas, dos Kalunga, do Movimento Camponês Popular
(MCP), do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), da Comissão Pastoral da
Terra (CPT), do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase), entre outros. Estavam presentes as seguintes Etnias
Indígenas, comunidades quilombolas e camponeses: 62 Indígenas – Xavante, Iny, Rikbaktsa, Avá-Canoeiro, Tapirapé, Chiquitano,
Gamela; 50 quilombolas dos municípios de Monte Alegre, Cavalcante, Teresina de Goiás, Abadia de Goiás, Mineiros; e camponeses de
diversas regiões do Estado de Goiás e público em geral.
Durante a Tenda Multiétnica foram realizadas 09 rodas de conversas sobre temáticas relacionadas a cultura, educação e meio ambiente;
06 oficinas sobre tratamento de resíduos, artesanato, pintura e escultura indígenas, capoeira angola; 05 minicursos sobre línguas
indígenas: Xavante, Iny, Rikbaktsa, Avá-Canoeiro, Tapirapé e Chiquitano. Também, nos dias 21, 22, 23 e 24, durante as aberturas da
Tenda Multiétnica, do Fórum Ambiental, planetário, museu, foram realizadas apresentações culturais indígenas e quilombolas. Além
dessas atividades, na Tenda Multiétnica houve debates e feira para troca de sementes e mudas. . Essa diversidade está correlacionada
com a Campanha em Defesa do Cerrado, que também tem como objetivo ampliar a visão da sociedade sobre a importância do Bioma e
de seus povos e aprofundar o debate sobre temáticas como resistência e territorialidade indígena no Brasil, resistências camponesas,
educação multiétnica e impactos e conflitos socioambientais pela água.
Tenda Multiétnica/Cidade de Goiás-SEDUCE/UEG.
Secretária de Educação Raquel Teixeira, Superintendente do Ensino Fundamental Márcia Rocha Antunes e Coordenador dos
Professores Intérpretes na língua materna Cristóvão.
Participação do Paxeo Tapirapé do povo Avá-Canoeiro na Tenda Multiétnica.
27/06 – Reunião Do Vale do Araguaia sobre a Conferência Nacional e Regional de Educação escolar Indígena –MEC –Brasília.
Reunião Do Vale do Araguaia sobre a Conferência Nacional –MEC –Brasília.
28/09 - SEF – 2º Encontro de Estudo compartilhado entre gerências de Temas Transversal, Educação do Campo e Núcleo de Educação
Especial sobre a temática: A Proposta de Vygotsks: a Psicologia Sócio-Histórica e a Pedagogia como diferença.
Local: Superintendência de Ensino Fundamental – Gerencia de Educação do Campo, Quilombola e Indígena.
2º Encontro de Estudo entre as Gerências: Programas de Temas Transversal, Educação do Campo, Quilombola e Indígena e o Núcleo
de Educação Especial.
30/09 – Audiência Pública – Comunidade Negra e Povos Tradicionais: quilombolas, ciganos, terreiros, indígenas, congadas, circo e
capoeira – juventude negra, folia de reis , quadrilhas juninas.
Local: Centro de Referência da Juventude e Direitos Humanos.
Pautas:
Criação do Comitê de Respeito a Diversidade Religiosa do Estado de Goiás.
Retorno do Conselho Estadual da Igualdade Racial - CONIR.
Projeto de Lei para a criação de cotas para afrodescendentes no serviço público estadual.
Criação da FACJUNT – faculdade da Juventude e Direitos Humanos.
Regulamentação do Programa Afro empreendedor.
Audiência Pública – Comunidade Negra e Povos Tradicionais.
09 a 11/10 - Acompanhamento e orientação do Projeto Político Pedagógico , discutir calendário 2018 e suas prioridades, promover a
consolidação da proposta de educação escolar do povo Tapuia.
Local – Escola Cacique José Borges - Aldeia Carretão – Rubiataba.
10/10 Reunião da Comissão e do Comitê da Educação do Campo com o objetivo de sistematizar a minuta de regulamentação da Lei
18.320 que institui a política de Educação do Campo do Estado de Goiás.
17 a 20/10 – Acompanhamento e Orientação aos Núcleos de Educação do Campo (NUCLEICs) com as metodologias de Educação do
Campo. Mapeamento de organização pedagógica da Escola Família Agrícola de Orizona – EFAORI-GO.
Locais – Orizona, Pires do Rio e os povoados: Ubatan, Taquaral, Firmeza, Corumbajuba e Cachoeira.
16/ 11 – Seminário Consciência Negra : Uma Construção Coletiva
Local – Auditório do edifício –sede do Ministério Público
Entre os temas em debates estarão o racismo institucional, a intolerância religiosa, a consciência negra e a emancipação sociopolítica.
O Seminário Consciência Negra: Uma Construção Coletiva teve como temáticas principais o racismo Institucional, a intolerância religiosa
e a Consciência Negra e emancipação sociopolítica.
17/11 - Audiência Pública - Tema: Violência e seus reflexos na vida escolar
Local – Assembleia Legislativa/ Auditório Solon Amaral
Público- Participam do debate autoridades da área da segurança pública, educadores e membros da sociedade civil.
O objetivo da audiência pública foi discutir possibilidades de soluções para evitar ou reduzir de forma considerável crimes violentos contra
a vida em unidades públicas ou privadas de ensino no Estado.
21e 22/11 – Reunião da Ação Saberes Indígenas na Escola
Núcleo Takinahaky de Formação Superior de Professores Indígenas/UFG – Goiânia
Objetivo acompanhar a apresentação dos trabalhos realizados pelas equipes dos núcleos adjuntos e pela coordenação geral entre o
segundo semestre de 2016 e o primeiro semestre de 2017 e as contribuições dos estudos, pesquisas, reuniões, seminários, para as
escolas e comunidades indígenas tendo como objetivo de trazer essas reflexões e visualizar os caminhos percorridos por cada povo
indígena em práticas pedagógicas, culturais e de pesquisa.
04 a 07/12 – II Simpósio Regional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas
Local – Kananxuê Hotel – Goiânia /GO
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AÇÃO: 2072 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ENSINO MÉDIO INTEGRADA OU CONCOMITANTE À
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A presente Ação tem por finalidade integrar as dimensões que constituem a educação básica às dimensões do trabalho, da ciência e da
tecnologia visando à formação integral e integrada ou concomitante dos alunos do ensino médio e da educação de jovens e adultos,
preparando-os para a inserção no mercado de trabalho. Nessa perspectiva o desenvolvimento das atividades se deu de forma intensa, e
os resultados corresponderam aos esforços:
1. Em março, a Rede e-Tec ofertou Cursos Técnicos inovadores em 09 Municípios, 13 Unidades Escolares, e concluiu 830 matrículas.
São eles: Técnico em Lazer (São Miguel do Araguaia, Porangatu, Minaçu, Novo Gama e Goiânia), o Profuncionário - curso de
Infraestrutura Escolar (Goiânia e Uruaçu) e Técnico em Meio Ambiente (Cavalcante, Monte Alegre, Iaciara). Este último, implantado nas
comunidades rural e kalunga, tem como grande benefício a formação de profissionais que atuarão na pesquisa, na orientação, na
preservação e conservação das riquezas naturais, e principalmente, pela oportunidade de formação técnica sem se deslocar para a zona
urbana. Na aula inaugural, ocorrida no dia 17 de março de 2017, a SEDUCE entregou 200 tablets aos alunos matriculados.
2. Elaboração dos Planos de Curso referentes aos 48 (quarenta e oito) cursos técnicos, ofertados na forma concomitante ao ensino
médio por meio do Programa PRONATEC/MEDIOTEC (2ª etapa), em 22 Municípios, 33 Unidades Educacionais, num total de 1.317
alunos matriculados.
3. Oferta de 35 (trinta e cinco) cursos de formação inicial e continuada - FIC, por meio do Programa PRONATEC/MEDIOTEC, em 16
Municípios, 35 Unidades Educacionais, num total de 1.000 alunos matriculados.
4. Proposta inovadora do projeto piloto de curso técnico integrado ao ensino médio em regime de Tempo Integral no CEPI Lyceu de
Goiânia.
5. Alunos do Curso Técnico em Química do CEPI Cruzeiro do Sul, em Aparecida de Goiânia, apresentaram no stand da SEDUCE – Num
evento no Centro Cultural do SESI - dois produtos inovadores e de possibilidades empreendedoras elaborados durante as aulas. Esses
produtos foram o "queijo de beterraba" e o "creme capilar in natura de babosa". Foram destacadas também as experiências
transformadoras dos alunos que já estão estagiando em grandes empresas de tecnologia.
6. Entrega de Diplomas para 800 alunos/concluintes dos cursos Técnicos Profissionalizantes de Nível Médio – Em 18/12/2017, estiveram
presentes estudantes de 25 Municípios, em cerimônia no Teatro Goiânia, e contou com a presença, dentre outras autoridades, da Exma
Sra. Secretária da Educação, Cultura e Esporte, Profª Raquel Teixeira.
Dentro do Programa Bolsa/Formação Pronatec (Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego) foram adquiridos uma quantidade
significativa de insumos para compor os laboratórios de Enfermagem, Informática, Panificação, Química e Segurança do Trabalho; e
3.881 (estudantes/profissionais) receberam a Bolsa/Formação. No total foi aplicado o valor na ordem de R$8.073.365,06.

OBSERVAÇÕES
São destaques ainda, a realização de 190 (cento e noventa) Processos Seletivos Simplificados – PSS – em todo Estado, para
Profissionais Bolsistas trabalharem nos Cursos; e também 04 Processos Seletivos Simplificados para alunos ingressarem nos Cursos
Técnicos concomitante ao Ensino Médio. No total foram ofertadas 12.327 vagas, divididas nas modalidades: presencial e à distância.
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AÇÃO: 2073 - EDUCAÇÃO INTEGRAL COM JORNADA AMPLIADA

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Aquisição de material pedagógico, esportivo e de Arte para alunos das escolas de tempo integral; Desenvolvimento do Projeto Sala de
Leitura nas Escolas de Tempo Integral – Ensino Fundamental; Desenvolvimento do Programa Mais Educação nas Escolas de Ensino
Fundamental; Acolhimento das Equipes Escolares; Formação para Acolhimento das Equipes Escolares.
AÇÃO: 2074 - JORNADA DE AMPLIAÇÃO DA APRENDIZAGEM-AABB COMUNIDADE

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

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

REALIZAÇÕES
Não houve nenhuma atividade ou projeto nesta ação.
AÇÃO: 2075 - PRÊMIO DE EXCELÊNCIA

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A ação está sendo remodelada com a finalidade de oferecer um maior incentivo para o bom desempenho do aluno. No entanto, houve
pagamentos de remanescentes do prêmio aluno de 2014.
AÇÃO: 2076 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Realização de oficinas do Programa Movimento Cidadania e Paz;
Mostra de Curta de Escolas – Sustentáveis;
Implementação de Oficinas das Com-Vidas (Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida nas Escolas);
Projeto Piloto - Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola – COM-VIDA;
Oficinas pedagógicas de construção de projetos coletivos divididas em etapas, inspiradas nos círculos de cultura: Oficina do Futuro:
Árvore dos Sonhos, Pedras no Caminho e Jornal Mural. Formação da Com-Vida para ação – concretizando os sonhos. As oficinas foram
realizadas em parceria com o Coletivo Jovem de Meio Ambiente de Goiás.
Implementação do projeto piloto Com-Vida no Colégio Wilmar;
Oficina de Com-Vidas no Col. Est. Professor Wilmar: “Árvore dos sonhos” – 8º ano;
Visita Vila Ambiental – culminância Com-Vidas do Col. Est. Professor Wilmar – 8º ano;
Projeto Escola Resíduo Zero – PERZ;
Consolidação da parceria SEDUCE e Sociedade Resíduo Zero e OSCIP Vida Melhor;
Visita técnica Col. Est. Dona Mariana Rassi – Jardim de entrada;
Formação de educadores das unidades educacionais selecionadas para a implantação do Projeto Escola Resíduo Zero Goiânia
(PERZG);
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Projeto Piloto – Horta na Escola;
Minicurso “Territorialidade dos Saberes Tradicionais: Proteção Ambiental dos Biomas Brasileiros” Para o Seminário de Formação Étnico-
Racial;
Construindo uma ponte entre o étnico racial e socioambiental;
Minicurso Territorialidades – Seminário Étnico-racial;
Agenda Integrada - Semana do Meio Ambiente: visita e vivencia ambiental Vila Ambiental/ Parque Areião, : Col. Estadual Professora
Lousinha Carvalho e Col. Estadual Professor Wilmar Gonçalves;
C.E MOISÉS SANTANA:
Projeto "Minha Sala é limpa, e a sua?" - Palestra para os alunos no dia 05/06.
C.E. DOM VELOSO:
- Palestra e plantio de árvores em parceria com a AMAI;
- Participação ativa na gincana "Xô Dengue";
- Mostra Científica com projetos voltados para a sustentabilidade.
- Eletiva de Horta e Jardinagem.
- Eletiva de Reciclagem
C.E SEBASTIÃO XAVIER:
- Trabalho de campo com os alunos do ensino médio na comunidade vizinha ao colégio para observação da preservação e conservação
das plantas;
- Trabalho de campo nas redondezas vizinhas ao colégio onde os alunos tiraram foto e observaram como as pessoas tratam o lixo;
- Campanha de materiais recicláveis em parceria com a Superintendência de Endemias;
- Plantio do bosque da escola com mudas frutíferas doadas pela comunidade escolar;
- Mural do aluno com ações manuscritas e desenhos referente a preservação do meio ambiente;
-Concurso de redação com o tema: O ambiente que quero viver.
E.E HOMERO ORLANDO:
- Palestras com pessoas envolvidas com a questão ambiental.
- Vídeos (documentários sobre o assunto).
- Distribuição de folder sobre dengue.
- Vivência e excursão a locais que praticam ações sustentáveis (Empresa CARAMURU e de COMPOSTAGEM).

OBSERVAÇÕES
Além dos resultados mencionados no campo Resultado da Ação foram também desenvolvidas as seguintes oficinas e atividades:
Produção de sabão ecológico; confecção de embalagens reutilizando caixas de leite Tetra Pak e jornais; confecção de cartazes, murais,
produção de textos, histórias, músicas com a temática ambiental/sustentável, reciclagem e reaproveitamento de papel (confecção de
cartão para receita do sabão produzido).
Projeto Junho Consciência Verde: SECIMA e SEDUCE
Avaliação técnica do projeto da SECIMA e reunião de trabalho integrado para avaliação e planejamento.
19º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental - FICA 2017 /tenda multiétnica – povos tradicionais do cerrado, na cidade goiás,
Oficina de educação ambiental – tenda multiétnica/FICA.
Oficina de Compostagem - Projeto Escola Resíduo Zero. Objetivo: Promover a cultura do resíduo zero, diminuir o consumismo e o
desperdício, por meio de ações pedagógicas focadas na Política Nacional de Educação Ambiental e confecção de composteira móvel de
baixo custo.
Oficina de Composteira na Tenda Multiétnica – Povos do Cerrado
Workshop e a elaboração do plano estadual de politicas sobre drogas/ GEED
Sala estadual de coordenação e controle ao aedes aegypt
Programa educacional de resistência às drogas – PROERD
Ação itinerante em rede do FEPETIAGO em comemoração ao dia da criança, com o tema: "brincar e aprender – trabalhar quando
crescer”.
Ações educativas alusivas ao dia 18 de maio: dia nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes: Roda
de Conversa – Exploração sexual infantil: desafio a ser enfrentado e Oficina sobre opressões de gênero com professores da Escola.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO SOCIOEDUCATIVO: visitas técnicas às unidades socioeducativas, participação em seminários e
audiências Públicas, elaboração de relatórios referentes a todas as reuniões, audiências e seminários, seminário de atividade de
inteligência no Sistema do Estatuto da Criança e do Adolescente (20/11/2017), acompanhamento pedagógico das ações desenvolvidas
nas unidades e leitura dos regimentos, PPP e outros documentos das unidades, construção e atualização de planilhas de dados
referentes às Unidades do Sistema Socioeducativo, elaboração do diagnóstico situacional individual de cada unidade do socioeducativo,
elaboração do diagnóstico Geral situacional (em fase de elaboração), seleção de cursos profissionalizantes junto às unidades escolares
das unidades socioeducativas e elaboração de planilha com os cursos com participação dos diretores das unidades educacionais do
socioeducativo.

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

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
No exercício de 2017 foram beneficiados com a realização do evento Jogos Estudantis um total de 27.420 alunos. contamos com 03
(três) fases realizadas.
Fases I (Interclasse, Municipal e Intermunicipal) , Fase II (Pólos/Regional) e Fase III .Participaram dessas fases alunos da rede pública e
particular, nas categorias Infanto (12 a 14 anos) e Juvenil (15 a 17 anos).
Na Fase I foram realizadas as seguintes modalidades individuais (atletismo, badminton, ciclismo, judô, luta olímpica, natação, tênis de
mesa, vôlei de praia e xadrez) e coletivas (basquetebol, handebol, futsal e voleibol). A Fase II foi composta por 03 polos regionais e foram
realizadas apenas as modalidades coletivas, sendo os campeões das demais modalidades individuais da Fase I classificados direto para
a Fase III – Estadual.
Para a Fase Estadual , nas modalidades coletivas, foram classificados os campeões e vice-campeões de cada gênero e categoria.
Na Fase III Categoria de 15 a 17 anos: O Estado de Goiás contou com 176 participantes, sendo 08 dirigentes, 20 técnicos e 148 atletas.

OBSERVAÇÕES
Outras atividades realizadas:
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Reunião com Coordenadores Regionais de Educação, Cultura e Esporte e articuladores pedagógicos de desporto educacional para
orientações de trabalho de 2017 e informativos sobre os Jogos Estudantis do Estado de Goiás; Visitas técnicas e vistoria nas cidades
sedes da Fase Regional/Polos dos Jogos Estudantis do Estado de Goiás; Participação dos Jogos Estudantis na Fase I (Intermunicipal)
em algumas Subsecretarias Regionais de Educação; Reunião com equipe da Universidade Estadual de Goiás com objetivos de parcerias
e elaboração de projetos de Formação para professores de Educação Física da rede Estadual; Reunião com representantes dos Jogos
Escolares da Juventude dos demais Estados Federativos, Comitê Olímpico Brasileiro e Confederação de Desporto Escolar; Reunião com
a equipe do Conselho Regional da Educação Física e Federações Esportivas; Reuniões com a Equipe de Planejamento do PAR para
preenchimento das planilhas referentes às ações nos anos de 2017 a 2019; Programa de Desporto Educacional Complementar atende
escolas da rede estadual de ensino, distribuídas nas Coordenações Regionais de Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás e
possibilita o atendimento dos alunos/atletas das escolas na faixa etária de 12 a 17 anos.
Transferência de recursos financeiros aos Conselhos das 15 (quinze) Subsecretarias Regionais de Educação destinados ao atendimento
das despesas com a realização dos Jogos Estudantis 2017 – Fase Intermunicipal e Regional/Polos. Nº Processos: 201700006008425;
201700006008426; 201700006008171, 201700006013661
Total de Projetos: 116. Total de CRECE: 21. Total de Municípios: 41. Total de Escolas: 84. Cerca de 3.500 alunos. Modalidades:
Atletismo, Badminton, Basquetebol, Futsal, Handebol, Natação, Tênis de Mesa, Voleibol, e Xadrez.
Distribuição de projetos por Coordenações: Anápolis - 06; Aparecida de Goiânia - 05; Catalão - 06; Ceres - 04; Goiânia - 22; Goianésia -
03; Goiatuba – 02; Itaberaí - 01; Iporá - 08; Itapaci - 03;Itumbiara - 08; Jataí - 10; Mineiros - 05; Morrinhos - 08; Pires do Rio -
01;Planaltina de Goiás - 01 ; Posse - 02; Quirinópolis - 02; Rio Verde - 13; Rubiataba - 02 e Uruaçu - 04.
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AÇÃO: 2078 - SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O SAEGO é uma avaliação realizada no segundo semestre de cada ano com a mesma metodologia do IDEB de forma a identificar as
oportunidades de melhoria no aprendizado dos alunos da rede pública estadual, é realizada para os alunos do 2º, 5º e 9º ano do ensino
fundamental e 3ª série do ensino médio. Em 2017 foram avaliados mais de 130 mil alunos, cujo resultado será divulgado em janeiro de
2018.
AÇÃO: 3153 - GMC - GOIÁS PARCEIRO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Foi desenvolvido o I Seminário Internacional de Educação Infantil com o objetivo de promover a participação e o compartilhamento de
experiências sobre a Educação Infantil no contexto das transformações mundiais, com ênfase na qualidade das políticas e práticas
educacionais no Brasil e em Goiás.
O público do Seminário foi os secretários municipais de educação, técnicos e prefeitos dos 52 (cinquenta e dois) municípios goianos com
os maiores déficits na educação infantil e 39 (trinta e nove) municípios que não possuíam creche em 2016, totalizando 276 (duzentos e
setenta) participantes. Essa ação foi financiada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.

OBSERVAÇÕES
201700006026399; 201700006029007; 201700006029067; 201700006029068; 201700006029069; 201700006029072;
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201700006029075; 201700006029076; 201700006029079; 201700006029080; 201700006029084; 201700006029089;
2 0 1 7 0 0 0 0 6 0 2 9 0 9 3 ;  2 0 1 7 0 0 0 0 6 0 2 9 1 0 0 ;  2 0 1 7 0 0 0 0 6 0 2 9 1 0 3 ;  2 0 1 7 0 0 0 0 6 0 2 9 1 0 9 ;  2 0 1 7 0 0 0 0 6 0 2 9 2 4 0 ;
201700006029246;201700006029247; 201700006029258; 201700006029259; 201700006029262; 201700006029266;
201700006029266; 201700006029273; 201700006029276; 201700006029278; 201700006029280; 201700006029281;
201700006029283; 201700006029287; 201700006029288; 201700006029289; 201700006029290; 201700006029291;
201700006029292; 201700006029293; 201700006029294; 201700006029295; 201700006029296; 201700006029299;
201700006029300; 201700006029301; 201700006029302; 201700006029303; 201700006029343; 201700006029346;
201700006029466; 201700006029468 e 201700006029469.

AÇÃO: 3156 - GMC - PEG - PARCEIROS NO ENSINO EM GOIÁS

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
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O Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, lançado pelo governador Marconi Perillo, no dia 09 novembro de 2015, constitui uma
agenda estratégica de atuação em parceria com os municípios goianos, com foco na eficiência da gestão pública, na competitividade
econômica e melhoria da qualidade de vida.
Com o objetivo de Elevar a Qualidade do Aprendizado dos alunos da rede pública de Goiás a SEDUCE criou o projeto “Parceiros do
Ensino em Goiás – PEG”. Trata-se de uma iniciativa para estabelecer parcerias com os municípios, por meio das suas Secretarias
Municipais de Educação, visando disseminar e disponibilizar instrumentos desenvolvidos e/ou trabalhados pela SEDUCE, sendo
pedagógicos Currículo Referência da Rede, Tutoria Educacional, Avaliação Dirigida Amostral (ADA), Aprender Mais, Núcleo de
Atendimento Educacional Hospitalar (Naeh), e ainda recursos tecnológicos o Sistema de Gestão Escolar (Sige), que são desenvolvidos
e/ou trabalhados pela SEDUCE.
Durante o mês de março/2017, a equipe da SEDUCE, convidou os municípios prioritários e focais para participarem de uma reunião de
apresentação do projeto (Foto 1 e 2), com o objetivo de oferecer pactuação. Entretanto, a SEDUCE, também oferece aos demais
municípios a oportunidade de participação no PEG, esses municípios são denominados não focais.
As ações do PEG não envolvem recursos financeiros, considerando que as principais atividades realizadas, consiste em oferecer
atendimento e/ou orientação via e-mail ou telefone, e caso haja necessidade os municípios comparecem na SEDUCE para receber
capacitação dos referidos instrumentos pactuados.

OBSERVAÇÕES
O Projeto Parceiros do Ensino em Goiás – PEG, está inserido no Goiás Mais Competitivo e Inovador e foi elaborado pela Secretaria de
Estado de Educação, Cultura e Esporte – SEDUCE, consiste em estabelecer parceria com os municípios, por meio das Secretarias
Municipais de Educação e disponibilizar instrumentos pedagógicos capazes de subsidiarem os trabalhos dos profissionais da educação
nas diferentes áreas do conhecimento aprimorando metodologias de ensino e, consequentemente, potencializando a aprendizagem
significativa dos estudantes. Tais instrumentos pedagógicos oferecidos são utilizados na Rede Estadual de Ensino, de produção interna
da SEDUCE, e são disponibilizados aos municípios sem ônus para estes, nem para o Estado.
Os Instrumentos viabilizados pela SEDUCE por meio da parceria são:
Currículo Referência da Rede: o arquivo digital do currículo é enviado via e-mail e o acesso ele pode ser feito pelo site da SEDUCE.
Tutoria Educacional: a SEDUCE oferece ao município toda orientação via telefone e/ou e-mail necessário para a consolidação do
programa tutoria na rede municipal, assim são enviados todos os modelos de documentos (ex.: edital de processo de seleção interna
para tutores, avaliação, roteiro de entrevista, etc.) em formato digital, e se houver necessidade o município será recebido na SEDUCE
para orientações.
Avaliação Dirigida Amostral – ADA: o arquivo digital da Avaliação Dirigida Amostral – ADA é enviado via e-mail para o Município.
Projeto de Ação Pedagógica Aprender Mais: o arquivo digital do Aprender Mais é enviado via e-mail para o Município.
Núcleo de Atendimento Escolar Hospitalar – NAEH: formação e orientação pedagógica para o atendimento ao educando em condição
especial de saúde). A SEDUCE oferece ao município toda orientação via telefone e/ou e-mail necessário para a consolidação do NAEH
na rede municipal, e se houver necessidade o município é recebido na SEDUCE para orientações.
Compartilhamento de tecnologias utilizadas na rede estadual de ensino de Goiás (SIGE).
A SEDUCE oferece em sua sede uma capacitação destinada a um técnico municipal e ainda orientação via telefone e/ou e-mail
necessários para a instalação do Sistema na rede municipal. O material utilizado na capacitação é encaminhado em formato digital.
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AÇÃO: 3160 - GMC - APRENDER MAIS

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O material do Aprender Mais, foi elaborado pelas equipes técnicas da Superintendência de Gestão Pedagógica, para atender estudantes
dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio, nos três primeiros bimestres letivos de 2017, com o objetivo de
contribuir com aprendizado e melhorar a proficiência dos estudantes em Língua Portuguesa e Matemática em toda a Rede Estadual de
Educação. A produção do material pedagógico para os bimestres contemplados no ano de 2017 resultou em um montante de 478 mil
exemplares para atender 246 municípios do Estado de Goiás.
No início do ano letivo de 2017, entre os meses de janeiro e fevereiro, o material pedagógico do Aprender Mais do 1º bimestre foi
distribuído para as escolas da Rede Estadual e, os demais cadernos, foram distribuídos no início dos demais bimestres (segundo e
terceiro). Estruturalmente o material foi organizado em unidades definidas a partir do quantitativo de dias letivos previstos em cada
bimestre. Assim, para o primeiro bimestre, por se tratar de um período mais longo, foram definidas 09 unidades e, para o segundo e
terceiro bimestres, 08 unidades. Em cada unidade, professores e estudantes encontram cerca de 10 atividades de cada componente
curricular, Língua Portuguesa e Matemática que devem ser desenvolvidas semanalmente em sala de aula ou em ambientes externos
(tarefa de casa) pelos professores e respectivos estudantes.
A plena implementação do projeto exigiu um período de formação para os professores, coordenadores pedagógicos e diretores das
Unidades Escolares da Rede, pois entendeu-se como necessária a esses profissionais a orientação acerca do uso do material. Essa
formação foi planejada e executada pelas equipes técnicas da Superintendência de Gestão Pedagógica no período de fevereiro a março
de 2017, abarcando os seguintes temas: O que é o Aprender Mais; A gestão do Aprender mais em sala de aula; O planejamento com o
Aprender Mais; O Aprender Mais e as avaliações externas. Seguindo cronograma pré-definido, foram realizadas 15 formações atendendo
as Regionais de ensino e suas unidades escolares, formando um total de 1953 professores.

OBSERVAÇÕES
Em continuidade a esse projeto a Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte assumiu o compromisso de estender o material
pedagógico do Aprender Mais para os demais anos do Ensino Fundamental (6º, 7º e 8º anos) e demais séries do Ensino Médio (1ª e 2ª
séries). Frente a esse compromisso as equipes técnicas da Superintendência de Gestão Pedagógica iniciaram, em maio de 2017, a
produção do material pedagógico para esses segmentos.
Outra novidade é a inclusão no material, de todos os anos e séries, conteúdos sobre competências socioemocionais que contribuirão com
a formação dos estudantes e com desenvolvimento de metodologias e práticas docentes de professores do Ensino Fundamental e Ensino
Médio. A inclusão de referenciais sobre as competências socioemocionais é resultado de parceria firmada entre a Seduce-GO e Instituto
Ayrton Senna e de reuniões entre equipes técnicas destas instituições, ao longo do segundo semestre de 2017, para alinhamento e
adequação dos conteúdos para composição do caderno Aprender Mais.
A produção do material pedagógico do Aprender Mais para 2018 encontra-se em fase de conclusão, prevista para dezembro do ano
corrente, e sua distribuição nas escolas da rede ocorrerá no início do ano letivo de 2018.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1017 - PROGRAMA GOIÁS GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA

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

Os bens e serviços públicos realizados e entregues à sociedade goiana por este Programa totalizaram em R$ R$ 6.925.050,66 (seis
milhões, novecentos e vinte e cinco mil, cinquenta reais e sessenta e seis centavos).
AÇÃO: 2079 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO A ATLETAS E EVENTOS ESPORTIVOS

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

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

REALIZAÇÕES
Foram realizados 14 grandes eventos esportivos no ano de 2017, com destaque para os Jogos Universitários Brasileiros, maior
competição universitária da América Latina, recebeu aproximadamente 5 mil competidores, entre atletas e comissão técnica. Cerca de
170 atletas representaram o Estado de Goiás na competição. Foi realizado também o Festival Centro-Oeste de Esporte e Lazer em São
João da Aliança e Jaraguá, Circuito Goiás de jogos da juventude em Urutaí, Festival Goiás de Free Style e Adelândia, Goiás e São João
da Paraúna, Rally de Boia em Maurilândia e Itapirapuã, Corrida da caçada da rainha em são João d'Aliança, dentre outros.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2080 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE

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

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

REALIZAÇÕES
1. treinamentos para a capacitação de professores ministradores das oficinas do Movicidade em 8 municípios, onde foram atendidas
cerca de 280 pessoas na experimentação da Ginástica.
2. Formação de Professores de Educação Física: 2.1- Formação de 08 (oito) professores da Rede em parceria com o Comitê Paralímpico
Brasileiro – CPB; 2.2- Formação de Professores em parceria com municípios; 2.3- Formação de Professores da Praça de Esportes do
Setor dos Funcionários e dos Núcleos atendidos pela Gerência de Iniciação Esportiva.
3. Curso de formação com a participação professores e estagiários. Tema: “Pedagogia do Esporte”.
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AÇÃO: 2081 - INICIAÇÃO ESPORTIVA

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

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

REALIZAÇÕES
Visando oportunizar a prática de atividades físicas, inclusão social, minimizar vulnerabilidades sociais, melhoria da qualidade de vida,
assim como incentivar futuros atletas, a Gerência de Iniciação Esportiva desenvolve um programa cujo objetivo é oferecer à comunidade
goiana o acesso às diversas modalidades esportivas. Crianças, jovens, adultos e melhor idade fazem parte do público alvo atendido nos
Núcleos Esportivos distribuídos na região metropolitana de Goiânia.
Em 2017 foi ampliado o número de unidades de núcleos esportivos de 5 (cinco) para 12 (doze), possibilitando a disponibilidade de 3.500
vagas de iniciação esportiva para a comunidade.
A criação dos novos núcleos possibilitou a inclusão de outras modalidades. Foram disponibilizadas vagas nas seguintes modalidades:
natação, hidroginástica, yoga, ginástica localizada, tênis de mesa, futsal, voleibol, basquetebol, ginástica artística, futebol de campo,
ginástica de trampolim, atletismo, programa de condicionamento físico, musculação, treinamento funcional e karatê. As atividades foram
disponibilizadas nos três turnos (manhã, tarde e noite). Cerca de 2.500 alunos foram atendidos nos Núcleos Esportivos da região
metropolitana em 2017.

OBSERVAÇÕES
Estão em andamento os processos licitatórios para reforma e modernização das Praças de Esportes do Setor dos Funcionários e Setor
Pedro Ludovico e para aquisição de materiais e equipamentos esportivos: 201700006024850; 201700006018875; 201700006026574;
201700006027486.
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AÇÃO: 2082 - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS

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

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

REALIZAÇÕES
Não houve execução orçamentária na ação.
AÇÃO: 2083 - JOGOS ABERTOS DE GOIÁS

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

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

REALIZAÇÕES
Os jogos abertos foram realizados em 20 municípios no período de 1º de setembro a 17 de dezembro de 2017. Os jogos abertos
promovem o intercâmbio esportivo entre as cidades, ampliam o desenvolvimento do desporto e o surgimento de novos campeões.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2084 - PRÓ-ATLETA

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

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

REALIZAÇÕES
Foram contemplados atletas de 41 (quarenta e uma) modalidades de ambos os sexos, sendo deste total 10 (dez) modalidades
paralímpicas. Dos 246 municípios goianos foram contemplado atletas de 44 deles sendo a maior quantidade de atletas residente na
Capital do Estado. No entanto, é necessário destacar que todo processo de inscrição foi realizado via internet, que a SEDUCE efetuou
pela primeira vez o pagamento de 10 parcelas (mensais), que a SEDUCE aumentou a divulgação do programa e de imediato obteve mais
adesões e procura, resgatando a credibilidade do Programa, que as prestações de contas dos atletas foram realizadas mensalmente e
desta forma, pela primeira vez, elas estão devidamente em dia, o que aumenta a transparência do Programa e facilita o processo de
seleção e ainda que a SEDUCE conseguiu efetuar pagamento das 594 bolsas disponíveis, não ficando nenhum atleta sem receber.

OBSERVAÇÕES
Quantidade de Atletas Contemplados por modalidade: Atletismo - 43, Atletismo Paralímpico - 05, Automobilismo - 01, Basquetebol - 37,
Basquetebol de Cadeira de Rodas - 02, Bicicross - 04, BMX - 06, Boxe - 05, Capoeira - 24, Ciclismo - 13, Fisiculturismo - 01, Futebol - 34,
Futsal - 69, Futevôlei - 06, Handebol - 60, Hipismo - 01, Jiu-Jítsu - 08, Judô - 17, Judô Paralímpico - 02, Karatê - 32, Kickboxing- 20, Kung
Fu - 01, Jet-ski - 01, Natação - 44, Natação Paralímpico - 04, Para Triátlon - 01, Rúgbi - 20, Tae-kwon-do - 24, Tênis - 04, Tênis em
cadeira de rodas - 03, Tênis de Mesa - 16, Tênis de Mesa Paralímpico - 01, Thai boxing - 09, Tiro com Arco - 04, Tiro com Arco
Paralímpico - 01, Tiro Esportivo Paralímpico - 01, Voleibol - 31, Vôlei Sentado
- 11, Vôlei de Praia- 04, Wrestling -08, Xadrez -14.
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Quantidade de Atletas Contemplados por município:
Abadiânia - 02, Anápolis - 56, Anicuns - 02, Aparecida de Goiânia- 78, Bela vista de Goiás- 02, Caçu - 09, Caldas Novas - 04, Campos
Verdes - 01, Cromínia - 01, Goianésia - 01, Goiânia - 283, Goianira - 11, Goiás - 01, Guapó - 01, Hidrolândia - 02, Indaiatuba - 01, Ipameri
- 01, Itaberaí - 02, Itaguaru - 01, Itapuranga - 02, Itumbiara - 04, Jandaia - 01, Jaraguá - 03, Jataí - 04, Jussara - 03, Luziânia- 01, Mineiros
- 01, Montevidéu - 01, Mozarlândia - 01, Nova Crixas - 02, Nova Veneza - 01, Orizona - 01, Petrolina - 01, Pires do Rio - 01, Porangat -
02, Portelândia - 01, Posselandia - 01, Quirinópolis - 15, Rio Verde - 36, Santa Helena - 01, Santo Antônio -01, Senador Canedo - 36,
Trindade - 13, Valparaiso - 01, Vianópolis -01.
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AÇÃO: 2085 - PRÓ-ESPORTE

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

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

REALIZAÇÕES
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Não houve execução orçamentária na Ação.
AÇÃO: 2086 - PROMOÇÃO DO ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

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

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

REALIZAÇÕES
Ampliação dos locais e quantidade de atendimentos às pessoas com deficiência nas práticas esportivas com parcerias firmadas com
instituições do segmento;
Formação de Professores de Educação Física: Formação de 08 (oito) professores da Rede em parceria com o Comitê Paralímpico
Brasileiro – CPB; Formação de Professores em parceria com municípios; Formação de Professores da Praça de Esportes do Setor dos
Funcionários e dos Núcleos atendidos pela Gerência; Sistematização do planejamento das atividades desenvolvidas nas unidades de
atendimento.
Reunião com as entidades representativas da pessoa com deficiência para intervir em políticas de esporte nas mesmas;
Participação nas Paralimpíadas Escolares em parceria com a Federação Goiana de Desporto Escolar;
Apoio às associações de pessoas com deficiência com transporte para competirem em outra unidade da federação;
Atendimento às entidades representativas da pessoa com deficiência com 15% dos recursos do Proesporte, este ano com o valor de R$
975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais);
Atendimento às entidades representativas da pessoa com deficiência com 10% do total de bolsas do Proatleta. Este ano foram
contemplados 60 atletas paralímpicos nas categorias estudantil, estadual e nacional.

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

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

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

Falar dos resultados deste Programa é discorrer sobre o CCON EM 2017. Conforme já relatado na análise institucional, O Centro Cultural
Oscar Niemeyer (CCON) viveu um momento importantíssimo de sua trajetória em 2017: o início de sua primeira grande reforma. A obra
começou em julho e em agosto já mostrou o primeiro resultado, que foi a reabertura do salão principal do Museu de Arte Contemporânea
(MAC) com a exposição Contrarquiquetura, de Juliano Moraes. Em seguida, em 08 de dezembro do corrente exercício foi aberta uma
segunda exposição “ ABC Confaloni – 100 anos de arte” a qual comemora o centenário de Frei Nazareno Confaloni, com exposição de
mais de 250 obras, incluindo algumas inéditas, vindas da Itália. Os trabalhos da reforma do Centro Cultural prosseguem sob a

85



coordenação da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) e sua conclusão deve marcar um ponto de virada para o CCON.
Para não prejudicar artistas e público, a reforma foi planejada de forma que, enquanto um espaço estivesse sob intervenção, os outros
pudessem ser utilizados para atividades culturais. Foi por isso que, mesmo com a obra em andamento, o CCON recebeu 35 eventos de
janeiro a outubro e tem outros 6 agendados até o fim do ano.
Entre as atividades já realizadas, destacam-se os vários concertos da Orquestra Filarmônica de Goiás (alguns deles com convidados
especiais do porte de Nelson Freire, Lenine e Isaac Karabtchevsky), o Festival Bananada, o Arraiá do Cerrado, o Festival Vaca Amarela e
o Festival Internacional de Dança de Goiás. Somados aos demais, estes eventos levaram ao Centro Cultural Oscar Niemeyer nada
menos que 135.000 pessoas apenas de janeiro a outubro.
Outra atividade que merece destaque, sendo uma das iniciativas mais bem-sucedidas da história do CCON: o Café de Ideias. O projeto
que traz a Goiânia pensadores de renome nacional começou em 2012 realizou em 2017 duas palestras. Os convidados foram a
psicanalista Regina Navarro que trouxe mais de 500 pessoas para sua palestra e o filósofo Luiz Felipe Pondé, com um público de 870
participantes. Ao mesmo tempo, o calendário de 2018 já está em fase de elaboração.
Mesmo em reforma, o Centro Cultural Oscar Niemeyer cumpriu seu papel como polo de acolhimento e difusão de arte e cultura em 2017.
Com a conclusão da obra e a estruturação da biblioteca, o CCON terá caminho aberto para realizar seu potencial máximo. A população
goiana desfrutará, então, de um complexo cultural como poucos na América Latina. Novos projetos e atividades estão em fase de
planejamento e pré-produção. Vem aí um novo CCON!
AÇÃO: 2087 - IMPLEMENTAÇÃO DO SALÃO NACIONAL DE ARTES

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

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

REALIZAÇÕES
Aquisição de penduradores de quadro (alhetas) e ganchos para o Museu de Arte Contemporânea de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Após um período de 18 meses entre o fechamento e a reforma do Museu de Arte Contemporânea, para readequação museológica e de
segurança, a reabertura foi realizada no final de agosto. O Conselho Consultivo deu prioridade para a realização as duas exposições já
pré-aprovadas. O MAC visa a formação de equipe e pesquisa de campo para a realização do Salão no próximo ano.

AÇÃO: 2088 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

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

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

REALIZAÇÕES
Em 2017, a Orquestra Filarmônica de Goiás realizou 46 apresentações reunindo um público de 60.000 pessoas ao longo do ano. Os
principais palcos da capital, como o Teatro Goiânia e Centro Cultural Oscar Niemeyer, receberam concertos com os maiores solistas e
regentes da atualidade, que apresentaram aos goianos obras de compositores clássicos, românticos e nacionalistas.
Além do tradicional repertório sinfônico, a Filarmônica se aproximou da Música Popular Brasileira. O cantor Lenine participou da
temporada e, juntamente com a Orquestra, fez mais de 2.500 pessoas cantarem seus maiores sucessos como “Paciência”, “Simples
Assim”, “Jack soul brasileiro”, entre outros.
Neste ano, a Orquestra realizou sua IV Turnê Nacional, com estreia no tradicional Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Com lotação
máxima, a Filarmônica apresentou sob a regência do maestro Neil Thomson e com a participação do pianista Cristian Budu, obras de
Tchaikovsky e Brahms. Espetáculos na Sala São Paulo (São Paulo) e no Auditório Cláudio Santoro (Campos do Jordão) também
integraram o roteiro da turnê.
Como destaques da Temporada 2017 estão as séries “Orquestra nos Parques” e “Música Impopular”. A primeira proporcionou
apresentações no Parque Flamboyant e no Festival Bananada e a segunda levou um repertório diferente para lugares inusitados como o
Bolshoi Pub e o Martim Cererê. “Música Impopular” demonstrou que o público goiano deseja novidades culturais e que quando elas
ocorrem, a participação é máxima.
Com estas ações, a Orquestra Filarmônica de Goiás objetiva estar cada vez mais próxima da população, proporcionado concertos e
atividades emocionantes com os quais haja identificação cultural por parte da plateia. Democratização da música de concerto e busca
permanente por profissionalização são as metas de nossa Filarmônica.
AÇÃO: 2089 - PROMOÇÃO DE EVENTOS

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

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

REALIZAÇÕES
Em 2017 o Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) deu início à sua primeira grande reforma, obra que começou em julho a partir do
salão principal do Museu de Arte Contemporânea (MAC) que foi reinaugurado em agosto. Os trabalhos prosseguem sob a coordenação
da Agência Goiana de Transportes e Obras (Agetop) e sua conclusão está prevista para o final do primeiro semestre de 2018.
Para não prejudicar artistas e público, a reforma foi planejada de forma que, enquanto um espaço estivesse sob intervenção, os outros
pudessem ser utilizados para atividades culturais. Foi por isso que, mesmo com a obra em andamento, o CCON recebeu 35 eventos de
janeiro a outubro e tem outros 6 agendados até o fim do ano.
Entretanto, apesar de todos estes esforços, não foi possível realizarmos despesas dentro da ação “Promoção de Eventos”, já que os
projetos planejados tomariam lugar principalmente na Esplanada JK.
O ano de 2017 foi aproveitado principalmente para o planejamento das novas atividades que serão realizadas em 2018, além do
alinhamento de parcerias essenciais para que estas atividades sejam alavancadas.
Estes projetos foram separados em 3 eixos principais: o projeto 1 que compreende Atividades Recreativas, Atividades Esportivas e
Festival de Pipas; o projeto 2 que compreende o Cine Esplanada ao ar livre e a Quinta do Jazz; e o projeto 3 que compreende Seminários
e Congressos para até 350 pessoas, Seminários e Congressos para até 2.500 pessoas e Festival de Cultura Digital.
Além desses, existe o projeto da Feira do CCON, também para a Esplanada JK e a continuação de um dos nossos mais bem-sucedidos
projetos: o Café de Ideias. Todas estas atividades estão em fase de elaboração de Termo de Referência e orçamentos.
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Para o planejamento de todas estas ações foram realizadas diversas reuniões com instituições e órgãos parceiros para a concepção e
planejamento desses projetos. Alguns destes parceiros são a Universidade Federal de Goiás, por intermédio do Mídia Lab, a Secretaria
de Desenvolvimento, por intermédio da Superintendência de Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, por intermédio da Unidade de
Atendimento Coletivo e da Coordenação de Economia Criativa e do SESI através da Assessoria de Relações com o Mercado.
Em relação especificamente ao Café de Ideias, o processo 2015.0000.600.5760 foi retomado após a suspensão do prazo de execução do
termo de parceria referente à sua realização. Assim, nos meses de novembro e dezembro foram realizadas duas palestras com os
convidados a psicanalista Regina Navarro e o filósofo Luiz Felipe Pondé. Ao mesmo tempo, o calendário de 2018 já está em fase de
elaboração.

OBSERVAÇÕES
O processo 2015.0000.600.5760 cuja execução orçamentária teve seu início em 2015 teve seu prazo de execução suspenso em função
de uma interdição pela qual o CCON passou naquele ano.
Esta interdição efetuada pelo Corpo de Bombeiros foi também uma das razões pelas quais as atividades planejadas para o CCON não
puderam ser executadas, o que culminou finalmente na reforma pela qual o espaço passa, afim de que, após cumpridas as exigências
constantes do relatório do Auto de Interdição, o espaço tenha suas licenças de funcionamento efetivadas e seu pleno funcionamento
estabelecido.

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

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

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

REALIZAÇÕES
Dentro do período avaliado foram autuados 07 (sete) processos dos quais os objetos e suas respectivas PDFs estão elencados logo
abaixo:
Processo 201700006005152 - aquisição de tablets; PDF 2017225100015 – R$ 45.559,02.
Processo 201700006008218 - aquisição de impressoras e insumos; PDF 2017225100018 - R$ 63.842,62
Processo 201700006017462 - aquisição e instalação de equipamentos para transmissão de áudio e vídeo para uso na Biblioteca; PDF
2017225100033 - R$ 62.532,97
Processo 201700006020656 - aquisição de cortinas; PDF 2017225100036 - R$ 135.973,81
Processo 201700006024984 - cortinas para biblioteca infantil; PDF 2017225100045 - R$ 6.068,40
Processo 201700006025444 - aquisição de tapetes; PDF 2017225100047 - R$ 9.114,32
Processo 201700006026854 - aquisição de marcenaria; PDF 2017225100049 - R$ 587.373,16
Total das PDFs = R$ 910.464,30
ENTREGAS E DESTAQUES: Os processos de aquisições dos materiais para restauração do acervo (201500006028749), bibliocantos,
caixas bibliográficas, expositores, carrinhos, escadas (201500006026792) e o sistema de gerenciamento da biblioteca
(201600006038629) estão prontos para emissão de ordem de serviço e fornecimento, desta feita, foram solicitados os bibliocantos e
demais insumos, bem como deu-se início ao procedimento de instalação do software de gestão GNUTECA. Os processos de aquisições
dos livros (201500006028865), computadores (201600006035244), impressoras (201700006008218), equipamentos de audiovisual
(201700006017462) estão em fase de licitação. Foram publicados os resultados dos vencedores dos pregões referentes às aquisições do
acervo bibliográfico e das impressoras, tais processos encontram-se em fase de elaboração de contrato.

OBSERVAÇÕES
Existem 13 (treze) processos em andamento referentes à implantação da biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer:
1. 201500006028749 - MATERIAIS DE RESTAURAÇÃO PARA O ACERVO DA BIBLIOTECA DO CCON.
2. 201500006026792 - BIBLIOCANTOS, CAIXAS BIBLIOGRÁFICAS, EXPOSITORES, CARRINHOS E ESCADAS, SUPRIMENTOS
NECESSARIOS À BOA ORGANIZAÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E DE PERIÓDICOS.
3. 201500006028865 - LIVROS PARA FORMAÇÃO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DO CCON.
4. 201500006022671 - EQUIPAMENTOS PARA O AUTOATENDIMENTO DA BIBLIOTECA DO CCON.
5. 201600006035244 - COMPUTADORES
6. 201600006038629 - SOFTWARE DO SISTEMA DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS
7. 201700006005152 - TABLETS
8. 201700006008218 - IMPRESSORAS E INSUMOS
9. 201700006017462 - EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA USO NA BIBLIOTECA
10. 201700006020656 - CORTINAS
11. 201700006024984 - CORTINAS PARA BIBLIOTECA INFANTIL
12. 201700006025444 - TAPETES
13. 201700006026854 - AQUISIÇÃO DE MARCENARIA
Devido ao grande volume de processos que tramitam na SEDUCE, alguns setores, pelos quais necessariamente os processos devem
passar, sofrem com o excesso de demanda, ocasionando gargalos que impactam no tempo de tramitação. Tal dificuldade, somada a falta
de alinhamento entre áreas na elaboração dos documentos que compõem os autos fazem com que muitas vezes os processos tenham
que retornar para seu setor de origem com o propósito de serem realizadas correções e adequações. Dessa forma, mesmo os processos
prioritários estão fadados à morosidade do trâmite.
Outro ponto de observação é o planejamento seguido para execução do projeto da Biblioteca. Um dos produtos a serem entregues trata-
se da adequação do espaço físico. É sabido que a infraestrutura de telecomunicação e rede elétrica deve passar por reformas, pois não
atendem ao projeto elaborado pela FUNAPE – Fundação de Apoio à Pesquisa. A concepção do complexo de bibliotecas contempla a
leitura em seus diferentes suportes, portanto, além do livro impresso, foram projetados ambientes com computadores de mesa, tablets,
TVs e projetores. Sem a devida correção dos pontos de rede e energia, não será possível montar e equipar a biblioteca conforme o
projeto. Diante disso, coloca-se o problema da “roda sendo trocada com o carro em movimento”. Estamos prestes a receber os
componentes da biblioteca ao mesmo tempo em que a reforma está sendo executada. É de extrema importância que o cronograma de
adequação do espaço físico esteja em sincronia com a montagem da Biblioteca, pois caso ocorra dessincronização, etapas do projeto da
FUNAPE podem ser proteladas em função desta reforma.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

O valor total investido por este programa na melhoria da infraestrutura física, tecnológica e pedagógica da rede de ensino estadual foi de
R$ 371.108.567,57 ( trezentos e setenta e um milhões, cento e oito mil, quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e sete centavos).
AÇÃO: 2090 - APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO
ENSINO

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
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 de 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. Segue abaixo os principais resultados:
A realização da matrícula na rede estadual ocorreu sem transtorno – A SEDUCE implantou matrícula de 100% informatizada e os pedidos
de vagas na rede estadual transcorreram sem registros de problemas. A Rede Estadual de Ensino, com mais 1.100 escolas, (atenderá,
este ano) quase 470 mil alunos.
Serviços de produção e veiculação da campanha Goiás Na Frente - Educação, referente a divulgação e publicidade das atividades da
Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte no estado de Goiás.
Contratação de agência de consultoria especializada em prestação de serviços de apoio a implantação das Organizações Sociais (O.S.)
na Educação do Estado de Goiás.
Serviços de Arquitetura e afins junto ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Goiás – CAU.
Transferência de recursos financeiros aos conselhos escolares desta Secretaria, para cobrir despesas com locação de salas modulares,
para atender as Unidades Escolares jurisdicionadas as Coordenações de: Águas Lindas de Goiás, CRECE de Luziânia, CRECE de Rio
Verde, CRECE de Uruaçu, conforme Portaria n. 3076/2017-GAB/SEDUCE,de 12 de setembro de 2017 e Portaria n. 3361/2017-
GAB/SEDUCE, de 22 de setembro de 2017.
Transferência de Recursos Financeiros para cobrir despesas com Complementação para Manutenção das Unidades Escolares da Rede
Estadual de Ensino, conforme Portaria 3224/2017 GAB/SEDUCE de 14/09/2017.
Transferência de recursos financeiros com locação de mesas, cadeiras, artigos de decoração, som, iluminação, sonoplasta, materiais
impressos, salgados, água e refrigerante, para feira de partilha pedagógica.
Transferência de Recursos Financeiros para cobrir despesas com pagamento de alimentação nos eventos da SEDUCE, nos meses de
novembro e dezembro de 2017, referente à Portaria n° 3955/2017-Seduce de 08 de novembro de 2017.
Capacitações nos meses de novembro e dezembro do ano em curso, referente à Coordenação Regional de Educação, Cultura e Esporte
de Goiânia.
Evento de Avaliação do 1º Levantamento do Censo da Educação Básica 2017, Convênio 850002/2017 MEC/INEP.

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

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

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

REALIZAÇÕES
O Estado de Goiás atendeu 100% da rede. São atendidos todos os estudantes da Educação Básica da rede estadual de ensino, em
todas as modalidades (Ensino Fundamental, PNAP, EJA, EJA FUNDAMENTAL, EJA MÉDIO, E. MÉDIO, MAIS EDUCAÇÃO, ENS.
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ESPECIAL, ENS. PRISIONAL, CONTRA TURNO, e Escolas de TEMPO INTEGRAL).
No ano de 2017, a SEDUCE fez a aquisição de equipamentos e material de cozinha, para atender primeiramente as Unidades Escolares
que seriam inauguradas em 2017. As aquisições foram realizadas através os processos de nº 201600006017201 para o atendimento de
07 Unidades Escolares e o Processo nº 201600006025988 para atender 20 Unidades Escolares.
Para dar suporte as Unidades Escolares de Ensino Integral e atender as solicitações desta Secretaria, estamos adquirindo pratos em
polipropileno reforçado e talheres de inox, para todos os alunos dessa modalidade de ensino.
Serão beneficiados no Ensino Fundamental de Tempo Integral: 23.636; no Ensino Médio de Tempo Integral: 3.462; no Ensino Médio de
Tempo Integral (Fomento): 7.020. Totalizando: 34.118 Alunos, com o valor total estimado para a aquisição de R$ 899.961,66. Adquirimos
ainda, duas balanças para dar suporte a Equipe de Nutrição, quanto a avaliação dos alunos nas Unidades da Rede Estadual. Processo nº
201700006013233.
Vale destacar que, como o material que a SEDUCE tinha em estoque não era suficiente para atender a demanda, pois equipamentos de
cozinha de unidades escolares sofre grande desgaste devido ao uso constante, fizemos o planejamento de uma aquisição para atender
no período de um ano as solicitações de nossas unidades escolares, período Regular, Tempo Integral e Tempo Integral Fomento.
Processo de nº 201700006022011.

OBSERVAÇÕES
No ano de 2017 realizou-se nas coordenadorias capacitação quanto a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, os
cursos tiveram como público alvo os Gestores Escolares, Coordenadores Técnicos em Alimentação Escolar e Merendeiras através de
cursos ministrados pela equipe da GEMES em Boas Práticas Para Manipulação de Alimentos, Cozinha Experimental e Gestão da
Merenda Escolar e Agricultura Familiar e em parceria com a Emater foi possível ministrar o curso de Horta Escolar e Aproveitamento de
Alimentos - Soja , todos os cursos foram ministrados através de parceria com o Programa Governo Junto de Você, envolvendo também
servidores no âmbito municipal.
Foram capacitadas 1042 pessoas durante os cursos oferecidos, sendo 181 pessoas em Senador Canedo/Aparecida de Goiânia, 207
pessoas em Águas Lindas de Goiás, 180 pessoas em Planaltina de Goiás, 200 servidores em Goiânia, 143 em Novo Gama e 131 no
município de Trindade.
Estas capacitações têm como objetivo principalmente proporcionar aos profissionais envolvidos na Merenda Escolar a aquisição de
informações teóricas e práticas sobre o PNAE, desde o recebimento do alimento direto na Unidade Escolar até o fornecimento para os
alunos.
Ressalta-se que como o financiamento da merenda escolar é realizado através de recursos financeiros do Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE e uma verba complementar do fundo PROTEGE o aluno beneficiado com merenda escolar será
informado no relatório da SEDUC e no relatório da SEFAZ e estes alunos não deverão ser contados duas vezes. Além disso, foram
realizadas também visitas de supervisão pela Equipe de Supervisão e Nutrição. Vale destacar que das 40 (quarenta) coordenadorias, 20
(vinte) receberam a visita.
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AÇÃO: 2092 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SEDUCE

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Aquisição/desenvolvimento/suporte e manutenção de bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação;
Aquisição de módulo de gerenciamento redundante para chassis ibm bladecenter h ;
Aquisição de 01(uma) unidade de solução de armazenamento flash;
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Locação de 04 equipamentos do tipo scanner por 6 meses, para atendimento das demandas de digitalização do protocolo setorial. Itens
adquiridos para atender a sede da SEDUCE.
Processo número: 201700006029927 – Aquisição via ARP de 7500 computadores – Em fase final de análise pela CGE
Processo número: 201600006019827 – Convenio Entre a SEDUCE e a Escola Digital – Sem Custos, visando destinar Conteúdos Digitais
a todas unidades escolares públicas do estado de Goiás – Contratos assinados aguardando homologação.

AÇÃO: 2093 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA EDUCAÇÃO

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Aquisição de 10 mil carteiras escolares para atender as novas unidades de ensino e salas de ampliadas;
Aquisição de 10.670 equipamentos e material de cozinha para atender as novas Unidades Escolares a serem inauguradas em 2018.
Aquisição de pratos em polipropileno reforçado e talheres de inox, para todos os alunos das escolas de tempo integral (Fundamental e
Médio) totalizando 34.118 alunos beneficiados;
Aquisição de duas balanças para dar suporte à Equipe de Nutrição na avaliação dos alunos nas Unidades da Rede Estadual.
Aquisição de 75 ônibus escolares e despesas afins para atendimento das unidades escolares do interior do estado;
Aquisição de 1.850 armário guarda volumes para atender as Unidades de Ensino tempo Integral;
Aquisição de equipamentos de processamentos de dados para a realização das atividades do Censo Escolar da Educação Básica.
Convênio nº 834374/2016.
Aquisição de 2.440 unidades de condicionadores de ar 18.000 BTUS Modelo Split, Hig Wall para climatização de salas de aula nas
unidades escolares da rede pública estadual de ensino de Goiás através do Termo de compromisso PAR 4457/2012;
Aquisição de 1 projetor multimídia e 2 Telões para desenvolvimento das atividades relacionadas aos programas, reuniões coletivas de
planejamento, capacitações, análise técnica e pedagógica dos projetos e políticas públicas educacionais realizados pelos colaboradores
da Superintendência de Ensino Médio;
Aquisição de 1.644 equipamentos e materiais necessários para a implementação dos cursos EMI/EPT, Convênio: 658365/2009 nas
Unidades Escolares do Programa Brasil Profissionalizado através do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2017
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AÇÃO: 2094 - GESTÃO DEMOCRÁTICA DAS JURISDICIONADAS DA EDUCAÇÃO - REPASSE DE RECURSOS

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
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Foi desenvolvido Repasses de Recursos Financeiros para várias finalidades como: 1ª e 2ª Parcelas do PROESCOLA 2017 as 1.043
Unidades Escolares, viagem de alunos ao exterior, aquisição de 5.908 Conjunto Aluno (carteira escolar) para atender 73 Unidades
Escolares, aquisição de uniformes para Banda Marcial do C. E. Xavier de Almeida, locação de imóvel para abrigar o C. E. Joaquim de
Araújo e Silva – Catalão e Colégio Estadual General Curado - Anápolis, aquisição de sistema de alarmes e equipamentos de sistema de
segurança nas Unidades Escolares, locação de contêiner para o C. E. Benedito Lucimar Hesketh da Silva, aquisições de equipamentos
as Unidades Escolares, pagamento de combustível as CRECES de Goiânia e Aparecida de Goiânia, aquisição de materiais pedagógicos
para desenvolvimento do Projeto GOIÁS ENEM, apoio as Coordenações para Caravana Aprender Mais, Premio Gestão 2017,
Manutenção das Coordenações Regionais de Educação, despesas com Transporte e Formação dos estudantes dos CEPIS acerca das
Práticas e Vivencia do Protagonismo Juvenil, Locação de Salas Modulares e Tendas para atender as Unidades Escolares das
Coordenações de Águas Lindas, Luziânia e Rio Verde, aquisição de ingressos aos estudantes para assistir ao Filme Nunca me
Sonharam, despesas com impressão de Avaliações semanais que compõe o Modelo Pedagógico Fundamental e Médio,
Complementação da Manutenção de U. E cujo objetivo é atender Listas de Exercícios Simulados e outras Avaliações, aquisição de
combustível para dar apoio as U. E. nas Avaliações Externas Prova SAEGO e SAEB, despesas com fornecimentos de água nas
Unidades Escolares, despesas com pagamento de 300.000 (trezentos mil) inscrições aos alunos que participaram do Concursos Goiás
na Ponta do Lápis, transporte aos Gestores escolares que participaram do II Seminário Estadual de Gestores Escolares, Pousada dos
Pirineus em Pirenópolis – Goiás, viagem de 505 alunos que participaram do 23° Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras em
Aracaju -SE, aquisição de tendas para atender das U. E´s jurisdicionadas as Coordenações de águas Lindas, Luziânia, Rio Verde e
Uruaçu, aquisição de 08 quadros brancos quadriculados para C.E. José Ribeiro Magalhães e 19 para o C. E. Pedro Neca, Locação de
Prédio para abrigar as Coordenações, despesas com Eventos de Aula inaugural do Cursos Técnico em meio Ambiente na comunidade
Calunga – Monte Alegre de Goiás, pagamento de Energia as U. E´s , vigilância diurna e noturna de obra paralisada no bairro Dom Abel
em Jataí, despesas com Evento 10ª Edição de Mostra de Cinema A Morte e Paixões – CRECES de Goiânia e Aparecida de Goiânia,
aquisição de 300 colchonetes ao CAIC – Darci Ribeiro, Fornecimento de Lanches para o Projeto Arte Viva no Centro de Educação
Gustav Ritter.

OBSERVAÇÕES
Com Base nas Leis Lei: 13.666 de 27 de junho de 2000 e 14.306 de 12 de novembro de 2012 que institui o Programa Estadual Dinheiro
Direto na Escola - PROESCOLA, o repasse de Recursos Financeiros foram transferidos as Unidades Escolares e Coordenações
Regionais de Educação, objetivando prestar assistência financeira de forma descentralizada as Unidades de Ensino e Coordenações
Regionais de Educação reforçando a autonomia das Gestões e a participações sociais, promovendo rapidez, flexibilidade na utilização
dos Recursos Transferidos fortalecendo a Gestão Democrática, contribuindo positivamente para uma política quanto de aquisição quanto
de Manutenção dos Equipamentos, Infraestrutura e Tecnológicas das mesmas, contribuindo para melhoria do ensino e aprendizagem,
fortalecendo assim os municípios.
Ressaltamos ainda, através da Resolução 001 de 08 de maio de 2017 houve uma adequação de valores de Repasses de Recursos
Financeiros na Ordem de 58,26% pelo IPCA acumulado no período de 2010 a 2016, tendo assim, um aumento considerável em relação a
última Tabela do ano de 2010.

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

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

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

REALIZAÇÕES
Foram entregues 75 (setenta e cinco) ônibus escolares para os Municípios parceiros Estado/Município e adquiridos 03 (três) Marruás
para atender ao Transporte Escolar dos alunos residentes na zona rural da rede estadual de ensino, todos adquiridos com recursos
próprios.
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 que:
Parte é executada indiretamente pelas prefeituras, por meio de parcerias entre Estado e Municípios, por assinatura no Termo de Adesão
e Responsabilidade, cujo valor é percapta, ou seja, valor por aluno transportado da rede estadual.
Parte é executada pela contratação de empresas terceirizadas, naqueles municípios onde os prefeitos não aderiram à parceria, e, em
alguns municípios onde existe vários assentamento e/ou acampamentos.
Todos os estudantes que necessitam do transporte escolar para chegarem até as escolas estaduais, nos 246 municípios goianos são
atendidos com o Programa de Transporte Escolar, garantindo a permanência do aluno em sala de aula e, proporcionando aos pais
tranquilidade e oportunidade de ver seus filhos prosperarem, com isso podendo continuar suas atividades no campo. Portanto, se não
fosse o transporte escolar gratuito esses trabalhadores do campo se viam obrigados a mudarem para as cidades com o intuito de pôr
seus filhos na escola, acarretando muitas vezes, no inchaço das periferias e aumento da pobreza, pois não há emprego suficiente para
toda população, levando muitas crianças e adolescentes ao mundo das drogas e da marginalidade.

OBSERVAÇÕES
• O transporte dos alunos residentes na zona rural está acontecendo em todos os municípios do Estado a contendo, por meio de repasse
de recursos financeiros aos municípios parceiros, ou seja, aos municípios que assinaram o Temo de Adesão e Responsabilidade, e tanto
para os municípios assistidos pelas empresas contratadas por esta Secretaria.
• A meta física corresponde alunos atendidos com Transporte Escolar da Rede Estadual de Ensino.
Transporte de alunos da rede estadual de ensino da zona rural - transferência de recursos financeiros às prefeituras executado por meio
de parceria, Estado/Município: 54.921
Transporte de alunos da rede estadual de ensino da zona rural - executado por meio de Contratação de Empresa Terceirizada: 2.337
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AÇÃO: 2364 - GESTÃO EDUCACIONAL COMPARTILHADA

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

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

REALIZAÇÕES
DESCRIÇÃO: O projeto de Gestão Compartilhada na Educação propõe um modelo inovador de gestão na Rede Pública Estadual, por
meio de parceria, na forma de contratos de gestão com entidades privadas sem fins lucrativos, devidamente qualificadas no Estado de
Goiás como organizações sociais de educação.
OBJETIVO: O impacto esperado com a implantação deste modelo é a conquista da Melhoria do Clima Escolar, a Melhoria das Condições
de Ensino na Unidades Escolares e o Avanço na Aprendizagem. Esses objetivos se alinham às premissas de Excelência e Equidade e o
esforço busca garantir, aos estudantes da Rede Estadual, um ensino que lhes permita igualdade de oportunidades com os estudantes da
Rede Privada.
RESULTADOS: No esforço de implantar o modelo de Gestão Compartilhada na Educação em algumas unidades escolares da Rede
Estadual de Ensino, no decorrer de 2017, foram concluídos 02 (dois) Chamamentos Públicos, macrorregiões IV e VIII, respectivamente
Anápolis e Águas Lindas/Planaltina. No entanto, persiste a resistência ideológica de alguns poucos segmentos organizados e,
principalmente, do Ministério Público do Estado, que, por meio de liminares judiciais, paralisou o início da execução dos Contratos.
Ainda durante o ano de 2017 foi publicado um terceiro Chamamento Público, macrorregião V, Luziânia/Novo Gama. A Sessão Pública
ocorrerá no dia 02 (dois) de fevereiro de 2018. Ainda importa relatar que outras 03 (três) macrorregiões possuem seus estudos técnicos e
econômicos finalizados e serão, na sequência, encaminhados para avaliação dos Órgão de Controle do Estado.

OBSERVAÇÕES
Ações Judiciais:
1. Macrorregião IV - Anápolis (2016.0000.601.8187)
Ação Civil Nº: 5002615.56.2017.8.09.0000
Relator: Des. Orloff Neves Rocha
2. Macrorregião VIII – Águas Lindas/Planaltina (2016.0000.604.0391)
Ação Civil Nº: 224993-21.2017.8.09.0158
Relatora: Des. Maria das Graças Carneiro Requi
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ATIVIDADES
Atividade - 01 Processo nº 201600006018187 Chamamento Público 003/2016, seleção de Organização Social de Educação para
celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas, de
apoio, para a implantação e implementação de políticas pedagógicas, definidas pela SEDUCE, em 23 (vinte e três) Unidades
Educacionais da Rede Pública Estadual de Ensino, Macrorregião IV – Ánápolis.
Atividade - 02 Processo nº 201600006040391 Chamamento Público 001/2017, seleção de Organização Social de Educação para
celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas, de
apoio, para a implantação e implementação de políticas pedagógicas, definidas pela SEDUCE, em 11 (onze) Unidades Educacionais da
Rede Pública Estadual de Ensino, Macrorregião VIII – Águas Lindas/Planaltina.
Atividade - 03 Processo nº 201600006040392 Chamamento Público 002/2017, seleção de Organização Social de Educação para
celebração de Contrato de Gestão objetivando o gerenciamento, a operacionalização e a execução das atividades administrativas, de
apoio, para a implantação e implementação de políticas pedagógicas, definidas pela SEDUCE, em 14 (quatorze) Unidades Educacionais
da Rede Pública Estadual de Ensino, Macrorregião V – Luziânia/Novo Gama
Atividade - 4 Estudos Técnicos e Econômicos. Foram realizados os Estudos Técnicos e Econômicos para as Macrorregiões I, III, VI,
respectivamente, Goiânia, Aparecida de Goiânia e Trindade/Inhumas, que após aprovação dos órgãos de controle do Estado: Junta de
Programação Orçamentária e Financeira JUPOF, Procuradoria-Geral do Estado-PGE, Controladoria-Geral do Estado-CGE, Conselho
Estadual de Investimentos, Parcerias e Desestatizações-CIPAD e da Secretaria de Estado da Casa Civil, que colhe manifestação do Sr.
Governador, terão seus chamamentos Publicados de uma única vez

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

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

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

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

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

REALIZAÇÕES
O objetivo da ação é construir, ampliar, reformar e adequar as unidades escolares e prédios públicos, assegurando o cumprimento dos
padrões mínimos de qualidade para o funcionamento, estabelecidos pelo Ministério da Educação – MEC, por meio do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, bem como aos Programas instituídos pelo Governo Estadual para Melhoria da Infraestrutura Escolar .
Nesta perspectiva a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte do Estado de Goiás, em 2017, promoveu a continuidade à
implementação de programas e ações, que possibilitem e proporcionem ao público atendido, uma educação universalizada e de
excelência, dando ênfase a um ambiente escolar propício ao desenvolvimento de potencialidades físicas, pedagógicas e psíquicas de
maneira saudável e produtiva. Dessa maneira, busca entender a infraestrutura social como escolas, espaços culturais, esportivos e de
lazer públicos, tais como: arquivos, bibliotecas, dentre outros. As ações da SEDUCE são realizadas de modo a contemplar e a intensificar
os serviços em todo os Estado, com investimentos na ampliação da infraestrutura existente, com vistas na melhoria da qualidade dos
bens e serviços públicos de sua responsabilidade.
A SEDUCE parte do pressuposto que o aluno aprende mais e melhor na medida em que é atendido em um espaço físico mais agradável,
arejado, saudável e apropriado para as práticas escolares, de lazer, esporte e vivências cotidianas da criança e adolescente.
As intervenções que ocorreram nas várias Unidades Escolares foram executadas pela própria Secretaria ou por meio dos Conselhos
Escolares das Unidades de Ensino, sob a gestão/acompanhamento dos profissionais habilitados da Superintendência de Infraestrutura.

OBSERVAÇÕES
Obras Concluídas:
Construção de Escolas
Escola Padrão Século XXI Delcides Ferreira de Morais: localizada na Rua 6, esq. com Avenida Araxá, Bairro Caldas do Oeste. A unidade,
que já está em funcionamento, tem capacidade para atender 920 alunos, do 6º ao 9º do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com
funcionamento nos turnos matutino, vespertino e noturno. O colégio tem 12 salas de aula - Padrão Século 21, conta também com quadra
poliesportiva, laboratório de ciências, biblioteca, grêmio estudantil, auditório, administração e sala dos professores. A área construída da
Unidade Escolar é de 2.996,41 m².
Cobertura de Quadra Escolar
Escola Estadual Luiz Gonzaga Sobrinho, instalada à Rua 35, 379, Bairro Santa Luzia, Goianésia -GO. Atende a modalidades de Ensino
Fundamental/ anos finais, com atendimento de 227 alunos. Esta unidade de ensino, conta com uma estrutura física composta de 6 salas
de aulas utilizadas, de sala de diretoria, sala de professores, quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, Banheiros - Feminino e
Masculino, banheiro adequado para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, pátio descoberto e área verde. Área construída de cobertura de quadra escolar
pequena de 622,08 m².
Colégio Estadual Arapoema Meireles: Instalado à Avenida Maranhão, 86, Campinorte -GO. Esta unidade de ensino, conta com uma
estrutura física composta de: 8 salas de aulas, , sala de diretoria, sala de professores, sala de recursos multifuncionais para Atendimento
Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, banheiros - Feminino e Masculino, banheiro adequado
para alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida,
Sala de secretaria, banheiro com chuveiro, despensa, almoxarifado, pátio coberto, pátio descoberto e área verde. Atende as modalidades
de Ensino Fundamental/ anos iniciais e Educação de Jovens e Adultos do Ensino Médio, com atendimento de 573 alunos. Área
construída de cobertura de quadra escolar pequena de 622,08 m².
Colégio Estadual Orcalino Fernandes Evangelista: localizado à Rua Afonso Pena, Setor Oeste Goiatuba -GO. Atende as modalidades de
Ensino Fundamental/ anos iniciais e finais, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, com
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atendimento de 626 alunos. Esta unidade de ensino, conta com uma estrutura física composta de: 11 salas de aula, sala de diretoria, sala
de professores, laboratório de informática, quadra de esportes coberta, cozinha biblioteca, banheiros - Feminino e Masculino, banheiro
dentro do prédio, banheiro adequado à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a alunos com
deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, pátio descoberto e área verde. A área construída de cobertura de quadra escolar
pequena de 622,08 m².
Colégio Estadual Alvamir Faria dos Anjos: localizado à Avenida América Couto, 655, Centro, Nova América-GO. Atende as modalidades
de Ensino Fundamental/anos finais, Ensino Médio, com atendimento de 226 alunos. Esta unidade de ensino, conta com uma estrutura
física composta de: 6 salas de aulas, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática sala de recursos multifuncionais
para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, Banheiros - Feminino e Masculino,
sala de secretaria, almoxarifado, pátio coberto, pátio descoberto e área verde. A área construída de cobertura de quadra escolar pequena
de 622,08 m².
Colégio Estadual Francisco Alves: localizado à Rua 2, 762, Centro, Nova Veneza -GO. Atende as modalidades de Ensino Fundamental e
Ensino Médio, com atendimento de 389 alunos. Esta unidade de ensino, conta com uma estrutura física composta de: 9 salas de aulas,
sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para Atendimento Educacional
Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, Banheiros - Feminino e Masculino, dependências e vias adequadas
a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, pátio descoberto. A área construída de cobertura de quadra escolar pequena de 622,08
m².
Colégio Estadual Água Quente: localizado à Rua José Dias Guimarães, Centro, Rio Quente- GO. Atende as modalidades de Ensino
Fundamental e Ensino Médio, com atendimento de 251 alunos. Esta unidade de ensino, conta com uma estrutura física composta de: 7
salas de aulas, sala de diretoria, laboratório de informática, quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, Banheiros - Feminino e
Masculino, sala de secretaria. A área construída de cobertura de quadra escolar pequena de 622,08 m².
Colégio Estadual Rafael Nascimento: localizado à Praça Alfredo O. da Silveira, 62, Centro Santa Helena de Goiás. Atende as
modalidades de ensino Fundamental, com atendimento de 352 alunos. Esta unidade de ensino, conta com uma estrutura física composta
de: 7 salas de aulas, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, sala de recursos multifuncionais para Atendimento
Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, Banheiros - Feminino e Masculino, banheiro adequado
à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala
de secretaria, banheiro com chuveiro, refeitório, despensa, almoxarifado, pátio descoberto. A área construída de cobertura de quadra
escolar pequena de 622,08 m².
Colégio Estadual Castelo Branco: Instalado à Rua Aleixo Antônio Alves, 397, Setor Oeste, Trindade- GO. Esta unidade de ensino, conta
com uma estrutura física composta de : 14 salas de aulas, sala de diretoria, sala de professores, laboratório de informática, sala de
recursos multifuncionais para Atendimento Educacional Especializado (AEE), quadra de esportes coberta, cozinha, biblioteca, sala de
leitura, banheiros – feminino e masculino, banheiros - Feminino e Masculino, banheiro adequado ao alunos com deficiência ou mobilidade
reduzida, dependências e vias adequadas a alunos com deficiência ou mobilidade reduzida, sala de secretaria, banheiro com chuveiro,
despensa, almoxarifado, auditório, pátio descoberto, lavanderia. Atende as modalidades de Ensino Fundamental séries iniciais e finais,
Educação e Jovens e Adultos, com atendimento de 815 alunos. A área construída de cobertura de quadra escolar pequena de 2.996,41
m².
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AÇÃO: 3020 - ESCOLA DIGITAL - AMBIENTE TECNOLÓGICO NAS ESCOLAS ESTADUAIS

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Projeto de implementação da Escola Digital foi remodelado em decorrência da inviabilidade da infraestrutura escolar (física,
pedagógica e tecnológica) das 1146 escolas distribuídas nos 246 municípios do Estado e de barreiras como a necessidade de robusto
investimento de tempo e dinheiro na qualificação dos profissionais da docência e do apoio à gestão escolar, sendo este último, inviável
quando considerado o elevado número de profissionais com vínculo temporário e da alta rotatividade que isso acarreta. A implementação
da Escola Digital exige uma mudança radical no processo de ensino-aprendizagem concomitante à mudança no espaço onde esse
processo acontece e por isso tem um alto custo financeiro, o que foi inviabilizado em decorrência das restrições orçamentárias
enfrentadas pelo Estado nos últimos anos. Desse modo, o projeto está sendo implementado através da melhoria incremental que
consiste na melhoria das condições estruturais do processo de ensino, do ambiente escolar e das relações em torno disso tudo. Com
este objetivo a SEDUCE está implementando os seguintes sub-projetos:
1. O Escola Conectada que consiste em disponibilizar link de Internet de qualidade em cada uma das 1.146 unidades escolares
estaduais, utilizando as tecnologias MPLS, ADSL e Satélite.
2. O “Educação Inovadora” que alavanca a mudança no processo de ensino-aprendizagem e consiste em implantação da Plataforma
Escola Digital (Instituto Natura), aquisição de kits multimídias, aquisição de netbooks e formação e capacitação de docentes para
trabalhar no contexto da educação inovadora e tem como meta modernizar e transformar 6 mil salas de aulas convencionais em salas
digitais até dezembro de 2018.
3. O “Interatividade Escolar” que consiste em promover o estreitamento das relações entre a comunidade escolar, escola, coordenações
regionais e a administração central através do Call Center da SEDUCE e de recursos de interação via aplicativos como o “Palma da
Mão”, o “Mapa Cidadão” e a rede social corporativa (facebook, twitter e instagram).
A sinergia entre estes projetos alavancam a melhoria gradual do ambiente escolar, do processo de ensino-aprendizagem e cria o
ambiente para outras inovações no sistema público estadual de educação.
AÇÃO: 3154 - GMC - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Avaliação Dirigida Amostral (ADA) é um instrumento de avaliação contínua da SEDUCE que contribui para a realização de um
diagnóstico das habilidades e competências dos estudantes e para a formulação de orientações pedagógicas.
A ADA é uma sondagem de conhecimentos que identifica competências e habilidades em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da
Natureza, Química, Física e Biologia dos estudantes do 4º aos 9º anos do Ensino Fundamental e 1ª, 2ª e 3ª séries do Médio.
A avaliação subsidia um diagnóstico do desempenho dos estudantes e acompanha o desenvolvimento deles ao longo de sua trajetória
escolar. Permite, ainda, que a rede conheça seus próprios resultados e, dessa forma, possa orientar ações mais específicas, voltadas
para a otimização do trabalho pedagógico em sala de aula.
A metodologia da ADA é composta por ciclos que, por sua vez, são constituídos de etapas. A primeira etapa da ADA consiste na
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avaliação dos alunos nas séries e escolas definidas para amostra (grupo de controle); correção e lançamento dos dados no sistema e,
por último, a divulgação dos resultados e das orientações pedagógicas para todas as escolas da Rede.
A segunda é constituída por uma nova avaliação utilizando os mesmos descritores contemplados na avaliação da primeira etapa;
correção e lançamento dos dados no sistema (Sige); divulgação dos resultados e elaboração do documento síntese (comparação entre
os gráficos dos resultados da avaliação das 1ª e 2ª etapas). Na sequência faz-se a leitura e a divulgação dos resultados e a elaboração
do documento síntese, composto pela comparação entre os gráficos dos resultados da avaliação das 1ª e 2ª etapas. Dessa forma, é
possível acompanhar a apropriação pelos estudantes das habilidades essenciais para cada bimestre.

OBSERVAÇÕES
Pela análise dos documentos de acompanhamento e monitoramento gerados pelo programa Goiás 360º, através dos gráficos e tabelas
aqui apresentados, podemos concluir que a ação é relevante para potencializar a aprendizagem dos estudantes da rede estadual de
educação.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL

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

Durante o ano de 2017 os cinco museus sob a responsabilidade da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de
Educação. Cultura e Esporte/SEDUCE, a saber: Museu Goiano Prof. Zoroastro Artiaga, Museu da Imagem e do Som de Goias, Museu
Pedro Ludovico, Museu Ferroviário de Pires do Rio e Palácio Conde dos Arcos receberam 26.098 visitantes, na Biblioteca Estadual Pio
Vargas, Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo e Gibiteca Estadual Jorge Braga foram 6.372 usuários e no Arquivo Histórico Estadual
228 pesquisadores.
AÇÃO: 2096 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MATERIAL E IMATERIAL

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

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

REALIZAÇÕES
Durante o ano de 2017 os cinco museus sob a responsabilidade da Superintendência de Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de
Educação. Cultura e Esporte/SEDUCE, a saber: Museu Goiano Prof. Zoroastro Artiaga, Museu da Imagem e do Som de Goiás, Museu
Pedro Ludovico, Museu Ferroviário de Pires do Rio e Palácio Conde dos Arcos receberam 26.098 visitantes, na Biblioteca Estadual Pio
Vargas, Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo e Gibiteca Estadual Jorge Braga foram 6.372 usuários e no Arquivo Histórico Estadual
228 pesquisadores.

OBSERVAÇÕES
Diversos eventos foram realizados no corrente ano, dentre eles, os seguintes:
Evento: 8ª Tarde Cultural – Qual é a Música, cujo objetivo foi promover a integração dos usuários da biblioteca através de competição
entre duas equipes, que tinham que adivinhar o nome da música que estava tocando. Data: 17/02/2017 Horário: 14:00 às 17:00; Local:
Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo; Número de participantes: 30 pessoas.
Evento: 9ª Tarde Cultural- Torneio de Dominó entre amigos. Data: 27/04/2017. Horário: 14:00 às 17:00
Local: Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo; Número de participantes: 29 pessoas.
Evento: 10ª Tarde Cultural Lançamento do Livro Abracadabras: Crio enquanto falo, obra poética de Cássia Fernandes. Data: 26/05/2017;
Horário: 14:00 às 17:00; Número de participantes: 27 pessoas; Local: Hall do Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica nº 02-
Centro
Evento: Contação de historias para crianças com Alexandre e Omelete; Data: 16 de maio de 2017; Horário: 14:00 às 17:00 Local:
CEBRAV- Rua 134 nº 235- Setor Oeste; Número de participantes: 20 pessoas.
Evento: Exibição do Filme e o Galo Cantou com audiodescrição ( A audiodescrição permite que o usuário receba a informação contida na
imagem ao mesmo tempo em que esta aparece, possibilitando que a pessoa desfrute integralmente da obra, seguindo a trama e
captando a subjetividade da narrativa, da mesma forma que alguém que enxerga.); Data: 14 de junho de 2017; Horário: 14:00 às 17:00;
Local: Cine Cultura, Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica nº 02- Centro; Número de participantes: 22 pessoas.
Evento: 11ª Tarde Cultural - Concurso de Leitura em Braille; Data: 30 de junho de 2017; Horário: 14:00 às 17:00; Local: Hall do Centro
Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica nº 02- Centro; Número de participantes: 32 pessoas.
Evento: 12 ª Tarde Cultural- Exibição do Filme: Minha mãe é uma Peça 2 com audiodescrição (A audiodescrição permite que o usuário
receba a informação contida na imagem ao mesmo tempo em que esta aparece, possibilitando que a pessoa desfrute integralmente da
obra, seguindo a trama e captando a subjetividade da narrativa, da mesma forma que alguém que enxerga); Data: 28 de julho de 2017;
Horário: 14:00 às 17:00; Local: Cine Cultura, Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica nº 02- Centro; Número de
participantes: 30 pessoas.
Evento: 13ª Tarde Cultural- Exibição do Filme: Mulher do Pai com audiodescrição (A audiodescrição permite que o usuário receba a
informação contida na imagem ao mesmo tempo em que esta aparece, possibilitando que a pessoa desfrute integralmente da obra,
seguindo a trama e captando a subjetividade da narrativa, da mesma forma que alguém que enxerga); Data: 24 de agosto de 2017;
Horário: 14:00 às 17:00; Local: Cine Cultura, Centro Cultural Marieta Telles Machado, Praça Cívica nº 02- Centro; Número de
participantes: 19 pessoas.
Evento: 14ª Tarde Cultural- Sarau Literário; Data: 03 de outubro de 2017; Horário: 14:00 às 17:00
Local: Biblioteca Braille José Álvares de Azevedo; Número de participantes: 18 pessoas.
Evento: Comemoração do Dia Internacional do Livro, com as seguintes atividades Contação de Histórias, que contou com a participação
da Prof. Nilva Belo de Moraes e da Palhaça Rizadinha, que executou números de mágica e ilusionismo; Data: 05 de abril de 2017; Local:
Gibiteca Estadual Jorge Braga- Centro Cultural Marieta Telles Machado.
Evento: “Biblioteca Humana”, projeto desenvolvido em parceria com o Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás-UFG;
Data: 16, 17 e 18 de outubro de 2017; Horário: 9:00 às 11:00; Local: Biblioteca Estadual Pio Vargas
Evento: 15ª Semana Nacional de Museus (IBRAM), cujo tema foi “Museus e Histórias Controversas: Dizer o Indizível em Museus”; Data:
15 a 21 de maio de 2017
Oficina Como Conservar Suas Coleções Fotográficas (Ministrante: Vitória Bandeira/ Conservadora MIS-GO).
V Encontro Fotográfico do Museu da Imagem e do Som de Goiás (18 a 20.05.2017): Oficina 1: Oficina de Cianotipia (ministrante: Mariana
Capelleti/ Fotógrafa/ Prof. PUC Goiás); Oficina 2: Oficina de Conservação de Documentos Fotográficos (ministrante: Vitória Bandeira/
Conservadora MIS-GO). Oficina 3: Entre Imagens: Cinema, Fotografia, e Dispositivo na Arte Contemporânea” (ministrantes: Dra. Lara
Satler/UFG; Wasley Carvalho/UFG; Cristian Vargas/UFG). Palestra 1: Retratos de Família no Arquivo: Visibilidade Documental, Diálogos
Epistêmicos e Funções Sociais (Dra. Rafaella Sudário); Palestra 2: Exposições “Hands-on” Para Crianças: uma Estratégia de
Comunicação Para Saúde e Sustentabilidade (ministrante: Listbeth Oliveira). Palestra 3: Pensando a Teoria Queer nos Museus: Novas
Propostas (ministrante: Luís Felipe Pinheiro/ museólogo MIS-GO); Palestra 4: Museologia e Comunidades LGBT: Mapeamento de Ações
de Superação das Fobias à Diversidade em Museus e Iniciativas Comunitárias (ministrante: Tony Boita/ Professor Museologia-UFG).
Vivência Fotográfica 1: Atividades Fotográficas Propostas Pelo Coletivo Fotográfico Goiano "Olhares do Cerrado". Vivência Fotográfica 2:
Atividades Fotográficas Propostas Pelo Coletivo Fotográfico "Goiânia em Fotos”. TrocaFoto: Feira de Troca de Fotografias/ Edição MIS-
GO. Projeto Idealizado pelo Núcleo de Teoria da Imagem – NTPI/UFG, coordenado pela Dra. Ana Rita Vidica; Visitas Mediadas à
exposição “Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem”.
Audição Comentada de Discos de Vinil (Convidada: Geógia Cynara/ Prof. UEG).
Audição de Discos de Vinil.
22.02.2017: Exibição de Vídeos. Temática: Cultura Popular.
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08.03.2017. Palestra: Como Conservar Suas Coleções Fotográficas. (ministrante: Keith Valéria Tito. Diretora do MIS-GO/ Gerente
Especial de Museus e Galerias/ Seduce).
15.03.2017. Palestra: Os Acervos do Museu da Imagem e do Som de Goiás (ministrante: Keith Valéria Tito. Diretora do MIS-GO/ Gerente
Especial de Museus e Galerias/ Seduce).
11.04.2017. Palestra: A Musealização do Acervo Fonográfico do MIS-GO. Diretora do MIS-GO/ Gerente Especial de Museus e Galerias/
Seduce).
28.04.2017. Palestra: Samuel Costa: Fotógrafo. (ministrante: Keith Valéria Tito. Diretora do MIS-GO/ Gerente Especial de Museus e
Galerias/ Seduce).
04.05.2017. Palestra: A Conservação de Discos de Vinil. (ministrante: Keith Valéria Tito. Diretora do MIS-GO/ Gerente Especial de
Museus e Galerias/ Seduce).
11.05.2017. Palestra: Campinas Sob as Lentes de Hélio de Oliveira. (ministrante: Keith Valéria Tito. Diretora do MIS-GO/ Gerente
Especial de Museus e Galerias/ Seduce).
05.06.2017. Exibição de Vídeos. Temática: Meio Ambiente.
15.06.2017: Palestra: As Ações de Conservação do Acervo Fotográfico do MIS-GO. (ministrante: Keith Valéria Tito. Diretora do MIS-GO/
Gerente Especial de Museus e Galerias/ Seduce).
Evento: 11ª Primavera dos Museus (IBRAM). Tema: Museus e Suas Memórias. Atividade 1 (18.11.2017): Oficina: Como Conservar Suas
Coleções Fotográficas. (ministrante: Vitória Bandeira/MIS-GO). Atividade 2: Audição de Discos de Vinil (19.09.2017). Atividade 3 (18 a
24.09.2017): Visita Mediada à Exposição Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem.
Exposição: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira Através da Imagem; Data: 02 de janeiro a 31 de outubro de 2017 ; Horário: 9:00 às 17:00;
Visitantes: 2.081.
Evento: 15ª Semana Nacional de Museus, cujo tema foi Museus e histórias controversas dizer o indizível em museus. Atividades:
Exibição de documentários e curtas-metragens do FICA- Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, Oficina de Contação de
Histórias; Data: 15 a 21 de maio de 2017; Local: Auditório do Museu Ferroviário de Pires do Rio.
Evento: Contação de Histórias- Contos Japoneses Kamishibai com a Professora Renata Helena; Data: 21 de setembro de 2017; Local:
Auditório do Museu Ferroviário de Pires do Rio
Evento: II Simpósio Estadual em Estudos Étnicos- Raciais da UEG-CPPG ; Data: 19 e 20 de outubro de 2017; Local: Auditório do Museu
Ferroviário de Pires do Rio.
Evento: Lançamento do Caderno “70 anos do Museu Zoroastro Artiaga”; Data: 15 de março de 2017 Horário: 8:30; Local: Auditório do
Museu Goiano Prof. Zoroastro Artiaga.
Evento: Mesa Redonda “Arqueologia do Indizível”, ministrada pelo Arqueólogo Dr. Paulo Eduardo Zanettini da USP; Data: 16 de maio de
2017; Horário: 14:00 às 18:00; Local: Auditório do Museu Goiano Prof. Zoroastro Artiaga.
Evento: Exposição “Sincretismos”- Mostra de Estandartes da Professora e Folclorista Maria Socorro de Deus; Data: 15 de junho a 06 de
dezembro de 2017; Local: Salão de Exposição do Museu Zoroastro Artiaga
Evento: Exposição Itinerante “Museus e suas Histórias”; Data: 20 a 28 de setembro de 2017; Horário: 10:00 às 22:00; Local: Shopping
Passeio das Águas.
Evento: Oficina de Brinquedos Populares; Data: 10 de outubro de 2017; Horário: 9:30 às 11:30; Local: Mezanino do Museu Goiano Prof.
Zoroastro Artiaga.
Evento: Oficina de Papel Maché; Data: 22 de setembro de 2017; Horário: 14:00 às 18:00; Local: Museu Goiano Prof. Zoroastro Artiaga.
Evento: Oficina do Dia da Consciência Negra- Bonecas Abayomi; Data: 21 de novembro de 2017; Horário: 09:00 às 12:00; Local: Museu
Goiano Prof. Zoroastro Artiaga.
Recuperação e Proteção do telhado do Museu Pedro Ludovico/SEDUCE, com colocação de manta impermeável no valor de R$
117.000,00, Processo nº 201600006013502.
Tombamento e Legislação
Janeiro/2017: Viagem à cidade de Pilar de Goiás/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados
como patrimônio cultural pelo Estado de Goiás.
Fevereiro/2017: Viagem à cidade de Pilar de Goiás/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados
como patrimônio cultural pelo Estado de Goiás; Viagem à cidade de Santa Cruz de Goiás/GO para realizar vistoria de verificação do
estado de conservação dos bens tombados como patrimônio cultural pelo Estado de Goiás.
Março/2017: Elaboração de Declaração sobre informação de existência ou não de tombamento referente ao imóvel denominado por
“Outlet Premium Brasília”, localizado no município de Abadiânia/GO; Elaboração de documento com Informações sobre novo Edital de
Estímulo ao Restauro, promovido pelo Fundo de Cultura do Estado de Goiás; Viagem à cidade de Pirenópolis/GO para realizar vistoria de
verificação do estado de conservação dos bens tombados como patrimônio cultural pelo Estado de Goiás; Viagem à cidade de
Luziânia/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados como patrimônio cultural pelo Estado de
Goiás.
Abril/2017: Elaboração de documento com orientações sobre solicitação de declaração como patrimônio cultural imaterial do Estado de
Goiás dos “Festejos em Louvor ao Divino Espírito Santo”, realizada após a Páscoa de cada ano, na cidade de Luziânia; Reuniões
semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia e IPHAN/GO) para estudo e definição de parâmetros
relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia; Elaboração do Mapa de Danos do Teatro de Pirenópolis, bem tombado
pelo Estado de Goiás.
Maio/2017: Reuniões semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia e IPHAN/GO) para estudo e
definição de parâmetros relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia; Elaboração do Mapa de Danos do Teatro de
Pirenópolis, bem tombado pelo Estado de Goiás.
Junho/2017: Viagem à cidade de Luziânia/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados como
patrimônio cultural pelo Estado de Goiás; Reuniões semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia e
IPHAN/GO) para estudo e definição de parâmetros relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia.
Julho/2017: Elaboração de documento com esclarecimentos sobre as recomendações resultantes de vistoria técnica nos bens tombados
pela União, quais sejam: Colégio Liceu de Goiânia, Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, Museu Pedro Ludovico Teixeira, Teatro
Goiânia, Procuradoria Geral do Estado, Palácio das Esmeraldas, Centro Cultural Marieta Telles Machado; Viagem à cidade de
Pirenópolis/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados como patrimônio cultural pelo Estado
de Goiás; Viagem à cidade de Goiás/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados como
patrimônio cultural pelo Estado de Goiás; Realização de vistoria técnica dos bens tombados na cidade de Goiânia para elaboração dos
critérios de preservação dos Bens Tombados pelo Estado de Goiás com definição da área envoltória; Reuniões semanais com
instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia e IPHAN/GO) para estudo e definição de parâmetros relacionados aos
bens tombados no Plano Diretor de Goiânia.
Agosto/2017: Reuniões semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia e IPHAN/GO) para estudo e
definição de parâmetros relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia; Elaboração do Projeto de Restauração do Teatro
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de Pirenópolis, bem tombado pelo Estado de Goiás.
Setembro/2017: Elaboração de documento com parâmetros estabelecidos para os critérios de preservação dos Bens Tombados pelo
Estado de Goiás no município de Goiânia, com a delimitação das respectivas áreas envoltórias; Elaboração do Projeto de Restauração
do Teatro de Pirenópolis, bem tombado pelo Estado de Goiás; Reuniões semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia,
SECULT de Goiânia e IPHAN/GO) para estudo e definição de parâmetros relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia.
Outubro/2017: Viagem à cidade de Três Ranchos/GO para realizar vistoria de verificação do estado de conservação dos bens tombados
como patrimônio cultural pelo Estado de Goiás; Reuniões semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia
e IPHAN/GO) para estudo e definição de parâmetros relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia; Elaboração de
documento com parâmetros estabelecidos para os critérios de preservação dos Bens Tombados pelo Estado de Goiás no município de
Goiânia, com a delimitação das respectivas áreas envoltórias.
Novembro/2017: Reuniões semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia e IPHAN/GO) para estudo e
definição de parâmetros relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia; Elaboração de documento com informações
acerca da possibilidade de futuras construções de imóvel “Templo Religioso” na área A/B da Quadra 68, na Avenida Anhanguera, Setor
Central, Goiânia/GO (antiga sede do Jóquei Clube de Goiás); Elaboração de documento com parâmetros estabelecidos para os critérios
de preservação dos Bens Tombados pelo Estado de Goiás no município de Goiânia, com a delimitação das respectivas áreas envoltórias;
Elaboração de documento com resposta sobre a solicitação de desafetação de área publica do Município de Goiânia situada à Rua 70
com Avenida Independência; Elaboração de pesquisas sobre histórico das cidades de Catalão e Cumari.
Dezembro/2017: Reuniões semanais com instituições públicas (SEPLAM de Goiânia, SECULT de Goiânia e IPHAN/GO) para estudo e
definição de parâmetros relacionados aos bens tombados no Plano Diretor de Goiânia; Elaboração de documento com esclarecimentos
sobre as recomendações resultantes de vistoria técnica nos bens tombados pela União, quais sejam: Museu Goiano Professor Zoroastro
Artiaga, Museu Pedro Ludovico Teixeira, Atual sede da Procuradoria Geral do Estado e Centro Cultural Marieta Telles Machado.
Participação em feira e evento nacional:
Fórum Nacional de Museus: Caminhos Para os Museus e Coleções (30 .05 a 04.06.2017 – Porto Alegre-RS). Participaram do evento a
Superintendente de Patrimônio Histórico e Artístico, Tânia Mendonça; a Gerente Especial de Museus e Galerias, Keith Valéria Tito e a
Diretora do Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga, Neusa Almeida.

AÇÃO: 2097 - PROMOÇÃO DA CULTURA POPULAR

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

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

REALIZAÇÕES
As atividades desta ação foram realizadas através do EDITAL DE FOMENTO AO PATRIMÔNIO IMATERIAL CULTURA POPULAR
06/2016 cujo objetivo era conceder apoio a propostas culturais protagonizadas por mestres, grupos e instituições que visassem o
fortalecimento das manifestações tradicionais populares voltadas à preservação, salvaguarda, valorização, pesquisa, inventário, difusão,
dinamização, formação e educação da diversidade cultural existente em Goiás. Projetos contemplados: 09 aprovados, sendo 07 do
interior e 02 de Goiânia. Processo número: 201600006023892

OBSERVAÇÕES
Os Editais de desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação, em 02 reuniões no Centro
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Cultural Oscar Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A Demanda de solicitações para este edital chegou a R$ 10.027.518,75, com
inscrições de 68 projetos de todo o Estado

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

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

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

REALIZAÇÕES
Os produtos foram obtidos através de financiamento concedido através da seleção de instituições interessadas realizada através do
EDITAL DE ESTÍMULO AO RESTAURO 07/2016 cujo objetivo era selecionar projetos artísticos e culturais, da área de Estímulo ao
Restauro, que se enquadrassem em uma das modalidades descritas no Anexo I, e que tivessem 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. Projeto aprovados: 05 projetos, sendo 04 do interior e 01 de Goiânia. Processo número: 201600006023889, no valor de
R$2.000.000,00, liquidado;
Continuação da execução da obra de restauração e reforma da Igreja São Sebastião da cidade de Silvânia, construção em estilo colonial
do séc. XIX;
Manutenção nas instalações do MUSEU PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA;

OBSERVAÇÕES
É necessário destacar que apesar do valor liquidado ter sido apenas no Produto 4340, através da relação dos projetos vencedores do
chamamento pelo Edital contido no Relatório de Gestão recebido verifica-se que dois deles provavelmente não são tombados.
Os Editais desta linha de ação foram debatidos com entidades da sociedade civil na sua formulação, em 02 reuniões no Centro Cultural
Oscar Niemeyer e Vila Cultural, respectivamente. A Demanda de solicitações para este edital chegou a R$ 4.000.000.00, com inscrições
de 10 projetos de todo o Estado.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

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

AÇÃO: 3145 - GMC - ESCOLA CONECTADA (SEDUCE)

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

U.O.: 2201 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE

REALIZAÇÕES
Foi dada continuidade à disponibilização de Internet de qualidade em cada uma das 1.146 unidades escolares estaduais, utilizando as
tecnologias MPLS, ADSL e Satélite.

OBSERVAÇÕES
• O Processo 201700006008641, referente a esta ação, não foi finalizado no exercício de 2017, sendo que o orçamento referente a esta
ação foi executado através do processo 201200006018755;
• Algumas Unidades Escolares utilizam acesso à internet disponibilizado através do Programa Banda Larga nas Escolas do Ministério da
Educação;
• Através do Processo 201700005014592 será demonstrado interesse da SEDUCE em aderir na condição de partícipe a futura Ata de
Registro de Preços de Comunicação de Dados a ser realizada pela SEGPLAN, com a participação de diversos órgãos da Administração
Pública Estadual.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1070 - PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS – EDUCAÇÃO INFANTIL

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

Programa não Realizado.
AÇÃO: 2389 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

U.O.:
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2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não realizada.
AÇÃO: 3166 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não realizada.
AÇÃO: 3167 - GOIÁS - ESTADO PARCEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não realizada.
AÇÃO: 3168 - GOIÁS – EDUCAÇÃO INFANTIL QUALIFICADA

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

U.O.: 2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não realizada.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

João Furtado de Mendonça Neto

2. Visão Institucional

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

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No ano de 2017 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 conjunta em parceria com as Polícias Civil e Militar, as ações de fiscalização de ICMS e IPVA têm
sido feitas com maior frequência e produzem importantes resultados. Além disso, as mudanças na segmentação e padronização do
trabalho de auditoria levou à identificação e recuperação de vultuosos volumes sonegados.
O Sistema de Fiscalização Inteligente Seletiva (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 possibilitou 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.
O aperfeiçoamento dos métodos de recuperação de crédito e modernização do Call Center da SEFAZ culminou com o envio para
protesto de um grande número de certidões de processos de dívidas de contribuintes com ICMS, IPVA e ITCD, inscritos na dívida ativa
do Estado. Ao mesmo tempo buscou-se dar oportunidade aos contribuintes de quitarem suas dívidas por meio do programa de
renegociação fiscal.
Um dos programas de destaque da SEFAZ foi o Programa Nota Fiscal Goiana. Para alavancar a participação de consumidores foram
implementadas mudanças que começaram a vigorar no ano de 2017. Esse 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.
No âmbito das finanças públicas, merece destaque o Tesouro Verde, Instituído pelo governo estadual através da Lei 19.763 de julho
deste ano. O Tesouro Verde é uma grande realização do Programa de Gestão das Finanças Públicas. Seu objetivo é aliar preservação
ambiental e desenvolvimento econômico por meio da comercialização de créditos de florestas. Dessa forma poderá alavancar a receita e
contribuir para amenizar a crise financeira em que vive muitos estados.
Por meio de uma plataforma que será disponibilizada em breve pela Secretaria da Fazenda de Goiás, poderão ser comercializados
créditos de florestas de matas nativas tanto públicas (Parques Estaduais) quanto privadas. Em relação às áreas privadas, os produtores
rurais poderão formar núcleos num raio de 200 km para certificar suas florestas para a conversão em créditos e comercialização na
plataforma Tesouro Verde.
O Programa de Modernização da Administração Fazendária (PROFISCO) do Banco Interamericano de desenvolvimento (BID),
contratado pelo Estado em 2013 e já em fase de finalização dos projetos, tem propiciado os recursos necessários à melhoria da eficiência
na administração tributária estadual, aperfeiçoamento dos serviços de tecnologia da informação e da comunicação e implantação de
novos modelos de gestão financeira e contábil no
Estado. O PROFISCO fomenta 13 projetos divididos em três eixos: a melhoria do atendimento ao contribuinte, a celeridade do processo
de cobrança de débitos tributários e maior controle do gasto público.
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.
O governo de Goiás mantém a tendência de cumprimento das metas fiscais pactuadas para 2017. O relatório do segundo quadrimestre
apresentado aos deputados estaduais da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, da Assembleia Legislativa apontou para um
quadro de superávit primário no período, O balanço indica um aumento no volume de investimentos do governo de Goiás em 60,24% em
relação ao mesmo período do ano passado. Tal resultado é reflexo da execução do programa de investimentos “Goiás na Frente”.
Esse reforço nos investimentos foi possível a partir de um conjunto de medidas, entre elas, a repactuação da dívida, os recursos oriundos
da Celg, venda de ativos e outros instrumentos. Entre outros resultados, o balanço mostra que Goiás obteve superávit primário de
R$818,5 milhões no segundo quadrimestre (janeiro-agosto) de 2017. Isso se reflete em condição de honrar com os juros da dívida pública
e manter o equilíbrio das contas. Nesse sentido, a dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, que mede o limite de
endividamento, permanece com resultado positivo de 0.92 pontos, bem abaixo do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal
que é de 2.0.
Levando em conta que o ano de 2017 ainda não findou e analisando os dados consolidados de janeiro a outubro, é possível dizer que o
quadro das contas públicas do Estado está melhor do que no ano de 2016. As receitas tributárias subiram 2,15% (pouco abaixo da
inflação que foi de 2,46% de set/2016 a ago/2017). A receitas primárias totais cresceram 4,74%, com destaque para o baixo avanço nos
recursos de transferências da União (correntes e de capital), de apenas 0,90%, com frustração principalmente nos recursos oriundos do
Fundeb (da educação) que registrou 1,02% de crescimento.
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3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
SMO - Sistema de Monitoramento Orçamentário

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1021 - PROGRAMA GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

ÓRGÃO GESTOR: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

O Programa de Gestão das Finanças Públicas contempla o desenvolvimento de novas tecnologias e modernização dos sistemas de
execução orçamentaria e financeira, agilizando a administração de recursos do Tesouro Estadual e dispondo informações imprescindíveis
à gestão financeira.
Nesse sentido se destacam os avanços no sistema Conta Única que alcançou 100% de implantação um ano antes do previsto. Tal
resultado vai permitir aos agentes em finanças do Estado de Goiás agir com muito mais eficiência no acompanhamento e distribuição dos
recursos. Também é possível destacar os resultados na implantação do sistema de Contabilidade Pública que alçou o dobro de
implantação prevista para 2017. Juntos, os dois sistemas levarão a profundos avanços, possibilitando a maximização dos resultados na
gestão dos recursos públicos, bem como na transparência das contas públicas.
AÇÃO: 2098 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
A Ação "Operacionalização das Ações de Finanças Públicas", tem o objetivo de promover o equilíbrio das finanças públicas por meio da
manutenção de atividades exclusivas do Tesouro Estadual e do incremento das receitas públicas e da captação de recursos com outras
esferas de governo e organismos internacionais. Nesse sentido, destaca-se o Tesouro Verde Instituído pelo governo estadual através da
Lei 19.763 de julho deste ano. O Tesouro Verde é uma grande realização do Programa de Gestão das Finanças Públicas. Seu objetivo é
aliar preservação ambiental e desenvolvimento econômico por meio da comercialização de créditos de florestas. Dessa forma poderá
alavancar a receita e contribuir para amenizar a crise financeira em que vive muitos estados.
Por meio de uma plataforma que será disponibilizada em breve pela Secretaria da Fazenda de Goiás, poderão ser comercializados
créditos de florestas de matas nativas tanto públicas (Parques Estaduais) quanto privadas. Em relação às áreas privadas, os produtores
rurais poderão formar núcleos num raio de 200 km para certificar suas florestas para a conversão em créditos e comercialização na
plataforma Tesouro Verde.
No âmbito desta Ação, é importante mencionar também a edição da Lei nº 19.824/2017, em setembro, que convalidou, mediante
pagamento da contribuição ao Protege, o benefício fiscal utilizado indevidamente que tenha ocorrido até o dia 31 de dezembro de 2016.
Assim, 88 contribuintes aderiram à convalidação do Fundo, somando R$ 12,8 milhões recebidos à vista e R$ 2,4 parcelados.
Com relação às metas físicas da Ação, pode-se mencionar os seguintes resultados:
- Base de Dados de Informações Financeiras Moduladas: foram modulados 3 novos universos de dados na plataforma do Business
Objects: Saldos Contábeis, Saldo de Conta Corrente e Movimento Liquidação com Saldo de OP.
- Participação em três Fóruns Financeiros no Grupo de Gestores de Finanças Estaduais (GEFIN)
AÇÃO: 3023 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
A Secretaria da Fazenda de Goiás firmou contrato com a empresa BMTCA ativos que vai fornecer a plataforma eletrônica de mercado de
ativos ambientais originários de conservação e ampliação de florestas nativas. O sistema on-line vai possibilitar o registro e transferência
de titularidade desses ativos dentro do programa Tesouro Verde. A plataforma vai ainda incluir os registros, processos, verificações,
validações e certificações das áreas dos Parques do Estado de Goiás. Programa Tesouro Verde alia desenvolvimento econômico à
preservação ambiental ao criar condições para que sejam disponibilizados no mercado créditos de florestas originários da atividade de
conservação e ampliação de florestas nativas tanto públicas quanto privadas.
Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual, criado pela Lei Complementar estadual nº 121/ 2015 que revê a concentração de recursos
financeiros do Estado de Goiás, da administração direta e indireta, independentemente de sua origem, em uma única conta corrente
bancária de aplicação, apresentou sobretudo uma mudança de paradigma no gerenciamento das contas públicas. Os gestores podem
agora acompanhar, gerenciar e distribuir os recursos públicos de forma mais eficiente. Foram 12 meses de trabalho até alcançar o atual
resultado com mudanças no setor de contabilidade e criação de Central de Atendimento para solucionar problema e tirar dúvidas. Houve
profundas melhorias como a transparência das contas públicas, a possibilidade de rendimentos com maior volume de recursos, o foco na
gestão das finanças, o fortalecimento da contabilidade, entre outros ganhos.

OBSERVAÇÕES
O Programa de Modernização da Administração Fazendária (Profisco), implantado pela SEFAZ em 2014 entra na reta final para
conclusão de 13 projetos em diversas áreas. Dentre eles, os Sistemas do Projeto Conta Única e da Contabilidade Pública pertencentes à
Ação Modernização da Administração Fazendária.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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 ordem financeira, tributária, jurídica e operacional, de
modo a inibir a sonegação fiscal. Assim, o programa busca aumentar a efetividade da fiscalização e, ao mesmo tempo, lança esforços
para recuperar créditos da Fazenda Estadual.
Nesse sentido, no ano de 2017, o Programa obteve êxito no cumprimento de seu objetivo, uma vez que meta de arrecadação pré-
estabelecida para 2017 já foi superada em 3%. Até o dia 27 próximo passado a receita tributária estava em R$ 14,3 bilhões, sendo que
para o ano foi pactuada arrecadação tributária de aproximadamente R$ 13 bilhões, entre o valor a ser arrecadado e o valor de R$ 550
milhões que também deveria ser alcançado adicionalmente pela Receita. O cumprimento da meta foi possível pelas ações fiscais, ações
de cobrança, programa de negociação fiscal, auditoria contábil, malhas fiscais, entre outras medidas.
Outros importantes ações e projetos fundamentais para alcance do objetivo principal estão em andamento para o biênio 2016/2017,
dentre os quais se destacam:
- Adequação da LTE (ST-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 (2017);
- Blitz do IPVA (27.645 veículos com arrecadação de R$42 Milhões)
- Implementação de sistemática de cobrança do Devedor Contumaz.
AÇÃO: 2099 - EDUCAÇÃO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
O objetivo da Ação "Educação Fiscal para o Desenvolvimento da Cidadania" é Intensificar ações do Programa de Educação Fiscal no
Estado de Goiás, regulamentado pelas portarias inter-secretariais nºs 001/98 e 002/2006, visando sensibilizar o cidadão para a função
socioeconômica do tributo, incentivando o acompanhamento social da aplicação dos recursos públicos, harmonizando a relação entre
Estado e cidadão. Nesse sentido, a Secretaria da Fazenda de Goiás (Sefaz) vêm promovendo uma série de palestras, reuniões cursos,
debates e premiações em todo o Estado. Destaca-se as premiações da do Programa Nota Fiscal Goiana que sensibiliza e incentiva mais
goianos dia após dia. O programa já conta com mais de 330 mil consumidores cadastrados. Além disso, o cadastro também dá direito a
descontos no IPVA que podem variar de 5% a 10%, dependendo do número de bilhetes.
Um importante êxito da Ação foi a premiação Nacional de Educação Fiscal de 2017 conferida à Universidade Estadual de Goiás (UEG),
Campus de Aparecida de Goiânia.

OBSERVAÇÕES
Com o objetivo de formar professores para trabalharem com a Educação Fiscal no contexto do currículo escolar, o Curso Saberes e
Práticas da Educação Fiscal, da SEFAZ, encerrou o ano com um total de 464 professores treinados. O plano de ação prevê a inclusão do
programa na grade das escolas das redes estaduais e municipais de ensino, de modo a formar cidadãos conscientes da importância dos
impostos no desenvolvimento social da população.

AÇÃO: 2100 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
O objetivo da Ação "Operacionalização das Ações de Incremento da Receita Tributária" é promover ações de ordem financeira, tributária,
jurídica e operacional que visem o aumento da arrecadação de tributos no Estado. As apurações registradas até o momento indicam que
os recolhimento estão acima da meta para o ano de 2017. Segundo dados da Superintendência da Receita, a meta de arrecadação pré-
estabelecida para 2017 já foi superada em 3%, até o dia 27 próximo passado a receita tributária estava em R$ 14,3 bilhões, sendo que
para o ano foi pactuada arrecadação tributária de aproximadamente R$ 13 bilhões. Grande parte do êxito na superação das metas é
decorrente dos investimentos em tecnologias e ferramentas de trabalho, uma vez que a fiscalização tem que ser sempre inovadora.
Merece destaque a expressiva arrecadação do IPVA, superior a R$ 1,3 bilhão, sendo que a meta era de R$ 1,2 bilhão. Tal resultado é
decorrência da intensificação da cobrança dos inadimplentes com a realização de blitze na capital e em cidades do interior e também pelo
fato de que no ano de 2017 não houve qualquer programa de negociação de débitos de IPVA, ao contrário do ICMS e ITCD.
As operações fiscais também tiveram papel importante nos resultados da arrecadação anual. Destaca-se a operação "Terra Prometida"
realizada em conjunto com as Polícias Civil e Militar que deflagrou diversos tipos de irregularidades fiscais em uma grande quantidade de
estabelecimentos na capital. Somente no ano de 2017 foram lavrados 137.627 autos de infração que somaram R$ 2.187.385.593,56 em
créditos tributários. A previsão é que o ano de 2017 fechará com lançamentos de créditos, pelo menos, 30% acima do que foi realizado
no ano de 2016.
Com relação às metas físicas da ação, se destaca:
a) Unidade Fazendária Mantida - Total de 146 repartições mantidas em funcionamento, representando 100% (cem por cento) da
quantidade ajustada;
b) Participação em Eventos Tributários/Fiscais - Total de 62 eventos realizados, entre operações de impacto e de auditoria programada;
c) Viaturas de Fiscalização Disponibilizadas - Total de 257 unidades distribuídas entre as repartições fiscais, incluída a renovação da frota
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dos veículos locados.
AÇÃO: 2101 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
A primeira fase do Programa de Negociação Fiscal da Sefaz bateu as metas esperadas para 2017. Foram negociados ao todo R$ 659,2
milhões. Desse total, foram arrecadados efetivamente aos cofres públicos R$143,4 milhões, sendo R$106,7 milhões de pagamento à
vista e R$36,7 milhões da primeira parcela. Entre aqueles que parcelaram foram negociados R$552 milhões. Segundo o superintendente
Executivo da Receita, a meta era R$100 milhões à vista e R$ 400 milhões parcelados.
Na segunda fase, encerrada dia 21 de dezembro de 2017, foram negociados R$ 510 milhões, bem acima da meta de R$ 200 milhões.
Esse resultado foi possível por permitir a utilização de crédito acumulado e pelo fato de a Pasta ter alertado os contribuinte que não
haverá programa de anistia similar pelo próximos quatro anos, cumprindo determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária
(Confaz). Nessa etapa, foram pagos R$ 170 milhões à vista, R$ 65 milhões foram negociados com créditos acumulados e R$ 275
milhões parcelados. Aproximadamente 7 mil contribuintes negociaram suas dívidas de ICMS e ITCD. Somadas as duas fases, a SEFAZ
negociou dívidas superiores a 1,5 bilhão em impostos.

OBSERVAÇÕES
A reestruturação do serviço de telecobrança da SEFAZ permitiu uma atuação estratégica na recuperação de crétidos de ICMS, IPVA e
ITCD. O Call Center conseguiu cobrar, entre os meses de agosto e setembro desde ano, cerca de 14 mil autos de infração relativos a
devedores de impostos e todo o Estado. O serviço foi responsável pelo ingresso de 20% do Programa de Negociação Fiscal, bem como,
dos quase R$ 717 milhões na carteira de parcelamentos.
É importante destacar ainda, a implantação do sistema de telecobrança desenvolvido pela equipe de Tecnologia da Informação (TI) da
SEFAZ. O sistema tornou o Call Center da Pasta muito mais moderno ao permitir a cobrança de débitos estaduais com banco de dados
completamente integrado. Por ser desenvolvido pela equipe do Órgão, é um sistema maleável que possibilita integrar base com diversas
informações. A profissionalização da cobrança de empresas e pessoas físicas, com a segmentação de perfis e a presença de auditores
treinados têm tornado o Estado de Goiás uma referência na recuperação de créditos.

AÇÃO: 3024 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
No ano de 2017, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) lavrou 29.734 autos de infração de ICMS no valor de R$ 2.018.096.466,41. O aumento
proporcional na receita de ICMS se deve à intensificação das ações de fiscalização para combater o crime de sonegação fiscal em Goiás
e também ao uso de uma tecnologia avançada para identificar a fraude tributária relacionada ao trânsito de mercadorias.
O Fiscalização Inteligente e Seletiva permitiu a utilização de uma plataforma tecnológica que armazena, analisa e cruza um grande
volume de dados gerando indicadores que permitem a identificação de possíveis fraudadores de impostos. O sistema reúne informações
sobre a cadeia de todos os envolvidos com a movimentação de mercadorias: industriais, distribuidores, varejistas, transportadoras,
motoristas e contadores. Uma vez que um deles for citado em autos de infração, multas ou irregularidades, o cadastro fará parte de uma
lista negra.
A utilização de ferramentas de auditoria contábil da SEFAZ tem repercutido positivamente em todo o país. Atualmente, o Estado de Goiás
é líder nacional em recuperação de ICMS e ITCD pela auditoria contábil. Apenas nos três primeiros meses de utilização da ferramenta
foram lavrados 89 autos de infração, totalizando R$ 63 milhões em créditos tributários. Mudanças na legislação aliadas à intensificação
do trabalho da equipe permite que cada auditor atue em média R$ 1 milhão por mês.
Foi entregue a primeira etapa do aplicativo do sistema CADIN estadual (Cadastro Informativo de Créditos não quitados de Órgãos e
Entidade Estaduais). O sistema está sendo desenvolvido em conjunto pelo Núcleo de Tecnologia da Informação, modernização e
Projetos e pela Superintendência de Recuperação de Créditos da SEFAZ. O banco de dados do CADIN contém diversas informações
que ajudarão a impedir a celebração de contratos ou concessão de benefícios pelo Estado a quem está inadimplente.
Com relação às metas físicas da ação, pode-se destacar os seguintes resultados:
a) Sistema de Fiscalização Eletrônica Implantado - Percentual de 100% (cem por cento) concluído, o sistema já está em execução;
b) Sistema de Auditoria dos Setores de Energia Elétrica, Comunicação e Substituição Tributária Implantado - Percentual de 15% (quinze
por cento) concluído, abaixo do estipulado, em decorrência do atraso na contratação da empresa encarregada;
c) 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 30% (dez por cento) concluído, referente ao PCTL-e que já está em produção, sendo que os demais estão na fase de
mapeamento;
d) Nota Fiscal Eletrônica ao Consumidor (NFC-e) Implantada - O sistema já está totalmente implantado e a cada dia aumenta o número
de contribuintes que fazem a adesão para emiss

OBSERVAÇÕES
Na reta final do Programa de Modernização da Administração Fazendária (Profisco), 13 projetos serão em breve concluídos. Já em fase
adiantada de conclusão, estão a implantação do ICTD Web, o sistema do Processo Administrativo Tributário Eletrônico (PAT-e), a conta
corrente fiscal, bem como o processo de cobrança e débitos tributários e dívida ativa, como o CADIN.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3025 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO CONTRIBUINTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
Foi implantada a Central de Serviços (Microsoft System Center Service Manager) que unifica os registros, atendimentos e controle de
demandas direcionadas ao Núcleo de Tecnologia da Informação, Modernização e Projetos (NUTIMP) da Sefaz. A ferramenta vai
possibilitar que as demandas sejam atendidas levando em consideração suas prioridades, além de controlar todas as etapas do
atendimento. Prevê-se maior agilidade e eficiência nos atendimentos.
Com a finalidade de modernizar os sistemas e a estrutura da Secretaria da Fazenda, os recursos oriundo do Programa de Modernização
da Administração Fazendária, já em fase final de execução, possui três eixos de ação, dentre os quais, a melhoria do atendimento ao
contribuinte. Nesse sentido destaca-se a execução de obras físicas para melhor atender os cidadãos. A maior delas será a nova sede da
Delegacia Regional de Fiscalização de Formosa que terá 1.127 metros quadrados de área construída. Deve-se lembrar ainda as
adequações na estrutura física das Delegacias Fiscais de Morrinhos, Anápolis e Luziânia.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2107 - QUALIFICAÇÃO FISCAL, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2300 - SECRETARIA DA FAZENDA

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

REALIZAÇÕES
Em parceria com a Escola de Governo, foram disponibilizados os cursos de "Saber Científico x Saber jurídico e a Crise de Paradigmas
Jurídico Direto", "Direito Tributário" e "Contabilidade Geral". Esses cursos são exclusivos para servidores da Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás. Sua finalidade é promover a qualificação dos servidores da Pasta com vistas ao aprimoramento de suas habilidades
relacionadas ao trabalho que executam.
A Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás recebeu mais de 80 servidores de todo o país para treinamento ao sistema TADAT de
avaliação tributária (Tax Administration Diagnostic Assessmet Tool). O sistema oferece uma avaliação objetiva e padronizada dos
resultados mais importantes da administração tributária, tendo como base indicadores como integridade da base de contribuintes,
avaliação e mitigação de risco, apoio ao cumprimento voluntário, declaração de impostos, pagamento de obrigações, prestação de contas
e transparência, entre outros.

OBSERVAÇÕES
Desde junho de 2017 foram treinados cerca de 900 servidores da SEFAZ em diversos cursos sobre perícia contábil, direito tributário,
contencioso administrativo tributário, instrução processual, contabilidade geral e outros. Os cursos de desenvolvimento e treinamento dos
servidores da pasta são planejados em ciclos de 12 meses, sempre de junho a maio. Neste ciclo atual (junho/2017 a maio/2018), além
dos cursos citados, foram realizados cursos sobre o Bloco K, processo antielisão, arqmag e diversos seminários para mais de 300
servidores. No ciclo anterior, foram treinados mais de 600 servidores, em 80 turmas e um total de 32.779 horas de capacitação. Em geral,
os instrutores são do próprio órgão, com metodologia e acompanhamento da Gerência de Gestão de Pessoas e da Escola de Governo.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Instrução Normativa nº 001/2017
Lei nº 19.611/2017 -
Lei nº 19.621/2017
Lei nº 19.702/2017
Decreto nº 8.940/2017
Decreto nº 8.979/2017
Decreto nº 9.026/2017
Decreto nº 9.054/2017
Decreto nº 9.094/2017

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O exercício de 2017 foi, mais uma vez, de cuidado por parte da Administração Pública Estadual. Crise econômica no país, produto interno
bruto em queda desde o ano de 2014, corrente recessão. Porém o Estado de Goiás seguiu crescendo e a SEGPLAN esteve junto no
intuito de subsidiar na tomada de decisões, auxiliando o crescimento social e em todos os setores da economia, podendo avaliar os
indicadores que podem transformar o Estado de Goiás em um dos mais competitivos do Brasil.
Atuando em uma gestão com base na transparência e com um enfoque em resultados, a SEGPLAN trabalhou de forma extremamente
consciente, procurando sempre trabalhar na gestão e modernização dos serviços públicos, sempre respeitando os princípios básicos da
administração, buscando a melhoria do trabalho nos processos, atividades rotineiras e sempre querendo levar a visibilidade daquele que
é o maior cliente do Estado: o cidadão.
Destaques:
GMCI – Goiás Mais Competitivo e Inovador
O ano de 2017 consolidou o programa GMCI – Goiás Mais Competitivo e Inovador como o mais importante no desenvolvimento da
competitividade e melhoria da gestão pública em Goiás, onde abrange todas as áreas da administração. Tem como foco o monitoramento
e melhoria de indicadores sociais, que impactam positivamente na qualidade de vida do cidadão.
Diante desse cenário, inúmeros indicadores são monitorados e avaliados mensalmente pela Central de Resultados, unidade funcional do
Núcleo de Gestão para Resultados, composta por uma equipe técnica e capacitada, formada por Executivos Públicos, servidores efetivos
das carreiras de gestão do Estado, que foram selecionados e capacitados para atuar de forma proativa na concepção e implementação
de soluções inovadoras junto aos órgãos setoriais.
O GMCI trabalha na coordenação do gerenciamento intensivo de projetos prioritários do governo com vistas a ampliar a efetividade da
ação governamental e melhorar o desempenho do Estado em indicadores selecionados como estratégicos. O programa trabalha com 3
eixos que foram priorizados:
1) Competitividade Econômica: atua em indicadores como elevar a qualidade do aprendizado dos alunos da rede pública, ampliar e
qualificar o investimento em ciência e tecnologia, democratizar as oportunidades de empreendedorismo, dentre outras ações.
2) Qualidade de vida: monitora na carteira de projetos, alguns como: Diminuir a incidência dos crimes contra a vida, reduzir as mortes
decorrentes de acidentes de trânsito, reduzir a mortalidade infantil,
promover a conectividade do cidadão goiano, dentre outros.
3) Gestão Pública Eficiente: Aumentar a transparência e aprimorar a prestação de contas à sociedade, Aprimorar os serviços ofertados
ao cidadão.
Sendo assim, o programa que tem como objetivo posicionar Goiás entre os estados mais competitivos do país, busca promover melhor
alocação dos recursos, através da priorização de projetos e que impacto direto na vida do cidadão.
Excelência dos Serviços Públicos:
As unidades do Vapt-Vupt realizaram em 2017 um total de 13.385.080 (Treze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e oitenta)
atendimentos.
Além disso, foram inauguradas 06 (seis) unidades do Vapt-Vupt no Estado, como por exemplo nos municípios de Paraúna e Rubiataba.
Gestão e valorização dos servidores públicos:
O processo de exames periódicos dos servidores públicos está em andamento. Servidores do IPASGO (Instituto de Assistência dos
Servidores Públicos de Goiás) foram utilizados como projeto piloto e tiveram um total de 334 servidores realizando os exames.
O programa do clube de desconto do servidor conta com uma agenda de 449 (quatrocentas e quarenta e nove) empresas parceiras nos
mais seguintes segmentos do mercado.
Em relação aos servidores públicos, foi implementado reajuste para o quadro do Magistério da SEDUCE e instituído o bônus de incentivo
educacional aos profissionais da educação pública estadual. Ainda foram concedidos os auxílios-alimentação aos servidores da JUCEG,
SEFAZ, Superintendência do PROCON-GO e IPASGO.
Modernização da Gestão Pública:
Foram realizadas em 2017 mais de 114 eventos de curta duração em diversas áreas, diplomando 2.506 servidores.Curso superior
ofertado em Tecnologia em Gestão Pública contemplou um total de 56 servidores graduados. Pós-graduação em Comunicação,
Marketing e Mídias e em Finanças Públicas e Administração Orçamentária certificaram um total de 60 servidores.
O processo de Seleção de Gerentes por capacitação e mérito teve os selecionados nomeados em janeiro.
Os mesmos, num total de 395, foram capacitados no período de maio a agosto. O encerramento se deu com a entrega dos relatórios de
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avaliação e desempenho dos gerentes ao Sr. Secretário de Gestão e Planejamento.
Dois concursos estão em andamento pela escola de governo: Seleção para o cargo de Fiscal das relações de consumo e o concurso
público para a PM Goiás.
Foi totalmente implementado em 2017 o SEI – Sistema Eletrônico de Informações. Todos os documentos gerados e tramitação de
processos são realizados por meio digital, evitando gastos desnecessários com papel e trazendo a modernização para a gestão pública.
Foram mais de 935.000 processos autuados no SEI.
Ainda em relação a área de tecnologia da informação, foi inaugurado o DataCenter corporativo do Estado de Goiás, para atender e
melhorar todos os sistemas da administração, buscando maior efetividade e eficiência ao setor público.
Planejamento e Gestão Estratégica:
Em 2017 tivemos a entrega do Novo Sistema de Planejamento e Monitoramento – SIPLAM, onde foram capacitados os 38 órgãos.
O Instituto Mauro Borges, dentre outras ações, realizou avaliação nos segmentos de análise de linhas de crédito da GoiásFomento, déficit
habitacional em Goiás. Além disso, foram realizados informes técnicos publicados pelo próprio IMB, relatório do IPC, PIB Goiás, dentre
outros.
Ainda estão sendo monitorados intensivamente 13 projetos internos da SEGPLAN, como o ‘Aposentadoria na hora certa’ e o ‘Novo
Sistema de Execução Orçamentária e Financeira’.
Área Social:
Foi lançado em 2017 o prêmio ‘Reconhece Goiás’, que é uma ação para valorizar e agradecer às entidades do terceiro setor.Abrange
organizações cujas práticas tem como princípio fundamental o bem-estar da coletividade.
Foram concedidas bolsas universitárias para um total de 19.987 novos alunos no ano de 2017.
Centro de Apoio ao Romeiro Muquém funcionou durante toda a festa por 24 horas. Fornecimento de lanche aos romeiros, 3.662
atendimentos de saúde, enfermagem, dentre outros.
Em oito cidades onde estão estabelecidas unidades do restaurante cidadão, foram fornecidas 2.301.376 refeições fornecidas.

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Panorama sobre a Estratégia Saúde da Família e alguns indicadores de saúde no Estado de Goiás;
- Déficit Habitacional em Goiás: Uma Análise do CadÚnico - 2017;
- Cálculo do PIB;
- IPC – Índice de Preço ao Consumidor;
- IDM – Índice de Desempenho dos Municípios: Segurança Pública, Educação, Infraestrutura, Saúde e Trabalho;
- Índice de satisfação do cliente-cidadão - Vapt-Vupt
- Tempo médio de Espera - Vapt-Vupt
- Índice de pesquisas respondidas - Vapt-Vupt
- Tempo médio de atendimento - Vapt-Vupt
- Taxa de implementação dos planos de melhoria - SMI

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O programa de excelência dos serviços públicos tem como objetivo a promoção da melhoria dos serviços ofertados ao cidadão, propondo
atendimento de qualidade, induzindo, assim, a contínua excelência da prestação de serviços.
Sendo assim, no ano de 2017 foram realizados 13.385.080 (Treze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e oitenta) atendimentos em
toda a rede Vapt-Vupt, que propõe celeridade e objetividade na oferta.
A mesma rede ofertou, em 2017, um total de 201 (duzentos e um) serviços durante esse mesmo período.
Unidades mantidas no exercício de 2017: 59 (cinquenta e nove).
Em relação a ampliação da rede Vapt-Vupt, ainda foram inauguradas as seguintes unidades: Paraúna, Rubiataba, Ceres, Trindade,
Lozandes (Goiânia) e Anápolis II. Além de revitalização das unidades de Anápolis I, Vapt-Vupt Buena Vista (Goiânia) e Araguaia
Shopping (Goiânia).
AÇÃO: 2102 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
- Atendimento realizado pelo Vapt-Vupt, em números:
13.385.080 (Treze milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e oitenta) atendimentos realizados, acima da meta.
- Serviços oferecidos através do Vapt-Vupt, em números:
201 (duzentos e um) serviços ofertados.
- Unidades Vapt-Vupt mantidas em 2017:
59 (Cinquenta e nove) unidades.
AÇÃO: 2103 - GOVERNO ELETRÔNICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
O processo Licitatório de Concorrência Pública nº 01/17, referente a Parceria Público-Privada do Vapt-Vupt, conforme consta no Edital,
no Anexo I, Apêndice VI que trata das Especificações de Sistemas de Gestão e Apoio à Operação que já contemplam no item 1.1.2.1.
Canais de Relacionamento requisitos concorrentes a está ação. Portanto, em virtude disso, está ação que visava modernizar o portal de
serviços Vapt-Vupt Digital, fica em sobrestado.
AÇÃO: 2376 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
1.1 - Projeto PPP Vapt Vupt
- Arranjo de Garantias elaborado
- Comissão Especial de Licitação instituída
- Edital de Licitação Publicado
AÇÃO: 3026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DO VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Unidades Vapt Vupt Inauguradas
1. Condomínio Vapt Vupt Paraúna
2. Unidade Vapt Vupt Rubiataba
3. Unidade Vapt Vupt Ceres
4. Unidade Vapt Vupt Maysa (Trindade II)
5. Unidade Vapt Vupt Lozandes
6. Unidade Vapt Vupt Anápolis II
Mudança de local de Unidades Vapt Vupt
1. Mudança da Unidade Vapt Vupt Goianésia
2. Mudança da Unidade Vapt Vupt Aparecida Centro para Aparecida Shopping
3. Mudança da Unidade Vapt Vupt Rio Verde
4. Mudança da Unidade Vapt Vupt Ipiranga para o Portal Shopping
Revitalizações de Unidades Vapt Vupt
1. Revitalização Vapt Vupt Anápolis I
2. Revitalização da Unidade Vapt Vupt Buena Vista
3. Revitalização da Unidade Vapt Vupt Araguaia Shopping

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O programa de gestão e valorização dos servidores públicos tem como objetivo constituir ações estratégicas que proporcionem melhores
condições de trabalho, políticas salariais e recursos humanos que possibilitem o crescimento profissional, modernização administrativa e
que possa melhorar a produtividade do servidor, motivando-o e trazendo celeridade aos serviços públicos.
Pensando no bem-estar do servidor e considerando a recomendação do Ministério Público, está sendo implementado no Estado de Goiás
a política de execução de exames periódicos aos servidores públicos estaduais. Estão sendo realizados treinamentos da Gerência de
Saúde e Prevenção com todas as Gerências de Gestão de Pessoas dos órgãos. O IPASGO foi determinado como projeto piloto e teve
um total 334 servidores que realizaram os exames.
O Clube de Desconto do Servidor foi criado para que o servidor público estadual pudesse obter diversos serviços em vários segmentos
empresariais com preços mais acessíveis. Atualmente o Clube conta 449 parceiros.
Ainda pensando no servidor, foram executados 52 beneficiados no programa auxílio-creche, contando 1.469 beneficiados com o valor de
R$200,00 (duzentos reais).
O Portal do Servidor, que conta com diversos serviços voltados aos colaboradores da administração pública, obteve recorde de acessos
contando com 2.687.948 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito).
No que tange as políticas salariais e recursos humanos, várias ações foram executadas. Ato que compreende a jornada de trabalho dos
servidores da Agência Brasil Central. Equilíbrio remuneratório entre carreiras instituído, referente ao valor do vencimento dos contratos
temporários inferiores ao salário mínimo vigente. Reestruturação dos cargos de Assistente Ambiental e Analista Ambiental.
Reestruturação das carreiras da Agrodefesa, EMATER, SED e do quadro de apoio-administrativo da PGE.
Na Secretaria da Educação foram realizados: Concessão de Gratificação aos professos do quadro transitório, reajuste para os quadros
administrativo e temporário e bônus de incentivo educacional.
Além disso, foram regulamentados o auxílio-alimentação nos seguintes órgãos: JUCEG, IPASGO, SEFAZ, Superintendência do
PROCON-GO e SEDUCE.
AÇÃO: 2259 - ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 1101 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL
1201 - GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1301 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR
1451 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - FUNPROGE
1501 - GABINETE DO SECRETÁRIO-CHEFE DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
1601 - GABINETE DO CHEFE DO GABINETE MILITAR
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1901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
2202 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2203 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CULTURA
2204 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTE E LAZER
2301 - GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA
2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
2751 - FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM
2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2904 - POLÍCIA CIVIL
2953 - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
DE GOIÁS - FUNEBOM
3601 - GAB. SECRET. DE DESENV. ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E
IRRIGAÇÃO
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
3801 - GABINETE DO SEC. DA MULHER, DO DESENV. SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO
TRABALHO
4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR
5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV
6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER
6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG
6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

REALIZAÇÕES
4966 - PROGRAMA DE PREVENÇÃO E ATENÇÃO A SAUDE DO SERVIDOR IMPLANTADO/PERCENTUAL - Considerando a Ação
Civil Pública promovida pelo Ministério Publico Estadual, referente aos autos nº 0151096.63.2012.8.09.0051, para que o Poder Executivo
do Estado de Goiás fosse obrigado, em caráter definitivo da realização de exames médicos periódicos, transitada em julgado. Assim, Os
exames médicos periódicos estão em fase de implantação, 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.
Obs: devido a questões operacionais (readequação dos sistemas) e questões jurídicas (impossibilidade de credenciamento pelo IPASGO
de médicos do trabalho), o cronograma inicial ficou comprometido, uma vez que os aniversariantes do primeiro semestre do ano ficaram
impossibilitados de realizarem os exames. Foi prorrogado o inicio para setembro de 2017 com os servidores do IPASGO, como projeto
piloto.
- Não iniciado aos demais órgãos, apenas o IPASGO em setembro de 2017, com 334 servidores realizando os exames.
3752 -COLABORADOR ASSISTIDO COM PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAUDE/NUMERO- No ano de 2015 e inicio de
2016 a título de experiência foram realizados alguns exames médicos periódicos, atendendo a unidades da SSPAP: - IML -
Aproximadamente 124 servidores. Realizados (96) - Não compareceram (28). Período de execução: AGO - OUT/2015; - SEAP -
Aproximadamente 903 servidores. Realizados (460) - Não compareceram (443). Período de execução: OUT/2015 - MAI/2016. Após
MAIO/2016 não houve mais realizações. O IPASGO em setembro de 2017, realizou os exames em 334 servidores.
Obs: Em execução. Este produto também está sendo implementado junto ao Produto nº 4966.
Na Secretaria da Educação, a Gestar (Gêrencia de Saúde e Bem-Estar) considerou de fundamental importância a participação de 250
servidores da Seduce na I Mostra Cinema PSI, como uma atividade para a prevenção de saúde dos servidores.
De 30 de agosto a 6 de setembro de 2017 foram exibidos 14 filmes, com o objetivo de discutir questões como a loucura, os manicômios,
a dor e a delícia de existir, as intermitências da morte, o amor e a insanidade, a vida dos transexuais, as paixões políticas e a saúde
mental.
4967- MUNICIPIO COM PERICIA MÉDICA IMPLANTADO/NUMERO - O processo de Descentralização da Junta Médica esta em
andamento, em fase de convênio com o Ipasgo para realizar uma parceria para utilização dos médicos do IPASGO ou credenciamento de
novos médicos nas principais regiões do Estado. Na atualidade a junta médica possui sede em Goiânia e Anápolis, porém este produto
ainda não foi iniciado.
Com o programa de auxílio-alimentação estabelecido na AGR, os valores informados referem-se aos meses de julho a dezembro.
AÇÃO: 2260 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
4972- PARCERIA EM PROL DO SERVIDOR FIRMADA / NUMERO - Clube de Desconto instituído pelo Decreto nº 7.931, de 15 de julho
de 2013, constitui-se como ferramenta informatizada inserida no sítio do Portal do Servidor, destinada a estabelecer política de parcerias
com empresas privadas de vários ramos, com a finalidade de oferecer descontos aos servidores públicos estaduais na aquisição de
produtos e serviços em estabelecimentos comerciais.
Metas do programa (médio prazo): continuar divulgando o Clube de Desconto em Poder Executivo do Estado de Goiás.
Atualmente o programa conta com 449 (quatrocentas e quarenta e nove) empresas parceiras nos mais diversos seguintes do mercado
empresarial.
Nos 03 (três) bimestres do ano de 2017 o Clube de Desconto desempenhou atividades no DETRAN, SEFAZ, SEGPLAN e SEDUCE,
objetivando contribuir para a valorização e motivação dos servidores públicos dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo.
-Obs: Em Execução.
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4974- AUXILIO CRECHE CONCEDIDO/NUMERO - o auxílio-creche no exercício de 2017, até mês de setembro, conta com 52
(cinquenta e dois) beneficiados no total de 1.469 (hum mil e quatrocentos e sessenta e nove) unidades do benefício no valor R$ 200,00
(duzentos reais), devendo a renda familiar mensal bruta ser inferior ou igual a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), distribuídos da seguinte
forma:
Abril – 27 (vinte e sete)
Julho – 19 (dezenove)
Agosto – 6 (seis)
- Obs: Em execução.
4973- SERVIÇO OFERECIDO NO PORTAL DO SERVIDOR/NUMERO - o Portal do Servidor no período compreendido entre janeiro a
setembro de 2017 alcançou a marca histórica de 2.687.948 (dois milhões, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito)
acessos de usuários em busca de informações no site.
- Obs: Em execução.
4965 - CENTRAL DE ATENDIMENTO DE CONSIGNAÇÃO AO SERVIDOR IMPLANTADA / PERCENTUAL. A partir de fevereiro de
2016, foi contratada por termo de comodato uma empresa terceirizada para gerenciar o sistema de margem consignável do Estado, sem
ônus ao mesmo. O pagamento a empresa é realizado pelas Instituições Financeiras para utilizar o Sistema. Ação ainda não iniciada.
AÇÃO: 2261 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Ato Normativo de Pessoal Aperfeiçoado: Lei nº 19.719 de Julho/2017 (Altera a Lei nº 15.690/2016, especificamente no que compreende a
jornada de trabalho de servidores da Agência Brasil Central).
Equilíbrio Remuneratório entre Carreiras Instituído: Decreto nº 8.977 de Junho/2017 (Alteração do Decreto nº 7.886/2013 quanto ao valor
do vencimento dos contratos temporários inferiores ao salário mínimo vigente); Lei nº 19.633 de Abril/2017 (Reestrutura a carreira do
Assistente Ambiental e Analista Ambiental em Técnico Ambiental e Analista Ambiental); Lei nº 19.637 de Maio/2017 (Programa de auxílio-
alimentação da JUCEG); Lei nº 19.658 de Junho/2017 (Instituiu o programa de auxílio-alimentação e hospedagem de natureza
indenizatória na SEFAZ e Insitutiu o programa de auxílio-alimentação para os servidores lotados na Superintendência do PROCON-GO;
Lei nº 19.667 de Junho/2017 (Instituição do programa de auxílio alimentação no IPASGO); Lei nº 19.688 de Junho/2017 (Concessão de
Gratificação por capacitação para Professores do Quadro Transitório); Lei nº 19.689 de Junho/2017 (Instituição do programa de auxílio
alimentação na SEDUCE); Lei nº 19.690 de Junho/2017 (Reajuste para o Quadro Administrativos da SEDUCE); Lei nº 19.691 de
Junho/2017 (Reajuste para o Quadro Temporário da SEDUCE); Lei nº 19.740 de Julho/2017 (Reestruturação das carreiras da
AGRODEFESA, EMATER, SED e do quadro de Apoio Técnico-Administrativo da PGE).
Instrumento de Avaliação de Desempenho Instituído: Decreto nº 8.940 de Abril/2017 (Regulamenta a avaliação especial de desempenho
do servidor público civil em estágio probatório na Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo); Lei nº
19.843 de Setembro/2017 (Institui o Bônus de Incentivo Educacional aos profissionais da educação pública Estadual.
Piso Magistério Concedido: Lei nº 19.692 de Junho/2017 (Reajuste para o Quadro do Magistério da SEDUCE).

OBSERVAÇÕES
Não houve edição de atos normativos relacionados a DATA-BASE CONCEDIDA e CARREIRA COM EVOLUCAÇÃO POR MÉRITO
INSTITUÍDA.

AÇÃO: 3031 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
4968 - BANCO DE TALENTOS IMPLANTADO/PERCENTUAL - Instituir equipe de psicólogos a fim de delinear os perfis dos servidores;
Estruturada as demandas de vagas; Disponibilizar o currículo do servidor; Disponibilizar a todos os órgãos as informações sobre as vagas
e seu perfil profissiográfico; Editada Instrução Normativa nº 03, em 03 de março de 2017 com vistas a divulgação e orientação para
movimentação de servidores. De janeiro de 2017 a setembro de 2017 foram movimentados 1186 servidores dentro da Administração
direta, autárquica e fundacional.
Obs: Em execução.
4975 - DIÁRIO OFICIAL DIGITALIZADO/PERCENTUAL - Criar uma equipe de digitalização do Diário Oficial do Estado; Aquisição de
aparelho de scanner de grande formato; Criar rotina de digitalização, armazenamento e disponibilização dos Diários Digitalizados;
Promover gestões junto a ABC para a alteração do procedimento de geração dos Diários Digitais.
Obs: Este produto será cancelado, pois não há mais necessidade, tendo em vista, que a ABC já fez a sua implementação.
4964 - ÓRGÃO COM FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADA/NUMERO - Centralizar na SEGPLAN toda a inclusão de pessoal, bem
como, o lançamento de todas as rubricas de proventos e descontos.
Obs: Não iniciado.
4970 -PROCESSO DE GESTÃO DE PESSOAL AUTOMATIZADO/NUMERO - Otimizar os processos no contexto operacional.
Obs: Não iniciado.
4969 - SISTEMA DE DOSSIÊ FUNCIONAL DIGITAL IMPLANTADO/PERCENTUAL - Digitalizar os dossiês dos servidores públicos da
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo de forma a garantir a gestão centralizada das informações.
Obs: Este produto será cancelado, pois não há mais necessidade, tendo em vista, que esta dentro da Aposentadoria por Hora Certa
coordenado pela Goiasprev.
4971 -SISTEMA E-SOCIAL IMPLANTADO/PERCENTUAL - Desenvolver módulos, adequar Sistemas existentes e Atos legais às normas
do eSocial; Readequação no processo de pagamento de diferença salarial; Treinamento e cursos de pessoal; Gerar arquivos sem erros,
com o intuito de evitar autos de Infração para garantir a CND do Estado de Goiás e suas autarquias, bem como os benefícios sociais de
seus servidores; Realização de processo licitatório para certificação digital dos órgãos do poder executivo.
Obs: Não iniciado.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Este programa busca implantar a inovação na gestão pública, através de ferramentas e metodologias que possam alavancar a
modernização administrativa, qualificando o gasto, capacitando o servidor, avançando na área de tecnologia da informação, cujos
resultados deverão espelhar a melhoria nas áreas de eficácia, eficiência e efetividade da gestão do Estado de Goiás.
Na área da modernização várias ações e projetos foram desenvolvidos com o foco em avançar. No projeto “aposentadoria na hora certa”
foi desenvolvida a identidade visual, Projeto de Lei aprovado na Assembleia Legislativa, corpo técnico da GoiásPrev definido e
quantitativo de servidores necessários para centralização das atividades. Visita a órgão federal também realizada. Previsão de concluir
em 2018.
Projetos de Gestão Por Processos na Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública e na Secretaria de Gestão e Planejamento.
Cadeias de valor, arquitetura de processos. Mais de 50 servidores capacitados e treinados em mapeamento de processos.
Aproximadamente 200 processos mapeados. Eventos desses projetos atingiram um público estimado em mais de 500 pessoas.
Um dos maiores pilares desta gestão estadual, com certeza, foi a implantação do Sistema Eletrônico de Informações – SEI no mês de
setembro proveniente de termo de cooperação técnica entre a SEGPLAN e o Ministério do Planejamento. Na SEGPLAN foi fruto de
entendimento entre a Superintendência Central de Tecnologia da Informação, Superintendência de Modernização Institucional e Gerência
de Suprimentos e Frotas. Todos os documentos do Estado são produzidos eletronicamente.
Mais de 800 servidores treinados, 65.596 usuários cadastrados e mais de 935.000 processos autuados demonstram o impacto que este
sistema provou na modernização da gestão do Estado de Goiás.
Sob coordenação da TI, foi inaugurado o DataCenter modular, um dos maiores da América Latina. Ele suporta toda a rede de
infraestrutura tecnológica estadual, hospedando o próprio Sistema Eletrônico de Informações, Conecta SUS, Nota Fiscal Goiana, dentre
todos os outros sistemas corporativos estaduais como por exemplo o Sistema de Contabilidade Geral e Sistema de Execução
Orçamentária e Financeira.
Na modernização da gestão no que tange ao servidor público, várias ações foram realizadas, principalmente pela Escola de Governo
Henrique Santillo.
Para a qualificação do servidor, foram ofertadas 114 capacitações, diplomando 2.506 servidores. Curso de graduação foram 56 pessoas
que colaram grau. Nos cursos ofertados de pós-graduação 60 colaborados encerraram suas atividades.
Em 2017 foi encerrado o processo de seleção de gerentes por mérito. 395 gerentes do Estado participaram do programa de formação de
líderes e foram capacitados.
Promovendo concursos públicos, dois certames estão em andamento: seleção de fiscais para o PROCON-GO, com prova já realizada e
da PM Goiás, que se encontra em fase de análise de edital.
AÇÃO: 2113 - AGENDA DE GESTÃO MUNICIPAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
A Agenda de Gestão Municipal objetiva 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 politicas e gestão públicas que visam uma
administração pública municipal mais eficiente, com foco do 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.
Contudo a ação está suspensa, sem realização em 2017.
AÇÃO: 2114 - CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
A ação Capacitação para a Melhoria do Planejamento e da Gestão Pública promove a formação de servidores públicos estaduais para a
profissionalização, desenvolvimento de competências e o fortalecimento do seu papel como agente indutor de mudanças em busca da
melhoria da qualidade dos serviços prestados e no atendimento ao público, pela capacitação, troca de experiências e implementação de
novos processos de trabalho.
Neste ano foram ofertados 114 eventos de capacitação de curta duração em áreas como língua portuguesa, legislação, licitação,
informática, gerenciamento de projetos, gerenciamento de processos, gestão de pessoas, excelência no atendimento, desenvolvimento
gerencial, dentre outros, com a diplomação de 2.506 servidores.
O curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública, realizado pela UEG em parceria com a Escola de Governo, concluiu em 2017 a sua
segunda turma com 56 servidores aptos a participarem da cerimônia de colação de grau no dia 27/10 no Clube Antônio Ferreira Pacheco.
Outros 16 servidores concluirão as disciplinas e apresentarão os trabalhos de conclusão de curso até dezembro e poderão colar grau em
janeiro de 2018. O vestibular para a composição da terceira turma do curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública foi realizado em
agosto pela UEG e as aulas iniciaram no mês de outubro. A atual turma conta com 26 servidores na turma do período noturno e 20
servidores na turma do final de semana.
As pós-graduações em Comunicação, Marketing e Mídias no Setor Público e em Finanças Públicas e Administração Orçamentária foram
finalizadas e certificaram 60 servidores no mês de agosto. Outras duas pós, uma em Concessões e Parcerias com a Administração
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Pública e outra em Gestão Pública Contemporânea, estão em andamento e contam com a participação de 39 servidores e 59 servidores
respectivamente.
A ação para o Credenciamento da Escola de Governo junto ao MEC encontra-se sem realização até o presente momento.
A ação Servidor Capacitado em Análise de Processos tem uma meta física de 15 servidores e a ação Servidor Capacitado na Área de
Planejamento e Gestão Pública teve uma meta física de 21 servidores.
AÇÃO: 2115 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE DESBUROCRATIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
1 - Criar identidade visual para o projeto APOSENTADORIA NA HORA CERTA - FINALIZADA EM 02/03/2017
2 - Articular para ampliação do espaço físico FINALIZADA EM 31/03/2017
3 - Envio do projeto de Lei para assembléia aprovar - FINALIZADA EM 28/04/2017
4 -Verificar na CGE como está o funcionamento do sistema de acompanhamento dos PADs - FINALIZADA EM 03/05/2017
5-Levantar modelos para elaboração do TR junto a outros órgãos e entes da Federação que já implementaram digitalização de
documentos FINALIZADA EM 30/05/2017
6 - Minuta de decreto - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL - FINALIZADA EM 31/05/2017
7-Publicação no Diario Oficial do Estado - FINALIZADA EM 31/05/2017
8- Corpo técnico da GOIASPREV definido e providenciado/Definir qualitativo e quantitativo de servidores necessários para centralização
das atividades na GOIASPREV FINALIZADO EM 29/06/2017
9- Espaço físico cedido pelo IPASGO ampliado/Providenciar servidores para GOIASPREV FINALIZADO EM 29/06/2017
10 -Espaço físico cedido pelo IPASGO ampliado /Tomar as providências necessárias para adequação do espaço físico cedido pelo
IPASGO FINALIZADA EM 29/06/2017
11- Espaço físico cedido pelo IPASGO ampliado/ Articular para viabilizar sede própria FINALIZADA EM 30/06/2017
12- Consolidação do Check list pela Milena e Juliana FINALIZADA EM 29/08/2017
13- Identificar, a partir do arquivo de ocorrências do RHNet gerado pela SCAP, aqueles documentos que impactam em outros processos
de gestão de pessoas como um todo e que, necessariamente, devem constar no dossiê dos servidores ativos efetivos e militares.
FINALIZADA EM 29/08/2017
14-Identificar, a partir do arquivo de ocorrências do RHNet gerado pela SCAP, aqueles que impactam em outros processos de gestão de
pessoas como um todo e que, necessariamente, devem constar no dossiê dos servidores comissionados, temporários e celetistas -
FINALIZADA 5/10/2017
15-Definir qual campo, para cada documento definido nos itens 3 e 4 acima, identificará tal documento e será DIGITADO juntamente no
momento do trabalho de digitalização dos dossiês para, posteriormente, alimentar os sistemas informatizados adequados (RHNet, ) -
FINALIZADA EM 5/10/2017
16- Validar o check list com a equipe da SCAP e GGPs - FINALIZADA EM 5/10/2017
17-Elaborar decreto para que todos os atos (abono de permanência, averbação, licença prêmio, disposição, outros) relativos a servidores
sejam publicados no D.O. FINALIZADA EM 31/10/2017
18-Agendar visita técnica a um órgão federal para acompanhar uma aposentadoria - FINALIZADA EM 20/11/2017
19- Solicitar a CGE a liberação de perfis para servidores da SEGPLAN e GOIASPREV acessarem o Sistema de PADS para gerarem
certidões positvas e negativas - FINALIZADA EM 20/12/2017
Observações:
- A Ação 4779 - ATUAÇÃO DO CLIENTE OCULTO foi suspensa em 2017 por decisão da alta administração.
- A identidade visual anexada faz parte do Projeto APOSENTADORIA NA HORA CERTA.

OBSERVAÇÕES

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
1.1 - Projeto Sistema Eletrônico de Informações - SEI
- Termo de Cooperação Técnica com Ministério do Planejamento celebrado;
- Normativas Publicadas;
- Mais de 800 multiplicadores treinados nos Órgãos e Entidades;
- Mais de 65.596 usuários cadastrados no Sistema;
- Mais de 935.000 processos autuados na ferramenta;
- Projeto implantado em 10 meses, sob a coordenação da SMI, SCTI e Núcleo de Logística e Frotas
1.2 Projeto de Gestão por Processos na Secretaria de Saúde - SES (concluído):
- 01 Cadeia de valor;
- 01 Arquitetura de processos;
- 01 Processo otimizado;
- 50 Servidores capacitados e treinados em Mapeamento de Processos;
- 10 Servidores capacitados em Otimização de Processos;
- Metodologia de Gestão por Processos implantada.
1.4 Projeto de Gestão por Processos na Secretaria de Planejamento - SEGPLAN (em andamento):
- 01 Cadeia de valor;
- 01 Arquitetura de processos;
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- 38 Servidores capacitados e treinados em Mapeamento de Processos;
- 173 Processos mapeados.
1.3 Projeto de Gestão por Processos na Secretaria de Segurança Pública - SSPAP (em andamento):
- 01 Cadeia de valor;
- 01 Arquitetura de processos;
- 01 Processo otimizado;
- 10 Servidores capacitados e treinados em Mapeamento de Processos;
- 05 Servidores capacitados em Otimização de Processos.
2. Eventos de Gestão por Processos:
- 01 Seminário de Gestão por Processos na Administração Pública;
- 01 Mobilização da Equipe de Mapeamento da Segplan
- 04 Treinamentos em mapeamento de processos
- 02 Lançamentos de Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos
- 01 Lançamento de Ambiente Virtual de Processos (Segplan)
3. Processos Mapeados:
- 188 Processos mapeados (AS-IS)
- 06 Processos mapeados e otimizados (TO-BE)

OBSERVAÇÕES
1. Sobre os projetos de gestão por processos, independente da sua situação, as quipes envolvidas (SES, SEGPLAN e SSPAP) estão
aptas a desempenhar às atividades de gestão e melhoria de processos nos seus respectivos órgãos;
2. Os eventos de gestão por processos atingiram um público estimado em mais de 500 pessoas;
3. A quantidade de processos mapeados foi bem acima da meta prevista porque houve, excepcionalmente, um aumento considerável do
escopo do projeto de gestão por processos na SEGPLAN, que incluiu o mapeamento de todos os processos identificados na arquitetura
de processos.
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AÇÃO: 2117 - MERITOCRACIA - SELEÇÃO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
O 7º Processo de Seleção de Gerentes por Capacitação e Mérito, a Meritocracia, regulamentado pelo decreto número 8.734, de 1º de
setembro de 2016, ofertou 411 vagas e obteve 1.457 inscritos, que passaram por processo seletivo iniciado em setembro e finalizado
com a publicação do resultado em dezembro do ano passado. Delas, 49 vagas não foram preenchidas ou por não terem concorrência ou
pelo fato de os candidatos não conseguirem chegar à fase final. A seleção envolveu análise curricular, prova objetiva, elaboração de
plano de ação e entrevista profissional para o preenchimento das vagas em diversas secretarias e órgãos do Estado. O decreto assinado
pelo governador Marconi Perillo no dia 06/01 nomeou os 387 gerentes selecionados no processo.
Dando continuidade ao processo da Meritocracia, 395 gerentes participaram do Programa de Formação de Líderes do Estado de Goiás,
oferecido pela Escola de Governo Henrique Santillo em parceria com o Instituto Áquila. As turmas disponíveis foram disponibilizadas
entre os meses de maio a agosto e abordaram conteúdos relacionados à formação de gestores,  gestão  pública moderna, liderança,
gestão de pessoas e inteligência competitiva.
A Escola de Governo iniciou em agosto o treinamento dos superintendentes e diretores dos órgãos do Governo que vão avaliar o
desempenho dos gerentes Meritocratas do 7º processo de Meritocracia. O treinamento visa sensibilizar os superintendentes e diretores
dos órgãos para a importância da avaliação de desempenho no contexto da profissionalização dos gerentes, através de reunião de
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feedback, que deverá nortear pontos de melhoria e inovação constante no desempenho. O Sistema de Avaliação de Desempenho dos
Gerentes Meritocratas foi desenvolvido pela Coordenação de Meritocracia em parceria com a Superintendência Central de Tecnologia da
Informação (SCTI) que prevê a autoavaliação dos gerentes e as suas avaliações pelos respectivos superiores imediatos, através de
várias competências: planejamento, iniciativa, gestão de equipe, produtividade com foco em resultado, liderança e conhecimento do
trabalho.
O encerramento do 7º processo de Meritocracia aconteceu no dia 20/10/17 com a entrega dos relatórios da Avaliação de Desempenho
dos Gerentes Meritocratas ao Sr. Secretário de Gestão e Planejamento.
A Meritocracia coordenou outros dois processos, sendo para a Seleção visando a Concessão de FCAC para até 70 Contadores em
exercício no poder executivo estadual, onde foram selecionados 36 Contadores, e a Seleção e Qualificação de 5 Técnicos em Controle
da Despesa que serão lotados na Gerência de Controle da Despesa da Superintendência de Orçamento e Despesa da Segplan. Os
processos foram encerrados em 30/11 e 19/12 do corrente exercício.
AÇÃO: 2118 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Atualização do Parque Tecnológico e manutenção do mesmo visando atender a toda demanda de Sistemas Corporativos do Governo de
Goiás, aquisição, implementação e instalação de Solução de Voip para modernização e redução de custos de telefonia.
AÇÃO: 2119 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
O Programa de Modernização da Gestão pública, no que diz respeito as ações da Escola de Governo, além de desenvolver as
competências do servidor, por meio da oferta de cursos e eventos de capacitação, também atua na coordenação e desenvolvimento de
concursos públicos e processos seletivos simplificados para o preenchimento de vagas do poder executivo estadual. A Gerência de
Recrutamento, Seleção e Relações Externas vem ampliando suas ações na construção de Editais de Concursos Públicos e na execução
de Processos Seletivos Simplificados (PSS).
As provas objetivas e discursivas do Concurso Público para provimento de vagas no cargo de Fiscal das Relações de Consumo do
Quadro de Pessoal da Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – Procon-Goiás, foram realizadas no dia 17/12. O
concurso visa preencher 15 (quinze) vagas, sendo 14 (quatorze) para ampla concorrência e 1 (uma) vaga reservada para candidatos com
deficiência, não sendo mantido cadastro de reserva. A próxima etapa prevê a publicação do Edital de convocação para apresentação de
documentos para Avaliação de Títulos em fevereiro de 2018.
O Concurso Público para Cadete e Soldado da PM Goiás, encontra-se em fase de análise do Edital. Serão 2.000 vagas preenchidas até
2018.
Outros três Processos Seletivos Simplificados foram finalizados e três encontram-se em andamento. São eles:
- Processo Seletivo Simplificado para o preenchimento de 5.910 vagas para contratação de pessoal temporário de Apoio Administrativo,
da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte – Seduce.
- Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 8 Profissionais Temporários, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista e Arquiteto,
para a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, SSPAP.
- Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 8 Profissionais Temporários, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico e Arquiteto
para a Secretaria de Estado da Saúde, SES.
- Os Processos Seletivos em andamento são para a contratação de servidores celetistas para a Organização das Voluntárias de Goiás -
OVG, na fase de elaboração do Edital. Para a Polícia Civil serão selecionados servidores temporários para a área administrativa,
totalizando 60 vagas. As provas objetivas acontecerão no dia 14/01/2018. Outro processo em andamento é a seleção de 74 professores
para a SEDUCE, que atuarão em Alto Paraíso. O Edital foi publicado e as inscrições iniciam em 22/12/2017.
Atualmente 30% da execução de processos seletivos simplificados são atividades realizadas exclusivamente pela Superintendência da
Escola de Governo.
AÇÃO: 2262 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Manutenção de contratos de Terceirização de Serviços técnicos especializados;
Capacitação Interna dos colaboradores.
MODELO DE ADESÃO DE CONVÊNIO TECNOLÓGICO COM MUNICÍPIO ESTABELECIDO - Não iniciado.
PLANO DE IDENTIDADE TECNOLÓGICA ESTADUAL DEFINIDO - Não iniciado.
AÇÃO: 3032 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
As áreas inservíveis identificadas (produto 4835) referem-se aos imóveis adquiridos pelo Estado através de adjudicação.
As áreas livres para venda identificadas (produto 4838) são as que não foram utilizadas na implantação da Plataforma Logística de
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Anápolis.
O produto 4841 não teve realização em 2017.
O produto 6377 refere-se à compra de etiquetas para tombamento dos bens móveis.
AÇÃO: 3034 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Desenvolvimento de Sistema de Gestão de Patrimônio Imobiliário para atender ao Governo de Goiás.
Obs.: Ainda não iniciado.
AÇÃO: 3035 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
SISTEMA DE GESTÃO DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO DESENVOLVIDO/IMPLANTADO.
AÇÃO: 3036 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
- Em relação ao Sistema de Gestão de Contratos do Estado de Goiás, não foi iniciado a nível estadual, pois estamos aguardando
monitoramento do Sistema de Gestão de Contratos implantado na SEGPLAN em fase de ajustes, após a conclusão dos ajustes será
estudada a possibilidade de implantação do Sistema para todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do
Estado de Goiás;
- Em relação ao Sistema de Compras Corporativas, atualmente esta em desenvolvimento o novo Sistema de Compras do Estado de
Goiás "COMPRASNET.GO 2", que irá contemplar o novo Banco de Preços (operando com o Banco de dados da Nota Fiscal Eletrônica),
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás - CADFOR (operando com o Banco de dados da JUCEG) , Banco de Especificações e o
Sistema de Compras Corporativas, os esforços da Superintendência Central de Tecnologia e Informação - SCTI estão concentrados
neste desenvolvimento que abrange também esta demanda.
- Há de se considerar a existência de prioridades da SCTI em relação ao desenvolvimento de Sistemas na lista de prioridades daquela
especializada.
AÇÃO: 3037 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS E FROTAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
Foram concluídos no ano de 2017, as implantações do produto 4864 e 4865.
- Referente ao Sistema Eletrônico de Documentos Inicialmente a Secretaria de Gestão e Planejamento estava trabalhando em
desenvolver um sistema próprio, mas encontrou uma oportunidade de utilização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI, e com a
parceria com o Governo Federal, concluiu no mês de setembro a implantação em todos os órgãos do Sistema que torna eletrônico os
documento e processo produzidos no Estado de Goiás.
- Foi concluído 2017 a implantação do Sistema Eletrônico de Manutenção de Veículos disponibilizado mediante a contratação de
empresa para gerenciar as manutenções nos veículo incluindo a disponibilização do sistema na contratação, então, todos os órgãos que
possuem veículos próprios em sua frota, dispõem de um sistema que auxilia na Gestão da Frota.
- Quanto ao Sistema de Gestão de Arquivos considerando a existência de prioridade no desenvolvimento de sistemas coorporativos está
sendo incluído na lista de espera de desenvolvimento de sistemas.
AÇÃO: 3038 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Implantação do SEI (Sistema Eletrônico de Informações).
AÇÃO: 3039 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS POR VENDA DIRETA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Imóveis objeto de regularização fundiária localizados na Capital, na modalidade de venda direta com base na Lei estadual nº17.545/2012.
Ressalte-se que existem centenas de processos que estão sendo analisados e instruídos, conforme orientações da Procuradoria Geral
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do Estado.
AÇÃO: 3161 - GMC - PIN GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
Há décadas as organizações estão em busca de soluções completas de segurança em Tecnologia da Informação (TI). A solução de
segurança do Data Center da SCTI é implementado em nível de aplicação e rede para garantir a proteção contra invasões e ameaças
nos sites governamentais e nas aplicações corporativas. A proteção e defesa em TI é capaz de detectar e impedir ameaças e ataques.
Para isso, é requisito indispensável a implantação de serviços apoiados e fundamentados não somente em análises de segurança e
inteligência contra possíveis ameaças, mas capaz também de prevê-las e antecipá-las. A segurança dos nossos serviços foram
projetados para gerenciar, monitorar e proteger as informações abertas e/ ou sigilosas de governo.
O acesso ao Data Center é restrito, inclusive para servidores e pessoas não habilitadas. Possui controle biométrico. Há cercas e portões
que impedem a invasão não autorizada do local. Contêm câmeras de segurança que gravam tudo o que ocorre no perímetro do
contêiner. A segurança externa é ininterrupta, realizada 24 horas por dia, sete dias por semana. Todos os dados possuem cópias
reservas no mesmo Data Center para garantir que nenhum arquivo e informação seja perdido ou extraviado. A disponibilidade dos
serviços são asseguradas por múltiplas conexões de internet de alta velocidade e alcance de mais de 1,1 Gbps.
O Data Center da SCTI foi projetado para ser um centro de dados em uma estrutura compacta, portátil e modular. O contêiner conta com
320m² de área total e capacidade para 23 (vinte e três) racks. Feito de aço e poliuretano, à prova de chuva, granizo, altas e baixas
temperaturas, fungos, ferrugem, entre outros fatores inesperados. As soluções desenvolvidas por nossa equipe reúnem sistemas de
monitoramento, de energia, de refrigeração, de combate à incêndio e de sistema de amortecimento, que absorvem vibrações em caso de
terremotos. O Data Center está preparado para oferecer serviços de alta disponibilidade em infraestrutura de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) para todo Estado de Goiás.
Além disso, a estrutura apresenta no-breaks, transformadores e geradores de energia com dois tanques de combustíveis para assegurar
autonomia de até 36 horas sem reabastecimento, mantendo o funcionamento em caso de quedas de energia. Com uma capacidade de
processamento ágil de mais de 1,9 THz de CPU e com mais de 9,7 TB de memoria RAM, o espaço em disco de armazenamento é de
500 TB. Hoje, o Data Center da SCTI roda quase 800 servidores virtuais. Em breve, todo esses recursos de hardware estarão disponíveis
em ambiente web, onde cada órgão poderá geri-los com autonomia e autossuficiência, até o limite estabelecido e previamente acordado,
permitindo a liberação e o acesso rápido de novos servidores.
Serviços disponibilizados:
- Rede de Dados Corporativa
- Servidores em Nuvem privada
- Hospedagem de Sistemas, Sites e Serviços
- Hospedagem de Banco de Dados
- Armazenamento de Arquivos

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

O Programa de Planejamento e Gestão Estratégica visa a implantação de um modelo de governança orientado para resultados, mediante
a integração dos processos de planejamento, orçamento e gestão do Poder Executivo Estadual, com atuação intensiva no monitoramento
e avaliação das ações governamentais, bem como na gestão de entraves, gargalos e deliberações estratégicas, além de buscar fontes de
recursos externas para viabilizar os projetos prioritários.
Desta forma, durante o exercício de 2017, o Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, monitorou efetivamente 55 projetos prioritários
que atendem os 13 desafios: 1) Ampliar o Acesso à Atenção Básica de Qualidade, 2) Promover a Conectividade do Cidadão Goiano
(Internet), 3) Promover o Acesso à Educação Infantil, 4) Reduzir o Déficit Habitacional, 5) Fomento à Inovação, 6) Reduzir a Mortalidade
Infantil, 7) Elevar a Qualidade do Aprendizado, 8) Melhorar a Qualidade da Infraestrutura de Transporte Rodoviário, 9) Ampliar o Acesso
ao Esgotamento Sanitário, 10) Diminuir a Incidência de Crimes Contra a Vida, 11) Reduzir as Mortes em Decorrência de Acidentes de
Trânsito e 13) Melhorar a Solidez Fiscal. As entregas estão detalhadas nas ações orçamentárias dos respectivos órgãos.
No que tange a Aliança Municipal pela Competitividade, também escopo do GMCI, a relação Estado-Município foi fortalecida a partir de
novo arranjo, foram alcançados os seguintes resultados: - 16 Comitês Municipais formalizados (agentes para interlocução estabelecidos):
Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Cidade Ocidental, Formosa, Itaberaí, Itumbiara, Jataí, Mineiros,
Niquelândia, Novo Gama, Posse, Rio Verde, Santo Antônio do Descoberto, Trindade e Valparaíso de Goiás; - 124 Planos de Ação
Municipal elaborados, sendo que 24 já constam informações de monitoramento.
Com o objetivo de aprimorar e modernizar o ciclo de gestão das políticas públicas, foi implantado o NOVO SIPLAM – Sistema de
Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais, bem como a capacitação junto aos órgãos e entidades.
No que tange a captação de recursos, foi firmada uma parceria com o Ministério do Planejamento, onde foram desenvolvidas ações
conjuntas de capacitação e fortalecimento da comunicação e transparência nas transferências voluntárias do SICONV (Sistemas de
Convênios da União).
O Instituto Mauro Borges – IMB – realizou vários estudos, dentre eles: Análise de crédito da Goiás Fomento: 2000/2015, Panorama sobre
a Estratégia Saúde da Família e alguns indicadores de saúde no Estado de Goiás, Monitoramento do Plano Estadual de Educação e
Déficit Habitacional em Goiás: Uma Análise do CadÚnico – 2017. Também obteve como resultado a consolidação do IPC – Índice de
preço ao consumidor, PIB (Produto Interno Bruto) de Goiás, Violência contra a mulher em Goiás, índices de desenvolvimento dos
municípios em várias áreas como segurança, saúde, educação, dentre outras.
AÇÃO: 2121 - APRIMORAMENTO DO CICLO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Implantado o Novo Sistema de Planejamento e Monitoramento - SIPLAM;
Capacitados 38 órgãos no novo SIPLAM;
Realizado junto aos 38 órgãos do Poder Executivo o acompanhamento e suporte referente ao monitoramento dos Programas e Ações do
PPA 2016-2019;
Elaboração do Relatório de Realizações Governamentais referente ao exercício 2017 a ser encaminhado à Assembleia Legislativa, pelo
Governador;
Realizado mensalmente o monitoramento das 202 ações que compõe o Plano de Governo 2015-2018;
Apoio técnico na elaboração do PPA 2018-2019 do Consórcio Brasil Central, bem como o repasse de recursos para viabilizar as ações do
Consórcio BrC.
AÇÃO: 2122 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas as seguintes avaliações de programas governamentais:
- Análise das linhas de crédito da GoiásFomento – 2000-2015;
- Panorama sobre a Estratégia Saúde da Família e alguns indicadores de saúde no Estado de Goiás;
- Déficit Habitacional em Goiás: Uma Análise do CadÚnico - 2017;
- Monitoramento do Plano Estadual de Educação;
- Análise da inadimplência dos contratos da GoiásFomento;
- Relatórios Avaliativos do Programa Banco do Povo.
Publicação de Portaria Intersecretarial nº 002/2017-SEGPLAN/SEFAZ/CGE que regulamenta o Decreto nº 8.708/2016.
AÇÃO: 2123 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E
GEOGRÁFICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Foram realizados os seguintes trabalhos:
- Informes técnicos publicados pelo Instituto Mauro Borges;
- Estudos técnicos produzidos pelo IMB, tendo como propósito aprofundar o conhecimento sobre o Estado de Goiás;
- Análises conjunturais e anuais;
- Alimentação de banco de dados estatístico;
- Publicação de uma edição do Boletim Conjuntura Econômica Goiana;
- Confecção do relatório de monitoramento do Plano Estadual de Educação;
- Cálculo do PIB;
- Ações no âmbito da atualização do arquivo gráfico municipal;
- Manutenção e consolidação do SIEG (Sistema Estadual de Geoinformação);
- Mapeamentos e produção de mapas diversos;
- Realização de cenários e atendimento de demandas externas.

OBSERVAÇÕES
Foram realizados os seguintes trabalhos:
Informes técnicos publicados pelo Instituto Mauro Borges:
1. Relatório final do IPC-Goiânia no ano de 2016;
2. Mapeamento de espelhos d’água artificiais do Estado de Goiás e Distrito Federal de 2015;
3. PIB Goiás - 3º trimestre de 2016;
4. O Emprego Formal com Carteira – Caged 2016;
5. A Violência Contra a Mulher em Goiás;
6. PIB Goiás – 4º trimestre e fechamento de 2016;
7. O Deficiente no Emprego Formal em Goiás;
8. IDM Segurança Pública;
9. Dimensões do IDM Economia;
10. Mapeamento dos Pivôs Centrais de 2015;
11. PIB Goiás - 1º Trimestre de 2017;
12. IDM Educação;
13. IDM Infraestrutura;
14. Mapeamento de espelhos d’água do Estado de Goiás e Distrito Federal de 2016;
15. Suicídios em Goiás;
16. PIB Goiás - 2º Trimestre de 2017;
17. IDM Saúde;
18. Perfil dos Jovens em Goiás;
19. A importância da Micro e Pequena Empresa para Goiás;
20. Dia das Crianças;
21. IDM Trabalho;
22. Produto Interno Bruto Goiano 2015;
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23. Empreendedorismo da População Negra em Goiás;
24. Mapeamento dos Pivôs Centrais de 2016;
25. PIB Municipal 2015;
26. PIB Goiás - 3º Trimestre de 2017.
Estudos técnicos produzidos pelo IMB em 2016, tendo como propósito aprofundar o conhecimento sobre o Estado de Goiás:
1. Agronegócio Goiano;
2. Análise das linhas de crédito da GoiásFomento – 2000-2015;
3. Agropecuária Goiana: Uma Análise em Perspectiva Histórica;
4. Emprego Formal em Goiás 2015;
5. Finanças Públicas de Goias entre 2006 e 2014;
6. Perfil remuneratário das carreiras do poder executivo do estado de Goiás;
7. Setor de Serviços Goiano: Uma Análise em Perspectiva Histórico;
8. Panorama sobre a Estratégia Saúde da Família e alguns indicadores de saúde no Estado de Goiás;
9. Déficit Habitacional em Goiás: Uma Análise do CadÚnico 2017;
10. Migração em Goiás entre 2005 e 2015;
11. A indústria em Goiás: uma análise em perspectiva histórica;
12. Competitividade e vantagem comparativa revelada dos principais produtos exportados por Goiás, 2000 a 2016;
13. Matriz de Insumo e Produto: Uma Aplicação para a Economia Goiana.
Análises conjunturais e anuais:
- CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
- RAIS - Relação Anual de Informações Sociais
- PIM-PF - Pesquisa Industrial Mensal
- PIA - Pesquisa Industrial Anual
- PAC - Pesquisa Anual do Comércio
- PAS - Pesquisa Anual de Serviços
- 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
- Censo Escolar da Educação Básica
Alimentação de banco de dados estatístico:
- Atualização do BDE
Boletim Conjuntura Econômica Goiana:
- 1 edição publicada
Implantação do Sistema de Projeções e Estimativas Populacionais
Confeção de relatório de monitoramento do Plano Estadual de Educação
Cálculo do PIB:
- preliminar trimestral do Estado de Goiás (4º trimestre de 2016, 1º, 2º e 3º trimestres de 2017)
- municipal do Estado de Goiás de 2015
- do Estado de Goiás de 2015
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
- 4 edições do SIEG cursos;
- Mapeamento dos pivôs-centrais do estado de Goiás 2015 e 2016
- Mapeamento dos espelhos d'água do estado de Goiás 2015 e 2016
- Mapas temáticos elaborados conforme a demanda
- Site SIEG atualizado
- Atualização de arquivos georreferenciados do SIEG (mapas temáticos e imagens de satélite inseridos)
Cenário Socioeconômico - Conjuntura Econômica Goiana (2017)
O Boletim Conjuntura Econômica Goiana foi suspenso para readequações.

AÇÃO: 3040 - ESTRUTURAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE METODOLOGIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
A Gerência da Central de Projetos de Captação de Recursos, com apoio do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e
Fundação Escola Nacional de Administração Pública, vem desenvolvendo atividades de interesse comum e o desenvolvimento de ações
conjuntas de capacitação, melhoria da gestão e de fortalecimento da comunicação e transparência, relativas às Transferências
Voluntárias da União, operacionalizadas por meio do SICONV (Sistema de Convênios da União).
Além das ações acima citadas, a Gerência da Central de Projetos de Captação de Recursos desta SEGPLAN, apoia a Central de
Resultados, na financiabilidade dos projetos prioritários do Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI), coordenando e apoiando aos
Órgãos do Estado na captação de recursos e elaboração de projetos para captação.
AÇÃO: 3041 - EXPANDIR E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA REDE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS
ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Estão sendo executados Projetos de Implantação de Escritórios de Projetos Sefaz (Secretaria da Fazenda), Corpo de Bombeiros,
Secretaria da Saúde e Policia Militar.
Estão sendo monitorados intensivamente 13 Projetos Prioritários internos da Segplan (em execução) :
- Projeto Aposentadoria na Hora Certa
- Projeto de Reestruturação de Compras e Almoxarifado
- Projeto de Reestruturação do Patrimônio Móvel e Imóvel
- Projeto Plataforma Logística Multimodal de Goiás
- Projeto Centro de Custo
- Projeto Novo Sistema de Execução Orçamentária e Financeira, integrando fluxo financeiro e execução orçamentária.
- Programa Aprimorarh (5 projetos: Gestão por Competências, Trilhas de Aprendizagem, Conhecer, Oportunizar e Comunicar)
- Projeto Gestão por Processos na Segplan
- Projeto Permuta Batalhão Anhanguera
AÇÃO: 3042 - OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Durante o exercício de 2017, no que consta o Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, foram monitorados efetivamente 55
projetos prioritários que atendem os desafios de Ampliar o Acesso à Atenção Básica de Qualidade, Promover a Conectividade do
Cidadão Goiano (Internet), Promover o Acesso à Educação Infantil, Reduzir o Déficit Habitacional, Fomento à Inovação, Reduzir a
Mortalidade Infantil, Elevar a Qualidade do Aprendizado, Melhorar a Qualidade da Infraestrutura de Transporte Rodoviário, Ampliar o
Acesso ao Esgotamento Sanitário, Diminuir a Incidência de Crimes Contra a Vida, Reduzir as Mortes em Decorrência de Acidentes de
Trânsito e Melhorar a Solidez Fiscal.
Dentre as principais entregas alcançadas a partir deste monitoramento, estão:
- Estudo do Déficit Habitacional em Goiás baseado nos dados do Cadastro Único (CadÚnico), permitindo conhecer o cenário com
informações mais recentes ao comparado com o último Censo Demográfico
- 2.485 Unidades Habitacionais entregues
- Formação de 70 tutores para a educação básica
- 1º Seminário Internacional da Educação Infantil e Criação do Fundo Estadual para a Educação Infantil
- Implantação de obras de Esgotamento Sanitário, em destaque: Anápolis, Aparecida de Goiânia, Iporá, Jataí, Porangatu, Rio Verde,
Trindade e Vianópolis
- Implantação do Sistema FOR de avaliação da malha compatível com metodologia CNT: Pavimento, Sinalização e Geometria da Via
- 1.844 Km de rodovias sinalizadas (vertical e horizontal)
- 48 mil metros de defensas implantadas
- Integração dos sistemas Siga Mamãe e SisPrenatal, visando ampliar a adesão dos municípios ao combate a mortalidade infantil
- Instituição de 32 equipes municipais de vigilância do óbito infantil
- Melhoria da comunicação de ações de trânsito: 413 Baladas Educativas e 12 Campanhas Educativas
- 876 Baladas Responsáveis realizadas
- Entrega de 04 Itegos (Aparecida de Goiânia, Catalão, Formosa e Santo Antônio do Descoberto)
No que tange a Aliança Municipal pela Competitividade, sendo um detalhe municipal do GMCI, onde a relação Estado-Município foi
fortalecida a partir de novo arranjo, foram alcançados os seguintes resultados:
- 16 Comitês Municipais formalizados (agentes para interlocução estabelecidos): Águas Lindas de Goiás, Aparecida de Goiânia, Caldas
Novas, Cidade Ocidental, Formosa, Itaberaí, Itumbiara, Jataí, Mineiros, Niquelândia, Novo Gama, Posse, Rio Verde, Santo Antônio do
Descoberto, Trindade e Valparaíso de Goiás.
- 124 Planos de Ação Municipal elaborados, sendo que 24 já constam informações de monitoramento.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
O processo da plataforma logística multimodal de Goiás encontra-se sobrestado, visto que a FGV - Fundação Getúlio Vargas - está
realizando um estudo para verificar qual a melhor forma de efetuar a parceria com a iniciativa privada.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

AÇÃO: 2288 - BOLSA UNIVERSITÁRIA - OVG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
Foi implantado um sistema de avaliação (de estudantes bolsistas e candidatos na seleção 2017/1), que nos possibilita mensurar o grau
de satisfação no atendimento quando da entrevista do processo seletivo e posteriormente ao bolsista para informações de manutenção
do benefício e contrapartida, ocasião em que os mesmos apresentam da entrevista do processo seletivo e posteriormente ao bolsista
para informações de manutenção do benefício e contrapartida, ocasião em que os mesmos apresentam sugestões de melhoria ao
programa.
Contactar alunos desligados por não matriculados e não assinatura do Termo de Inclusão para regularizarem a situação até o dia
31/10/17.
Foi implementado novas formas de apresentação das atividades no site da OVG e mídias sociais, assim como as informações de prazo e
de como se cumprir a contrapartida, outra informação que se intensificou a divulgação foi a renovação do benefício.
AÇÃO: 2289 - CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
Centro de Apoio ao Romeiro Muquém
Principais realizações:
O Centro funcionou 24 horas durante a festa.
Com fornecimento de lanche aos romeiros ( café, chá e suco) uma média de produzidos 283 mil e 200 pães.;
3.662 atendimentos de saúde, atendimentos básicos de enfermagem (curativos, massagem, etc);
ambulâncias de plantão para socorrer os peregrinos, caso seja necessário;
banheiros; 
espaço para descanso;
capela para orações.
Para que os romeiros fossem bem acolhidos, 120 pessoas trabalharam no local todos os dias, em dois turnos. Foram funcionários da
OVG, voluntários e bolsistas do Programa Bolsa Universitária.
O CAR contou ainda com o apoio da prefeitura de Niquelândia, além da parceria de vários órgãos do Governo de Goiás, entre eles,
Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, e da iniciativa privada.
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PROJETO SHOW DE NATAL
Reuniões de planejamento para Aldeia do Papai Noel e distribuição de brinquedos no Goiânia Arena e a logística dos mesmos.
Solicitações de compras de materiais necessários para as duas etapas do Show de Natal.
AÇÃO: 2290 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

U.O.: 2702 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PROGRAMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS
- Atendimento a adolescentes grávidas;
Foram realizadas busca ativa em escola, conselhos tutelares, igrejas e outros.
Foram intensificadas as atividades nas oficinas laborativas.
Parcerias com instituições afins.
Passeios para fortalecimento do vínculo mamãe/bebê.
Implantação do Programa Meninas de Luz nos municípios de Alto Paraíso, São Luís de Montes Belos, Porangatu, Goianira e Cavalcante.
Oficina de bordado semanalmente com 20 jovens/adolescentes gestantes, pós-parto e familiares em peças para serem utilizadas no 2º
Desfile de Primavera/Verão.
- Atendimento a familiares de adolescentes grávidas;
realização de palestras motivacionais para as famílias.
Atendimento odontológico;
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;
Estão sendo realizadas ações de divulgação internas e externas.
Reordenamento e intensificações das ações.
Ampliação dos serviços oferecidos.
-Capacitação para trabalho voluntário;
Esta sendo realizado estudo para a informatização de todo o processo de capacitação do voluntário.

125



Realização de visitas in loco nas instituições, palestras de capacitações e uso de meios de comunicação a fim de fortalecimento de
vínculos e firmar parcerias.
AÇÃO: 2291 - RESTAURANTE CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

REALIZAÇÕES
PRINCIPAIS REALIZAÇÕES DO PROGRAMA RESTAURANTE CIDADÃO
-Restaurante Cidadão;
Reinauguração do Restaurante Cidadão de Rio Verde dia 28/11/2017.
Elaboração pelas Unidades de cardápio especial em dois dias nas unidades com objetivo de proporcionar uma socialização em ambiente
especialmente decorado e com refeição diferenciada, Cardápio Goiano.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Leonardo Moura Vilela

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Criação da Secretaria de Estado da Saúde - Lei 7928 de 21/05/1975. NOAS 01/02.
- LEI Nº 17.797, DE 19 DE SETEMBRO DE 2012 Institui o Fundo Estadual de Saúde (FES), por meio de reestruturação do Fundo
Especial de Saúde (FUNESA);
- 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.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Entre os avanços de 2017 podemos citar: a projeção que o estado de Goiás ganhou nacionalmente em frentes como o Centro de
Informações e Decisões Estratégicas em Saúde Zilda Arns Neumann (Conecta SUS), a força-tarefa “Goiás contra o Aedes” e os avanços
da gestão por organizações sociais em saúde.
Em relação aos serviços prestados nos hospitais da rede própria estadual, de 2011 a 2017, houve um aumento de 76,04% de
atendimentos ambulatoriais; de 50,92% de cirurgias e de 69,45% de internações. Já o custeio da rede observa um aumento de 30,76% –
no período de 2014 a 2017 -enquanto a inflação foi de 23,06%. Nesse mesmo período, o número de leitos aumentou em 40,31%.
Cinco das nossas unidades conquistaram acreditação da Organização Nacional de Acreditação: Centro Estadual de Reabilitação e
Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer), Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG), Hospital Estadual de Urgências
de Goiânia Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) e Hospital Estadual de Urgências
da Região Sudoeste Dr. Albanir Faleiros Machado (Hurso).
No ano de 2017, foram ultrapassadas todas as estatísticas anteriores no que se refere ao transplante de órgãos no Estado. “O empenho
em conscientizar a sociedade e sensibilizá-la para a causa da doação de órgãos e tecidos produziu esses resultados mais expressivos”.
Até o fim de novembro de 2017, foram captados 190 órgãos (128 rins, 36 fígados, 19 corações, 5 pâncreas e 2 pulmões), sendo que 115
foram encaminhados para outros Estados por questões de credenciamento e logística. A fila para transplantes de córneas que iniciou o
ano com 600 pacientes, hoje tem 9 pacientes ativos inscritos, ou seja, a fila é praticamente zero. O tempo de espera para o transplante
de córneas, que antes era de dez meses, agora ocorre em no máximo sete dias. Cabe destacar que a fila é dinâmica, pois novos
pacientes são inscritos todos os dias, assim como a realização dos transplantes.
A iniciativa da SES-GO, em transformar o Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG), em um centro transplantador foi
fundamental para que Goiás retomasse o crescimento dos transplantes renais. Foram 77 transplantes realizados de março a novembro,
de um total de 103. O credenciamento do HGG garantiu o aumento do número de transplantes no Estado.
Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (RBT/ABTO) – referência janeiro a
setembro/2017, Goiás é o 10º Estado que mais transplantou rim no período de janeiro a setembro de 2017 (número absoluto) e destes, o
6º que apresentou aumento em relação ao mesmo período do ano passado. E também é o 12º Estado transplantador em número por
milhão de população.
O Centro de Informações e Decisões Estratégicas em Saúde – Conecta SUS Zilda Arns Neumann firmou em 2017 termo de cooperação
técnica para transferência de tecnologia aos estados de Santa Catarina, Acre, Roraima e Paraná. Está promovendo a mesma parceria
com os municípios de Joinville (SC) e São Paulo (SP), além do Ministério da Defesa e Departamento de Ouvidoria Geral do SUS
(DOGES).
Instalado na sede da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), o Conecta SUS tem como missão a compilação, o tratamento e
disponibilização das informações, o monitoramento e análise dos indicadores – na área da saúde em especial e socioeconômicos em
geral – dos 246 municípios do Estado de Goiás, envolvendo ainda as áreas administrativa, financeira e de planejamento da SES/GO.
A experiência de Goiás já atraiu visitas de 18 Estados da Federação e do Distrito Federal; de quatro Ministros (AGU, Defesa, Saúde e
Desenvolvimento Social); de cinco comitivas internacionais (China, Canadá, Burkina Faso, Dinamarca e Moçambique), de pesquisadores
de Harvard (USA), Universidade de Lisboa (Portugal) e da Universidade de Utrecht (França).
A experiência do “Goiás contra o Aedes” permitiu que, em 2017, 95% dos municípios goianos alcançassem índices satisfatórios no
Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) do Ministério da Saúde. Com o apoio e participação dos
prefeitos municipais, foram visitados mais de 21 milhões de imóveis somente em 2017; identificados 40% menos imóveis com focos do
Aedes no período mais crítico de cada ano (cinco primeiros meses); o que fez com que houvesse 37% menos óbitos por dengue em 2016
em relação a 2015.
A força-tarefa formada em 2015 tem a parceria do Corpo de Bombeiros, Militar, Defesa Civil, prefeituras municipais, agentes de saúde e
voluntários. Possui como lema “Erradicar é preciso”, propondo a eliminação mecânica de focos do mosquito transmissor da dengue, zika
e chicungunya.
Para fechar um ano de intenso trabalho e de boas notícias, no dia 30 de novembro o Governador Marconi Perillo assinou a quitação no
valor de R$ 100 milhões de reais das contrapartidas aos municípios goianos, destinadas ao reforço das ações de assistência
farmacêutica (insumos para diabetes, hipertensão etc), serviços de saúde mental, programa de saúde da família, Samu, Upas, terapia
renal substitutiva, sistema de verificação de óbito infantil e complexo regulador. E ainda, anunciou a liberação de R$ 20 milhões de reais
para efetivar as emendas parlamentares da área da saúde.
O “Mais Saúde para Goiás”, que leva o selo do programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, já alcançou 99% dos municípios goiano,
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com ações que visam o fortalecimento da Atenção Primária. Foram qualificados mais de 14 mil profissionais da atenção básica;
realizadas oficinas de Inclusão Digital para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Endemias (ACE), em parceria com a
Universidade de Brasília (UnB), para 646 alunos; implantadas 84 equipes de Atenção Básica nas Unidades Prisionais do Estado, com
uma contrapartida estadual de R$ 12.554.220,00 por ano; investidos R$ 5 milhões para municípios equiparem 27 laboratórios, 47
eletrocardiograma e 1.393 KITS de Apoio Diagnóstico para as Equipes Saúde da Família e promovida a premiação da “Seleção de Boas
Práticas em Saúde da Família”.
Entre 2012 e 2017, Goiás alcançou a implantação de nove Centros Especializados em Reabilitação (CER), que oferecem atendimento à
pessoa com deficiência. Com isso, o Estado disponibiliza hoje 12 CER. Em conformidade com a Política Nacional de Saúde da
População LGBT, o Estado de Goiás abriu dois serviços e Ambulatório de Transexualidade: no Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr.
Alberto Rassi (HGG) e no Núcleo de Atenção Básica de Saúde (NABS) / Centro de Testagem e Aconselhamento, em Itumbiara.
O Estado de Goiás se prepara para entregar diversos novos serviços em saúde até o final de 2018, visando assim descentralizar a
assistência aos cidadãos do interior. Estão sendo construídas as Unidades de Saúde Especializada (USE), em Quirinópolis, Goianésia,
Formosa, Cidade de Goiás, São Luís de Montes Belos e Posse. As USE são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação
terapêutica de alta resolutividade. Cada uma destas unidades terá capacidade de atendimento conforme a população. A unidade de
Goianésia, por exemplo, estará apta a atender 47.520 pacientes, no primeiro ano de funcionamento; e 95.040, no segundo ano. Já a de
Quirinópolis terá capacidade para atender 23.760 pessoas, no primeiro ano de atuação, e 47.520, no segundo ano.
Também serão inaugurados novos Centros Estaduais de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq), em Caldas Novas,
Morrinhos, Goianésia e Quirinópolis; além dos hospitais de Uruaçu, Águas Lindas e Santo Antônio do Descoberto, que quando finalizado
e equipados acrescentarão 1.014 leitos à rede própria estadual, sendo 100 leitos de UTI.
ITEM OBRA % FÍSICO EXECUTADO DO VALOR CONTRATADO
LEITOS/
VAGAS
LEITOS UTI
REGIÃO DE SAÚDE
1 HOSPITAL DE URUAÇU 77,92 259 40 Serra da Mesa
2 USE FORMOSA 40,37 – – Entorno Norte
3 USE POSSE 25,39 – – Nordeste 2
4 USE GOIÁS 44,11 – – Rio Vermelho
5 USE SÃO LUIS 39,84 – – Oeste 2
6 USE GOIANÉSIA 63,50 – – São Patrício 2
7 USE QUIRINÓPOLIS 59,43 – – Sudoeste 1
8 HOSPITAL DE ÁGUAS LINDAS – CONCLUSÃO 88,19 119 30 Entorno Sul
9 CREDEQ CALDAS NOVAS 32,35 108 – Estrada de Ferro
10 CREDEQ MORRINHOS 25,76 108 – Sul
11 CREDEQ GOIANÉSIA 83,16 108 – São Patrício 2
12 CREDEQ QUIRINÓPOLIS 67,63 108 – Sudoeste 1
13 HOSPITAL DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - Obras iniciadas pelo município que serão retomadas pelo Estado, após
trâmites legais. 104 30 Entorno Sul
A Gestão por Processos na SES é um dos projetos do Programa de Modernização da Gestão implantado pela Superintendência de
Gestão, Planejamento e Finanças da secretaria. O lançamento oficial foi no dia 15 de maio de 2017. Para o projeto, foi firmada parceria
entre SES e Segplan (Gerência do Escritório de Processos – Geproc) para transferência do conhecimento e inserção da metodologia
BPM (Gerenciamento de Processos de Negócio). A Gestão por Processos objetiva a redução, melhoria ou transformação das atividades
realizadas por todas as áreas do órgão.
Números:
-Criação da rede de coordenadores de gestão: 45 servidores
-Realização de 02 turmas de capacitação em BPM pela Escola de Governo aos coordenadores de gestão
-Entrevistas realizadas para identificação das atividades em 46 áreas da estrutura organizacional da SES
-Atividades identificadas na SES: 1.288
-Portaria que institui o Escritório de Transformação da Gestão (ETG) na SES
-Assinatura do Termo de Cooperação Técnica entre os partícipes (Segplan e SES)
Entregas da 1ª Etapa: Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos da SES
-Lançamento no dia 21 de setembro de 2017
-Macroprocessos da Cadeia de Valor: 08
-Processos: 58
-Subprocessos: 74
Entrega final em 2017
50 processos mapeados no formato AS IS (como é) pelos coordenadores de gestão e disponíveis no Ambiente Virtual no portal da SES
Otimização dos Processos – Subetapa TO BE (como será)
Processo escolhido: Gerir Férias (Gerência de Gestão de Pessoas)
-O processo foi mapeado, analisado e foram propostas soluções de melhorias: três versões (processo otimizado), de acordo com
implantação das melhorias

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA
(Nº de ESF + Nº de ESF equivalente) x 3.000 X 100 / População no mesmo local e período O cálculo da população coberta pela Atenção
Básica tem como referência 3.000 pessoas por equipe de Atenção Básica, conforme Política Nacional de Atenção Básica (Pnab),
(Portaria nº 2.488/11).
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
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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
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).

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.
Urbanização do complexo de almoxarifado da SES.
Reforma e Adequação do Complexo Almoxarifado / UBV (AGETOP) - 14,21% da obra está em andamento
A SES confeccionou materiais gráficos diversos voltados para a comunicação institucional.
No mesmo sentido, no intuito de promover a comunicação institucional, realizou entrevistas com jornais impressos, sites, rádios e TVs,
totalizando 1.165 entrevistas.
Realizou A Conferência Rádio 2017, Conferência de Vigilância em Saúde, Mídia training na SUVISA e Mídia training na Secretaria
Municipal de Anápolis.
Produção e distribuição do "Mural Saúde Goiás";
Produção e distribuição da "Fotorreportagem do Acidente Radioativo em Goiânia – Césio 137/ 30 Anos”, lançado na International Joint
Conference
Radio 2017;
Lançamento e alimentação do Novo Portal SES, com mais visibilidade para Regionais de Saúde e Comissão Intergestores Bipartite.
Foram entregues 90% dos sistemas e indicadores a serem desenvolvidos.
a. Os painéis de indicadores desenvolvidos são:
i.Thanatos (SIM);
ii.Gênesis (SINASC);
iii.Boletim Dengue;
iv.Boletim Influenza;
v.Regulação de consultas para o CREDEQ (SIGA Saúde);
vi.Combate ao AEDES;
vii.Hemocentro (HEMOVIDA);
viii.SDME;
ix.SISRAD;
x.SIGA Mamãe (SIGA Saúde);
xi.Puerpério (SIGA Saúde).
xii.Regulação de Leitos (SIGA Saúde);
xiii.Atenção Básica (SIGA Saúde);
Sistemas em homologação/produção:
a.SIADI - Nova Versão;
b.SISRAD (Radioacidentados);
c.SAF - PLANEJAMENTO: Criação do Relatório e melhorias referentes ao Plano Estadual de Saúde e PAS;
d.SAF - CONVÊNIOS - Controle de propostas de emendas parlamentares:
e.SINAVISA - AGÊNCIA VIRTUAL;
f.APP SAUDE GOIÁS+;
As Unidades de saúde com sistemas de informação do DATASUS implantados foram:
a. Usuários ativos em 2017: 1.793 usuários;
b. SIGA Mamãe:
i. Integração ao SISPRENATAL;
ii. Municípios usando: 30;
iii. Gestantes Cadastradas: 4.658;
iv. Atendimentos Registrados: 6.478;
A Ouvidoria do SUS/SES-GO e a rede de Ouvidorias Descentralizadas da SES apresentaram um total de 12.020 atendimentos , sendo
que destas : 6.465 são demandas registradas ( 2.430 Elogios, 242 Informações, 103 Sugestões, 1.761 Solicitações, 1.602 Reclamações,
327 Denúncias,) e 5.555 disseminações de informações.
Implantou Coordenação de Educação Permanente em 16 Regionais de Saúde, que visam facilitar o processo de descentralização das
ações educacionais em saúde no Estado;
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AÇÃO: 2124 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
A Secretária Estadual de Saúde confeccionou materiais gráficos diversos voltados para a comunicação institucional.
No mesmo sentido, no intuito de promover a comunicação institucional, realizou entrevistas com jornais impressos, sites, rádios e TVs,
totalizando 1.165 entrevistas.
Ainda no primeiro semestre, apoiamos a realização de grandes eventos: Goiás Contra o Aedes, Fórum Conecta SUS, Encontro de
Saúde, CIB Brasil 2017, Conferência Rádio 2017, Realizou Conferência de Vigilância em Saúde, Mídia training na SUVISA e Mídia
training na Secretaria Municipal de Anápolis.
Produção e distribuição do "Mural Saúde Goiás";
Produção e distribuição da "Fotorreportagem do Acidente Radioativo em Goiânia – Césio 137/ 30 Anos”, lançado na International Joint
Conference
Radio 2017;
Manutenção do Face dos Servidores;
Lançamento e alimentação do Novo Portal SES, com mais visibilidade para Regionais de Saúde e CIB.
AÇÃO: 2125 - CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram concluídos os trabalhos de auditoria que resultaram em 189 relatórios, discriminados da seguinte forma:
Foram feitos 14 Relatórios de Auditoria demandados pelo Ministério Público Estadual-MPE, 1 pelo Ministério Público Federal, 7 pela
Ouvidoria do SUS, 1 por Conselho Municipal de Saúde, 1 por Secretaria Municipal de Saúde e pela SES/GO foram 57, sendo 5 para
apurar denúncias de má gestão na Atenção Básica, hospitalar e farmacêutica nos municípios de Luziânia, Santa Helena de Goiás, Caldas
Novas, Anápolis e Inhumas.
A SES/GO demandou 35 auditorias específicas para verificação de internações nas UTI's cofinanciadas pelo Fundo Estadual de Saúde
aos municípios de Aparecida de Goiânia, Itumbiara, Ceres, Senador Canedo, Catalão e Anápolis.
A SES/GO, também demandou 17 Relatórios de Auditoria Analítica, para fins de pagamento de procedimentos anestesiológicos conforme
Contrato 116/2011 SES/GO firmado com a COOPANEST-GO.
A SES/GO demandou 28 Pareceres Técnicos, sendo 10 referentes análises de documentação com objetivo de Certificação como
Organização Social para entidades sem fins lucrativos solicitantes; 14 pareceres para aprovação de Plano de Trabalho no
cofinanciamento de leitos de UTI instalados nos seguintes municípios: Goiânia, Goiás, Anápolis, Itumbiara, Catalão, Mineiros, Cumari,
Ceres, Jataí, buriti Alegre, Vianópolis, Formosa, Posse e São Luis dos Montes Belos; 02 pareceres de análise de prestação de contas
referente ao financiamento concedido pelo Plano de Fortalecimento dos municípios de Goiás e Goiânia e 02 pareceres para atender
judicialização;
Foram realizados 30 Relatórios de Visitas Técnicas, sendo demandados pelo MPE (08) e pela SES/GO (21) para verificação das
instalações físicas, equipamentos, materiais e recursos humanos conferindo a capacidade instalada com os serviços prestados nos
municípios de Cristalina, Goiânia, Trindade, Pirenópolis, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Niquelândia, Jataí, Cumari, Vianópolis, Goianira,
Alvorada do Norte, Aragarças, Itaguarú, Posse, Morrinhos,São Luís dos Montes Belos, São João da Aliança e Santa Helena de Goiás.
Encontram-se em andamento 59 auditorias e 5 visitas técnicas para serem concluídas em 2018.
AÇÃO: 2126 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL PARA O SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Realizamos diversas ações relevantes, como:
1. Implantou Coordenação de Educação Permanente em 16 Regionais de Saúde, que visam facilitar o processo de descentralização das
ações educacionais em saúde no Estado;
2. Capacitou pedagogicamente 31 Trabalhadores do SUS (com perfil para multiplicador), visando atender a demanda reprimida de oferta
de profissionais qualificados para docência no Estado;
3. Qualificou 66 Gestores Municipais de Saúde, contribuindo com a assertividade dos mesmos durante a própria gestão;
4. Ampliou a oferta de cursos na modalidade de Ensino a Distância/EAD, incluindo mais 09 cursos na Plataforma AVA/ESAP (Ambiente
Virtual de Aprendizagem da Escola de Saúde Pública) e preparou 53 profissionais no uso de ferramentas de EAD;
5. Capacitou 1.498 profissionais do SUS em:
Planificação da Atenção Primária em Saúde: 1.036 profissionais;
Introdutório para Agente Comunitário de Saúde/ACS: 28 ACS;
Curso de Atenção ao Pré-Natal de Baixo Risco: 125 Médicos e Enfermeiros;
Atualização em Saúde Bucal na Atenção Primária em Saúde (1ª ed.): 87 profissionais;
Auriculoterapia e Ventosoterapia: 34 profissionais;
Curso Básico de Regulação do SUS: 65 profissionais;
Banca Examinadora da Comissão de Residência Multiprofissional/COREMU: 123 profissionais.
6. Criou 05 vagas de Residência Médica: A expansão do Programa de Residências Médicas se deu com o incremento de 7,48% no
quantitativo de vagas de 2016 para 2017. Atualmente existem 152 vagas que estão distribuídas em 50 Programas, 36 Especialidades, em
07 Unidades Hospitalares da Rede Própria;
7. Criou 20 vagas de Residência Multiprofissional: A expansão do Programa de Residência Multiprofissional se deu com o incremento de
40,00% de 2015 para 2017. Atualmente a SES-GO conta com 70 vagas distribuídas em 06 Programas, em 10 Áreas Profissionais em 06
Unidades Hospitalares da Rede Própria;
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8. Coordenou o sistema integrado de estágio nas unidades próprias da SES-GO disponibilizando 4.505 vagas;
9. Concedeu 65 bolsas de estudos da contrapartida dos convênios com as Instituições de Ensino Superior/IES e Instituições de Ensino
Técnico/IET;
10. Apoiou e emitiu declaração para 24. 109 profissionais em 404 eventos demandados pelas áreas técnicas da SES-GO, garantindo a
logística necessária;
11. Encontram-se em andamento 03 cursos, contando com 2.042 profissionais cursando:
Especialização em Atenção Primária em Saúde: 186 profissionais;
Especialização em Gestão de Saúde com ênfase na Atenção Primária: 231 profissionais;
Qualificação para Agentes de Saúde: 1.625 ACS/ACE
12. Estabeleceu parcerias entre a SES-GO e 06 Instituições de Ensino Superior visando abranger diversas possibilidades de crescimento
e reconhecimento estadual e nacional;
23. Finalizou 123 Projetos de Pesquisas.
Devido a conclusão do processo licitatório para contratação de empresas para realização de eventos. Este ano foram realizadas diversas
capacitações que estavam pendentes de 2016.

OBSERVAÇÕES
• Capacitação em Saúde do Trabalhador para fiscais da VISA de Aparecida de Goiânia;
• Capacitação de Vigilância em Saúde do Trabalhador das Populações expostas à Sílica em Caçu;
• Capacitação em Notificação de Agravos de Intoxicação por Agrotóxico – Anápolis, Goiânia, Jataí;
• Capacitação aos profissionais de saúde nos municípios Goianos em relação aos Agravos e Acidentes com Intoxicações relacionado ao
trabalho e Material Biológico (Regionais de Saúde Centro Sul, Entorno Sul, Pireneus, Norte, São Patrício I, Estrada de Ferro, Oeste II,
Oeste I, Sudoeste II, Sudoeste I, Rio Vermelho, Serra da Mesa)I e II Módulo do Curso de Análise de Situação em Saúde do Trabalhador
(Goiânia, Rio Verde, Anápolis, Itumbiara, Ceres).
• Promoção e Integração de Processos de Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos no Estado em: São Miguel do Passa
Quatro, Uruaçu, Posse, Goiânia, para Gestores da Vigilância Sanitária e APS;
• Capacitação em assistência ao acidentado por animal peçonhento para: Luziânia (60 participantes); Itumbiara (35 participantes); Rio
Verde (15 participantes).
• Capacitação sobre intoxicação por agrotóxico para: Anápolis (45 participantes); Formosa (30 participantes).
• Capacitação de assistência ao acidentado e manejo de escorpião para: Catalão (40 pessoas).
Ouvidoria:
01 Capacitação ministrada pelo Ministério da Saúde - Departamento Geral de Ouvidorias do SUS para implantação de Ouvidoria Nível I
(Data: 8, 9 e 10 de maio de 2017 com um total de 29 participantes/profissionais;
01 Capacitação para implantação de Interlocução no Sistema OuvidorSUS Nível II (Data : 28/04/2017 com 29 participantes);
01 Capacitação para implantação de Interlocução no Sistema OuvidorSUS Nível II ( Data: 29/09/2017 com 28 participantes) ;
Várias Capacitações individuais realizadas na Ouvidoria da SES tanto para Nível I quanto Nível II de acesso no Sistema OuvidorSUS e
uma no município de Gameleira; 01 Curso de Capacitação de Tipificação para Ouvidoria Nível I de acesso no Sistema OuvidorSUS (Data
: 16 e 17 de agosto de 2017 com 50 participantes) e ;
1° Seminário Goiano de Ouvidorias Públicas realizado em parceria com outras Ouvidorias Públicas do Estado de Goiás (Data: 21 de
setembro de 2017 com 430 participantes).
1. Foram realizadas capacitações para 52 municípios com um total de 206 profissionais da Rede capacitados nas áreas de interesse em
saúde pública, sobretudo em virologia, entomologia, imunoparasitologia, micobactérias e bacteriologia;
2. Foram qualificados e capacitados 209 profissionais do quadro interno de pessoal do LACEN, atingindo 80 % do total de servidores e
cumprindo o Plano Anual de Capacitação;
SPAIS
07 Oficinas de Atualização em Atenção Psicossocial (carga horária/16h), com o objetivo de qualificar os serviços prestados pelos CAPS,
foi uma iniciativa da Secretaria de Estado de Saúde/SES/SPAIS/Gerência de Saúde Mental e destinou-se aos técnicos e coordenadores
dos CAPS e apoiadores das Regionais de Saúde. Aconteceram no primeiro semestre de 2017, nas diversas regiões do Estado,
alcançando 300 profissionais de 61 municípios.
01 Oficina em parceria com a Organização Pan-americana da Saúde/OMS, para implementação do Manual de Intervenções para
Transtornos Mentais, Neurológicos e por Uso de álcool e outras Drogas na Atenção Básica à Saúde/MI-GAP. 22 municípios goianos das
diversas Regionais de Saúde foram alcançados por meio da participação de 58 profissionais da Atenção Primária e dos Centro de
Atenção Psicossocial – CAPS com habilidades para multiplicação da proposta em seus territórios.
A Triagem Neonatal qualificou no ano de 2017, 298 profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem,etc.) de 30
municípios goianos da atenção primária para realizar a coleta, busca ativa e acompanhamento dos bebês com alguma doença
diagnosticada pelo teste do pezinho em parceria com o Serviço de referência em Triagem neonatal APAE Anápolis.
Realizada 02 oficinas da planificação da APS – Atenção Primária à Saúde sendo Organização das UBS e do Processo de Trabalho em
Saúde (Oficina 5); Sistemas de Informação, Monitoramento e Análise da Situação de Saúde (Oficina 6). Na Oficina (5) 240 municípios
realizaram a mesma. Na Oficina (6) 235 municípios realizaram o processo. Um total de 231 municípios realizaram as duas oficinas até a
competência de novembro.
Realizada tutoria em 10 regiões de saúde, em expansão para as 8 restantes. Iniciou o ano nas regiões – Entorno Sul, Pirineus, Sudoeste
I, Central, Centro Sul, Norte, Oeste II, Rio Vermelho, Nordeste I e Nordeste II. Iniciado expansão assegurada por pactuação e resolução
CIR .
A qualificação e ampliação da Atenção Primária em Saúde Bucal nos 246 municípios do Estado de Goiás:
Curso em EAD com 60 horas “Atualização em Saúde Bucal na Atenção Primária” para Cirurgiões Dentistas da Atenção Primária do
Estado de Goiás:
Oficina de Tutores em abril de 2017;
Início do Curso 1a edição em maio até agosto de 2017 com137 inscritos e 86 certificados;
Inicio do Curso 2a edição em setembro até dezembro de 2017, com 422 inscritos (em conclusão);
Foram capacitados 232 profissionais de saúde de 09 regionais de saúde em “Execução de Teste Rápido para HIV, Sífilis”, 507
profissionais de saúde de 09 regionais de saúde em “Manejo Clínico da Sífilis”.
50 capacitações / campanhas / qualificações /ciclos de palestras /cursos /seminários /oficinas /encontros estaduais e municipais /mostras
/ações de saúde /atividades de campo, nas áreas de doenças transmissíveis e doenças e agravos não transmissíveis.

AÇÃO: 2127 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA EM SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE
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U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
Foram entregues 90% dos sistemas e indicadores a serem desenvolvidos, entre janeiro e outubro de 2017.
a. Os painéis de indicadores desenvolvidos são:
i. Thanatos (SIM);
ii. Gênesis (SINASC);
iii. Boletim Dengue;
iv. Boletim Influenza;
v. Regulação de consultas para o CREDEQ (SIGA Saúde);
vi. Combate ao AEDES;
vii. Hemocentro (HEMOVIDA);
viii. SDME;
ix. SISRAD;
x. SIGA Mamãe (SIGA Saúde);
xi. Puerpério (SIGA Saúde).
xii. Regulação de Leitos (SIGA Saúde);
xiii. Atenção Básica (SIGA Saúde);
1) Sistemas Desenvolvidos:
a. SIVIS;
b. Parcelamento de Contratos de Gestão;
c. Relatórios Gerenciais de Fiscalização dos Contratos de Gestão;
d. Organograma Interativo.
2) Sistemas em homologação/produção:
a. SIADI - Nova Versão;
b. SISRAD (Radioacidentados);
c. SAF - PLANEJAMENTO: Criação do RAG e melhorias referentes ao PES e PAS;
d. SAF - CONVÊNIOS - Controle de propostas de emendas parlamentares:
e. SINAVISA - AGÊNCIA VIRTUAL;
f. APP SAUDE GOIÁS+;
g. SDME - Consulta Pública sobre o andamento do processo de dispensação;
h. SIMAZ - Controle de Pontos Estratégicos.
3) Sites Desenvolvidos:
a. CIB;
b. Césio 137.
As Unidades de saúde com sistemas de informação do DATASUS implantados foram:
SIGA SAÚDE - Atenção básica - implantado em 17 municípios: Planaltina, Formosa, Goianira, Mineiros, Jataí, Rio Verde, Anápolis, Santa
Helena, Posse, Campos Belos, Itaberaí, Inhumas, Trindade, Itapuranga, Aparecida de Goiânia, São Luís de Montes Belos, Itumbiara.
a. Usuários ativos em 2017: 1.793 usuários;
b. SIGA Mamãe:
i. Integração ao SISPRENATAL;
ii. Municípios usando: 30;
iii. Gestantes Cadastradas: 4.658;
iv. Atendimentos Registrados: 6.478;
SIGA SAÚDE - Regulação de leitos - implantado em 12 municípios: Catalão, Caldas Novas, Corumbaíba, Pires do Rio, Bom Jardim de
Goiás, Caiapônia, Chapadão do Céu, Doverlândia, Lagoa Santa, Portelândia, Santa Rita do Araguaia e Serranópolis.
a. Regulação de Leitos
i. Regulação dos leitos de UTI da RS Estrada de Ferro;
ii. Regulação de leitos de Urgência de Rio Verde;
iii. Solicitações de internação em 2017: 22.721.
SIGA SAÙDE Regulação CREDEQ - implantado em 12 municípios: Castelândia, Chapadão do Ceu, Monitividiu, Paranaigura, Rio Verde,
São Simão, Caçu -- Catalão, Goiânia, Jataí, Mineiros, Caiapônia.
i. Solicitações de avaliação multiprofissional em 2017: 907;
ii. Agendamentos de avaliação multiprofissional em 2017: 848;
iii. Solicitações de internação em 2017: 448.
Foram distribuídos 84 kits Conecta SUS porém todos os 246 municípios irão receber os kits que já estão adquiridos. A demora na entrega
deve-se a confecção do Termo de Cessão.
O parque computacional de comunicação foi atingido 90% do planejado para 2017 entre os meses de janeiro e setembro de 2017 sendo
adquiridos:
Computadores: 469 Notebook
Estabilizadores: 11
Kit Multimídia, Scanners, iPads, Hds Externos, Pendrives, etc: 177
AÇÃO: 2128 - OUVIDORIA E CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DO SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Aumento no número de atendimentos/ocorrências.
A Ouvidoria do SUS/SES-GO e a rede de Ouvidorias Descentralizadas da SES apresentaram um total de 12.020 atendimentos , sendo
que destas:
6.465 são demandas registradas ( 2.430 Elogios, 242 Informações, 103 Sugestões, 1.761 Solicitações, 1.602 Reclamações, 327
Denúncias,) e 5.555 disseminações de informações.
Conscientização das unidades parceiras da Ouvidorias do SUS da Secretaria Estadual de Saúde, quanto ao encaminhamento das
respostas conforme estabelecido pelo Decreto 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
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até 30 (trinta) dias ininterruptos.
Conforme meta estabelecida no PES 2016-2019 ( Meta: Taxa superior a 80%); no ano de 2017 a Taxa de resposta foi de 89%.
Ampliação da rede de Ouvidorias do SUS, foram implantadas : 09 Ouvidorias de Nível I (05 Ouvidorias Municipais e 04 Ouvidorias nas
Unidades da SES) e 06 Interlocuções Municipais Nível II
Funcionamento adequado das Ouvidorias – Utilização exclusiva do Sistema OuvidorSUS pelas unidades onde foram implantadas
Ouvidoria Nível I e Nível II;
Divulgação do serviço de Ouvidoria do SUS através de parcerias com a SANEAGO e CMTC; e confecção de cartazes e folders em
parceria com a Comunicação e distribuição para as unidades parceiras da rede de Ouvidorias do Estado de Goiás (Municipais e
Estaduais).
AÇÃO: 3043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Urbanização do complexo de almoxarifado da SES.
Reforma e Adequação do Complexo Almoxarifado / UBV (AGETOP)
14,21% da obra está em andamento

PROGRAMAS DE GOVERNO

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:
Principais resultados alcançados pelo Programa em 2017:
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.
Convênios com hospitais e entidades filantrópicas para aumentar o acesso da população aos serviços de saúde;
Evolução quantitativa dos serviços prestados pelas Unidades de Saúde da SES geridas pro OS.
Até a competência de outubro de 2017, foram implantadas 32 novas equipes saúde da família.
Foram inauguradas e homologadas pelo Ministério da Saúde 23 UPA;
Realizados atendimentos de forma rápida e eficiente, atingindo 100% da meta programada pelo SIATE.
Realização de obras em varias regiões do Estado:
• Construção CREDEQs de Quirinópolis, Goianésia, Caldas Novas e Morrinhos.
• Construção do USE ( AME) de Quirinópolis, Goianésia, Formosa, Posse, Goiás e São Luís de Montes Belos (SES)
• Conclusão do Hospital de Águas Lindas (SES) - 85,68% da obra em andamento, sendo que 35,68% é o físico executado do valor
contratado pelo Estado.
• Expansão do HUGOL (SES/AGIR)
• Reforma da Central Odontológica e Hemocentro de CERES.
Distribuição de 15.866 latas de fórmula infantil para em média 145 crianças expostas aos vírus HIV e/ou HTLV filhas de mães com HIV e
HTLV.
CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES:
Aumento de doações efetivas (efetivação de 30,38%, contra 25,55% de 2016).
Foram realizadas um total de 96 campanhas externas, campanhas internas de coleta de sangue
Foram implantados 02 Centros de Especialidades Odontológicas CEOS
Redução percentual de casos notificados no SINAN de Agravos e Doenças Relacionadas ao Trabalho.
• Aumento de 448% na oferta de Teste Rápido para HIV e Sífilis, no período de 2012 a 2017;
• Redução dos casos de Aids no Estado
Em Goiás a cobertura vacinal total de influenza ficou em 91,8%, colocando o Estado em 7º lugar no ranking nacional. Dos grupos
prioritários a maioria atingiu cobertura acima de 90%, como: Indígenas (112,41%), Professores (108,8%), Idosos (98,27%), Puérperas
(95,77%), Trabalhador de Saúde, Crianças (81,6%) e as Gestantes (79,98%). Em todo o Estado 172 municípios atingiram cobertura
vacinal maior ou igual a 90%, representando uma homogeneidade de 69,92%.
AÇÃO: 2129 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 07 campanhas (Aparecida de Goiânia, Jataí, Goiânia, Luziânia, Itumbiara, Rio Verde, Trindade).
Foram desenvolvidas ações sem a utilização de recursos financeiros como oficinas e palestras de alimentação e nutrição em empresas
particulares e conselhos profissionais.
Doenças e agravos relacionados à alimentação e nutrição reduzidas, cuja meta de redução de 2% ao ano, previsto até 2017. Para o ano
de 2017 não foi possível o cálculo, pois o banco de dados do Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional (SISVAN) terá seus registros
findados somente no final do exercício, ou seja, 31 de dezembro de 2017 (e os dados migrados do E-SUS somente após março/2018).
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Contudo, considerando os dados preliminares não houve redução da meta conforme pactuado.

OBSERVAÇÕES
Foram realizadas ações com os recursos humanos e financeiros disponíveis para uso pela Subcoordenação de Vigilância Nutricional,
assim as metas antes previstas e não atingidas em 2016 foram reduzidas para serem desenvolvidas em 2017, porém mesmo após a
redução a meta não foi atingida, pois a equipe foi reduzida de 5 para 3 pessoas, não foi liberado empenho para produção de materiais
gráficos (desde 2012), entre outros fatores que impediram o cumprimento da meta. Não faltam recursos do Financiamento das Ações de
Alimentação e Nutrição repassados pelo Ministério da Saúde, mas sim a liberação dos empenhos que não ocorreram conforme previsto

AÇÃO: 2130 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Ampliação de ofertas de leitos hospitalares e de UTI.
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;
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 em Goianésia e 01 em Silvânia e 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.
SAMU 192
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 23 UPA (municípios: (02) Goiânia e (03) Aparecida de Goiânia , (01)em
Luziânia, (01) Caldas Novas; (01) Rio Verde; (01) Mineiros; (01) Jataí; (01) Cristalina, (01) Goianésia, (01) Inhumas, (01) Trindade; (01)
Anápolis; (01) Formosa; (01); (01) Ceres; (01) Catalão; (01) Santa Helena; (01) Senador Canedo ; (01) Valparaíso e (01) Itumbiara com
UPA porte I). Temos 10 em construção e 11 prontas para serem inauguradas, aguardando apenas equipamentos, gerando um aumento
no número de procedimentos realizados.
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.
SIATE:
Realizados atendimentos de forma rápida e eficiente, atingindo 100% da meta programada.
Realizada diariamente fichas de ocorrências por natureza de resgate, atingindo 100% da meta programada.

OBSERVAÇÕES
Acompanhando a implantação de seis(06) CEOs municipais a saber:
Goianésia (CEO Tipo II) – aguardando envio do Recurso de Implantação por parte do Ministério da Saúde – visita ao imóvel a ser
adequado e implantado – setembro de 2017;
Silvânia (CEO Tipo II) – em fase final de implantação;
São Simão (CEO Tipo I) – em fase de implantação;
Águas Lindas de Goiás – aguardando a inauguração – visita ao município em abril de 2017;
Aparecida de Goiânia – aprovado em CIB e encaminhado para o M.S. em janeiro de 2017;
Trindade – aprovado em CIB e encaminhado para o M.S. em julho de 2017;

AÇÃO: 2131 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA HEMORREDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas um total de 96 campanhas externas, campanhas internas de coleta de sangue e campanhas externas de coleta de
medula Óssea pelo Hemocentro Coordenador – Goiânia;
Implantação do Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede – PEQH/Ministério da Saúde em 01 (uma) Unidade de Coleta de
Transfusão – UCT do Hospital das Clinicas – HC da Hemorrede Pública;
Continuação da Implementação Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede – PEQH/Ministério da Saúde em 17 Agências
Transfusionais de Sangue da Hemorrede Pública;
Foram adquiridos 112 equipamentos médico-hospitalares/informática para a Hemorrede Pública com recursos federais com e sem
contrapartida estadual;
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;
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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
Universidade Federal da Bahia – UFBA;
Implementação de Fenotipagem RH e Kelli nas transfusões para pacientes com hemoglobinopatias, tendo sido realizado um total de 345
Fenotipagens no setor de Transfusão do Hemocentro (Pacientes);
Criação do Banco de Bolsas fenotipadas com a realização de 4.963 testes (doadores);
Realização de Auditoria Interna da Qualidade;
Continuação das capacitações nas Unidades Assistenciais de Saúde atendidas pelo Hemorrede, em Hemovigilância do Receptor
(Goiânia e Interior), num total de 12 capacitações;
Continuação das capacitações nas Unidades da Hemorrede Pública em Hemovigilância, Gerenciamento de Resíduos, Biossegurança e
Acidente Ocupacional, num total de 25 capacitações.

AÇÃO: 2132 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES LABORATORIAIS DE INTERESSE DE SAÚDE
PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
1. Foram realizados aproximadamente 120 mil diagnósticos laboratoriais, para o monitoramento de doenças de notificação compulsória, a
vigilância de doenças transmissíveis e saúde do trabalhador, procedimentos estes de alta complexidade para diagnósticos de DST/AIDS,
Hepatites Virais, contagem de células TCD4, TCD8 e TCD45, Dengue, Zikavírus, Chikungunya, vírus Influenza A H1N1, Tuberculose,
Meningites bacterianas, sarampo, rubéolas, Febre Mayaro, Febre Amarela, etc;
2. Foram realizados mais de 40 mil ensaios para o monitoramento da água para consumo humano e diálises, onde foram avaliadas as
quantidades de resíduos e contaminantes em amostras;
3. Foram realizados mais de 70 mil procedimentos laboratoriais para o monitoramento da qualidade de produtos e serviços expostos à
população de riscos ambientais, biológicos, químicos e físicos; São avaliadas as características físicas, químicas, toxicológicas e
microbiológicas de produtos acabados e/ou in natura, como medicamentos, alimentos, saneantes, cosméticos, etc.;
4. Foram realizados aproximadamente 200 casos elucidativos de diagnóstico laboratorial em Citogenética Humana e Genética Molecular,
exames estes de vínculo genético, cariótipos de sangue periférico e de medula óssea, além de aconselhamento genético;
5. Foram adequados e começam a operar em 2018 3 (três) Laboratórios Macrorregionais de Referência – áreas específicas de
Entomologia, Tuberculose, Hanseníase, Virologia nos municípios de Jataí, Ceres e Formosa; A descentralização de diagnósticos
laboratoriais e Coordenação da Rede Estadual de Laboratórios têm por objetivo garantir a qualidade e humanização dos serviços
prestados para o interior do Estado, pelo fato de haver uma grande distância entre polos regionais e a Sede em Goiânia;
6. Foram implantadas 10 novas tecnologias (método, técnica, metodologia) de diagnóstico laboratorial na área de doenças e agravos e de
ensaio laboratorial na área de Produtos.

OBSERVAÇÕES
As 10 novas tecnologias (método, técnica, metodologia) de diagnóstico laboratorial na área de doenças e agravos: 1. Diagnóstico
sorológico por MAC-ELISA in house para detecção de anticorpos IgM específicos para Zika vírus; 2. Diagnóstico sorológico por MAC-
ELISA in house para detecção de anticorpos IgM específicos; 3. Alteração da realização das técnicas de MAC-ELISA in house para
Dengue e MAC-ELISA in house para Febre Amarela; 4. Diagnóstico molecular por RT-PCR em tempo real para vírus respiratórios
(Adenovírus, Vírus sincicial respiratório, metapneumovírus humano, vírus para-influenza 1,2,3); 5. Diagnóstico molecular para Zika vírus;
6. Diagnóstico molecular para Chikungunya vírus; 7. Otimização do protocolo de processamento de fragmentos de vísceras de humanos
e primatas não humanos (PNM) através do uso do equipamento TissueLyser II¿ , o que ampliou a capacidade de processamento destas
amostras com menor custo e tempo; 8. Implantação do diagnóstico de Febre Maculosa por detecção de anticorpos IgM e de anticorpos
IgG pela técnica de imunofluorescência; 9. Ampliação expressiva do número de testagem de diagnóstico da Leishmaniose visceral
humana (devido ao cenário epidemiológico); 10. Implantação do Teste Rápido Molecular para diagnóstico de novos casos de Tuberculose
(TRM-TB);
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As 10 novas tecnologias (método, técnica, metodologia) de ensaio laboratorial na área de Produtos: Pesquisa de Metais em Água
(Chumbo, Cádmio e Cromo por Absorção Atômica e Bário, Cobre, Ferro, Manganês, Níquel, Sódio e Zinco por Espectrofotometria de
Emissão Óptica por plasma).

AÇÃO: 2133 - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Até o fim de novembro/2017 foram 66 doações efetivas de órgãos em 208 entrevistas realizadas pela equipe da CET-GO ou pelos vários
membros das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes/CIHDOTTs dos hospitais de Goiás. O
número supera o do ano anterior (46) e atinge a marca de 10 doadores por milhão de população/ppm elevando em 3 pontos o valor de
2016 (7,0 ppm) - considerando censo estimativo do IBGE/julho de 2016 – Goiás: 6,696 milhões.
Em números, foram captados 190 órgãos (128 rins, 36 fígados, 19 corações, 5 pâncreas e 2 pulmões) sendo que 115 foram
encaminhados para outros Estados por questões de credenciamento e logística.
A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde em transformar o Hospital Geral de Goiânia em um centro transplantador foi fundamental
para que Goiás retomasse o crescimento dos transplantes renais. Foram 77 transplantes realizados desde março (até novembro) de um
total de 103.
Em relação aos transplantes cardíacos, após a retomada dos mesmos no ano de 2016 no Hospital Lúcio Rebelo, em 2017 somente 1
transplante foi realizado, na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Apesar desse único transplante, temos convicção de que em 2018
novos procedimentos possam acontecer.
Quanto aos transplantes de tecidos não houve ano igual ao de 2017. Nesse, segundo dados do mesmo RBT/ABTO, nos colocamos como
maior transplantador de córnea por milhão de população do país. Foram realizados 161,1 transplantes ppm até setembro. Em número
absoluto, até novembro, já somam-se 976 transplantes, o quarto maior número do país, média de 88,7 transplantes/mês.
É o único tipo de transplante que apresenta clínicas/hospitais credenciados fora da região metropolitana de Goiânia, como Anápolis,
Itumbiara e Rio Verde.
O número de receptores de córnea inscritos em lista única teve uma acentuada redução. No início do ano haviam mais de 600 pacientes
inscritos. Hoje 132, sendo 12 pacientes ativos(aptos ao transplante) e 120 semiativos, na data de 06 de dezembro de 2017.
As notificações de abertura/fechamento de protocolo para diagnóstico de morte encefálica tem aumentado a cada ano, ficando acima da
média nacional (2016: 49,7 ppm / 2017: 51,6 ppm). Em 2016 foram 342 notificações de potenciais doadores (51,7 ppm) e em 2017, até
novembro, 348 (56,6 ppm).
Mas, apesar do progressivo aumento de doações efetivas (efetivação de 30,38%, contra 25,55% de 2016) ainda apresentamos uma alta
taxa de não consentimento familiar. A negativa encontra-se em inexplicáveis 63,53% (130 recusas), aproximadamente 3% menos que em
2016 (66%).
O trabalho de educação continuada com os profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos etc), o
desenvolvimento dos conceitos de melhor acolhimento das famílias, da melhoria da comunicação de situações críticas ou más notícias e
o aprimoramento dos dispositivos legais vigentes tem contribuído para esses dados.

OBSERVAÇÕES
As expectativas sempre criadas sobre as potencialidades da CET-GO finalmente começaram a tornar-se realidade. No ano de 2017,
ainda em curso, foram ultrapassadas todas as estatísticas anteriores. O empenho em conscientizar a sociedade e sensibilizá-la com a
causa da doação de órgãos e tecidos enfim produziu resultados mais vultuosos.
Os motivos de negativa familiar alegados pelos familiares se resumem ao fato de não terem os doadores se manifestado em vida, da
vontade de preservação do corpo e por eles serem contrários à doação de órgãos e tecidos. Talvez o desconhecimento de conceitos /
procedimentos relativos ao processo de diagnóstico de morte encefálica esteja implícito nesses motivos citados. Como também a
dificuldade em lidar com o fator morte, pois não estamos preparados para, em nenhum dos lados (profissional de saúde x família
paciente), aceitá-la como um processo natural.
Por mais que esforços voltados para o acontecimento de muitas campanhas corpo a corpo, palestras em escolas, universidades, igrejas e
demais centros comunitários, bem como as ações informativas em mídias (impressa e audiovisual) reproduzam as possibilidades de
fornecer informações e esclarecer a sociedade sobre o assunto de doação de órgãos e tecidos, os resultados ainda dependem, por força
de lei, da decisão familiar. A decisão familiar em um momento de profundo pesar, de assimilação de perdas (das mais variadas formas),
de reorganização familiar, de entendimento do processo de diagnóstico e da insegurança das responsabilidades legais vindouras.
Assim, não se pode mensurar o alcance das campanhas/atividades de imediato. Mas elas produzem efeitos... a curto, médio ou longo
prazo. Efeitos que se tornam legados em famílias que internalizaram os gestos de altruísmo, benevolência e amor ao próximo. Efeitos
que comovem quem doa, quem recebe e quem participa de alguma forma desse momento.
Da mesma, em paralelo, aumentaram-se os números de transplantes realizados no Estado.
Isto torna o feito mais evidente pois, entre os maiores transplantadores de anos anteriores, tivemos o fechamento do Hospital Santa
Genoveva e as inúmeras dificuldades apresentadas pela Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.
O credenciamento do Hospital Geral de Goiânia, dotado de grande credibilidade junto a população e, qualificado pelo rol de profissionais
altamente especializados disponíveis no serviço público estadual, tem garantido o aumento do número de transplantes no Estado.
Para a população a possibilidade de não ter que procurar o serviço em outros Estados é de grande valia. O deslocamento de pacientes já
debilitados pela realização de terapias renais (hemodiálises), o custeio da viagem, exames e tratamento em outros locais que não aqui
em Goiás, eram os obstáculos enfrentados e que poderiam não garantir a adesão e continuidade do tratamento.
Embora em seu primeiro ano, podemos dizer que o HGG tornou-se referência para esses pacientes renais crônicos que procuram
amparo no tratamento de suas patologias.
Junto ao HGG, a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e o Hospital Santa Helena foram os responsáveis pelos demais transplantes
renais realizados.
Segundo o Registro Brasileiro de Transplantes da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (RBT/ABTO) - referência janeiro a
setembro/2017:
- Goiás é o 10º Estado que mais transplantou RIM no período de janeiro a setembro de 2017 (número absoluto), destes o 6º que
apresentou aumento em relação ao mesmo período do ano passado;
- É o 12º Estado transplantador em número por milhão de população;
Nas estatísticas do Estado:
- até então este número é o 1º maior de toda a série histórica;
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- maior número de transplantes realizados com doador cadáver;
Em relação aos transplantes cardíacos, após a retomada dos mesmos no ano de 2016 no Hospital Lúcio Rebelo, em 2017 somente 1
transplante foi realizado, na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Apesar desse único transplante, temos convicção de que em 2018
novos procedimentos possam acontecer.
É o único tipo de transplante que apresenta clínicas/hospitais credenciados fora da região metropolitana de Goiânia, como Anápolis,
Itumbiara e Rio Verde.
Só não conseguimos ainda zerar a fila de receptores de córnea por completa porque ainda temos pacientes na condição semiativo, ou
seja, que por algum motivo não está apto a realizar o procedimento. Motivos como exames pré transplante incompleto é o mais comum
deste status.
O acompanhamento pré e pós transplante, instituído pela CET-GO tem proporcionado o empoderamento do paciente, através de um
simples contato telefônico para apresentação de seus direitos e obrigações antes e após o transplantes, assim como tem melhorado a
relação equipe transplantadora-central de transplantes-receptor, contibuindo sobremaneira para os melhores resultados. Foi o passo
inicial desse serviço, que está sendo estendido aos demais tipos de transplantes.
O transplante de medula aconteceu exclusivamente no Hospital Araújo Jorge. Foram 32 transplantes de medula até novembro de 2017.
Em 2016 foram realizados durante todo o ano 45.
Paralelo a tudo isso, estamos em processo de implantação das Organizações de Procura de Órgãos - OPOs nos hospitais HUGO,
HUANA, HUGOL, sendo que nessa última instituição o processo encontra-se autorizado e em fase de útimos acertos para o início das
atividades.(Termo aditivo no contrato da OS já foi publicado no Diário Oficial do Estado prevendo tal implantação). Tal feito representa de
grande valia ao nosso Estado, pois aumentarão as chances de maiores números de doação, sendo imprescindíveis ao minucioso
trabalho diário de sensibilização e conscientização dos profissionais e da sociedade, da identificação de possíveis doadores e da
qualificação do processo de doação na unidade em si ou nas unidades que compõe a sua região de abrangência , além do mais a
implantação da OPO será pioneira em nosso Estado.
Estamos também em fase de credenciamento do Hospital Geral de Goiânia em transplante de fígado, aguardando somente a vistoria do
Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde para a conclusão do processo, que está agendada para 14 de dezembro do
ano corrente. Será outro avanço que teremos em nosso Estado e irá beneficiar os pacientes que aguardam por esse órgão e que
precisam se deslocar para outro Estado para ter o transplante realizado.

AÇÃO: 2134 - CONFORMAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Rede de atenção à pessoa com doença crônica – Oncologia. Apresentado e discutido a proposta de novos Serviços de Referência em
Diagnóstico ao Câncer de Mama e Lesões Percussoras do Colo do Útero em 05 Regiões (Pireneus, Sul , Estrada de Ferro, Sudoeste I e
Sudoeste II).
Rede de atenção a saúde do trabalhador/Sentinella – No agravo- Acidentes com material biológico , implementada nas 18 Regiões de
Saúde.
Rede de Atenção a saúde de vítimas de violência sexual implantada/implementada- Em fase de conformação e matriz diagnóstica para
as 18 Regiões de Saúde.
AÇÃO: 2135 - CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
50 ações de apoio institucional presenciais realizadas em 21 municípios
Acompanhamento e apoio técnico para a implantação de 04 leitos de saúde mental no hospital geral de Itapaci.
02 vistorias para implantação de 02 Residências Terapêuticas (Silvânia e Rio Verde), 01 vistoria para implantação de 04 leitos em Itapaci,
01 vistoria para implantação de 04 leitos em Pontalina.
01 Talk Show em parceria com a OPAS e com o Ministério Público do Estado de Goiás com o tema “Políticas públicas sobre Drogas:
Concepções e Contradições.” Foram discutidas questões sobre as concepções e contradições das Políticas Públicas sobre Drogas e
suas repercussões na oferta do cuidado integral, na Rede de Atenção Psicossocial, ao usuário de crack, álcool e drogas na perspectiva
da garantia de Direitos Humanos. O evento contou com a participação de 157 profissionais da Rede de Atenção Psicossocial, da Rede
SUAS, técnicos da SES e profissionais do Ministério Público Estadual.
Suporte ao município de Silvânia na Realização de Seminário de Saúde Mental na Rede com a participação de representantes dos
municípios: Anápolis, Cezarina, Goianésia, Rio Verde e Palmelo.
Apoio institucional e acompanhamento do processo de desinstitucionalização de 21 moradores de abrigos e de hospitais psiquiátricos
indicados para descredenciamento por meio do PNASH.
Campanha sobre Depressão (folders, cartazes, panfletos, divulgação nas mídias)
* Palestra sobre Depressão na UEG de Ceres;
* Palestra sobre Depressão na Santa Casa de Misericórdia;
* Palestra sobre Depressão na maternidade Nossa Senhora de Lurdes;
AÇÃO: 2136 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram implantadas 18 equipes de Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB).
Conforme a Portaria n° 080/2017 – SES/GO, 1.344 equipes de saúde da família foram contempladas com os KITS de visita domiciliar,
sendo que o recurso financeiro foi repassado pelo Estado fundo a fundo aos municípios.
foram distribuídos 2.685 unidades de protetor solar aos pacientes de XP."
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Atendimento médico a Reeducando: Os atendimentos em saúde a população prisional tem sido realizados de forma efetiva pelas equipes
de saude.Os dados são obtidos conforme repasse de informações das unidades prisionais por meio do preenchimento do Formsus:
Atendimento medico 1.552; Exames:1.146: Encaminhamentos medicos especializados:86; Atendimento Odontologico: 580; Tratamento
de dermatoses:595 Testes rapidos de HIV/Sifilis:118; Doses de vacinas aplicadas :4373; Atendimento a 17 Gestantes.
Implantação de 50 novas ESB (equipes de Saúde Bucal) nos municípios Goianos;
Processo de Compras de 1.250.000 Kits de higiene bucal – Pregão realizado em fase de outorga;
Repasse de recursos para Unidades Básica de Saúde:
Construção de Posto de Saúde no assentamento "casa branca " no município de Cristalina-GO,
Reforma e ampliação do Hospital Municipal de Posse
Realizamos 63.392 testes (exames) do pezinho atingindo 90% da meta.

OBSERVAÇÕES
Paciente portador de Xeroderma Atendido
Em 2017 ocorreu a repactuação do recurso destinado ao custeio de serviços de apoio diagnóstico e assistência hospitalar aos portadores
de Xeroderma Pigmentoso no valor de R$10.000,00 mensais, agora, por tempo indeterminado, mediante a Resolução CIB nº 03/2017.
Também, a continuação do repasse financeiro no valor mensal de R$ 60.000,00 para o custeio de ações ambulatoriais e hospitalares
realizadas pelo Hospital Materno Infantil de Faina aos portadores de Xeroderma Pigmentoso por meio da Resolução CIB nº 057/2016.
A resolução CIB Nº 027/2017 aprova o fluxo de atendimento e regulação da população portadora de Xeroderma Pigmentoso no Estado
de Goiás.

AÇÃO: 2137 - GESTÃO INTELIGENTE DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
As unidades realizaram:
Condomínio Solidariedade
Jan a Nov - 8.713 atendimentos.
HMI
Jan a Nov - 8.858 saídas hospitalares (clínica cirúrgica, obstétrica e pediátrica), 62.521 atendimento de urgências/emergências e 38.877
atendimentos ambulatoriais, mantendo uma taxa de ocupação hospitalar de 94,11%.
HEELJ
Jan a Nov - 2.290 saídas hospitalares, sendo 417 de clínica cirúrgica, 23.740 atendimentos de urgências/emergências e 15.476
atendimentos ambulatoriais (consultas médicas e não médicas).
A abertura do centro cirúrgico do HEELJ tornou possível a realização de partos na cidade, não havendo a necessidade de deslocamento,
por parte das gestantes de risco habitual, para outras cidades da região.
CRER
Houve uma nova modelagem de contrato de gestão, adotada pela SES/GO, 4.226 saídas hospitalares (clinica médica e cirúrgica),
113.179 atendimentos ambulatoriais, 131.701 SADT externo, 391 serviço de atenção domiciliar- SAD, 220.969 terapias especializadas e
5.895 atendimento na oficina ortopédica.
HUANA
Jan a Nov - 4.767 saídas hospitalares (clínica médica e cirúrgica) e 20.567 atendimentos de urgências/ emergências.
CREDEQ
A unidade mantém em funcionamento toda sua capacidade instalada, 84 leitos de internação para Acolhimento e Reabilitação
Psicossocial- UTR e 12 leitos de desintoxicação. O ambulatório teve inicio suas atividades a partir do dia 30 de Janeiro de 2017, com
consultas médicas e não médicas.
HGG
De Jan a Nov - 7.282 saídas hospitalares (clínica médica e cirúrgica) e 120.810 atendimentos ambulatoriais (médicos e não médicos).
HDT
Jan a Nov - 2.797 saídas hospitalares (clinica médica e clinica pediátrica), 7.502 atendimentos de urgências/emergências e 41.122
atendimentos ambulatoriais.
HUAPA
Jan a Nov - 5.286 saídas hospitalares, 29.653 atendimentos de urgências/emergências e 7.278 atendimentos ambulatoriais.
HUGO
Jan a Nov - 11.593 saídas hospitalares, 30.485 atendimentos de urgências/emergências e 33.862 atendimentos ambulatoriais
HUGOL
Jan a Nov - 111.111 saídas hospitalares (clinica médica, cirúrgica e pediátrica), 62.988 atendimentos de urgências/emergências e
966.602 atendimentos ambulatoriais (médicos e não médicos).
HURSO
Jan a Nov - 6.267 internações, 10.638 atendimentos de urgências/emergências e 4.726 atendimentos ambulatoriais.
MNSL
Jan a Nov - 3.150 saídas hospitalares,13.760 atendimentos de urgências/emergências e 4.350 atendimentos ambulatoriais.
HDS
Jan a Nov - 75.591 atendimentos
HUTRIN
Jan a Nov - 2.354 saídas hospitalares (clinica médica e cirúrgica), 77.821 de urgências/emergências e 8.849 atendimentos ambulatoriais.
Creche Cantinho Feliz -Realizou no berçário 26 (vinte e seis) atendimentos diários; turma B foram 30 (trinta) atendimentos diários e turma
C 28 (vinte e oito) atendimentos diários, totalizando assim 84 crianças atendidas.

OBSERVAÇÕES
A creche cantinho feliz realiza atendimentos para crianças na faixa etária de 04 (quatro) meses a 3 anos e 11 meses (três anos e onze
meses), pois conforme a Resolução nº 220/2011 – CME a idade da criança para ingresso na pré-escola é 4 anos. Sendo assim, houve
uma redução no número de atendimentos realizados pela creche. Ressaltamos que anteriormente a creche atendia crianças de 04
(quatro) meses a 5 anos e 11 meses (cinco e anos e onze meses).
Segundo calendário escolar de 2017, foram desenvolvidas diversos projetos políticos pedagógicos, tais como:
1) Projeto identidade, no qual se trabalha a criança como um todo, ou seja, trabalha esquema corporal, as cores, os 05 sentidos e etc.
Dentro desse projeto temos os mini projetos: Datas comemorativas: carnaval, páscoa, dia das mães, festa junina, dias dos pais, folclore,
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semana do trânsito, semana das crianças, semana da alimentação, semana da família e semana do natal.
2) Projeto brincar e aprender é realizado por meio de brincadeiras lúdicas são trabalhadas regras e limites.
Ainda seguindo o calendário escolar, a creche proporciona palestras capacitativas sobre o desenvolvimento infantil tanto para os
servidores quanto para os pais/responsáveis.
A creche atende a 03 (três) agrupamentos:
1) Bercário – crianças com 04 (quatro) meses a 02 (dois) anos;
2) Turma B – crianças com 02 (dois) anos a 03 (três) anos;
3) Turma C – crianças com 03 (três) anos a 03 (três) anos e 11 (onze) meses.
Em 2017, a creche realizou no berçário 26 (vinte e seis) atendimentos diários; na turma B foram 30 (trinta) atendimentos diários e na
turma C foram 28 (vinte e oito) atendimentos diários, totalizando assim 84 crianças atendidas neste ano.
Salientamos que o número de crianças atendidas na creche é determinado pelo art. 48, III, da Resolução nº 120/2016 – CME, na qual
estabelece a relação metragem/criança. Informamos ainda que o número de crianças atendidas atualmente é superior ao estabelecido
pela resolução acima, pois o atendimento realizado é diferenciado das demais instituições educacionais.

AÇÃO: 2138 - PREVENÇÃO E CONTROLE SANITÁRIO DE PRODUTOS, SERVIÇOS, AMBIENTES E SAÚDE DO
TRABALHADOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Entrevistas em rádios e televisão, elaboração e distribuição de material educativo e realização de reunião pública.
Realização de campanha educativa para população exposta ao benzeno:
Confecção de materiais gráficos para campanhas educativas em saúde do trabalhador: 1000 Flyers e 6.000 Folders.
Realizada a II Jornada Científica em segurança do paciente do estado de Goiás Cujo tema foi “Gerenciamento de Risco com Foco na
Qualidade da Assistência ao Paciente” e qualificação das coordenações municipais de Segurança do Paciente e de Controle de Infecção;
Realizados eventos em Prevenção de intoxicação dos trabalhadores por agrotóxicos e treinamento no preenchimento fichas de
notificação;
Notificações dos acidentes e distribuição de soros de animais peçonhentos, em: Jussara, para Gestores dos municípios da regional Rio
Vermelho e coordenadores das vigilâncias;
Preenchimento das fichas de notificações e casos clínicos, realizada na Sala de eventos do Hotel Go Inn – Goiânia para: Coordenadores
das Vigilâncias Epidemiológicas e Sanitária dos municípios da regional Central e Centro-Sul;
Foram realizadas em 2017 fiscalizações sanitárias em saúde do trabalhador nos municípios de Aparecida de Goiânia, Guapó, Montes
Claros de Goiás, Senador Canedo, Bela Vista de Goiás, Edealina, Cezarina, Piracanjuba, Goiatuba, Morrinhos, Goianira e Aragarças.
Atendimento de 100% das denúncias relacionadas à ambientes e processos de trabalho, provenientes da Ouvidoria da SUVISA e SES,
Ministério da Saúde, Ministério Público do Trabalho, Cerests, Trabalhadores e Sindicato dos Trabalhadores.
Promoção e ampliação das ações educativas sobre intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos, Realizados eventos em
Prevenção de intoxicação dos trabalhadores por agrotóxicos e treinamento no preenchimento fichas de notificação.
A Coordenação de Vigilância em Saúde Ambiental não tem dados suficientes em sistemas de informação para relacionar as doenças
relacionadas a causas ambientais reduzidas. Contudo trabalhamos no sentido de estimular o aumento das notificações dessas doenças a
fim de haja um retrato real da situação mas no momento não temos como inferir a questão da redução de doenças relacionadas as
causas ambientais.
Redução percentual de casos notificados no SINAN de Agravos e Doenças Relacionadas ao Trabalho. Foram escolhidos os seguintes
Agravos para análise: Acidente de Trabalho (grave, fatal e com crianças e adolescentes), Acidente de Trabalho com Exposição à Material
Biológico e Intoxicações Exógenas. Em 2016 foram notificados 6.891 casos desses 3 agravos (média) e em 2017, até o momento, foram
notificados 5.556 casos (média), com tendência de aumento até o final do ano de 2017. A meta estipulada para 2017 foi de 2% de
redução e a meta atingida foi de 19,37%.

OBSERVAÇÕES
Realização de inspeções sanitárias em saúde do trabalhador em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, Cerest Regional, Regional
de Saúde e Sindicatos dos Trabalhadores.
Fiscalizações e Monitoramento das Unidades de Hemoterapias, dos Serviços de Hemodiálise, Qualidade dos aparelhos de mamografia,
Serviços de estética, Comunidades Terapêuticas e Instituições de Longa Permanência para Idosos, dos Serviços de Verificação de
Óbitos (SVO), IML, das Clínicas de Preparação de Corpos, dos Serviços Funerários, Salas de Velórios, Clínicas Veterinária,
Dedetizadoras, Comércio Ótico, das Unidades de Acolhimento, Albergues de crianças e adolescentes, Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde (hospitais, de unidades básica de saúde), Ambulâncias, Laboratórios, Consultórios Odontológicos, Escolas, Comunidades
terapêuticas, de Sistemas de Abastecimento de Água, Serviços de Diagnósticos e Terapêutica (USG, Colonoscopia, Endoscopia de
Clínicas de Radiologia) com foco na segurança do paciente, Unidades de Tratamento Intensivo (UTI).
Os serviços de saúde com UTI foram 100% monitorados e todos os eventos adversos e óbitos notificados foram investigados e
acompanhados pela VISA;
Apuração in loco de denúncias em municípios, relativas a serviços de saúde que utilizam radiação ionizante.
Assessoria técnica e/ou acompanhamento de denúncias em municípios com atividades de vigilância sanitária descentralizadas no âmbito
do SUS;
Elaboração e divulgação do perfil epidemiológico das intoxicações exógenas e acidentes por animais peçonhentos, para informar as
áreas pertinentes, a fim de tomarem providências quanto à promoção, prevenção e atendimento da população do Estado;
Foram realizadas inspeção sanitária em conjunto com os ficais de 08 municípios como forma de treinamento / qualificação, em diversas
atividades de baixa complexidade;
Atendimento de solicitações encaminhadas pelo Ministério Publico: 55 (cinquenta e cinco)
Inspeções em investigações de denúncias em serviços de saúde: 100 (cem).
Fiscalização Sanitárias nas áreas em apoio aos municípios em investigação de denúncias: Relativas ao uso de Agrotóxicos (2); Aterros
Sanitários (5); Presídios (9); Estabelecimento de estética, tatuagem e piercing, academia e outros (19); Escola(3); Sistemas de
Abastecimento de Água (5); Emissão de Atestados de Salubridade (85); Comunidades Terapêuticas (23); SVO (1); IML (8); Clínica de
Preparação de Corpos (10); Serviços Funerários (8); Sala de Velório (1); ILPI (39); Clínica Veterinária (3); Dedetizadora (4); Comércio
Óptico (1); Unidades de Hemoterapias (29); Serviço de Hemodinâmica (1); Serviços de Hemodiálise (22); Hospitais (43); UPA(2); Unidade
Básica de Saúde (13); Laboratórios / Postos De Coleta(67); Consultórios Odontológico sem RX(26); UTI(10); Clínicas/Consultórios
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Individual e Multiprofissional (27); Ambulâncias (7); Serviços de Diagnósticos e Terapêutica (USG, Colonoscopia, Endoscopia) (3).
Inspeções Sanitárias de liberação de Alvará e Renovação e Monitoramento em Serviços de Saúde: 305
Avaliação e análise de imagens de simulador mamográfico: 180
Revisão e envio de 180 relatórios de monitoramento das imagens mamográficas;
Fiscalização de abertura, retorno ordenados via despacho de processos administrativos e cumprimento de solicitações do ministério
público em 65 municípios em serviços de saúde que utilizam radiação ionizante e/ou não-ionizante.
Inspeções sanitárias em parcelamento de solo (loteamentos), para realizar a emissão do Atestado de Salubridade: 109 (cento e nove)
Apuração in loco de 13 denúncias em 10 municípios, relativas a serviços de saúde que utilizam radiação ionizante.
Assessoria técnica e/ou acompanhamento de 9 denúncias em 5 municípios com atividades de vigilância.
Fiscalização e controle sanitário da comercialização, distribuição e fabricação de produtos sujeitos à Vigilância sanitária (alimentos,
cosméticos, medicamentos, produtos para saúde e saneantes).
Vigilância pós comercialização com execução de programas de monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos à vigilância sanitária
que são comercializados no Estado.
Inspeções investigativas em atendimento às denúncias de queixas técnicas e eventos adversos a produtos sujeitos à vigilância sanitária.
Inspeções para Certificação em Boas Práticas de Fabricação para Indústrias Farmacêuticas, de produtos para saúde e de cosméticos no
Estado.
Desenvolvimento do Projeto de qualificação das envasadoras de água mineral do Estado de Goiás.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram beneficiados 09 Serviço de Atendimento Especializado.
Foram beneficiados 11.645 pessoas privadas de liberdade com medicamentos.
Foi utilizado todo saldo da verba federal para aquisição de medicamentos de saúde mental no ano de 2016 e a distribuição foi realizada
ate o mês de jul/17 foram atendidos em media 10 CAPs/mês; 5.565.604 pessoas beneficiadas com medicamentos da farmácia básica.
Foram contemplados 246 municípios no ano de 2017.
Na Central de Medicamentos de Alto Custo Juarez Barbosa, além da execução do CEAF, somos responsáveis pela intercorrência da
Assistência Farmacêutica. Nos dias atuais, não é difícil ver, pacientes que necessitem de tratamentos medicamentoso para a
manutenção da sua própria vida. Grande número dessas demandas, são por tecnologias farmacêuticas recém lançados no mercado
novos medicamentos em sua grande maioria são me-too e o uso off-label, outros são label, mas, não são oferecidos pelo sistema único
de saúde, e uma grande parte da população não tem condições financeiras de compra - los.
Diante dessa situação alarmante, vem crescendo muito a procura do poder Judiciário, com fundamentos na Constituição Federal, pelo
cumprimento de garantia dos direitos fundamentais, principalmente o da saúde aos cidadãos.
O Projeto Medclinica conta com 11 clínicas participantes - 4 Health, Clínica de Doenças Renais, Centrel, Hospital das Clínicas – UFG,
Hospital Urológico Puigvert, Milli, Nefroclínica, Nefron, Renal Clínica, Hospital Santa Casa de Misericórdia de Goiânia e TRS.
No ano de 2017, 2 clínicas aderiram ao Projeto (4 Health e Milli). Estas clínicas estão fora do município de Goiânia (Caldas Novas e
Aparecida de Goiânia, respectivamente).
Atualmente no Projeto Medclinica são contemplados 1.332 pacientes.
Anualmente, aferimos o nível de satisfação dos pacientes contemplados no Projeto Medclinica. Avaliamos a qualidade no recebimento, a
comodidade e a humanização no atendimento.
Compartilhamento de doses e manipulação com a Associação de Combate ao Câncer em Goiás (ACCG) dos medicamentos oriundos do
Termo de Cooperação Técnica (TCT) e Ações Judiciais (AJ).
Compartilhamento de doses e manipulação dos medicamentos Bevacizumabe, Ranibizumabe oriundos do TCT e AJ para os pacientes
portadores de Degeneração Macular, Retinopatia Diabética e Exsudatos, em parceria com o Centro de Referência em Oftalmologia
Federal (CEROF).
Compartilhamento e gerenciamento da logística dos pacientes portadores de Espasticidades em uso de Toxina Botulínica. Dispensação
apenas no ato da aplicação e nos respectivos Centros de Aplicações como: CRER, HGG, HC, Vila São Cotolengo, Pestalozi Goiânia e
APAE de Anápolis. Foi iniciado em Julho de 2017. Neste período, ainda não oficialmente, a redução de custo em relação a essa droga e
a farmacoeconomia alcançada chega ao valor de R$ 1.402.357,32. Temos um passivo de pacientes do interior e do setor privado que
está sendo organizado com a rede dos serviços de reabilitação, para atendê-los.
AÇÃO: 2140 - VIGILÂNCIA, PROMOÇÃO DA SAÚDE PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Nos casos de investigação de óbitos materno infantil, para o ano 2017, não é possível o cálculo devido ao banco de dados do SIM
(Sistema de Informação de Mortalidade) disponibilizar dados concluídos apenas para o ano de 2015, para os anos de 2016 e 2017 são
disponibilizados dados preliminares, sujeitos a alterações.
A cobertura vacinal de pentavalente é de 55,30% até 26/10/17. Este valor está abaixo da meta preconizada de 95%. Os fatores que
podem interferir para o não alcance da meta são: população super e subestimada, falta de busca ativa, vacinação fora da faixa etária,
falta de vacinação na zona rural e áreas de difícil acesso, dificuldade em utilizar o Sistema de Informações do Programa Nacional de
Imunizações (principalmente a falta de digitação), falta da vacina nos meses de maio e junho.
A mortalidade doenças crônicas para ano 2017 não é possível o cálculo devido ao banco de dados do SIM fechado é somente do ano de
2015.
Avaliando a morbidade por Causas Externas referente ao período de set/2016 a setembro 2017 (48.195 internações) e comparando com
as internações do ano passado no mesmo período: setembro 2015 a setembro 2016 (53.430 internações) observamos uma redução de
9,79% no número de internações por Causas Externas no Estado de Goiás no período avaliado .
Para análise deste produto foram selecionados os agravos prioritários: Coqueluche e Doença meningocócica tipo C. Observa-se um

140



aumento de 77% na incidência de casos confirmados de coqueluche entre os anos de 2016 e 2017. É uma doença cíclica e vem
acompanhando o perfil epidemiológico nacional do agravo. A Doença meningocócica Tipo C, houve um aumento de 443 % nos anos de
2016 e 2017. O aumento verificado, foi em virtude do sistema de Vigilância estar mais sensível, com cursos de capacitação em Vigilância
Epidemiológica e manejo clinico das meningites, implantação do PCR (exame laboratorial), e ocorrência de surto de Meningo C, no
município de Rio Verde.
Realização de 03 campanhas de vacinação: Campanha de vacinação de influenza (Abril); Campanha de vacinação nas escolas para a
vacina HPV e Meningocócica C em crianças/adolescentes (Agosto); Campanha de Multivacinação (Setembro).
Em Goiás a cobertura vacinal total de influenza ficou em 91,8%, colocando o Estado em 7º lugar no ranking nacional. Dos grupos
prioritários a maioria atingiu cobertura acima de 90%, como: Indígenas (112,41%), Professores (108,8%), Idosos (98,27%), Puérperas
(95,77%), Trabalhador de Saúde, Crianças (81,6%) e as Gestantes (79,98%). Em todo o Estado 172 municípios atingiram cobertura
vacinal maior ou igual a 90%, representando uma homogeneidade de 69,92%.
Distribuição de 15.866 latas de fórmula infantil para em média 179 crianças expostas aos vírus HIV e/ou HTLV filhas de mães com HIV e
HTLV.

OBSERVAÇÕES
A cobertura vacinal do HPV para meninas é de: D1 = 80,24% e D2 = 48%. Para os meninos é: D1 =19,37% e D2 = 2,69%. Estes dados
são referentes até outubro/2017.
Na campanha de Multivacinação foram aplicadas 13.356 doses nas crianças e 59.859 doses para adolescentes.
Distribuição de insumos de prevenção - 7.615.366 preservativos masculinos, 141.600 preservativos femininos e 396.900 géis
lubrificantes). Campanha publicitária para o Combate à Sífilis e Campanha publicitária para a prevenção do HIV/Aids realizada.
Ampliação do diagnóstico de HIV e Sífilis com a distribuição de 280.000 testes rápidos em 2017. Instituição do Comitê de Investigação de
Transmissão Vertical da Sífilis, HIV e Hepatites Virais.Realizada Campanha do Dia Mundial de Combate a AIDS.Repasse de recursos
para ONG que atuam com prevencão e asssistencia em IST/Aids.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Não foi realizado nenhuma atividade nesta ação.
AÇÃO: 3044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS
DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
• Construção do USE ( AME) Quirinópolis (SES) - 59,43% da obra está em andamento
• Construção do USE Goianésia (SES) - 63,50% da obra está em andamento
• Construção do USE Formosa (SES) - 40 % da obra está em andamento
• Construção do USE Posse (SES) - 25,40 % da obra está em andamento
• Construção do USE Goiás (SES) - 44,21% da obra está em andamento
• Construção do USE São Luís de Montes Belos (SES) - 39,80% da obra está em andamento
• Construção do Hospital de Valparaíso (Aquisição de área) (SES) - Em fase de doação do terreno
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• Conclusão do Hospital de Águas Lindas (SES) - 85,68% da obra em andamento, sendo que 38,20% é o físico executado do valor
contratado pelo Estado.
• Conclusão do Hospital de Santo Antônio do Descoberto (SES) - 55,00% da obra foi iniciada pelo Município. Sendo que a parte
contratada pelo Estado está em licitação (Em análise do edital pela CGE)
• Expansão do HUGOL (SES/AGIR) - 40,72% da obra está em andamento
• Reforma da Central Odontológica (SES) - 63,60% da obra está em andamento
• Reforma do Hemocentro de CERES (SES) - Foi executado 100,00% da obra
• Re forma e Adequação do HMI (SES/IGH) - Foi licitado. A ordem de serviço foi emitida em 11/12/17. Processo nº201600010023437
• Co nstrução do Hospital de Uruaçu (AGETOP) - 77,90% da obra está em andamento
• Reforma e Ampliação do HDT (AGETOP) - 27,17 da obra está em andamento.
Aquisição de Equipamentos médico-hospitalares para as unidades:
Hospital de Uruaçu, Águas Lindas e Huana:
Foram realizados os processos licitatórios de ATA de registro de preço para 80% dos equipamentos médico-hospitalares para a unidade
requisitante.
Sendo iniciado o processo de aquisição entorno de 20%.
Hospital de Santo Antônio do Descoberto
Foram realizados os processos licitatórios de ATA de registro de preço para 80% dos equipamentos médico-hospitalares para a unidade
requisitante. Sendo que não foram iniciados processos de aquisição, devido atraso/embargo da obra civil.
Central de Odontologia
Foram realizados os processos de licitação para renovação dos equipamentos odontológicos para a unidade requisitante.
USEs
Foram iniciados os processos licitatórios de ATA de registro de preço para 50% dos equipamentos médico-hospitalares destinados para
07 (sete) unidades requisitantes: Goianésia, Quirinópolis, São Luiz dos Montes Belos, Cidade de Goias, Posse, Formosa e Ipameri.
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AÇÃO: 3045 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA E EXCELÊNCIA EM
DEPENDÊNCIA QUÍMICA - CREDEQS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
• Construção do CREDEQ de Quirinópolis (AGETOP) - 67,60% da obra está em andamento
• Construção do CREDEQ de Goianésia (AGETOP) - 83,20% da obra está em andamento
• Construção do CREDEQ de Caldas Novas (AGETOP) - 32,40% da obra está em andamento
• Construção do CREDEQ de Morrinhos (AGETOP) - 25,80% da obra está em andamento

AÇÃO: 3139 - GMC - CUIDADO DO BEBÊ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
* Integração do Sistema Siga Mamãe ou Sis Pré - Natal (Ministério da Saúde)
AÇÃO: 3140 - GMC - VIGILÂNCIA DO ÓBITO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
1. Qualificar os profissionais dos núcleos municipais de vo e hospitalares - 675 profissionais qualificados.
2. Grupo técnico estadual de discussão e análise de mortalidade materna:
• Elaborado e publicado Portaria do GT estadual de Óbito Materno.
• Definido equipe técnica estadual responsável pelos serviços do GT.
3. Grupo técnico estadual de discussão e análise do óbito infantil em fase de implantação.
Em fase de elaboração da portaria com definição da equipe e formatação das reuniões de discussão dos óbitos infantis.
4. Grupos técnicos discussão mortalidade materno e infantil nos municípios prioritários.
GTs instituídos com Portarias publicadas:
Aparecida de Goiânia, Bom Jesus, Catalão, Cristalina, Goianira, Inhumas, Jaraguá, Campos Belos, Jatai, Luziânia, Mineiros , Novo
Gama, Rio Verde,
Valparaíso, Santa Helena , Senador Canedo, Posse , Santo Antônio descoberto, Anápolis, Caldas Novas e Trindade.
Gts instituídos aguardando elaboração e publicação portarias:
Águas Lindas, Cidade Ocidental, Formosa, Goiânia, Goianésia, Itaberaí, Itapuranga, Itumbiara, Niquelândia, Planaltina, São Luiz de
Montes Belos
5. Adquirir e distribuir equipamento de informática
Faltando apenas preencher o termo de Cessão de Uso dos Computadores;
08 (oito) municípios serão contemplados: Trindade, Campos Belos, Inhumas, Planaltina, Itumbiara, Valparaíso, Águas Lindas e Cidade
Ocidental .
6. Adquirir veículos para NVE dos municípios prioritários e rabecões para os SVO
• Elaborado termo de referência para compra dos veículos.
• Realizado processo de licitação para aquisição dos veículos/Ata.
• Encaminhado ofício para os SMS para adesão a Ata para processo de compra dos veículos.
7. Serviços de verificação de óbito consolidados no estado de Goiás
• Sete Serviços de Verificação de Óbitos estruturados e consolidados
• Formar e estruturar o SVO no Município de Anápolis.
AÇÃO: 3141 - GMC - BEBÊ SAUDÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 07(sete) capacitações pelo Projeto 3 - Bebê Saudável
1- Curso de Atenção ao Pré Natal de Baixo Risco (Turma 3) - Março/2017
2- I Curso de Sensibilização do Método Canguru na Atenção Básica: Cuidado compartilhado (5 turmas) - agosto/2017
3- Curso de Manejo do Aleitamento Materno – agosto/2017
4- Qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros e Médicos do Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais -
setembro/2017
Ciclo de palestras em Promoção da Saúde da Gestante e de crianças de até 1 ano, sempre realizada em 2 dias consecutivos, com 16
horas de carga horária, com metodologia expositiva dialogada ou com dinâmicas de grupo e debates, para agentes comunitários de
saúde - ACS, foram realizadas as seguintes edições no segundo semestre:
1 - Regional Entorno Sul , em Luziânia , primeira parte, com os ACS dos municípios de Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, Cristalina
e Novo Gama -foram 93 pessoas.
OBS: Falta a segunda parte de municípios: Águas Lindas e Santo Antonio do Descoberto, que ficou para agendar em 2018.
2 - Regional Entorno Norte - com os municípios de Formosa e Planaltina de Goiás, e Regional Nordeste 2 - com o município de Posse.
Foram 74 pessoas
3- Regional Sul - Itumbiara e Bom Jesus - será dias 12 e 13 de dezembro/2017. número de pessoas previsto e orçado = 60. Local:
Itumbiara.
Implantação do Pré-Natal do Parceiro nos 32 municípios prioritários
Resultados:
• Capacitados 60 profissionais de saúde dos 32 municípios goianos em ações de Pré-Natal do Parceiro;
• Realizadas 05 visitas técnicas nos municípios de Planaltina, Formosa, Posse, Senador Canedo e Jataí, durante as quais foram
capacitados 100.
* Foram realizadas 07 capacitações pelo Projeto 3 - Bebê Saudável
1-Curso de Atenção ao Pré Natal de Baixo Risco(Turma 3) - março/2017
2-I Curso de Sensibilização do Método Canguru na Atenção Básica: Cuidado compartilhado (5 turmas) - agosto/2017
3-Curso de Manejo do Aleitamento Materno – agosto/2017
4-Qualificação dos Agentes Comunitários de Saúde, Enfermeiros e Médicos do Programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais -
setembro/2017.
Ciclo de palestras em Promoção da Saúde da Gestante e de crianças de até 1 ano, sempre realizada em 02 dias consecutivos, com 16
horas de carga horária, com metodologia expositiva dialogada ou com dinâmicas de grupo e debates, para agentes comunitários de
saúde - ACS, foram realizadas as seguintes edições no segundo semestre:
1 - Regional Entorno Sul , em Luziânia , primeira parte, com os ACS dos municípios de Luziânia, Cidade Ocidental, Valparaíso, Cristalina
e Novo Gama - foram 93 pessoas.
OBS: Falta a segunda parte de municípios: Águas Lindas e Santo Antonio do Descoberto, que ficou para agendar em 2018.
2 - Regional Entorno Norte - Os municípios de Formosa e Planaltina de Goiás e profissionais de saúde em ações de Pré-Natal do
Parceiro.
AÇÃO: 3142 - GMC - GOIÁS CONTRA O AEDES, A MICROCEFALIA E OUTRAS MALFORMAÇÕES
CONGÊNITAS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Projeto: Gestantes Expostas à Infecção Transmitida pelo Aedes aegypti e Crianças com Microcefalia Diagnosticadas e Tratadas
Resultados:
• Capacitados 56 profissionais de saúde dos 11 Centros Especializados em Reabilitação do Estado;
• Habilitado um Centro Especializado em Reabilitação – CER II no Município de Catalão;
• Realizado o acompanhamento de 74 crianças com Microcefalia no Estado de Goiás.
Ação: Qualificar os 200 profissionais dos Serviços de Assistência à Saúde para as ações Diagnóstico e tratamento de DST/Aids
Resultados:
• Aumento de 448% na oferta de Teste Rápido para HIV e Sífilis, no período de 2012 a 2017;
• Redução de 39% dos casos de Aids no Estado, até 2016;
• Capacitação de 739 profissionais de saúde de equipes municipais em manejo clínico da Sífilis e de 185 em realização de teste rápido
para HIV, Sífilis e Hepatites Virais em 2017.
AÇÃO: 3143 - GMC - MAIS SAÚDE PARA GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram implantadas um total de 32 novas equipes saúde da família.
Realizada 02 oficinas da planificação da APS – Atenção Primária à Saúde sendo Organização das UBS e do Processo de Trabalho em
Saúde (Oficina 5); Sistemas de Informação, Monitoramento e Análise da Situação de Saúde (Oficina 6). Na Oficina (5) 240 municípios
realizaram a mesma. Na Oficina (6) 235 municípios realizaram o processo. Um total de 231 municípios realizaram as duas oficinas até a
competência de novembro.
Realizada tutoria em 10 regiões de saúde, em expansão para as 8 restantes. Iniciou o ano nas regiões – Entorno Sul, Pirineus, Sudoeste
I, Central, Centro Sul, Norte, Oeste II, Rio Vermelho, Nordeste I e Nordeste II. Iniciado expansão assegurada por pactuação e resolução
CIR .
Instituição do “Prêmio Goiano de Boas Práticas em Saúde da Família”, projeto que integra o Programa Mais Saúde Para Goiás/Goiás
Mais Competitivo e Inovador, lançado em dezembro de 2016, promovido pela SES-GO, com o apoio SEGPLAN, Instituto Mauro Borges,
Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG) e Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), com o objetivo
de reconhecer e premiar as práticas e experiências bem-sucedidas, desenvolvidas nos 246 municípios goianos, pelas Equipes de Saúde
da Família(ESF).
A premiação aconteceu dia 04/12/2017, no Auditório Mauro Borges, 10 trabalhos foram selecionados e apresentados. Os municípios de
Inhumas, e Goiânia ganharam os primeiros lugares, nas categorias “Experiências Inovadoras”- e “Destaque em Serviço” respectivamente.
O primeiro colocado de cada categoria ganharam uma viagem de intercâmbio, além de curso de liderança, certificado e troféu.
AÇÃO: 3164 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS (EMENDAS SANCIONADAS)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Repasse de recursos aos municípios para aquisição de Ambulância, através de Emendas Parlamentares

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1051 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

AÇÃO: 2272 - ACOLHIMENTO E TRATAMENTO AO DEPENDENTE QUÍMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
TRATAMENTO
Centro Estadual de Avaliação Terapêutica – Álcool e outras Drogas (Ceat-AD)
O Governo de Goiás instituiu o Centro Estadual de Avaliação Terapêutica Álcool e Outras Drogas (CEAT-AD), o qual é responsável por
todo o processo de triagem do dependente químico no estado.
O programa de tratamento trabalha em quatro eixos: concede consultas para tratamentos psiquiátricos; oferece diagnóstico para
dependentes de álcool e outras drogas; acolhe e orienta as famílias e os usuários sobre a problemática; e define, por perfil, cada
dependente, visando propor com a equipe multiprofissional o melhor tratamento.
ABRAÇANDO AS FAMÍLIAS – Além do tratamento psiquiátrico e ambulatorial, o CEAT-AD criou em janeiro de 2017, o Projeto Abraçando
as Famílias, para acolher e orientar as famílias dos usuários sobre a melhor forma de lidar com a problemática. De modo intuitivo, alguns
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familiares permitem o estado de codependência e passam a ter um comportamento não adequado ao lidar com eles, abrindo mão da
própria vida, para viver a situação em que o dependente se encontra. O GEED promoveu cursos de capacitação e aperfeiçoamento dos
gestores de Comunidades Terapêuticas (CTs ) em diversos municípios do estado de Goiás. Os cursos visam melhorar o atendimento aos
usuários e possibilitar a melhoria na prestação de serviços ao cidadão e maior profissionalismo na gestão. Os cursos previstos em edital,
foram voltados para a qualificação, conforme legislação em vigor, a partir do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), do Ministério
Público do Estado de Goiás (MP-GO). O GEED ofertou ainda curso de qualificação para mais de 40 comunidades terapêuticas com foco
no atendimento dos requisitos da portaria 1.482 do Ministério da Saúde através do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde
(CNES) visando que as CT tenham maior eficiência e fiquem qualificadas para receber verbas oficiais.
O Grupo realizou também ao longo do ano de 2017 visitas técnicas à comunidades terapêuticas agindo como canal para apoiar às CTs
na adequação e cumprimento da legislação vigente visto que as Comunidades são parceiras no eixo tratamento onde o Estado adquire
vagas e gerencia vagas adquiridas pela União visando a oferta de serviço de acolhimento ao usuário necessitado.
GRUPOS DE AUTO E MÚTUA AJUDA: 9.506 REDE SUS E SUAS:210
AMBULATÓRIO CEAT – AD: 913 ORIENTAÇÕES: 2142 TOTAL DE ATENDIMENTOS: 13.649
NOVO COMITÊ INTERSETORIAL IRÁ ACOMPANHAR E MONITORAR A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO ESTADO
O Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED/SES) compõe o novo comitê criado pelo Governo do Estado com o objetivo de
acompanhar e monitorar a política para população de rua. Trata-se do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento de
Política para a População em Situação de Rua no Estado, instituído no âmbito da Secretaria Cidadã. Com esse Comitê, será possível
auxiliar ações que garantam a promoção e proteção de seus direitos.

OBSERVAÇÕES

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
DADOS
ANO 2017
BOLETIM DE OCORRÊNCIA - RAI (PORTARIA; APF E BOC):
115 AUTUADOS (masculino) 27 AUTUADOS (feminino) TOTAL 142
TERMO CIRCUNSTANCIAL DE OCORRENCIA – TCO:
68 AUTUADOS(masculino) 24 AUTUADAS (feminino) TOTAL 92
DROGA APREENDIDA E ESPECIFICIDADES
QUANTIDADE / UNIDADE DE MEDIDA
COCAÍNA-777,676 kg
MACONHA-12,327 kg
CRACK-7023,030 kg
INSUMOS-520,89 kg
AÇÃO: 2274 - ESTRUTURAÇÃO, INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS - CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS :O GEED trabalhou no ano de 2017 no
fortalecimento do Conselho Estadual Sobre Drogas com a realização de reuniões ordinárias durante o ano e deliberação de importantes
assuntos afetos à matéria. O Grupo ainda tem desenvolvido ações de descentralização visando estruturar os Conselhos municipais no
Estado , sendo 55 criados, 19 ativos e 14 receberam kits de móveis para sua estruturação em 2017.
PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS ANALISAM PRIORIDADES : O GEED reuniu com os representantes
dos órgãos que o compõe para dialogar e definir as ações estratégicas de enfrentamento às drogas, por meio do Workshop Avança
Goiás – Alinhamento das Políticas Públicas sobre Drogas 2017/2020. O plano tem como propósito envolver os órgãos que compõe o
GEED para operacionalizar e efetivar as politicas públicas no Estado de Goiás.O planejamento priorizou projetos/ações programáticas,
durante trabalhos em grupo, que estabeleceu diretrizes em quatro eixos: prevenção, tratamento, reinserção social, e repressão. .
6º FÓRUM DE GESTORES BRASILEIROS DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS – O Governo de Goiás, por meio do Grupo Executivo de
Enfrentamento às Drogas (GEED), realizou, no mês de outubro, o Evento em questão. A abertura oficial aconteceu no Palácio das
Esmeraldas e contou com a presença do governador, Marconi Perillo. O grupo de gestores participantes reforçaram, que Goiás se tornou
referência para a política sobre drogas ao mostrar alternativas de serviços que podem ser complementares e que fortalecem uma lógica
de um modelo nacional de políticas sobre drogas. Dentre os objetivos alcançados foi a carta de recomendação, ‘Carta de Goiás’ com
proposições de diretrizes no campo da Política sobre Drogas .
Além das discussões e dos debates, ocorridos durante os três dias do evento em Goiânia, os gestores visitaram o Centro Estadual
Terapêutica Álcool e Outras Drogas (Ceat-AD), o Credeq Prof. Jamil Issy e a Comunidade Terapêutica Lapidando Tesouros.
COMUNICAÇÃO: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA DE PREVENÇÃO
Para tanto, estamos trabalhando para divulgar – por meio de nosso site, Facebook, Instagram e o Informe Publicitário – e levar até você o
melhor conteúdo relacionado às políticas públicas sobre drogas, bem como responder da melhor forma possível aos questionamentos e
às dúvidas. Além disso, as informações transmitidas conseguem contribuir para a rede de proteção dos jovens e, desse modo, orientar e
construir caminhos mais seguros e saudáveis.
Mídias Sociais : www.geed.go.gov.br
www.facebook.com/grupoexecutivodeenfrentamentoasdrogas
www.instagram.com/geedgoias
AÇÃO: 2275 - PREVENÇÃO ÀS DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
PREVENÇÃO
Anjos Urbanos realiza ações preventivas em todos os municípios goianos
O projeto Caravana Anjos Urbanos tem a missão de levar aos municípios goianos atividades pertinentes à prevenção ao uso e abuso de
drogas.. Realizou visitas em instituições do Estado tais como Defensoria Pública, Vapt Vupt. Detran, Agehab,Ceasa, Ovg e secretarias no
Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
Projeto VemSer: música, dança e esporte como instrumentos de transformação
O rock é um estilo de música que o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED) incluiu em suas ações de prevenção às drogas
nas escolas da rede pública por meio do Projeto VemSer. As atividades remetem à prevenção ao uso de drogas enquanto promovem
interação, integração, fortalecimento de vínculo, socialização e recreação. A ação atua em três frentes: por meio da arte (oficinas de
música, rodas de conversa); da dança (flash mob – situação que surpreende e envolve as pessoas); e do esporte (bumerangue). As
escolas selecionadas estão situadas em bairros com maior índice de criminalidade, conforme levantamento da SSPAP-GO.
Ações de empreendedorismo incentivam jovens a novos caminhos
O GEED em parceria com o Sebrae Goiás trabalha para incentivar o espírito empreendedor e orientar os negócios de jovens e alunos do
ensino fundamental, além de participar e colaborar com projetos, como o VemSer Empreender, realizado pelo Governo de Goiás, por
meio do Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED). Em (03) bairros beneficiados, em Goiânia: escolas do Jardim Novo
Mundo, Finsocial e Vila Mutirão.
QUALIFICAÇÃO
Curso de Nivelamento para policiais civis
O Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED) e pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP)
efetuou curso Nivelamento de Prevenção ao Uso de Drogas.Um dos focos foi como trabalhar a prevenção ao uso de álcool e outras
drogas a partir da linguagem dos jovens. A formação teve por objetivo alinhar metodologia, conteúdo e ações, bem como facilitar a
disseminação de conhecimentos e atividades para a prevenção, tratamento e a reinserção social de dependentes químicos. “O GEED
promoveu ainda para seus colaboradores internos o treinamento intitulado A Arte de Enfrentar Gigantes .
O treinamento objetivou a unificação da linguagem nas palestras, entre os profissionais do GEED e os policiais do PESD, que elaboram e
ministram sobre prevenção.

OBSERVAÇÕES
RESULTADOS EM NÚMEROS:
PARCEIROS
Escola Sem Drogas, Proerd e Probom ~são importantes parceiros governamentais nas atividades de prevenção em escolas e
instituições.
Outros Parceiros
Rotary Clube Rio Araguaia
O Rotary Clube Rio Araguaia, integrante do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas e parceiro no projeto VemSer, entregou
oficialmente, em agosto 2017, 22 violões e 22 cajons ao Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas (GEED em apoio ao Projeto de
Prevenção Vem Ser
Fundação Yamaha e GEED estabelecem parcerias
A Fundação Yamaha conheceu de perto as ações realizadas pelo GEED e ressaltou a importância do trabalho preventivo com alunos nas
escolas estaduais e municipais e na ocasião foi firmado um Termo de Interesse em parceria a ser desenvolvida em 2018
Bolsas de Inglês para jovens
A Escola Prime Idiomas & Cultura, Ricardo Gomes Lisboa apoiou o Projeto Vem ser com a doação de bolsas de estudos de inglês para
os alunos que tiveram suas redações escolhidas no Projeto Vem Ser realizado em escolas estaduais situadas em barros de alta
vulnerabilidade
Meninas Superempreendedoras
O programa inovador combinou empreendedorismo e metodologias de iniciação empresarial (startup), elaboradas especialmente para
jovens mulheres com idade entre 14 e 18 anos. A ação foi realizada em parceria entre o Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas
(GEED), a Fundação Pan-Americana para o Desenvolvimento (Padf), a Fundação Pró-Cerrado (FPC) e o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-GO). Seu objetivo foi o de promover a autoestima e as habilidades de jovens empreendedoras. ( 80
) meninas. Recursos PADF, execução Sebrae- Go.
Projeto vem Ser : Municípios : 03; Bairros ( Goiânia, Aparecida de Goiânia e Itumbiara) : 13; Escolas : 21; Redações : 451; Participantes
nas Oficinas : 3.583; Alunos Sensibilizados : 18.168; 2 Oficinas no Município de Itumbiara : 2.500.
Parceiros : PROEBOM : 521; Escola Sem Drogas : 743; PROERD : 71.399.
Projeto Farol : 16 Escolas: Estaduais (03), Municipais (10), Privadas (03) com participação de 127 educadores.
Parceiros Institucionais : CRAS, SEDUCE, CREAS e Conselhos Tutelares.
Caravana Anjos Urbanos : 18 Municípios; 120 Palestras com 13.287 participantes. 5.555 participantes em oficinas ; 549 participantes em
Seminários, 137.359 Orientações em geral, com um total de público atingido de 156.750.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

INSTITUCIONAL

1. Gestor

RICARDO BRISOLLA BALESTRERI

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo 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.

2.2 Legislação
Lei 3.999/61; Dec. 2.590/86; Lei 12.207/93; Dec. 4.163/94; Dec. 5.136/99; Lei 13.456/99; Lei 14.383/02; Lei 14.750/04; Lei 15.490/05;
Dec. 5.980/04; Dec. 5.942/04; Dec. 6.249/05; Lei 16.384/08; Port. 17/06/SSPJ; Lei 17.257/11; Dec. 7.215/11; Dec. 7.238/11; Dec.
7.355/11; Dec. 7.359/11; Dec. 7.360/11; Dec. 7.378/11; Dec. 7.379/11; Lei 17.657/12; Lei 17.995/13; Dec. 7.820/13; Lei 18.282/13; Lei
18.303/13; Dec. 8.060/13; Dec. 8.205/14; Dec. 8.272/14; Lei 18.535/14; e Decreto 8.938/17.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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.
No mês de dezembro a SSPAP aderiu à consulta pública para consolidação da Política Nacional de Segurança Pública – PNaSP,
realizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, em seu site institucional , que tem como objetivo receber contribuições que
contribuam com o valor normativo para repactuação da nova política.
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.
Os 12 indicadores criminais prioritários da Secretária de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás atingiram reduções
expressivas no ano de 2017 quando se compara com o mesmo período de 2016. Destacamos os indicadores de homicídio que sofreu
queda de 13,27%, superando os 9,14%, de redução em 2016. O latrocínio teve queda de 37,58%, o roubo em comércio de 33,82%, o
roubo a transeunte de 26,25%, o roubo a veículo de 25,86%, o roubo em residência de 21,48%, a tentativa de homicídio de 20,67%, o
furto a transeunte de 19,09, o furto em comércio de 16,20%, o furto de veículo de 12,51%, o estupro de 10,99%, o e o furto em residência
de 4,46%. Portanto, todos os indicadores prioritários sofreram quedas expressivas em comparação ao ano de 2016.
Estas reduções estão sendo alcançadas devido a um planejamento iniciado ainda em meados de 2012, onde após uma análise, verificou-
se a existência de uma tendência de aumento nos indicadores criminais, principalmente os considerados de alta prioridades pela SSPAP.
Diante deste cenário, várias ações foram tomadas, como a compatibilização das áreas de atuação das forças policiais, sendo criadas as
Regiões Integradas de Segurança Pública (nível regional) e as Áreas Integradas de Segurança Pública (nível local) com a implementação
de uma metodologia de trabalho que incentiva a atuação de maneira integrada das forças policiais, implementação de uma repressão
qualificada em mancha criminais com apoio da inteligência, investimento maciço em desenvolvimento de tecnologia da informação
voltada para as áreas de inteligência e de análise criminal e foi iniciado a implementação de uma política pública voltada para repressão
qualificada juntamente com prevenção social focalizada, uma vez que produzir segurança pública implica em observar os aspectos
multicausais do crime.
Já em meados de 2014 novas estratégias foram implementadas, o Programa Goiás Cidadão Seguro foi instituído no âmbito do Estado de
Goiás, tendo por princípios a eficiência do serviço público e a integração das instituições de segurança pública e a estipulação de metas
para a redução da criminalidade.
Já no início de 2016, a atuação das forças policiais do Estado recebem outro aporte de investimentos em inteligência e aperfeiçoamento
de metodologia de trabalho (baseada na tolerância zero). É colocada à disposição da segurança pública uma Plataforma de Sistemas
Integrados – PSI, um conjunto de softwares e ferramentas de BI, que tem como base o Registro de Atendimento Integrado (RAI), de onde
são coletados, tratados e consolidados todos os dados da segurança pública, permitindo assim um diagnóstico ainda mais preciso do já
era realizado. O monitoramento das ações policiais passou a ser realizado por meio do Sistema de Monitoramento de Operações
Integradas, o que permitiu que ações corretivas fossem implementadas em um espaço de tempo mais curto, otimizando assim o serviço
operacional. Neste período é lançado o Programa Pacto Social Goiás pela Vida, que é consolidação da estratégia de aplicar ao mesmo
tempo uma repressão qualificada e uma prevenção social focalizada.
Em 2017, após todas as medidas que vêm sendo desenvolvidas desde 2012 estarem sedimentadas e em plena aplicação, foram
adotadas estratégias para dar mais cientificidade ao trabalho policial, finalizada a implementação do parque tecnológico voltado à atuação
da inteligência e da análise criminal dando suporte à atuação operacional das policias, que passaram a trabalhar de maneira bem mais
integrada de quando toda esta metodologia de trabalho foi iniciada, permitiu que o estado de Goiás alcançasse as reduções de
indicadores criminais hoje aferidos. Assim, a queda dos indicadores é fruto de um planejamento e de adoção de estratégias de longo
prazo, que foram iniciadas há alguns anos e que começam a dar resultados muito positivos agora.
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.
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.
Pela Polícia Civil foram registrados 22.354 termos circunstanciados de ocorrência, 390.594 registros de atendimento integrado, 21.361
autos de prisão em flagrante e 6.174 boletins de ocorrência circunstanciados, além de 35.209 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.
Foram recapturados 2.348 foragidos da justiça, apreendidas 799 armas de fogo, recuperados 3.463 veículos, efetuadas 3.267 prisões e
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realizadas 4.749 operações.
Quanto ao Corpo de Bombeiros Militar, foram realizadas 105.594 ações entre resgates, busca e salvamento, combate a incêndio e
outros, além de 207.779 atendimentos na área técnica (inspeções e análises).
Quanto à produtividade da Polícia Militar destacaram-se no ano de 2017 a localização e recuperação de mais de 16 mil veículos
roubados; apreensão de 34 toneladas de drogas e de 5.442 armas de fogo; realizadas 877.686 abordagens policiais, 61.925 ações de
apoio a diferentes operações desenvolvidas no âmbito das forças de segurança pública, 253.088 averiguações de denúncias pelo 190,
789.010 patrulhamentos, 198.312 visitas comunitárias em ações preventivas, informando os telefones das viaturas de serviço em cada
bairro, 7.498 visitas solidárias e 60.784 visitas a escolas; detidos 885 traficantes e 128 criminosos por furto/roubo de veículos; e
recapturados mais de 6 mil foragidos.
O Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar atua em 26 Bases Operacionais, distribuídas estrategicamente em
diversas regiões goianas. Em 2017, foram criadas as Bases de Cidade Ocidental, Vianópolis, Catalão, Rio Verde, Serranópolis,
Perolândia e Ponte Alta, além de inaugurada a nova Base do Comando em Goiânia.
Em questão de estatísticas, foram recuperados 97 veículos, um aumento de 67,24% em relação a 2016, recapturados 134 foragidos,
306% a mais que em 2016, e apreendidas mais de 7,3 toneladas de drogas, dentre outros.
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 2017, foram atendidas pelo Programa Escola Sem Drogas, 91.597 pessoas, aumentando em 24,3% a quantidade de pessoas
atendidas. O projeto atendeu 141 municípios, 33% a mais que em 2016.
Já o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), coordenado pela PM, formou 71.399 alunos, 35,77% a
mais que em 2016, atuando em 997 escolas, superando em 17,16% o mesmo período do ano anterior, de 98 municípios, acréscimo de
12 municípios. O programa possuiu 86 instrutores.
A Polícia Mirim, programa da Polícia Militar, formou 853 alunos em 14 CRPMs.
O PROEBOM – Bombeiro Mirim, por sua vez, é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e em 2017, atendeu 559 bombeiros
mirins.
Também foram investidos recursos materiais e humanos, bem assim na infraestrutura.
A SSPAP captou recursos por meio de propostas de emendas parlamentares na ordem de R$ 3,5 milhões, assim como recebeu uma
transferência de mais de R$ 44 milhões para o Sistema Prisional.
A Pasta investiu no reaparelhamento das unidades com equipamentos, aquisição e locação de 2.237 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 2017, capacitou e
treinou 32.818 servidores, sendo 12.871 em cursos presenciais e 19.947 pelos Centros de Ensino a Distância (TELECENTROS).
Em 2017, houve o credenciamento da Academia da Polícia Militar como Escola de Pós-Graduação, sendo a primeira Academia no Brasil
habilitada a certificar seus próprios cursos de formação. O primeiro vestibular ocorrerá em 2018 para 4 cursos (Educação Física,
Biomedicina, Enfermagem e Superior de Tecnologia em Segurança Pública).
Foram realizados os Cursos de Formação para os servidores que foram aprovados nos concursos da PM, CBM, PC e SEAP.
Realizados os Cursos de Pós-Graduação: Especialização em Gerenciamento em Segurança Pública - CEGESP: 55 alunos (PM, PC,
CBM, SEAP, SPTC); MBA de Inteligência em Segurança Pública: 60 alunos (PM, PC); Curso de Especialização em Gerenciamento em
Segurança Pública - CEGESP: PM, PC, CBM, SEAP dos Estados que compõem o Pacto Integrador da Segurança Pública.
Na área de pessoal, foram realizados concursos públicos para o provimento de 600 vagas para Polícia Civil (280 para agentes, 220 para
escrivães e 100 papiloscopistas); 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.
Foram autorizados pelo Governador a realização dos novos concursos: PM (2.000 vagas); CBM (274 vagas); PC (620 vagas).
Em 2017, 1.916 policiais militares, 759 policiais civis, 302 bombeiros militares e 20 servidores da SPTC foram promovidos.
Como forma de valorização dos servidores foi instituída a indenização por apreensão de armas de fogo. Em 2017, foram apreendidas
6.638 armas, 2.065 armas a mais que em 2016, um aumento de 45,15%.
A SSPAP primou, em 2017, 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 e o Programa Pacto Social Goiás Pela Vida.
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 de 19 estados dentre eles: Acre, Alagoas, Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina, além de representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
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 26 municípios de maior incidência criminal no estado.
Foram criados ou fortalecidos 13 Gabinetes de Gestão Integrada Municipais - GGIMs. Na mesma direção ocorreu o apoio na criação de
05 Secretarias Municipais de Segurança Pública.
Foram desenvolvidos 14 Planos Municipais de Segurança Pública, com estratégias preventivas e de intervenção compartilhada com os
municípios, desenhada a política pública estadual com fluxograma integrado entre órgãos estaduais, municipais e terceiro setor para
atendimento à população em situação de rua. Dentre os 26 municípios atendidos, 21 já realizaram o diagnóstico de segurança pública
primária. Realizada a formação de 766 Guardas Civis Municipais nos padrões do Ministério da Justiça em 09 municípios. Para o
desenvolvimento dessa ação, foi assinado Acordo de Cooperação Técnica com o IFG.
Dentro do Programa, no ano de 2017, foram realizadas 05 edições da Conferência Municipal nos municípios de Valparaíso, Goianira,
Quirinópolis, Caldas Novas e Jataí.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
No planejamento estratégico adotado pela SSPAP em 2017, as forças de segurança do estado de Goiás fortaleceram e ampliaram o
trabalho de forma integrada, em patrulhamentos, bloqueios e em operações específicas visando à diminuição dos índices de
criminalidade, o que surtiu efeito pelos números apresentados pelo Observatório de Segurança Pública onde se registra queda de 18
meses nos principais tipos de crime.
Em 2017, após várias medidas sedimentadas e em plena aplicação desde 2012, a adoção de estratégias para dar mais cientificidade ao
trabalho policial, a finalização da implementação do parque tecnológico voltado à atuação da inteligência e da análise criminal dando
suporte a atuação operacional das policias, que passaram a trabalhar de maneira bem mais integrada de quando toda esta metodologia
de trabalho, foi iniciada, permitindo que o estado de Goiás alcançasse as reduções nos indicadores criminais hoje aferidos. Assim, estas
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reduções alcançadas são fruto de um planejamento e de adoção de estratégias de longo prazo, que foram iniciadas há alguns anos e que
começam a dar resultados agora.
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, roubos de veículos e desmanches.
Em 2017 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 fortalecimento
do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual e do Programa Pacto Social Goiás Pela Vida.
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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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

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, foi concluída a obra do Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara, está em
andamento a reforma do IML de Luziânia e a reforma do IML de Anápolis (95% concluído).
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, foram realizados concursos públicos para o provimento de 600 vagas para Polícia Civil (280 para agentes, 220 para
escrivães e 100 papiloscopistas); 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.
Foram autorizados pelo Governador a realização dos novos concursos: PM (2.000 vagas); CBM (274 vagas); PC (620 vagas).
Em 2017, 1.916 policiais militares, 759 policiais civis, 302 bombeiros militares e 20 servidores da SPTC foram promovidos.
Na área de modernização tecnológica, a SSPAP implantou: o Painel Estratégico que trabalha com indicadores de (Metas de redução da
criminalidade) e é utilizado pela Alta Administração; o Mapa Força que é utilizado em nível Operacional; foram reformulados todos os
sites da SSP; reformulado o Sistema de Atendimento, Despacho e Escala; criado o Sistema de Recompensa de Apreensão de Armas; e
aprimorado o MOPI - Monitoramento de Operações Integradas e criado o MOPI Brasil- Monitoramento de Operações Integradas, utilizado
pelas corporações no território Nacional.
As ações na área de tecnologia modernizam ainda mais a rede de segurança do Estado de Goiás por meio de soluções tecnológicas e
investimentos em inteligência e facilitam o acesso do cidadão aos serviços de segurança pública, conferindo maior transparência,
eficiência e agilidade.
Na área de monitoramento remoto, a SSP conta com a central de videomonitoramento, com 265 câmeras instaladas.
AÇÃO: 2141 - APARELHAMENTO, REAPARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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 dois imóveis, um na cidade de Goiás e outro em Caldas Novas, para abrir Núcleos Regionais da
SPTC, e 2.237 veículos para utilização das unidades de segurança pública, atividade fim e atividade meio.
Foram realizadas também aquisições importantes, como é o caso de 01 caminhão, 500 algemas, 1.043 coletes de proteção balística,
mais de 210 mil munições, equipamentos e mobiliário para a Polícia Civil, 3.351 coletes de proteção balística (convênio), 1.000 pistolas
(convênio) e 05 prensas de recarga de munição para a Polícia Militar, além de mobiliário, equipamentos e insumos para a SPTC.
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AÇÃO: 2142 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

REALIZAÇÕES
Com o objetivo de utilizar a tecnologia da informação e a comunicação para auxílio às decisões estratégicas e à execução operacional
das Instituições de Segurança Pública e Administração Penitenciária, em 2017, foram implantados o Painel Estratégico que trabalha com
indicadores (Metas de redução da criminalidade) e é utilizado pela Alta Administração, assim como o Mapa Força que é utilizado em nível
Operacional; foram reformulados todos os sites da SSP; reformulado o Sistema de Atendimento, Despacho e Escala; criado o Sistema de
Recompensa de Apreensão de Armas; e aprimorado o MOPI - Monitoramento de Operações Integradas e criado o MOPI Brasil-
Monitoramento de Operações Integradas, utilizado pelas corporações no território Nacional.
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.
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 às Instituições de Segurança Pública.
Na área de monitoramento remoto, a SSP conta com a central de videomonitoramento, com 265 câmeras instaladas.

AÇÃO: 2143 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

REALIZAÇÕES
Essa ação objetiva qualificar os profissionais dos diversos órgãos de segurança pública dentro de uma concepção atual de
condicionamento técnico-profissional, padronizando tecnicamente todas as ações a serem realizadas no combate à criminalidade e criar
um mecanismo de valorização do agente da segurança pública, possibilitando premiações e ascensão na carreira.
Para aperfeiçoar os operadores de segurança pública visando ao atendimento de excelência ao cidadão, a Superintendência da
Academia Estadual de Segurança Pública (SAESP) capacitou e treinou 32.818 servidores, sendo 12.871 em cursos presenciais e 19.947
pelos Centros de Ensino a Distância (TELECENTROS).
Em 2017, houve o credenciamento da Academia da Polícia Militar como Escola de Pós-Graduação, sendo a primeira Academia no Brasil
habilitada a certificar seus próprios cursos de formação. Os policiais que concluírem o Curso de Formação de Praças serão também
“Especialistas em Polícia e Segurança Pública” e os alunos da Escola de Formação de Oficiais receberão, ao final do curso, o título de
MBA em “Gestão de Polícia Ostensiva”. O primeiro vestibular ocorrerá em 2018 para 4 cursos (Educação Física, Biomedicina,
Enfermagem e Superior de Tecnologia em Segurança Pública).
Foram realizados os Cursos de Formação para os servidores que foram aprovados nos concursos da PM, CBM, PC e SEAP, além dos
cursos de Pós-Graduação: Especialização em Gerenciamento em Segurança Pública - CEGESP: 55 alunos (PM, PC, CBM, SEAP,
SPTC); MBA de Inteligência em Segurança Pública: 60 alunos (PM, PC); Curso de Especialização em Gerenciamento em Segurança
Pública - CEGESP: PM, PC, CBM, SEAP dos Estados que compõem o Pacto Integrador da Segurança Pública.
Na área de pessoal, foram realizados concursos públicos para o provimento de 600 vagas para Polícia Civil (280 para agentes, 220 para
escrivães e 100 papiloscopistas); 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.
Foram autorizados pelo Governador a realização dos novos concursos: PM (2.000 vagas); CBM (274 vagas); PC (620 vagas).
Em 2017, 1.916 policiais militares, 759 policiais civis, 302 bombeiros militares e 20 servidores da SPTC foram promovidos.
Como forma de valorização dos servidores foi instituída a indenização por apreensão de armas de fogo com 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 2017, foram apreendidas 6.638 armas, 2.065 armas a mais que
em 2016, um aumento de 45,15%. A retirada dessas armas das ruas impacta positivamente na redução dos índices de criminalidade,
principalmente, no de homicídios.

AÇÃO: 3046 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

REALIZAÇÕES
A Ação tem como objetivo adequar a estrutura física das unidades de segurança pública por meio de construção, reforma e ampliação
para melhorar as condições de trabalho e o atendimento ao cidadão.
Foram concluídas as obras de construção do Instituto Médico Legal (IML) de Itumbiara, de reforma e adequação do subsolo do Instituto
de Criminalística Leonardo Rodrigues e reforma do 34º Batalhão da Polícia Militar de Itaberaí. Está em andamento a reforma do IML de
Luziânia (5% concluído) e a reforma do IML de Anápolis (95% concluído).
Pelo Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias (PDDQD), na Ação 4001-Programa de Apoio Administrativo, foi realizada a
melhoria da estrutura física do 24º Batalhão da Polícia Militar, localizado em Posse e do 7º Batalhão da Polícia Militar, localizado em
Goiânia.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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.
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 13,27%, superando os 9,14%, de
redução em 2016. Outros índices também apresentaram queda, como pormenorizado nas ações.
Quanto ao combate ao tráfico de drogas, as Unidades da Polícia Militar, com destaque para o Comando de Operações de Divisas,
apreenderam mais de 34 toneladas de drogas no ano de 2017.
Merecem destaque, ainda, a implementação do Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual e o Programa Pacto Social Goiás
Pela Vida, 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.
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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 realizados cursos e especializações, e elaborados vários relatórios de inteligência
estratégica e levantamentos diversos, que visam subsidiar a tomada de decisão superior.
AÇÃO: 2146 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À
VIOLÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 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

REALIZAÇÕES
Por meio das ações desenvolvidas pelas forças de segurança, os 12 indicadores criminais prioritários da Secretaria de Segurança Pública
e Administração Penitenciária de Goiás estão atingidos reduções expressivas no ano de 2017 quando se compara com o mesmo período
de 2016. Destacamos os indicadores de homicídio que sofreu queda de 13,27%, superando os 9,14%, de redução em 2016. O latrocínio
teve queda de 37,58%, o roubo em comércio de 33,82%, o roubo a transeunte de 26,25%, o roubo a veículo de 25,86%, o roubo em
residência de 21,48%, a tentativa de homicídio de 20,67%, o furto a transeunte de 19,09, o furto em comércio de 16,20%, o furto de
veículo de 12,51%, o estupro de 10,99%, o e o furto em residência de 4,46%. Portanto, todos os indicadores prioritários sofreram quedas
expressivas em comparação ao ano de 2016.
Pela Polícia Civil foram registrados 22.354 termos circunstanciados de ocorrência, 390.594 registros de atendimento integrado, 21.361
autos de prisão em flagrante e 6.174 boletins de ocorrência circunstanciados, além de 35.209 inquéritos policiais remetidos ao Poder
Judiciário. Foram recapturados 2.348 foragidos da justiça, apreendidas 799 armas de fogo, recuperados 3.463 veículos (15% dos
veículos furtados/roubados), efetuadas 3.267 prisões e realizadas 4.749 operações.
Pela Polícia Militar destacaram-se no ano de 2017 a localização e recuperação de mais de 16 mil veículos roubados, o que representa
53% de recuperação; apreensão de 34 toneladas de drogas e de 5.442 armas de fogo; realizadas 877.686 abordagens policiais, 61.925
ações de apoio a diferentes operações desenvolvidas no âmbito das forças de segurança pública, 253.088 averiguações de denúncias
pelo 190, 789.010 patrulhamentos, 198.312 visitas comunitárias em ações preventivas, informando os telefones das viaturas de serviço
em cada bairro, 7.498 visitas solidárias e 60.784 visitas a escolas; detidos 885 traficantes e 128 criminosos por furto/roubo de veículos; e
recapturados mais de 6 mil foragidos.
Em 2017, foram atendidas pelo Programa Escola Sem Drogas, 91.597 pessoas, aumentando em 24,3% a quantidade de pessoas
atendidas. O projeto atendeu 141 municípios, 33% a mais que em 2016.
Já o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), coordenado pela PM, formou 71.399 alunos, 35,77% a
mais que em 2016, atuando em 997 escolas, superando em 17,16% o mesmo período do ano anterior, de 98 municípios, acréscimo de
12 municípios.
A Polícia Mirim, programa da Polícia Militar, formou 853 alunos em 14 CRPMs.
O PROEBOM – Bombeiro Mirim, por sua vez, é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e em 2017, atendeu 521 bombeiros
mirins.
A Rede de Apoio à Segurança – RAS foi implantada em mais 05 unidades da PM.
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.

OBSERVAÇÕES
PRODUTIVIDADE
Pela Polícia Civil foram registrados 22.354 termos circunstanciados de ocorrência, 390.594 registros de atendimento integrado, 21.361
autos de prisão em flagrante e 6.174 boletins de ocorrência circunstanciados, além de 35.209 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.
Foram recapturados 2.348 foragidos da justiça, apreendidas 799 armas de fogo, recuperados 3.463 veículos (15% dos veículos
furtados/roubados), efetuadas 3.267 prisões e realizadas 4.749 operações.
Como destaque das operações da PC citamos: Operação Desvio do Mal, pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de
Cargas – DECAR, na qual foi desbarata uma organização criminosa liderada pelo proprietário de uma cerealista, um dono de
transportadora e um motorista que causaram, com suas ações, prejuízos cujo valor ultrapassa R$ 2 milhões.
A Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores – DERFRVA cumpriu 14 mandados de prisão durante a
Operação Migração, o objetivo da ação foi desarticular uma organização criminosa especializada na clonagem de veículos. Além das
ordens judiciais determinando as prisões, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em Anápolis e Aparecida de Goiânia.
A segunda fase da Operação Intraneus, realizada pela DERFRVA desbaratou uma organização criminosa destinada a fraudar vistorias
veiculares no interior do estado, servidores do DETRAN e despachantes estavam envolvidos no esquema de acordo com apuração.
Quanto ao Corpo de Bombeiros Militar, foram realizadas 105.594 ações entre resgates, busca e salvamento, combate a incêndio e
outros, além de 207.779 atendimentos na área técnica (inspeções e análises).
Quanto à produtividade da Polícia Militar destacaram-se no ano de 2017 a localização e recuperação de mais de 16 mil veículos
roubados, o que representa 53% de recuperação; apreensão de 34 toneladas de drogas e de 5.442 armas de fogo; realizadas 877.686
abordagens policiais, 61.925 ações de apoio a diferentes operações desenvolvidas no âmbito das forças de segurança pública, 253.088
averiguações de denúncias pelo 190, 789.010 patrulhamentos, 198.312 visitas comunitárias em ações preventivas, informando os
telefones das viaturas de serviço em cada bairro, 7.498 visitas solidárias e 60.784 visitas a escolas; detidos 885 traficantes e 128
criminosos por furto/roubo de veículos; e recapturados mais de 6 mil foragidos.
O Comando de Operações de Divisas (COD), da Polícia Militar atua em 26 Bases Operacionais, distribuídas estrategicamente em
diversas regiões goianas. Em 2017, foram criadas as Bases de Cidade Ocidental, Vianópolis, Catalão, Rio Verde, Serranópolis,
Perolândia e Ponte Alta, além de inaugurada a nova Base do Comando em Goiânia.
Em questão de estatísticas, foram recuperados 97 veículos, um aumento de 67,24% em relação a 2016, recapturados 134 foragidos,
306% a mais que em 2016, e apreendidas mais de 7,3 toneladas de drogas, dentre outros.
Como destaques de atuação do COD podemos citar: apreensão de carga contrabandeada de cigarros e eletrônicos avaliada em mais de
R$ 1 milhão, na cidade de Quirinópolis; prisão de 3 traficantes com aproximadamente 250 kg de maconha na cidade de Monte Alegre de
Goiás; apreensão de mais 3 toneladas de maconha e “Skank”, no sudoeste do Estado, e de 2 armas fogo empregadas pelos infratores;
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apreensão de 1 tonelada de maconha, na GO-220, Km 15, região sudoeste do Estado; apreensão de quase meia tonelada de Maconha
na cidade de Porangatu; e apreensão de 680 Kg de maconha em Chapadão do Céu, em operação conjunta com a PMDF.
O Grupamento Aéreo da PM – GRAER e a PM2 realizaram, em Goiânia, a prisão de uma associação criminosa especializada em roubo a
Banco, com roubo em várias cidades como: Uruana, Mundo Novo, Ouro Verde, Jandaia e Faina. Ao todo foram presas várias pessoas e
apreendidas várias armas de fogo que estavam enterradas em uma chácara, como pistolas, espingardas Gaugi 12 e munições de vários
calibres .
Em Rio Verde o 2º BPM apreendeu quase 1,8 toneladas de maconha no mês de outubro. Em Chapadão do Céu mais de uma tonelada
de maconha foi apreendida no mesmo mês pelo Batalhão Rodoviário.
Em Caldas Novas, a PM 2 efetuou a prisão de criminosos envolvidos no roubo a uma base de valores em Uberaba/MG: RODOBAN.
Foram aprendidas várias armas de fogo de diversos calibres, e ao realizar a busca em uma residência foram apreendidos 244 mil reais
em espécie, uma pistola e vários veículos de luxo.
PREVENÇÃO
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 2017, foram atendidas pelo Programa Escola Sem Drogas, 91.597 pessoas, aumentando em 24,3% a quantidade de pessoas
atendidas. O projeto atendeu 141 municípios, 33% a mais que em 2016.
Já o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD), coordenado pela PM, formou 71.399 alunos, 35,77% a
mais que em 2016, atuando em 997 escolas, superando em 17,16% o mesmo período do ano anterior, de 98 municípios, acréscimo de
12 municípios. O programa possuiu 86 instrutores.
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 2017, o programa
formou 853 alunos em 14 CRPMs.
O PROEBOM – Bombeiro Mirim, por sua vez, é coordenado pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e em 2017, atendeu 559 bombeiros
mirins.
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 2017, foram realizadas 316 reuniões comunitárias, 198.312
visitas comunitárias, 7.498 visitas solidárias e 60.784 visitas a escolas.
Foram realizados os seguintes eventos: visita técnica da Polícia Nacional do Japão às unidades operacionais da capital e do interior do
estado, o Seminário Internacional de Polícia Comunitária, Cursos de Gestor de Polícia Comunitária e de Operador de Polícia Comunitária
– Sistema Koban (realizados no Japão), Curso Internacional de Polícia Comunitária – Sistema Koban e visita técnica para avaliação do
projeto de Multiplicação da Polícia Comunitária.
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, em 2017, foram realizadas 41.385 visitas comunitárias rurais.
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 2017, foram implantadas mais 5 RAS.
INTEGRAÇÃO
A SSPAP primou, em 2017, 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 e o Programa Pacto Social Goiás Pela Vida.
Numa iniciativa pioneira, o Pacto Integrador de Segurança Pública Interestadual representa o maior colegiado de Segurança Pública
voltado ao planejamento e à ação conjunta, contando hoje com mais de 50% das unidades da federação, para o enfrentamento ao crime
organizado no país. Através do Pacto, os estados compartilham ferramentas tecnológicas e informações dos serviços de inteligência que
permitem a atuação cooperativa entre as forças policiais para além das fronteiras, de forma a combater o tráfico de drogas e de armas, o
roubo de veículos e de cargas e os assaltos a instituições financeiras. Além disso, o Pacto tem uma agenda política que inclui, entre
outras proposituras, sugestões para mudanças nas leis penais brasileiras, com vistas à redução da impunidade, e a reestruturação do
sistema penitenciário do país.
Participam desse Pacto os secretários de segurança pública de 19 estados dentre eles: Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito
Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina, além de representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Juntos, os órgãos de segurança pública e as forças policiais podem potencializar seus recursos, unir esforços, trocar e integrar
informações e planejamentos e acima de tudo, criar um ambiente de segurança para a população e de incerteza e punição para bandidos
e organizações criminosas. O desafio é articular as forças de todos os parceiros da Segurança Pública e Defesa Social para resolver um
dos principais problemas da sociedade: a violência.
Além do compartilhamento e articulação de informações estratégicas, capacitações, planejamentos e ações integradas a cooperação
entre os estados permite a criação da Força de Atuação Integrada, composta por servidores das respectivas secretarias que vão atuar de
forma conjunta, garantindo a implantação dos projetos e políticas voltadas para a prevenção e repressão da violência e da criminalidade.
O pacto se divide em três grandes áreas: estratégica, tática e operacional. Essa organização permite que representantes de todos os
estados façam parte dos comitês e subcomitês, pensando e executando as ações de forma compartilhada.
A integração pretendida se estende, também, a ações de prevenção a criminalidade. De forma inteligente e moderna, são desenvolvidas
ações sociais transversais e de intervenção urbana unindo de forma articulada esforços entre todos os entes, poderes e demais atores da
sociedade. O foco é a prevenção e a diminuição das vulnerabilidades sociais e ambientais que propiciam e estimulam o cometimento de
crimes.
Portanto, com um ciclo completo de ação, os entes atuam de forma organizada, direcionada e eficiente na redução dos crimes e na
promoção da pacificação social.
Já 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 26 municípios de maior incidência criminal no
estado.
Foram criados ou fortalecidos 13 Gabinetes de Gestão Integrada Municipais - GGIMs nos municípios de Itumbiara, Rio Verde, Luziânia,
Formosa, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, Planaltina, Anápolis, Senador Canedo, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do
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Descoberto e Cristalina. Na mesma direção ocorreu o apoio na criação de 05 Secretarias Municipais de Segurança Pública: Novo Gama,
Luziânia, Formosa, Senador Canedo e Rio Verde.
Foram desenvolvidos 14 Planos Municipais de Segurança Pública, com estratégias preventivas e de intervenção compartilhada com os
municípios, desenhada a política pública estadual com fluxograma integrado entre órgãos estaduais, municipais e terceiro setor para
atendimento à população em situação de rua. Dentre os 26 municípios atendidos, 21 já realizaram o diagnóstico de segurança pública
primária. Realizada a formação de 766 Guardas Civis Municipais nos padrões do Ministério da Justiça em 09 municípios: Novo Gama,
Luziânia, Formosa, Cabeceiras, Cidade Ocidental, Cristalina, Águas Lindas de Goiás, Santo Antônio do Descoberto, Valparaíso. Para o
desenvolvimento dessa ação, foi assinado Acordo de Cooperação Técnica com o IFG.
Dentro do Programa, no ano de 2017, foram realizadas 05 edições da Conferência Municipal nos municípios de Valparaíso, Goianira,
Quirinópolis, Caldas Novas e Jataí.
INDENIZAÇÃO 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 2017, foram apreendidas 6.638 armas, 2.065 armas a mais que em 2016, um aumento de 45,15%. A
retirada dessas armas das ruas impacta positivamente na redução dos índices de criminalidade, principalmente, no de homicídios.
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 2017, em todo o Estado, um total de:
9.419 atendimentos em locais de crimes de naturezas diversas (atendimento externo - Perícias Externas) e expedição de 8.409 laudos
periciais conclusos de naturezas diversas. Os Núcleos Regionais foram responsáveis pela realização de 6.765 atendimentos externos e
pela expedição de 5.914 laudos conclusos de naturezas diversas. Já o IC de Goiânia foi responsável pelo atendimento de 2.654
atendimentos externos e pela expedição de 2.495 laudos conclusos de naturezas diversas.
Nos diversos laboratórios do IC de Goiânia e dos NRPTCs (perícias internas) foi realizado um total de 42.901 atendimentos laboratoriais
(atendimento interno) e expedidos 39.210 laudos conclusos de naturezas diversas. No que tange à área de Perícias Internas
(Laboratoriais) os Núcleos Regionais foram, ainda, responsáveis pela realização de 10.994 atendimentos laboratoriais e pela expedição
de 9.138 laudos conclusos de naturezas diversas. O IC de Goiânia foi responsável pelo atendimento de 31.907 nesta área de Perícias
Internas (Laboratoriais) e pela expedição de 30.072 laudos conclusos de naturezas diversas neste segmento.
Pelo serviço de Medicina Legal, foi realizado, em 2017, em todo o Estado, um total de 62.406 atendimentos em vivos e mortos, dos quais
54.755 foram atendimentos em vivos e 7.651 em mortos. Os IMLs da capital e dos NRPTCs, expediram 58.753 laudos periciais
conclusos, sendo 7.651 realizados em mortos e 52.073 realizados em vivos e de naturezas diversas.
Os Núcleos Regionais foram responsáveis pelo atendimento de 24.199 atendimentos em vivos e pela expedição de 22.030 laudos
conclusos realizados em vivos e de naturezas diversas. Já o IML de Goiânia foi responsável pelo atendimento de 30.556 atendimentos
em vivos e pela expedição de 30.043 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 7.651 necropsias e expediram
6.680 laudos conclusos. Deste total, os Núcleos foram responsáveis pela expedição de 2.860. O IML de Goiânia, por sua vez, expediu
3.820 laudos.
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 2017, a Ouvidoria-Geral da SSP recebeu 1.772 comunicações entre elogios, sugestões, denúncias, reclamações, solicitações e
informações, inclusive requerimentos relativos à Lei de Acesso à Informação, no total de 405.
Das naturezas de comunicações recebidas, 40,18% se referiam a denúncias; 21,90% a reclamações; 10,10% a solicitação de
informações; 22,86% a LAI (Lei de Acesso a Informação); 3,22% eram elogios e 1,75% sugestões.
A Corregedoria-Geral, por seu turno, realiza tanto trabalho preventivo como repressivo. Pode-se citar como exemplo de trabalho
preventivo desempenhado pela Corregedoria-Geral, a fiscalização diária, in loco, dos trabalhos das unidades da Superintendência de
Polícia Técnico-Científica em Goiânia, em que são verificados assiduidade e pontualidade dos servidores e regularidade de atendimento
da demanda.
Quanto à estatística de procedimentos correicionais, no ano de 2017, na Corregedoria-Geral foram realizados 293 procedimentos entre
sindicâncias, processos administrativos disciplinares, apurações diversas, dentre outros.
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AÇÃO: 2147 - FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTELIGÊNCIA E ANÁLISE
CRIMINAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

REALIZAÇÕES
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A Ação tem como objetivo estruturar as áreas de Inteligência e Análise Criminal visando o fornecimento de informações para tomada de
decisões estratégicas, bem como auxílio às ações operacionais de combate ao crime e à violência.
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. Fornecendo para as Instituições de Segurança Pública
informações precisas e atualizadas para tomada de decisão tanto a nível estratégico quanto tático e operacional.
Outro fator de destaque é a adoção de uma metodologia inovadora na divulgação dos indicadores da violência no estado para dar ainda
mais transparência e credibilidade às informações. O Observatório Segurança Pública é o órgão responsável pela divulgação de
informações da área de Segurança Pública do Estado de Goiás, centralizando a coleta e a auditagem dos dados estatísticos. Esta
metodologia foi aperfeiçoada com a criação da Plataforma de Sistemas Integrados, um conjunto de software e ferramentas de BI, que tem
como base o Registro de Atendimento Integrado (RAI), de onde são coletados, tratados e consolidados todos os dados, obedecendo a
rigorosos critérios de checagem de dados para evitar duplicidade de registros ou registros com tipificação incorreta.
Dentre as inúmeras atividades desenvolvidas no âmbito de inteligência estratégica, a principal delas está sendo o monitoramento das
Organizações Criminosas presentes e atuantes no Estado de Goiás. Este monitoramento contribui sobremaneira para o
desencadeamento da Operação Insone, realizado pela Polícia Civil do Estado de Goiás com apoio da Polícia Militar, da Superintendência
Executiva de Administração Penitenciária e do Corpo de Bombeiros Militar, na qual foram cumpridos diversos mandados de prisão e de
busca e apreensão relacionados a faccionados, bem como transferidos ao Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de
Goiânia. Além disso, estão sendo realizadas reuniões de trabalho nas sedes das Regiões Integradas de Segurança Pública- RISP. O
trabalho desenvolvido está sendo exposto a Delegados de Polícia, Comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,
Diretores das Unidades Prisionais, Peritos Criminais, Policiais Rodoviários Federais, membros do Poder Judiciário e do Ministério Público
com vistas ao nivelamento de conhecimentos acerca do crime organizado na América do Sul, Brasil e especificamente em Goiás.
Foi realizado, também, um MBA de Inteligência em Segurança Pública com a participação de 60 alunos integrantes da Polícia Militar e a
Polícia Civil.

OBSERVAÇÕES
Um dos fatores preponderantes para o aperfeiçoamento dos registros policiais foi a criação do Registro de Atendimento Integrado - RAI,
que permite ao cidadão registrar apenas uma vez o fato, seja por qualquer umas das forças de segurança pública do estado, já que na
segunda tentativa de se fazer um segundo registro o próprio sistema acusa que já existe um primeiro registro, evitando assim a
hipernotificação de crimes, ou seja, o registro mais de uma vez do mesmo fato, sobretudo de crimes contra o patrimônio. Outro fator
importante que o RAI proporciona é a redução da subnotificação dos delitos, que se trata daqueles crimes que não eram registrados
devido, principalmente, à burocracia do registro, que agora passam a ser registrados, proporcionando uma melhor percepção do real
cenário da criminalidade no estado.
Tendo como base a Lei de Acesso à Informação (LAI) e portarias que regulamentam a lei federal no âmbito da secretaria, as informações
são reunidas e processadas de maneira muito mais eficaz, eficiente e confiável. A Secretaria institui, também, uma Comissão de
Instituição do Registro de Atendimento Integrado (CI-RAI), que atua ao lado da equipe da Secretaria de Segurança Pública e
Administração Penitenciária na checagem dos dados registrados pelas diversas forças de segurança do estado. Estas informações são
colocadas à disposição de qualquer interessado através do site da SSPAP e não mais em separado pelas diferentes forças policiais,
estando disponíveis dados de mais de 900 naturezas criminais em termos de estado e município.
Com esta metodologia de processamento dos dados da violência no estado de Goiás, a Secretaria estabelece padrões de auditoria
interna, por meio do Observatório da Segurança Pública, para validação de todos os números registrados. Isso significa que as forças
policiais – cada uma delas – tem prazos e responsabilidades em relação aos dados informados. Dessa forma, 100% das informações
passam pelo crivo das forças policiais, do Observatório e também da Comissão do RAI, o que gera indicadores de alta qualidade e
confiabilidade.
Embora todas as modalidades de crimes sejam analisadas pelo Observatório da Segurança Pública, se estabeleceu para efeitos de
divulgação, como indicadores prioritários aqueles contra a vida e ao patrimônio. São eles: homicídios, tentativas de homicídios,
latrocínios, estupros, roubos a transeuntes, roubos de veículos, roubos em residência e roubos em comércios e os furtos a transeuntes,
de veículos, em residências e em comércios. Os dados relativos aos demais índices podem ser consultados via site ou solicitados por
qualquer cidadão à Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, via Observatório ou Assessoria de Comunicação
Setorial.
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AÇÃO: 3135 - GMC - GOIÁS COM VIDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2901 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
O programa GMCI visa o desenvolvimento da competitividade e melhoria da gestão pública no Estado de Goiás. Possui abrangência em
todas as áreas de atuação governamental e tem como foco, a melhoria de indicadores sociais que impactam positivamente na qualidade
de vida do cidadão goiano. A SSPAP está inserida no eixo temático referente a qualidade de vida e tem como objetivo diminuir a
incidência de crimes contra a vida, reduzindo a taxa de homicídios dolosos que ocorrem em nosso estado.
A SSPAP primou, em 2017, 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 e o Programa Pacto Social Goiás Pela Vida.
Numa iniciativa pioneira, o Pacto Integrador representa o maior colegiado de Segurança Pública voltado ao planejamento e à ação
conjunta, contando hoje com mais de 50% das unidades da federação, 19 ao todo, para o enfrentamento ao crime organizado no país.
Através do Pacto, os estados compartilham ferramentas tecnológicas e informações dos serviços de inteligência que permitem a atuação
cooperativa entre as forças policiais para além das fronteiras, de forma a combater o tráfico de drogas e de armas, o roubo de veículos e
de cargas e os assaltos a instituições financeiras. Além disso, o Pacto tem uma agenda política que inclui, entre outras proposituras,
sugestões para mudanças nas leis penais brasileiras, com vistas à redução da impunidade, e a reestruturação do sistema penitenciário
do país.
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 26 municípios de maior incidência criminal no estado.
Foram criados ou fortalecidos 13 Gabinetes de Gestão Integrada Municipais - GGIMs. Na mesma direção ocorreu o apoio na criação de
05 Secretarias Municipais de Segurança Pública.
Foram desenvolvidos 14 Planos Municipais de Segurança Pública, com estratégias preventivas e de intervenção compartilhada com os
municípios, desenhada a política pública estadual com fluxograma integrado entre órgãos estaduais, municipais e terceiro setor para
atendimento à população em situação de rua. Dentre os 26 municípios atendidos, 21 já realizaram o diagnóstico de segurança pública
primária. Realizada a formação de 766 Guardas Civis Municipais nos padrões do Ministério da Justiça em 09 municípios. Para o
desenvolvimento dessa ação, foi assinado Acordo de Cooperação Técnica com o IFG.
Dentro do Programa, no ano de 2017, foram realizadas 05 edições da Conferência Municipal nos municípios de Valparaíso, Goianira,
Quirinópolis, Caldas Novas e Jataí.

OBSERVAÇÕES
As ações do GMCI na SSPAP estão sendo desenvolvidas dentro do Programa Goiás com Vida nas seguintes estratégias: Pacto Social,
Inteligência e Investigação, Estruturação Operacional, Controle Prisional, Construção de IML’s, Construção de Unidades Prisionais.
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 de 19 estados dentre eles: Acre, Alagoas, Amazonas,
Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do
Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina, além de representantes da Secretaria Nacional de Segurança Pública.
Juntos, os órgãos de segurança pública e as forças policiais podem potencializar seus recursos, unir esforços, trocar e integrar
informações e planejamentos e acima de tudo, criar um ambiente de segurança para a população e de incerteza e punição para bandidos
e organizações criminosas. O desafio é articular as forças de todos os parceiros da Segurança Pública e Defesa Social para resolver um
dos principais problemas da sociedade: a violência.
Além do compartilhamento e articulação de informações estratégicas, capacitações, planejamentos e ações integradas a cooperação
entre os estados permite a criação da Força de Atuação Integrada, composta por servidores das respectivas secretarias que vão atuar de
forma conjunta, garantindo a implantação dos projetos e políticas voltadas para a prevenção e repressão da violência e da criminalidade.
O pacto se divide em três grandes áreas: estratégica, tática e operacional. Essa organização permite que representantes de todos os
estados façam parte dos comitês e subcomitês, pensando e executando as ações de forma compartilhada.
A integração pretendida se estende, também, a ações de prevenção a criminalidade. De forma inteligente e moderna, são desenvolvidas
ações sociais transversais e de intervenção urbana unindo de forma articulada esforços entre todos os entes, poderes e demais atores da
sociedade. O foco é a prevenção e a diminuição das vulnerabilidades sociais e ambientais que propiciam e estimulam o cometimento de
crimes.
Portanto, com um ciclo completo de ação, os entes atuam de forma organizada, direcionada e eficiente na redução dos crimes e na
promoção da pacificação social.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

No que tange a execução penal, a Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária - SSPAP tem como objetivo principal
modernizar a gestão prisional, ressocializar através da educação, saúde, religião e capacitação para o trabalho, humanizar a custódia dos
presos sob sua responsabilidade e universalizar a execução da pena. Nesse sentido, em 2017, a SSPAP, por intermédio da
Superintendência Executiva de Administração Penitenciária, desenvolveu uma série de ações em prol dos objetivos traçados em torno da
gestão prisional.
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Ao longo do ano, garantiu-se a proteção dos direitos dos custodiados, proporcionando maior segurança a estes e à sociedade, a partir da
implementação de 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.
Um dos destaques, por exemplo, no âmbito da promoção da ressocialização é a Central de Alternativas a Prisão - CAP, criada em 2015 e
que desenvolveu em 2017 trabalhos voltados à assistência biopsicossocial para pessoas beneficiadas com medidas alternativas à prisão.
Convém esclarecer que uma das funções da CAP é a de prestar assistência aos beneficiários advindos das audiências de custódia que
visam a apresentação daquelas pessoas que tenham sido capturadas em flagrante ao juiz no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a fim que
seja interrogadas e possa haver definição a respeito da necessidade de manutenção ou não da custódia. Grande parte das audiências de
custódia são convertidas em alternativas diversas da prisão, permitindo o cumprimento da medida fora do ambiente carcerário. Nesse
contexto, a CAP é a responsável pela democratização do acesso dos beneficiários às políticas públicas de reintegração social.
Em 2017, forma 3.871 (três mil oitocentos e setenta e um) atendimentos realizados pela Central, entre encaminhamentos para
comunidades terapêuticas, Centro de Apoio Psicossocial, Grupos de Auto Ajuda, Centro de Referência Especializada para População de
Rua, etc. Foram, também, realizadas palestras informativas e educativas por assistentes sociais, psicólogos, advogados e outros
profissionais no intuito de acolher e esclarecer os beneficiários acerca das decisões proferidas no termo de audiência, bem como as
regras para seu cumprimento na CAP.
Destaca-se ainda a grande quantidade de ações desenvolvidas em prol da segurança carcerária que envolve desde a construção de
novos estabelecimentos penais em 2017, representando um incremento de 2166 novas vagas em fase de entrega, até a implementação
de políticas de inteligência prisional, que, dentre outras atuações, passa pela prevenção ao crime organizado de dentro das unidades
prisionais, com ênfase na utilização de aparelhos bloqueadores de sinal de celular.
AÇÃO: 2151 - APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADM. OPER. E TEC. DAS UNIDADES PRISIONAIS E DE
ALTERNATIVAS À PRISÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

REALIZAÇÕES
Garantir a segurança do custodiado, dos servidores do sistema prisional e da sociedade como um todo, é uma das prioridades do
Governo do Estado. Nesse sentido, o Aparelhamento e a Estruturação das Unidades Prisionais se tornou em 2017 um marco na história
do sistema prisional goiano.
Como exemplo, convém destacar que 6 (seis) Unidades Prisionais do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (Penitenciária Odenir
Guimarães, Núcleo de Custódia, Centro de Triagem, Presídio Consuelo Nasser e Semiaberto) possuem aparelhos bloqueadores de sinal
de celular instalados.
Ainda no que diz respeito a modernização e ampliação do rol de aparelhamento, encontra-se em tramitação a aquisição de vários
armamentos e equipamentos que garantirão um avanço significativo na gestão prisional, sobretudo em relação à segurança. Dentre
essas aquisições, destacam-se:
1. Armamento
• Espingardas Calibre 12
• Espingardas Calibre 12 Boito
• Carabinas 5.56
• Pistolas .40 PT100 TAURUS
• Pistolas Air Soft’s
• Munições Menos que Letais
• Munições Letais
• Lançadores de Gás
2. Kit Antitumulto
• Algemas
• Escudos Balísticos
• Máscaras de Gás
• Equipamento de Proteção Individual
• Uniformes
• Cintos Táticos
3. Veículos Adaptados para Transporte de Presos

161



AÇÃO: 2152 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL DO CUSTODIADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
Fornecer alimentação, vestuário e instalações higiênicas, inclusive no que diz respeito ao fornecimento de água, esgoto e energia
elétrica, propiciando a este um mínimo de subsistência, conforme assegurado pela Constituição Federal e pela Lei de Execução Penal.
Atualmente são fornecidas 1.785.600 (um milhão, setecentos e oitenta e cinco mil e seiscentas) refeições, incluindo, desjejum, almoço e
jantar. Para garantir um padrão alimentar adequado ao custodiado buscando fornecer a ele uma dieta alimentar considerando não só a
individualidade, como também, a necessidade nutricionais de cada um, foi necessária utilização do apoio de um profissional de nutrição.
Além da estipulação das necessidades nutricionais, o nutricionista levou também em consideração a necessidade energética que foi
calculada considerando o perfil da população carcerária e a recomendação utilizada para manutenção do peso corporal em adultos não
catabólicos, e a necessidade de macronutrientes estabelecida de acordo com recomendações estipuladas para a promoção da qualidade
de vida e prevenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
Tendo como base a necessidade energética e de macronutrientes, foi calculada a dieta alimentar diária dos reeducandos seguindo
valores estabelecidos na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos
Consumidos no Brasil (IBGE).
Ressaltamos ainda que para atender aos padrões alimentares observaram-se as seguintes peculiaridades:
- os hábitos alimentares e características dos comensais, as necessidades alimentares e diferenciadas por motivos de saúde ou
religiosos, e toda a alimentação fornecida seja em quantidade e qualidade, equilibrada, racional e esteja em condições higiênico-
sanitárias adequadas;
-alimentação adequada e pontual para gestantes, lactantes e mulheres presas que tenham recentemente dado a luz, mas cujos filhos não
se encontram com elas na prisão;
-as solicitações de dietas especiais e o parcelamento da alimentação de modo a conciliar com a prescrição médica e cumprir os
dispositivos legais que preconizam a garantia à saúde do custodiado.
Por fim, importante frisar que foi adotada uma política de redução de desperdício de alimentação, gerando um impacto positivo que
conseguiu reduzir em 20% o custo total com o fornecimento de alimentação. Tal resultado somente foi possível, tendo em vista que nos
dias de visita, como os reeducandos recebem alimentos de seus familiares, a oferta de almoço aos custodiados das Unidades Prisionais
de Jataí, Anápolis I e II, Trindade, Penitenciária Odenir Guimarães, Colônia Agrícola e Casa de Prisão Provisória de Goiânia também foi
reduzida em 20%.
AÇÃO: 2153 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES PRISIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

REALIZAÇÕES
A adoção de políticas e operações de inteligência prisional requer investimentos e dedicação contínua e sistemática em relação à ações
especializadas no que se refere a identificação, o acompanhamento e a avaliação de situações de ameaças reais e potencias no âmbito
do sistema penitenciário. Essas ações e operações basicamente são orientadas para a produção e salvaguarda de conhecimentos
necessários à decisão, ao planejamento e à execução de uma política penitenciária e, também, para prevenir, obstruir, detectar e
neutralizar ações adversas de qualquer natureza dentro do sistema penitenciário e atentatórias à ordem pública.
Assim sendo, considerando que a Implementação de Tecnologias de Segurança Pública no ambiente prisional, possui como propósito
principal a prevenção de confrontos e ações de facções criminosas, a SSPAP, por intermédio da SEAP, investe continuamente em
tecnologias voltadas à inteligência prisional. Segue abaixo relação dos equipamentos que estão em fase de aquisição.
• SCANNERS de Alta Capacidade
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• Esteira Raio-X
• Sistema Anti-Drone
• Dispositivo Terminal Portátil
• Equipamento de Captação de Áudio e Vídeo
• Equipamento de Monitoração por Câmeras, Controle de Acesso e Segurança de Estabelecimento Penal
• Kit de Inteligência
Por último, destaca-se ainda a utilização de equipamentos de Raio X de Inspeção Corporal em 19 Unidades Prisionais do Estado de
Goiás, são elas: Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (POG, CPP, Núcleo de Custodia, Consuelo Nasser, Triagem e
Semiaberto), Anápolis, Águas Lindas, Caldas Novas, Catalão, Morrinhos, Goianésia, Planaltina, Valparaiso, Novo Gama, Luziânia, Rio
Verde (CPP e Penitenciária) e Jataí.
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AÇÃO: 2154 - MÃOS QUE TRANSFORMAM - PRODUÇÃO INDUSTRIAL, ARTESANAL E AGROPECUÁRIA DOS
REEDUCANDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

REALIZAÇÕES
Diante da dificuldade de oferecer oportunidade de trabalho para toda a população carcerária do estado de Goiás, a Administração do
Sistema Prisional goiano, ao longo do ano de 2017, desenvolveu trabalhos no âmbito da produção agropecuária e industrial, no interior
das unidades prisionais, no intuito de alavancar, gradativamente, os projetos que levam indústrias para dentro do Complexo Prisional de
Aparecida de Goiânia e outras unidades prisionais do interior do estado.
É sabido que o desenvolvimento de atividades produtivas pelos custodiados possui um impacto social notório, sobretudo por permitir a
utilização de uma mão de obra desestruturada e sem qualquer qualificação. Nesse sentido, a execução desses trabalhos por pessoas
privadas de liberdade, possibilita a formação profissional do custodiado, contribuindo para a sua inserção na sociedade a partir da
reapresentação de regras básicas de convivência fora da prisão.
Os detentos que manifestam interesse nas vagas de trabalho carcerário, passam por uma triagem com a análise do seu histórico.
Aqueles que são selecionados recebem, no mínimo, ¾ de um salário mínimo; deste valor, 25% é depositado em uma conta poupança e
entregue ao preso depois que ele é transferido para o regime aberto ou quando recebe sua liberdade definitiva. As empresas são isentas
dos encargos trabalhistas, pagamento de vale transporte e ticket alimentação. Além disso, trabalham com baixo custo de mão de obra,
isenção de encargos sociais e economia com despesas como água e energia. Ao custodiado que trabalha, além do salário e da
possibilidade de formação profissional, também é assegurado a liberação antecipada por meio da remissão de pena.
Segue abaixo, a título de exemplo, alguns dos convênios executados no ano de 2017:
• AGETOP – manutenção do Estádio Serra Dourada e Autódromo (25 presos inseridos);
• Tribunal de Justiça – manutenção geral do prédio (70 presos inseridos)
• Prefeituras Municipais de Senador Canedo, Goianésia e Ceres (30 presos inseridos)
• Anna Embalagens (35 presos inseridos)
• Sallo (50 presos inseridos)
Segue abaixo outros projetos executados em 2017 no âmbito da Produção Agropecuária e Industrial:
• Projeto Serralheria - instalado na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde em média de 10 presos trabalham
diariamente realizando trabalhos de confecção de toda parte de serralheria (portas de celas, bigornas, grades para banho-de-sol, etc),
atendendo a toda a SEAP.
• Projeto Fazenda Esperança – atividades agropecuárias desenvolvidas na fazenda do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia,
onde em média de 10 presos trabalham.
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AÇÃO: 2155 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
No ano de 2017, a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária, realizou diversos atendimentos voltados à saúde dos
internos do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia e dos presídios do interior do estado, tanto para o tratamento quanto para a
prevenção de doenças e enfermidades. Segue abaixo as ações desenvolvidas:
No mês de março (mês do dia internacional da mulher) ocorreu campanhas de prevenção e exames de mamografia nas internas do
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.
Em maio a equipe do Programa de Tuberculose organizou uma campanha incisiva contra a doença nas unidades prisionais
Ainda em 2017, ocorreu a Campanha Nacional de Imunização contra a Influenza (H1N1) voltada para a população privada de liberdade e
os servidores do sistema prisional. No Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, por exemplo, a imunização alcançou a marca de
80% do público alvo.
Projeto de Ações em Saúde – parceria com a Universidade Federal de Goiás para ações conjuntas no mapeamento das principais
enfermidades que afligem a população carcerária e assim a realização de campanhas específicas para melhorar a detecção precoce,
tratamento e cura ainda em curso.
Assistência à saúde (médico clínico, médico psiquiatra, psicológico, odontológico, fisioterapeuta, auxiliar de consultório odontológico,
assistente social, enfermeiro e técnico de enfermagem) de todos os custodiados no Sistema Prisional do Estado de Goiás através de
parceria com a Secretaria Estadual da Saúde –SES. Em 2017, 78 (setenta e oito) unidades contaram com o atendimento pleno à
população carcerária.
Gestão junto à Secretaria Estadual de Saúde e municípios para o fornecimento de serviços, insumos e medicamentos para todo o
Estado;
Mais de 40 cirurgias eletivas (Hérnia, Colostomia e Hemorróidas) para custodiados do Complexo Prisional e interior através da parceria
com o Hospital Geral de Goiás - HGG
Promoção à saúde, com palestras, capacitações e oficinas à população carcerária e aos servidores da SEAP
Em dezembro a Secretaria de Saúde do município de Aparecida de Goiânia e da Superintendência de Políticas de Atenção Integral à
Saúde – SPAIS atuaram na campanha para colocação do DIU (dispositivo intra-uterino) nas internas do Complexo Prisional de Aparecida
de Goiânia, com palestras de conscientização sobre controle de natalidade e planejamento familiar.

OBSERVAÇÕES
Ressalta-se que todos os atendimentos médicos fornecidos aos custodiados no Sistema Prisional do Estado de Goiás somente foi
possível através de parceria com a Secretaria Estadual da Saúde –SES. Isto é, esses atendimentos foram oferecidos pela Sistema
Público de Saúde - SUS, por esse motivo não existem valores realizados pela Administração Penitenciária.
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AÇÃO: 2156 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DESENV. EDUCACIONAL E EMPREGABILIDADE PARA
INCLUSÃO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

REALIZAÇÕES
Em 2017 a SEAP desenvolveu várias ações relativas ao desenvolvimento educacional e a profissionalização do custodiados, são elas:
PLANO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NAS PRISÕES.
O Estado de Goiás, por meio da parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte e a então Agência Goiana
do Sistema de Execução Penal, desenvolve desde 2013 o Plano Estadual de Educação nas Prisões, que consiste na oferta de atividades
educacionais na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos presos. O ensino nessa modalidade é ofertado na mesma
formatação das outras unidades escolares, sendo adaptadas as metodologias específicas.
ENEM E ENCCEJA/PPL
Em Goiás, por meio de um trabalho coordenado pela Gerência de Educação, Módulo de Respeito e Patronato da SEAP, foram inscritos
194 (cento e noventa e quatro) presos para o Enem. Tendo as provas sido realizadas nos municípios de Abadiânia, Águas Lindas,
Anápolis, Aragarcas, Goianésia, Iporá, Itauçú, Itumbiara, Nerópolis, Santo Antonio do Descoberto, São Luiz de Montes Belos e Uruaçú.
Já para o Encceja, foram inscritos 548 (quinhentos e quarenta e oito) presos. Tendo as provas sido realizadas nos municípios de Goiânia,
Aparecida de Goiânia, Abadiânia, Águas Lindas, Alexânia, Anápolis, Barro Alto, Bela Vista de Goiás, Goianésia, Hidrolândia, Itauçú,
Itumbiara, Novo Gama, Rubiataba, Santo Antonio do Descoberto, São Luiz de Montes Belos e Uruaçú.
ENSINO PROFISSIONALIZANTE
Em 2017, 123 presos do estado de Goiás foram atendidos pela realização de cursos de formação profissional ofertados pelo Programa
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Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC.
Impactos Positivos:
Não restam duvidas que o papel da educação, tanto formal, quanto profissional, no cárcere deve ser de reeducar os criminosos e auxiliá-
los a ter uma visão mais ampla de mundo, a buscar outras formas de inserção na sociedade, pois observa-se que os detentos que tem
acesso à escolarização e à formação profissional estão mais acessíveis ao mercado de trabalho. É através do ensino que os
encarcerados têm a oportunidade de se humanizarem e se transformar. A Educação é transformadora quando se quer transformar.
A educação pode e deve contribuir para a formação de jovens e adultos, homens e mulheres justos e competentes, cidadãos autônomos
e capazes de agir em sociedade de forma positiva. Deve preocupar-se com indivíduos preparando-os a assumir seu papel no trabalho e
na sociedade. Quando se fala em ensino, se fala em relações de sujeito para sujeito, de sujeito com a vida, de formação básica e de
formação tecnológica.
A educação é um direito fundamental de todos, homens e mulheres, de todas as raças, de todas as idades, no mundo todo; cada ser
humano, criança, jovem ou adulto, deve ter condições de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para satisfazer suas
necessidades básicas de aprendizagem, independentemente do meio em que se encontram.

OBSERVAÇÕES
Os reeducandos remunerados na Administração Penitenciária trabalham nas seguintes Unidades Prisionais:
1ª Regional - METROPOLITANA
Anapolis
Aparecida
Bela Vista
Centro de Inst. e Trein. - CITPMGO
CIAP-Central Int. de Alternativas Penais
Corumba
Goianapolis
Goiânia
Goianira
Hidrolandia
Inhumas
Neropolis
Senador Canedo
Trindade
2ª Regional - Noroeste
Aracu
Aruanã
Goias
Itaberai
Itaguaru
Itapirapua
Itapuranga
Itaucu
Jussara
Mossamedes
Mozarlandia
Nova Crixás
Novo Brasil
Sanclerlandia
Sao Miguel
3ª Regional - Entorno de Brasília
Abadiania
Aguas Lindas
Alexânia
Cidade Ocidental
Luziania
Novo Gama
Padre Bernardo
Santo Antonio do Descoberto
4ª Regional - Sudeste
Bom Jesus
Buriti Alegre
Caldas Novas
Catalão
Corumbaiba
Ipameri
Itumbiara
Morrinhos
Piracanjuba
Pires do Rio
Pontalina
Santa Cruz de Goiás
Silvânia
Vianopolis
5ª Regional - Centro-Oeste
Anicuns
Aragarcas
Edeia
Firminopolis
Indiara
Ipora
Palmeiras
Parauna
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Piranhas
Sao Luiz de Montes Belos
6ª Regional - Sudoeste
Acreuna
Cachoeira Alta
Itajá
Jatai
Quirinopolis
Rio Verde
Santa Helena
Sao Simao
7ª Regional - Norte
Barro Alto
Campinorte
CERES
Estrela do Norte
Goianesia
Itapaci
Jaragua
Mara Rosa
Minacu
Niquelandia
Porangatu
Rialma
Rubiataba
Uruacu
8ª Regional - Nordeste
Alto Paraiso
Campos Belos
Iaciara
Planaltina
Posse
Simolandia

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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 2017 a SEAP, com o objetivo de reforçar a segurança nos presídios, garantindo a minimização e a prevenção de distúrbios como, por
exemplo, motins e rebeliões, intensificou a valorização e a capacitação dos servidores do sistema prisional a partir da realização de
diversos cursos, dentre eles podemos citar:
• VPT – Formação de Vigilante Penitenciário Temporário;
• CIB – Curso de Intervenção Básica;
• CATP – Curso de Aperfeiçoamento Técnico- Profissional;
• CCPPB – Curso de Capacitação Profissional de U.P. de Padre Bernardo;
• CDAM – Curso de Defesa Pessoal, Armamento e Munição;
• COPE – Curso de Operações Penitenciárias;
Desta forma, a SEAP capacitou o total de 1254 (mil duzentos e cinquenta e quatro) servidores, possuindo ainda, em andamento, o total
de 118 servidores nas seguintes atividades de formação: CAPT e COPE.
Ainda no que diz respeito a capacitação dos servidores, ao longo de 2017, foram ofertados 3 (três) cursos de Pós – Graduação na área
da Segurança Pública que permitiram a formação de Agentes Prisionais conforme abaixo.
• Especialização em Gerenciamento de Segurança Pública – 9 servidores formados
• MBA de Inteligência – 6 servidores formados
• Especialização em Ciências em Segurança Pública – 8 servidores formados
Em relação à valorização profissional, convém destacar que, ao servidor público, não basta prestar-lhe um tributo ou oferecer-lhe cursos
e capacitações. É preciso viabilizar melhores condições de trabalho e de salário.
Nesse sentido, o Governo do Estado de Goiás, por intermédio da SSPAP, vem cumprindo o seu papel através de ações que garantem o
incremento salarial dos Agentes de Segurança Prisionais – ASPs e aumento do efetivo, evitando a sobrecarga de trabalho. Como
exemplo, em 2017, foram aplicados R$ 8.949.781,00 em pagamento de horas-extras aos servidores e o aumento em 103% do efetivo de
Agentes.
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AÇÃO: 2363 - MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

REALIZAÇÕES
As despesas desta ação foram realizadas dentro da Ação 2155 - Promoção da Assistência Biopsicossocial
AÇÃO: 3050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

U.O.: 2906 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
2951 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FUNPES

REALIZAÇÕES
Uma unidade prisional é um espaço institucional da justiça moderna, arquitetado de forma a acolher pessoas condenadas pelo Poder
Judiciário a cumprir tratamentos penitenciários ou pessoas a quem foi decretada judicialmente uma medida de privação de liberdade para
efeitos preventivos antes de julgamento. Nesse sentido, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, por meio da
Superintendência Executiva de Administração Penitenciária, desenvolveu ações no âmbito da Ação "Construção, Reforma e Ampliação
das Unidades Prisionais", com o intuito de melhorar as estruturas físicas do ambiente carcerário, de forma cumprir com a legislação
vigente e propiciar salubridade e segurança no interior das unidades e, também, da região onde estão instaladas.
Há de se destacar que um dos principais objetivos de se investir na construção de novas unidades prisionais é o de ampliar o número de
vagas no sistema prisional do estado de Goiás, interferindo positivamente na melhoria da qualidade de vida da população carcerária.
Dessa forma, os benefícios alcançados são no sentido de:
1) Desafogar Unidades Penais e Delegacias de Polícia existentes no estado;
2) Garantir a segurança dos funcionários e todos que ali frequentam, até mesmo da circunvizinhança das unidades;
3) Dar melhor capacidade de atendimento aos internos, melhores condições para cumprirem suas penas, garantir os direitos
fundamentais 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.
Em 2017, foram ampliados em 421 (quatrocentos e vinte e uma) o número de vagas em unidades prisionais já existentes. Destaca-se
ainda, conforme descrição abaixo, a construção de novos estabelecimentos penais em curso, que permitirá a abertura de mais de 1.500
novas vagas, tendo como previsão de entrega algumas no ano de 2018 e outras no decorrer do ano de 2019, sendo que essas novas
construções contam com edificações modernas e compatíveis com os padrões definidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária - CNPCP.
1) Construção de Presídio Estadual em Anápolis - com 300 vagas;
2) Construção de Presídio Estadual em Novo Gama - com 300 vagas;
3) Construção de Presídio Estadual em Formosa - com 300 vagas;
4) Construção de Presídio Estadual em Águas Lindas de Goiás - com 300 vagas;
5) Construção de Presídio Estadual em Planaltina de Goiás - com 388 vagas.

OBSERVAÇÕES
Necessário distinguir que no ano de 2017 foram concluídas obras que ampliaram em 421 o número de vagas em presídios já existentes.
Com relação ao valor de mais de 1.500 vagas frise-se que são obras ainda em execução, sendo que serão entregues no futuro.

170



171



PROGRAMAS DE GOVERNO

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 PROCONs Municipais quanto pelo estadual e, ainda, pelo
PROCON virtual, onde são recebidas reclamações, denúncias e pedidos de bloqueio de telemarketing, dentre outros.
No ano de 2017, o PROCON inaugurou o 8º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e um posto de atendimento
virtual, também foram capacitados 401 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 229.353 atendimentos pelo PROCON Estadual e pelos PROCONs
Municipais, dentre os quais 12.311 atendimentos foram realizados pelo PROCON Virtual.
Foram realizadas, no ano de 2017, o total de 6.474 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 3.568 consumidores para fins de negociação ou renegociação de dívidas, foram realizados
30.030 cálculos, com índice de 82,26 % 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 841 estabelecimentos/empresas, em 2017, e pesquisados o total de 938 produtos/itens, após foi realizado o
trabalho de informação do resultado apurado, com orientação dos direitos e deveres de acordo com as pesquisas realizadas no decorrer
do ano.
Em parceria com a Polícia Civil, a Gerência de Fiscalização do PROCON Goiás realizou uma importante operação para apuração de
irregularidades no comércio de gasolina, etanol e óleo diesel em todo o Estado, verificando a formação de cartel e cobrança de preços
abusivos.
AÇÃO: 2158 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO
DOMÉSTICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

REALIZAÇÕES
Esta Ação tem como objetivo realizar palestras e cursos para servidores visando o aperfeiçoamento para atuação na defesa do
consumidor e para consumidores e fornecedores buscando disseminar os direitos e deveres consumeristas, o consumo consciente e o
planejamento do orçamento doméstico.
No ano de 2017, foram capacitados 401 servidores em diversos cursos relativos ao direito consumerista, além de realizadas 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.

172



173



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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

REALIZAÇÕES
Esta Ação tem como objetivo expandir e modernizar a rede de atendimento do PROCON/Goiás para promover a acessibilidade e o
exercício da cidadania.
Para tanto, são realizados atendimentos presencialmente, tanto pelos PROCONs municipais quanto pelo estadual e, ainda, pelo
PROCON virtual, onde são recebidas reclamações, denúncias e pedidos de bloqueio de telemarketing, dentre outros.
O PROCON/Goiás realizou de janeiro a novembro de 2017, 801 campanhas de divulgação dos direitos do consumidor (3.237,5% a mais
que em 2016), 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 2017, foram realizados 229.353 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 12.311 atendimentos, superando em 42,18% o ano de 2016, entre
reclamações, denúncias, cálculos, bloqueio de telemarketing e dúvidas diversas.
A média de satisfação e aprovação do atendimento foi de 99,89%, de janeiro a novembro do corrente ano, ou seja, acima da meta
estabelecida pela SEGPLAN que é de 99,00%.
A Gerência de Atendimento ao Consumidor inscreveu 4.831 processos no Cadastro Nacional de Reclamações Fundamentadas, o que
representou um aumento de 99,46% em relação a 2016, analisou e despachou 45.969 processos, expediu 14.861 ARs, protocolou 8.029
documentos.
Em 19 de maio de 2017, foi inaugurado 8º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no PROCON Goiás. Trata-
se de uma unidade do Poder Judiciário instalada na sede do PROCON Goiás, por meio de um Acordo de Cooperação Técnica, entre esta
Superintendência e o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO).
O CEJUSC visa promover a solução de conflitos por meio da conciliação. O acordo celebrado entre as partes na audiência de conciliação
do PROCON Goiás é homologado pelo Juiz do 10º Juizado Especial Cível e Coordenador do 8º CEJUSC, Fernando Melo, e vale como
título executivo judicial, que poderá ser executado na justiça no caso de descumprimento.
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AÇÃO: 2160 - REPRESSÃO AO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

REALIZAÇÕES
Esta Ação tem como objetivo ampliar as ações de fiscalização e agilizar as atividades administrativas visando à diminuição dos casos de
descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

177



Foram realizadas, no ano de 2017, o total de 6.474 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 3.568 consumidores para fins de negociação ou renegociação de dívidas, foram realizados
30.030 cálculos, com índice de 82,26 % de êxito na negociação.
Dentre os assuntos mais negociados estão: cartão de crédito, antecipação de dívidas e ressarcimento de valores cobrados
indevidamente pelos fornecedores.
Foram visitados também 841 estabelecimentos/empresas, em 2017, e pesquisados o total de 938 produtos/itens, após foi realizado o
trabalho de informação do resultado apurado, com orientação dos direitos e deveres de acordo com as pesquisas realizadas no decorrer
do ano.
Em parceria com a Polícia Civil, a Gerência de Fiscalização do PROCON Goiás realizou uma importante operação para apuração de
irregularidades no comércio de gasolina, etanol e óleo diesel em todo o Estado, verificando a formação de cartel e cobrança de preços
abusivos.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2902 - POLÍCIA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

CORONEL PM DIVINO ALVES DE OLIVEIRA - CMT GERAL

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Constituição Federal, de 05/10/88;
Decreto Federal nº. 667 de 02/12/1969 (Reorganiza as Polícias Militares);
Decreto Federal nº. 88777 de 30/09/1983 (Regula as Polícias e Bombeiros Militares);
Constituição Estadual de 05/10/89;
Lei nº 8.033 de 02/12/1975 (Estatuto da PMGO);
Lei nº 8.125 de 18/07/1976 (Organização Básica da PMGO);
Lei Delegada nº 08 de 15/10/2003 (Altera a Estrutura do Poder Executivo);
Lei Estadual nº 19.424 de 26/07/2016 (Diretrizes orçamentárias exercício de 2017).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Tendo a responsabilidade pela execução de polícia ostensiva, a Polícia Militar do Estado de Goiás, desenvolveu grande esforço durante o
ano de 2017, buscando dinamizar com modernidades ações de segurança pública, focada no objetivo de proporcionar segurança de
qualidade à sociedade goiana. O Comando da corporação realizou de forma racional e responsável a adequação dos diversos
mecanismos e instrumentos organizacionais, visando adequar a Corporação às Diretrizes Governamentais, como PPA/LOA, a criação
(estruturação e execução) do Plano Estratégico da Polícia Militar (2016-2022), Criação do Manual de Modelos de Documentos,
Implantação do Sistema de Georefenciamento do Policiamento Rural, Mapeamento dos Processos, Implantação imediata do SEI,
estabecimento de convênio com a SEGPlan para a utilização da Plataforma EPM e às melhores práticas gerenciais para o setor de
segurança pública, com ênfase na continuidade do POP (Procedimento Operacional Padrão).
Foram desenvolvidas ações no sentido de incrementar a prestação do serviço de polícia ostensiva, com a manutenção e ampliação do
policiamento extra remunerado, tendo investimentos mensais na média de R$ 5.846.808,78 (cinco milhões, oitocentos e quarenta e seis
mil e oitocentos e oito reais e setenta e oito centavos), totalizado investimento no valor de R$ 70.161.705,36 (setenta milhões, cento e
sessenta e um mil e setecentos e cinco reais e trinta e seis centavos), sendo estes valores na ordem de R$ 70.116.639,36 (setenta
milhões, cento e dezesseis mil e seiscentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) provenientes da AC-4 Serviço extraordinário via
folha de pessoal órgão: 2902 fonte 100, R$ 45.066,00 (quarenta e cinco mil e sessenta e seis reais) provenientes da AC-4 Serviço
extraordinário Ajuda de Custo via FREAP órgão 2954 fonte 100.
A otimização do efetivo da polícia militar proporcionou a melhoria da prestação de serviço junto à comunidade, contribuindo ainda com o
aumento na renda do Policial Militar, agradando consideravelmente o público interno.
Medidas inteligentes e coerentes ampliaram a aproximação com a população. Dentre muitas, destacamos: a renovação da frota através
da continuidade do sistema de locação de 1.396 viaturas, contemplando com isto todos os municípios do Estado; treinamento de pessoal,
priorizando os policiais que atuam diretamente nas ruas; valorização do público interno com condecorações, diplomas e medalhas;
redistribuição e criação de unidades policiais que conferiram maior efetividade às ações da PMGO. Além dessas, podemos citar ainda o
maior nível de integração e interatividade com outras instituições policiais e afins.
A população do Estado de Goiás, conforme informações colhidas junto ao site do IBGE, estimada no ano de 2017, é de 6.778.772, e para
atender as necessidades da nossa população, a PMGO possui o efetivo de 12.630 policiais militares distribuída em todo território Goiano.
A Região Metropolitana de Goiânia foi criada através da LCE 27 de 30/12/99 com 13 municípios e em 2010 foram inclusos mais 7
municípios através LCE 78 de 25/03/10, perfazendo o total de 20 municípios, sendo estes: Goiânia, Abadia de Goiás, Aparecida de
Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Caturaí, Goianápolis, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Inhumas,
Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis e Trindade.A população estimada de Goiânia em 2017 é
de 1.466.105 e das demais cidades que formam a Grande Goiânia é de 999.416, perfazendo o total de 2.465.521 habitantes na Região
Metropolitana. Realizando um comparativo com o ano de 2016 verifica-se que houve um aumento populacional estimado de 7.017
(0.285%) 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 2017. 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 2017 foram empregadas 299.820 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 821 guarnições) e foram atendidas
as seguintes ocorrências reativas principais (período de 01/01/17 até 17/10/17): estelionato 370; estupro 356; estupro (tentativa) 58;
feminicídio 14; feminicídio (tentativa) 29; homicídio doloso 1.578 ; homicídio culposo 52; homicídio (tentativa) 1.500 ; latrocínio 62;
latrocínio (tentativa) 16; roubo a transeunte 7.763; roubo de veículo 6.552; roubo em comércio 3.385; roubo em residência 1.882; furto de
veículo 3.799; furto de celular 1.011; furto em comércio 3.242; furto em residência 9.661; furto a transeunte 305
No ano de 2017 a PMGO alcançou um alto índice de produtividade executando 1.739.488 ações positivas (período de 01/01/17 até
17/10/17), sendo estas: programa educacional de resistência às drogas e à violência 3.589; foragido recapturado 3.794; recolhimento de
arma 83; abordagens policiais 479.625; apoio policial 45.297; averiguação 201.877; fiscalização 648; localização/recuperação de veículo
10.734; monitoramento 92.787; núcleo educacional ambiental 119; organização criminosa (desarticulada) 6; operações de choque 135;
ocorrência de trânsito 113.739; patrulhamento 564.961; reunião comunitária 264; visitas 195.148 e outros 26.682.
Em 2017 a Assessoria de Planejamento da PMGO elaborou 22 Diretrizes e 1272 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
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desenvolver a participação da comunidade em contribuir com informações a Polícia Militar; a manutenção do patrulhamento rural em 84
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 e 2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PM, fonte 100, foi o seguinte:
ÓRGÃO 2902 - POLÍCIA MILITAR
4001 - 4001 (01=Folha de pessoal/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 1.532.779.098,65
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,03
Liquidado a pagar......................R$ 130.076.025,51
Valor pago.................................R$ 1.402.703.073,11
4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.......................R$ 7.874.477,82
Empenhado a Liquidar................R$ 0,00
Liquidado a pagar.......................R$ 1.701.926,40
Valor pago..................................R$ 6.172.551,42
4001 - 4001 (04= Investimentos /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado......................R$ 16.544,96
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 16.544,96
4001 - 4001 (05= Inversões financ/(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00
1024 - 2108 (03=Despesas correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado.......................R$ 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$ 1.375.841,68
Empenhado a Liquidar..............R$ 50.852,13
Liquidado a pagar......................R$ 173.299,81
Valor pago.................................R$ 1.151.689,74
1029 - 2144 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 4.963,50
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 4.963,50
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$ 3.399,60
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 3.399,60
1033 - 2161 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 51.965,06
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago................................R$ 51.965,06
1033 - 2162 (03=Despesas correntes /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 33.413.179,91
Empenhado a Liquidar..............R$ 390.403,72
Liquidado a pagar......................R$ 3.282.382,99
Valor pago.................................R$ 29.740.393,20
1033 - 2162 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00
1033 - 2382 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00
1033 - 3051 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 391.986,57
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 103.533,66
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Valor pago.................................R$ 288.452,91
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
ÓRGÃO 2954 - FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PM
1024 - 2108 (03=Despesas correntes/(Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00
4001 - 4001 (03= Despesas Correntes /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado......................R$ 568.138,20
Empenhado a Liquidar...............R$ 33,60
Liquidado a pagar......................R$ 0,36
Valor pago.................................R$ 568.104,24
4001 - 4001 (04= Investimentos /(Apoio Adm)
Saldo Empenhado.....................R$ 25.986,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago................................R$ 25.986,00
1029 - 2144 (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
1029 - 2144 (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$ 7.918,80
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 7.918,80
1033 - 2161 (04=Investimentos/(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 249.460,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 230.360,00
Valor pago................................R$ 19.100,00
1033 - 2162 (03=Despesas correntes /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 12.896,95
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar.....................R$ 0,00
Valor pago................................R$ 12.896,95
1033 - 2162 (04=Investimentos /(Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar..............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00
1033 - 2386 (04=Investimento (Finalístico)
Saldo Empenhado.....................R$ 0,00
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 0,00
Valor pago.................................R$ 0,00
1033 - 3051 (03=Despesas Correntes (Finalístico)
Saldo Empenhado......................R$ 77.350,64
Empenhado a Liquidar...............R$ 0,00
Liquidado a pagar......................R$ 51.915,64
Valor pago.................................R$ 25.435,00
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, ÓRGÃO 2902 - FONTE 100:
Saldo Empenhado......................R$ 1.575.911.457,75
Empenhado a Liquidar...............R$ 441.255,88
Liquidado a pagar.......................R$ 135.337.168,37
Valor pago..................................R$ 1.440.133.033,50
TOTAL GERAL DAS DESPESAS GLOBAIS, ÓRGÃO 2954 - FONTE 100:
Saldo Empenhado......................R$ 941.750,59
Empenhado a Liquidar...............R$ 33,60
Liquidado a pagar.......................R$ 282.276,00
Valor pago..................................R$ 659.440,99
Não foi possível perceber falhas em relação à gestão e estratégia adotadas durante o curso de 2017, 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
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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).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Em cumprimento aos objetivos e metas estabelecidas no PPA, o Comando da PMGO deu continuidade à estratégia de priorização das
atividades operacionais (finalísticas) da Corporação.
As diretrizes do Comando Geral orientaram as diversas ações no sentido de aumentar os índices da
prevenção e combate à criminalidade, propiciando uma maior interação com a sociedade.
Nesse sentido foram elaborados planos de policiamentos que contemplaram situações de apoio direto à
comunidade e aos cidadãos, bem como ao aperfeiçoamento dos processos e métodos utilizados pela
corporação, a saber:
Diretriz de Comando;
Tabela de Ocorrências no Estado de Goiás e Mapa Mensal de Controle de Ocorrências;
Plano de Combate e Redução da Criminalidade.
A partir dos instrumentos acima descritos e embasados em acompanhamento da evolução do cenário de
Segurança Pública, especialmente em relação à evolução da criminalidade, foram realizadas reuniões
periódicas de coordenação com os Comandantes, Chefes e Diretores de unidades Policiais Militares
objetivando implementar ajustes no planejamento inicial do ano de 2017.
Em decorrência dessa sistemática foram elaborados e difundidos documentos orientadores das ações
Policiais militares tais como Diretrizes de cunho tático, Planos de Operações, Ordens de Operações,
Ordens de Atendimento e Ordens de Serviço, sempre enfatizando a natureza preventiva, bem como outras
medidas de engajamento da estrutura administrativa conhecida como ações de recobrimento e apoio.

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Nenhuma.

OBSERVAÇÕES
Não houve investimentos e nem despesas correntes.

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

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

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

REALIZAÇÕES
Pagamento de despesas relativa a 12 meses de consumo de telefonia fixa, móvel e acesso a internet 3 G com
transmissão de dados.

OBSERVAÇÕES
Os investimentos foram irrelevantes.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2148 - SEGURANÇA INTEGRAL PARA O MEIO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902 - POLÍCIA MILITAR

REALIZAÇÕES
Foi efetuado policiamento em 84 Municípios.

OBSERVAÇÕES
Não houve investimentos e nem despesas correntes.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2902 - POLÍCIA MILITAR

No exercício de 2017 foram empregadas 299.820 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 821 guarnições) e foram atendidas
as seguintes ocorrências reativas principais (período de 01/01/17 até 17/10/17): estelionato 370; estupro 356; estupro (tentativa) 58;
feminicídio 14; feminicídio (tentativa) 29; homicídio doloso 1.578 ; homicídio culposo 52; homicídio (tentativa) 1.500 ; latrocínio 62;
latrocínio (tentativa) 16; roubo a transeunte 7.763; roubo de veículo 6.552; roubo em comércio 3.385; roubo em residência 1.882; furto de
veículo 3.799; furto de celular 1.011; furto em comércio 3.242; furto em residência 9.661; furto a transeunte 305. E obtivemos um índice
altíssimo de produtividade executando 1.739.488 ações positivas (período de 01/01/17 até 17/10/17), sendo estas: programa educacional
de resistência às drogas e à violência 3.589; foragido recapturado 3.794; recolhimento de arma 83; abordagens policiais 479.625; apoio
policial 45.297; averiguação 201.877; fiscalização 648; localização/recuperação de veículo 10.734; monitoramento 92.787; núcleo
educacional ambiental 119; organização criminosa (desarticulada) 6; operações de choque 135; ocorrência de trânsito 113.739;
patrulhamento 564.961; reunião comunitária 264; visitas 195.148 e outros 26.682.
Principais despesas realizadas: Despesa no valor de R$ 15.046.328,42 com aquisição de Gasolina; despesa no valor de R$ 8.399.060,53
com aquisição de Etanol; despesa no valor de R$ 1.444.602,16 com aquisição de Diesel; despesa no valor de R$ 3.445.221,64 com
manutenção e reparo de veículos da frota própria; Despesa no valor de R$ 1.633.872,32 com locação de guincho para apoiar o serviço
operacional; Despesa no valor de R$ 455.524,49 medicamentos e ração para 124 semoventes; despesa no valor de R$ 148.869,41
lubrificantes automotivos; despesa no valor de R$ 472.231,01 com a reforma de 7 Unidades da PMGO (Gabinete do Cmt Geral, Quartel
da Ajudância Geral, 7º BPM, Batalhão de Choque, Comando da Academia de Polícia Militar, Centro de Instrução e Treinamento e 16º
BPM).
AÇÃO: 2161 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA PM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Principais despesas realizadas, aquisição: 140 poltronas, 70 mesas, 50 gaveteiros fixos, 35 cadeiras escolares, 20 armários alto fechado,
05 longarinas , 04 mesas de reunião, 02 Lavadora de alta pressão, 01 tenda piramidal.

OBSERVAÇÕES
Os investimento atenderam parcialmente as necessidades da PMGO.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
No exercício de 2017 foram empregadas 299.820 guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 821 guarnições) e foram atendidas
as seguintes ocorrências reativas principais (período de 01/01/17 até 17/10/17): estelionato 370; estupro 356; estupro (tentativa) 58;
feminicídio 14; feminicídio (tentativa) 29; homicídio doloso 1.578; homicídio culposo 52; homicídio (tentativa) 1.500 ; latrocínio 62;
latrocínio (tentativa) 16; roubo a transeunte 7.763; roubo de veículo 6.552; roubo em comércio 3.385; roubo em residência 1.882; furto de
veículo 3.799; furto de celular 1.011; furto em comércio 3.242; furto em residência 9.661; furto a transeunte 305. E obtivemos um índice
altíssimo de produtividade executando 1.739.488 ações positivas (período de 01/01/17 até 17/10/17), sendo estas: programa educacional
de resistência às drogas e à violência 3.589; foragido recapturado 3.794; recolhimento de arma 83; abordagens policiais 479.625; apoio
policial 45.297; averiguação 201.877; fiscalização 648; localização/recuperação de veículo 10.734; monitoramento 92.787; núcleo
educacional ambiental 119; organização criminosa (desarticulada) 6; operações de choque 135; ocorrência de trânsito 113.739;
patrulhamento 564.961; reunião comunitária 264; visitas 195.148 e outros 26.682.
Principais despesas realizadas: Despesa no valor de R$ 15.046.328,42 com aquisição de Gasolina; despesa no valor de R$ 8.399.060,53
com aquisição de Etanol; despesa no valor de R$ 1.444.602,16 com aquisição de Diesel; despesa no valor de R$ 3.445.221,64 com
manutenção e reparo de veículos da frota própria; Despesa no valor de R$ 1.633.872,32 com locação de guincho para apoiar o serviço
operacional; Despesa no valor de R$ 455.524,49 medicamentos e ração para 124 semoventes e despesa no valor de R$ 148.869,41
lubrificantes automotivos.

OBSERVAÇÕES
Não houve investimentos, os recursos foram priorizados para o pagamento de despesas correntes.
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AÇÃO: 2382 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR (EMENDA
SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902 - POLÍCIA MILITAR

REALIZAÇÕES
Nenhuma.

OBSERVAÇÕES
A emenda sancionada diz respeito a instalação de câmeras de vigilância no Município de Inhumas, sendo estas instaladas no exercício
de 2016.

AÇÃO: 2386 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 15ª CIA INDEPENDENTE DA PM - CIPM (EMENDA
SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Nenhuma.

OBSERVAÇÕES
Em virtude do planejamento estratégico da PMGO, foi decidido a relocação das instalações da 15ª CIPM em outro endereço, por este
motivo não foram realizadas despesas na reforma e ampliação da mesma.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Foram reformadas as seguintes Unidades: Gabinete do Cmt Geral (Goiânia), CPC (Goiânia), Quartel da Ajudância Geral (Goiânia), 7º
BPM (Goiânia), Batalhão de Choque (Goiânia), Comando da Academia de Polícia Militar (Goiânia), Centro de Instrução e Treinamento
(Senador Canedo), 20ª CIPM (São Luiz de Montes Belos) e 16º BPM (Formosa).

OBSERVAÇÕES
Não houve investimentos.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Coronel BM Carlos Helbingen Júnior

2. Visão Institucional

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

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Ao Corpo de Bombeiros Militar incumbe, constitucionalmente, a execução de atividades de defesa civil, além de outras estabelecidas em
lei. São exemplos dessas atividades a prevenção e extinção de incêndios, a proteção, busca e salvamento de vidas humanas, a
prestação de socorro em caso de afogamentos, inundações, acidentes em geral, catástrofes e calamidades públicas.
Todos os esforços empreendidos durante o ano de 2017 foram voltados ao cumprimento desta nobre missão consagrada na Carta
Magna de 1988. As aquisições efetuadas, os cursos realizados, as campanhas difundidas, as parcerias celebras, entre tantas outras
atividades, foram planejadas e executadas no intuito de alcançar o cidadão, promover sua incolumidade e a proteção do meio onde vive.
Podemos aqui nesta síntese destacar algumas destas atividades:
CURSOS REALIZADOS:
- 1 Turma do Curso de Resgate, 18 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Sistema de Comando de Incidentes, 31 alunos;
- 1 Turma do Curso de Resgate, Busca e Salvamento com Cães, 15 alunos;
- 1 Turma do Curso Internacional de Gerenciamento de Operações de Incêndio, 19 alunos;
- 3 Turmas do Curso de Inspeção em Edificações e Áreas de Risco, 82 alunos;
- 1 Turma do Curso de Tripulação de Embarcações, 34 alunos;
- 1 Turma do Curso de Geoprocessamento, 19 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Pilotagem Operacional de Embarcações, 50 alunos;
- 1 Turma do Curso de Instrutor Flashover, 17 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Nivelamento em Análise de Projeto, 30 alunos;
- 3 Turmas do Curso de Formação de Oficiais, 82 alunos
- 2 Turmas do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, 40 alunos;
- 4 Turmas do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, 160 alunos;
- 4 Turmas do Estágio de Adaptação de Sargentos, 195 alunos;
- 3 Turmas do Estágio de Adaptação de Cabos, 123 alunos; e
- 1 Turma do Estágio de Adaptação de Médicos e Enfermeiros ao Serviço Aéreo, 29 alunos.
Foram um total de 945 concluintes em todos os cursos realizados durante o ano de 2017, sendo 344 em cursos de especialização e 601
nos cursos de formação, aperfeiçoamento, adaptação, habilitação ou estágios.
GESTÃO DO CONHECIMENTO:
- Novo Manual de Operações Aéreas;
- Novo Manual de Salvamento em Altura;
- Novo Manual de Segurança Aeroportuária;
- Novo Manual de Perícia de Incêndio;
- Novo Manual de Operações com Produtos Perigosos; e
- Novo Manual de Apuração de Infrações Disciplinares.
Com estes novos manuais operacionais o CBMGO alcança a marca de treze produções próprias de literatura que visa orientar e
padronizar o atendimento aos mais variados tipos de ocorrências. Com isso, a corporação pode contar com vasto material para
desenvolvimento de seus cursos, aplicações de avaliações e treinamentos periódicos, bem como subsidiar pesquisas acadêmicas, ou até
mesmo a elaboração de legislações específicas.
A conclusão destes manuais é organizada pelo Comitê de Gestão do Conhecimento no âmbito do CBMGO, que tem por finalidade
formalizar e ampliar os processos de identificação, criação, compartilhamento, armazenamento e aplicação do conhecimento alinhados
ao Planejamento e Execução Estratégicos da Corporação.
GRANDES OPERAÇÕES
- Operação Carnaval
- Operação Semana Santa
- Operação Romaria de Trindade
- Operação Romaria do Muquém
- Operação Férias “Turista Seguro”
- Operação Estiagem “Cerrado Vivo”
- Operação Enchentes e Alagamentos
- Operação Goiás contra o Aedes ( parceria com a Secretaria de Estado da Saúde)
- Operação Rally dos Sertões
- Operação Pecuária
- Operação Maio Amarelo (apoio ao DETRAN)
Estas operações especiais já fazem parte do calendário oficial da Corporação, pois ocorrem sazonalmente, ano após ano, e exigem um
grande aparato para seu atendimento, principalmente àquelas cujo fluxo de pessoas aumenta em virtude de férias e feriados, motivados
pelos pontos turísticos e religiosos do Estado.
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Dentro deste tema é importante destacar outros eventos de vulto que também exigiram o reforço no emprego de recursos. Tivemos a
realização da 5ª Edição da Corrida da Saudade que tem por objetivo homenagear os bombeiros militares que foram para a reserva.
Apoiamos substancialmente a OVG nas festas de fim de ano, principalmente na entrega de brinquedos em vários municípios por ocasião
do Natal. Participamos de diversos eventos cívicos por meios de desfiles militar, apresentações da Banda de Música e na transferência
da capital para a Cidade de Goiás.
EVENTOS
- 2º Congresso Internacional de Bombeiros e Emergência – CIBE
- 3ª Feira Internacional de Prevenção de Incêndios e Emergências -FIPIE
- 16º Congresso Nacional de Justiça Militar
- 9ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes – SIPAT
- 1º Circuito de Saúde do Homem (Novembro Azul)
Esses eventos permitiram o Corpo de Bombeiros Miliar do Estado de Goiás acelerar o alcance de seu objetivo institucional. Por causa do
sucesso destes eventos temos sido referencia de organização, metodologias e execução estratégica para muitas Corporações, inclusive
de outros países que tiveram delegações nos visitando.
Para se ter uma ideia da magnitude do CIBE BRAZIL 2017, concomitante às programações ocorreram os Encontros Nacionais de
Proteção Passiva e Ativa, de Segurança Patrimonial, de Aviação de Segurança Pública e de Segurança Condominial, além de reuniões
do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares-LIGABOM, do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais das Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil – CNCG, da Organização de Bombeiros Americanos e do Ministério da Saúde-
Governo Federal.
AÇÕES SOCIAIS
- Campanha de arrecadação de alimentos para o Estado de Pernambuco;
- Programa Capacitar para Salvar;
- Programa Bombeiro Mirim - PROEBOM;
- Programa Amamentar – PROAMA;
- Transporte de órgãos para transplante;
- Lançamento do aplicativo “BombeirosGO”.
O CBMGO, sensibilizado com o sofrimento das vítimas das enchentes no Estado do Pernambuco, encabeçou um campanha solidária
para arrecadação de alimentos. No total foram 132 mil quilos que o CBMGO entregou, in loco, à Defesa Civil daquele Estado, cujo
número de pessoas atingidas chegou a 55 mil em 27 cidades.
O programa Capacitar para Salvar acontece nas Unidades do Corpo de Bombeiros e visa oferecer a comunidade aulas sobre como agir
em casos de parada cardiorrespiratória, obstrução das vias aéreas, afogamento, queimadura, intoxicação, cortes, fraturas e quedas,
situações que podem acontecer no dia a dia das pessoas. O objetivo da Corporação é disseminar a cultura da segurança entre os
goianos, capacitando a população sobre a importância de aprender técnicas de primeiros socorros.
Tivemos ainda dentro das ações sociais a conclusão de 11 turmas de bombeiros mirins, em 10 municípios goianos, totalizando 521
crianças formadas. Esse programa, o PROEBOM, é coordenado pela Fundação Dom Pedro II, entidade ligada ao CBMGO, assim como o
PROAMA, que é um programa de parceria que existe com o Hospital Materno Infantil para coleta para o Banco de Leite Humano.
Vontade, garra e projetos não faltaram para que os resultados fossem ainda maiores. Porém os recorrentes contingenciamentos dos
recursos orçamentários e financeiros nos obrigaram a priorizar a manutenção das atividades (despesas correntes) e reduzir os
investimentos. Muitos processos de aquisições de viaturas e de construção de novas Unidades Operacionais ficaram suspensos devido
as anulações de empenhos e reduções de dotação que ocorreram no segundo semestre.
Mesmo a despeito desses percalços, podemos sim comemorar um ano de crescimento. Uma das grandes conquistas que faço questão
de concluir este breve relato foi a inclusão de 270 novos bombeiros militares nas fileiras da Corporação, por meio do concurso público
que foi realizado nesse ano, e que atualmente encontram-se em formação para que sejam capacitados a exercer funções inerentes à
profissão bombeiro militar como o resgate pré-hospitalar, combate a incêndio, busca e salvamento, além de ações de defesa civil e de
proteção ao meio ambiente.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico 2012 a 2022;
- Plano de Gestão 2017.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Quantitativo de pesquisa de satisfação dos cidadãos com o atendimento
- Quantitativo de Seminário de Desenvolvimento Estratégico Realizado
- Quantitativo de viaturas licitadas e contratadas
- Quantitativo de viaturas registradas no SRP
- Quantitativo de equipamentos operacionais adquiridos
- Quantitativo de equipamentos operacionais registrados no SRP
- Quantitativo de investimentos em materiais e equipamentos em geral registrados no SRP
- Quantitativo de investimentos em custeio e manutenção licitados e contratados
- Quantitativo de investimentos para a conclusão de obras
- Quantitativo de investimentos para a construção
- Quantitativo de unidades reformadas
- Quantitativo de unidades ampliadas
- Quantitativo de projetos implantados
- Quantitativo de inspeções técnicas realizadas
- Quantitativo de mapeamento de processos realizados
- Quantitativo de atendimentos médicos realizados
- Quantitativo de exames realizados
- Percentual de inspeções técnicas realizadas
- Quantitativo de campanhas desenvolvidas
- Quantitativo de seminários realizados por especialidade
- Quantitativo de turmas formadas
- Quantitativo de cursos realizados
- Quantitativo de manuais/legislações revisados
- Quantitativo de novos manuais doutrinários
- Percentual de incremento de arrecadação
- Quantitativo de concursos realizados
- Quantitativo de software desenvolvidos
* Indicadores extraídos do Plano de Gestão 2017 - CBMGO.
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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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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

REALIZAÇÕES
As principais aquisições realizadas nesta ação foram:
- Locação de hangarete para as aeronaves do CBMGO;
- Aquisição de 500 unidades de balaclava para proteção de face dos bombeiros militares durante o combate a incêndio em vegetação;
- Aquisição de materiais utilizados pelo cães durantes os treinamentos e ocorrências de buscas;
- Aquisição de diversos materiais de mergulho, entre máscaras, roupas e reguladores de pressão, utilizados nas ocorrências de buscas
subaquáticas;
- Aquisição de 06 Auto Busca e Salvamento Terrestre - ABTS;
- Aquisição de 450 conjuntos de uniforme antichamas, japona e calça;
- Aquisição de 04 botes infláveis;
- Aquisição de 04 Headset Aeronáutico;
- Aquisição de 35 equipamentos de mergulho autônomo;
- Aquisição de 20 compressores de ar respirável;
- Aquisição de 01 embarcação tipo jetboat;
- Aquisição de 150 equipamentos de proteção respiratória com 150 cilindro reserva;
- Aquisição de 22 desencarceradores para retirada de vítimas presas às ferragens;
- Aquisição de 30 aparelhos condicionadores de ar;
- Aquisição de 17 itens de aparelhagem de som; e
- Aquisição de 36 tablets.

OBSERVAÇÕES
Os valores físicos para o produto 2477 - UNIDADE DO CBMGO MANTIDA, foram consideradas apenas as unidades administrativas e
operacionais da Capital.
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AÇÃO: 2381 - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

U.O.: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

REALIZAÇÕES
Não houveram resultados nesta ação.

OBSERVAÇÕES
O saldo orçamentário desta ação, oriunda de emenda parlamentar, foi reduzido por força dos Decretos Orçamentários n. 359 e 411 de
2017.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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

REALIZAÇÕES
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As obras executadas nesta ações foram:
- Construção do novo quartel do Comando Geral, em Goiânia;
- Construção do novo quartel no município de Santo Antônio do Descoberto;
- Reforma do quartel do município de Inhumas; e
- Reforma do sistema de iluminação do Comando de Apoio Logístico em Goiânia.

OBSERVAÇÕES
Obras que não tiveram prosseguimento em 2017 por falta de recurso orçamentário:
- Construção do Novo Comando de Saúde – Policlinica
- Construção do Quartel de Morrinhos
- Construção do Quartel de São Luis de Montes Belos
- Construção do Quartel de Iporá
- Construção do Quartel de Alto Paraíso
- Construção do Quartel de Niquelândia
- Construção do Posto avançado de Trindade
- Construção do Quartel de Valparaiso
- Construção do Quartel de Nerópolis
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

AÇÃO: 2149 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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

REALIZAÇÕES
1) Quantitativo de atendimentos realizados
- 166.542 Inspeções Técnicas
- 74.187 Resgate Pré-hospitalar
- 26.425 Ações Preventivas
- 11.731 Buscas e Salvamentos
- 7.261 Combate a Incêndio em Vegetação
- 3.991 Combate a incêndio urbano
- 6.989 Análises de Projetos
- 606 Ações de Defesa Civil
- 289 Ocorrência com Produtos Perigosos
2) Durante a Operação Férias Turista Seguro, a comunidade ribeirinha pode contar mais uma vez com a realização do Projeto Mirim
Anjos do Araguaia. Projeto este que envolve crianças da comunidade local em atividades recreativas e educativas.
Em 2017 250 crianças, entre 8 e 12 anos, participaram da iniciativa. O curso teve duração de 60 horas/aulas e durante as instruções os
alunos receberam orientações sobre cidadania, ética e meio ambiente, primeiros socorros, prevenção e combate a incêndios, nós e
amarrações dentre outras atividades que teve como objetivo principal tornar estes jovens multiplicadores da doutrina bombeiro militar com
foco na prevenção de acidentes e na promoção das boas práticas ambientais. O projeto foi desenvolvido em Itacaiú, Aragarças, Aruanã,
Bandeirantes, Luiz Alves, Britânia e Cocalinho.
3) Com vista a aprimorar o atendimento operacional, envolvendo a sociedade nas atividades preventivas, foram realizados treinamentos
simulando ocorrências reais nas seguintes cidades:
- 6 simulados em Goiânia;
- 3 simulados em Jataí;
- 2 simulados em Aparecida de Goiânia;
- 2 simulados em Luziânia;
- 1 simulado em Caldas Novas;
- 1 simulado em Itumbiara;
- 1 simulado em Morrinhos;
- 1 simulado em Catalão;
- 1 simulado em Ipameri;
- 1 simulado em Mineiros;
- 1 simulado em Quirinóplis
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OBSERVAÇÕES
Em 2017 o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás participou da força tarefa para combate ao incêndio no Parque Nacional da
Chapada dos Veadeiros. Na ocasião, esteve presente no parque o Ministro da Defesa, acompanhado do Governador e do Comandante
Geral.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
2904 - POLÍCIA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Álvaro Cássio dos Santos

2. Visão Institucional

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

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O ano de 2017 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.

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

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

U.O.: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

OBSERVAÇÕES
O projeto sofreu uma alteração de nomenclatura em 2016 e tomou o nome de : CIDADE DA POLÍCIA . Durante o ano de 2017 foram
realizadas reuniões com diversas secretarias de estado sobre o projeto ( SEGPLAN, SEGOV, SES) além de secretarias do município de
Goiânia. A área para a efetivação do projeto foi liberada. As licenças junto ao município de Goiânia quanto ao uso e a cessão da área. O
projeto arquitetônico está aprovado. Projeto geral em fase de planejamento do edital para construção.
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AÇÃO: 3049 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

U.O.: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

OBSERVAÇÕES
Durante o ano de 2017 foram realizadas reformas em 32 unidades da Polícia Civil. O recurso viera de parcerias com Ministério Público,
Poder Judiciário, Prefeituras ou entidades particulares.
As unidades atendidas foram:
1ª DRP – 10º DP – GOIÂNIA
1ª DRP – CENTRAL DE FLAGRANTES E ATENDIMENTO AO CIDADÃO DE GOIÂNIA
2ª DRP – 1ª DP DE APARECIDA DE GOIÂNIA
2ª DRP – 6º DP DE APARECIDA DE GOIÂNIA
4ªDRP – DP DE ITABERAÍ
6ªDRP – DP DE MORRINHOS
7ªDRP – DP DE CEZARINA
7ªDRP – DP DE FIRMINÓPOLIS
7ªDRP – DRP DE IPORÁ
8ªDRP – DP DE EDEIA
15ªDRP – DP DE JARAGUA
Delegacia Geral da Polícia Civil - Gabinete do Delegado Geral
Complexo das Delegacias Especializadas
Delegacia de Capturas
Delegacia do consumidor
Superintendência da Polícia Judiciária - SPJ - Assessoria Geral
Coordenação de Gestão e Transportes
Coordenação de Gestão e Logística - CGL
Coordenação de Suporte Técnico em Informação - CSTI
Coordenador de Armamentose Produtos Controlados - CAPC
Gestão de Gerência de Finanças - GGF
Superintendência de Integração e Inteligência da SSPAP
Gerência de Operações de Inteligência - GEI
1ª DRP – 1 ª DELEGACIA REGIONAL DE GOIÂNIA
1ª DRP – 9º DP DE GOIÂNIA
1ª DRP – Delegacia de Apuração de Atos Infracionais - DEPAI DE GOIÂNIA
1ª DRP – DELEGACIA DO IDOSO DE GOIÂNIA
7ª DRP – DP DE TURVÂNIA
Coordenação de Arquitetura, Engenharia e Manutenção - CAEM
2ª DRP – 2º DP DE APARECIDA DE GOIÂNIA
Pátio 2 de apreensão veicular
Assistência Policia Civil Fórum Oeste
O monitoramento foi feito em dezembro para acompanhar o o relatório de gestão interno da Polícia Civil.
Apesar de estar descrito a cidade onde foi realizada a obra, a ação é fruto de interação com a Delegacia Regional, a qual faz a gestão
administrativa das demais delegacias, assim, o monitoramento é feito a nível da Regional.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SSPAP

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

U.O.: 2904 - POLÍCIA CIVIL

REALIZAÇÕES
Conforme preceitua o artigo 144§ 4º da Constituição Federal, incumbem às policias civis, ressalvada a competência da União, as funções
de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Uma das ferramentas operacionais utilizadas para agilizar a
atividade fim da Polícia Civil são as operações policiais.
Somente a Delegacia de Repressão à Narcóticos apreendeu cerca de 9,5 toneladas de drogas em 125 operações específicas que foram
feitas durante o ano.
A Polícia Civil realizou 7.300 prisões, destas, 1996 em flagrante, 130 traficantes. Foram apreendidas 799 armas de fogo e cumpridos
5.170 mantatos de prisão, 2.348 foragidos recapturados. Foram recuperados 3.463 veículos.

OBSERVAÇÕES
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A Polícia Civil possui unidades espalhadas pelos 246 municípios do Estado de Goiás dentre delegacias distritais, municipais e
especializadas.
Os acréscimos populacionais e sociais constantes, seguidos de crescimento da atividade criminosa, pressionam esta instituição policial,
no que tange a respostas rápidas e eficientes, visando agir de forma mais rápida e eficiente a PCGO realizou no ano de 2017, 4.200
operações policiais no Estado.
Destacamos a Operação Desvio do Mal realizada na capital no dia 06 de maio de 2017 pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e
Roubos de Cargas – DECAR, objetivando desarticular todo o sistema de funcionamento de grupos com alto nível de complexidade,
causando prejuízos de grande monta. Na operação mencionada foi desbarata uma organização criminosa liderada pelo proprietário de
uma cerealista, um dono de transportadora e um motorista que causaram, com suas ações, prejuízos cujo valor ultrapassa dois milhões
de reais.
No dia 19 de outubro a pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores – DERFRVA cumpriu 14
mandados de prisão durante a Operação Migração, o objetivo da ação foi desarticular uma organização criminosa especializada na
clonagem de veículos. Além das ordens judiciais determinando as prisões, foram cumpridos 30 mandados de busca e apreensão em
Anápolis e Aparecida de Goiânia.
Insta destacar, a segunda fase da Operação Intraneus, realizada pela Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos
Automotores – DERFRVA realizada no dia 21 de dezembro do corrente ano, a mesma desbaratou uma organização criminosa destinada
a fraudar vistorias veiculares no interior do estado, servidores do DETRAN e despachantes estão envolvidos no esquema de acordo com
apuração. Mais de 80 (oitenta) policiais estiveram envolvidos na ação policial. As diligências foram realizadas em Anápolis, São Miguel do
Araguaia e Mundo Novo. Contando com apoio da Auditoria do DETRAN, Instituto de Criminalística, Gerência de Operações de
Inteligência – GOIPCGO e de várias unidades da 1ª Delegacia Regional de Polícia, com sede em Goiânia.
Fonte Operações Realizadas: site Polícia Civil – www.policiacivil.go.gov.br

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

U.O.: 2904 - POLÍCIA CIVIL

REALIZAÇÕES
- não houve

OBSERVAÇÕES
A Polícia Civil elaborou alguns projetos para aquisição de computadores e mobiliários, porém, não houve recursos financeiros para a
conclusão dos mesmos.
Não foram adquiridos produtos para esta ação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Francisco Gonzaga Pontes

2. Visão Institucional

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

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

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

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

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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

As políticas públicas do governo de Goiás focadas na expansão industrial no Estado apresentaram novos destaques positivos, os dados
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se referem à produção industrial de novembro de 2017, na qual Goiás teve a maior expansão do País, crescendo 17% em relação a
novembro de 2016.
Os resultados goianos foram impulsionados principalmente pelos avanços observados nos setores de produtos alimentícios como açúcar,
leites, óleo de soja, carnes; em derivados do petróleo e biocombustíveis; e por fim, na indústria de produtos automotivos.
No acumulado entre janeiro a novembro de 2017, com crescimento de 4,6%, Goiás configura novamente entre os melhores resultados do
País, ficando atrás somente do Pará (10,5%) e Paraná (4,8%), enquanto se mantém à frente de Mato Grosso e Santa Catarina, ambos
com 4,5%. A média nacional foi de 2,3% neste período.
Já no acumulado dos últimos doze meses, Goiás cresceu 3,7%, obtendo resultado.
AÇÃO: 2163 - ATRAÇÃO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS

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

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

REALIZAÇÕES
A Atração e Promoção de Investimentos e Novos Negócios é parte contínua do desenvolvimento do Estado pois, através de seus
produtos, novos empregos são gerados, pelas empresas que se instalam no Estado. A quantidade de empresas que se instalam é
impactada, também, pela quantidade de protocolos assinados, que por sua vez impacta o investimento realizado. Dessa forma, apesar
dos problemas que a economia teve em 2017, conseguimos assinar diversos protocolos que devem frutificar em novas empresas nos
próximos anos.
Dessa forma, em 2017, temos 22 protocolos de intenção assinados que nos informam que as seguintes empresas foram atraídas para o
Estado: MundiPharma, Bem Bom, Brasil Tropical Sorvetes, Monte Sião Alimentos, Frigol, Jac Motors, Jataí Agroindustria de
Biocombustível, Caramuru, Campos Verdes, Ferdof, Carta Goiás Ind. e Com. de Papeis S/A, Boa Vista Alimentos, Gran Rey Distribuidora
de Alimentos, Jambeiro, GlobalBev, The Black Beans, Usina Sozo Renewable Brasil Ltda, Fontana, Eletrocal (CONFIO), Premix, Gran
Rey Distribuidora de Alimentos e Divino Caldo Brasil. Perfazendo o total de investimentos de R$ 799.450.001,00.
Foram criados mais de 9.000 empregos entre diretos e indiretos, nos seguintes municípios: Anápolis, Goianésia
Abadia De Goiás, Cachoeira Alta, Itumbiara, Jataí, Ipameri, Campos Verdes, Santo Antonio da Barra, Firminópolis, Ivolândia
Jandaia, Palmeiras de Goiás e Sanclerlândia.

OBSERVAÇÕES
O cenário econômico de retração em 2017 impactou negativamente a quantidade de empresas que foram atraídas, devido especialmente
à aversão ao risco de novos investimentos que os empresários demonstraram. Contudo, com a melhora aparente no último trimestre,
existe expectativa de melhora nesse quadro para 2018.
Ainda assim, há de se salientar que existe a necessidade de aumento de recursos para melhor execução das políticas públicas que visam
atrair novos negócios para o Estado e, dessa forma, gerar mais emprego e renda para a população do Estado.

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

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

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

REALIZAÇÕES
Plataforma iGO
Essa plataforma disponibilizará, via web, duas ferramentas: inteligência Goiás e o investe Goiás. O Inteligência Goiás, acessado pelo
www.inteligenciagoias.go.gov.br, será capaz de fornecer e cruzar informações de forma rápida e eficaz. Permitindo ao cidadão
acompanhar obras, projetos e levantar dados. Estado poderá centralizar diversas informações estratégicas e essenciais para seu
desenvolvimento em uma só fonte.
O Investe Goiás, acessado pelo www.investegoias.go.gov.br, é voltado para o setor produtivo e tem como foco a atração de
investimentos. É uma ferramenta de subsidio a empresas e indústrias interessadas em se instalarem ou ampliarem suas atuações em
Goiás.
O objetivo da plataforma iGO é simplificar o processo de investimento, agilizar o contato com investidores e fornecer informações em
primeira mão para todos aqueles que pensam em investir no Estado. É uma ferramenta com alto potencial de impacto econômico, onde
será apresentado uma radiografia socioeconômica de Goiás, como a rede logística, empresas que estão instaladas e em quais
municípios, fontes de financiamentos, incentivos fiscais, entre outros dados.
O Portal Investe Goiás foi concluída a versão 1.0, as novas versões serão implementadas em 2018.
O Portal Inteligência Goiás foi implementado 25%.
AÇÃO: 2165 - MEDIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO

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

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

REALIZAÇÕES
A Constituição Federal de 1988 destinou 3% do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e
sobre produtos industrializados para aplicação em programas de financiamento aos setores produtivos das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
Ao destinar parte da arrecadação tributária para as Regiões mais carentes, a União propiciou a criação dos Fundos Constitucionais de
Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO), com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico
e social daquelas Regiões, por intermédio de programas de financiamento aos setores produtivos.
A concessão de financiamento com recursos do FCO é exclusiva para empreendedores dos setores produtivos da Região Centro-Oeste.
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Reuniões quinzenais do Conselho de Desenvolvimento do Estado de Goiás/FCO, para deliberação coletiva de aprovação de Cartas-
consulta voltadas o desenvolvimento econômico do Estado. Destinação de financiamento segmentos rurais e empresariais visando
fomentar o desenvolvimento o crescimento da economia do Estado de Goiás, de forma equilibrada.

OBSERVAÇÕES
Dentre as atividades do CDE/FCO, é de deliberação coletiva das cartas-consultas encaminhadas pelo Banco do Brasil com valores igual
ou superior a R$ 1.000.000,00, abaixo deste valor ficam na alçada direta do Banco para contratação.
O CDE/FCO aprovou no ano de 2017, 435 cartas-consulta nos programas Rural e Empresarial e atendendo a 110 municípios do Estado
Os recursos previstos pelo Tesouro Nacional para o ano de 2017, foi de R$ 3.558.537.209,02, desde valor o Banco do Brasil contratou
até o mes de novembro/2017 R$ 2.084.064.011,00, quanto a contratação foram atendidos 246 municípios.
Os recursos alocados pelo FCO são de grande sustentação para o desenvolvimento do Estado de Goiás e para a região Centro-Oeste e
cabendo ao CDE/FCO o direcionamento dos recursos para as regiões e municípios mais necessitadas e carentes do Estado, mas não
deixando o direcionamento aos demais municípios.

AÇÃO: 2166 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

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

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

REALIZAÇÕES
1.AGRISHOW: Realizada na cidade de Ribeirão Preto, contou com um STAND institucional atraindo Empresários de todo Brasil.
Contamos com a presença do Prefeito de Acreúna capitando investidores para seu município. Empresários ainda em contato para futuras
instalações no Estado de Goiás.
2.PECUÁRIA: Realizada na Cidade de Goiânia, contou com STAND institucional onde apresentamos as instituições no seguimento de
agricultura e pecuária do Estado de Goiás.
3.SALÃO MODA BRASIL: Realizada em São Paulo, maior evento do seguimento de lingerie do Brasil. Contamos com todos APLS de
Roupas Intimas do Estado de Goiás com suas respectivas Indústrias. Gerando negócios durante a após o evento.
4.EXPOJA: realizada no município de Jataí, onde foi negociado grandes negócios no município e região.
5.Pecuária de URUAÇU: Realizada no município de Uruaçu, alvejou municípios no raio de 100 km
6.EXPOIPAMERI: Realizada no município de IPAMERI, Evento não PAGO! Por problemas jurídicos.
7.FERIAS DE URUAÇU: O Evento movimentou o comercio da cidade trazendo pessoas das cidades vizinhas. PAGAMENTO NÃO
REALIZADO POR PROBLEMAS JURÍDICOS.
8.Naturaltech: Evento Realizado em São Paulo com participação de Empresas goianas para demostrar seus produtos e comercializa-los.
9.FENASUCRO: Realizada no município de Sertãozinho, tivemos as PREFEITAS e PREFEITURAS de Acreúna, Tuverlândia, Maurilândia
e Santo Antônio da Barra, onde por sua vez divulgarão as potencialidades de seus municípios. Até o mês de dezembro temos
empresários buscando se instalar no Estado de Goiás.
10.SUPERAGOS: Evento Realizado em Goiânia, maior evento de Supermercados e Atacadistas no Estado de Goiás.
11.FEIRA DAS ESMERALDAS: Evento Realizado no Município de Campos Verdes, Gerando Negócios em Pedras preciosas. Contou
com a participação do Embaixador das Filipinas.
12.HAIR BRASIL: Realizado em São Paulo, contou com empresas através de chamada Púbica de Cosméticos, gerou contratos de
vendas para todo Brasil e Exterior.
13. Participação no PDAC de Toronto-CANADÁ

OBSERVAÇÕES
SALÃO MODA BRASIL, EXPOJA, FENASUCRO, SUPERAGOS, FEIRA DAS ESMERALDAS, HAIR BRASIL e PECUÁRIA DE GOIÂNIA,
não foram pagas até o mês de novembro!!
Todo Planejamento de Feiras e Feita pelo Gestor de Contratos de Feiras da SED o Sr. Wasley Dantas antecipadamente para aquisição
de STANDS e Passagens Aéreas com melhores preços para resultar em menor gasto ao Estado.
Mas, as decisões são tomadas apenas semanas do evento, podendo acarretar em acessão dos valores praticados no mercado.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1035 - PROGRAMA BOLSA FUTURO INOVADOR

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

Programa BOLSA FUTURO INOVADOR – Programa Estadual de Qualificação Profissional de Goiás
Público alvo: famílias de baixa renda e comunidade em geral
O Programa foi criado pela Lei Estadual nº 17.406, de 06 de setembro de 2011 e regulamentado pelo Decreto nº 7.470 de 20 de outubro
de 2012 (a Lei foi alterada pela Lei nº 17.828 de 29 de outubro de 2011 e pelo Decreto nº 7.959 de 08 de agosto de 2013), oferecido e
coordenado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. É o Programa de qualificação Profissional do Estado de Goiás
que reúne todos os programas de qualificação profissional do Governo do Estado, a distância ou presencial, pelo qual foram qualificadas
500 mil pessoas de 2012 a fevereiro de 2015.
A REDE ITEGO oferece cursos de qualificação profissional em todos os níveis e modalidades.
Toda oferta mantida pelo governo do Estado de Goiás está prevista pelo Programa Bolsa Futuro Inovador e há, também, a oferta mantida
por Programas do Governo Federal: PRONATEC/Rede e-Tec Brasil em parceria com Estado/Secretaria de Desenvolvimento
Econômico/Gabinete de Gestão de Capacitação e Formação Tecnológica (GGCFT) de onde são emanadas todas as diretrizes e políticas
da Educação Profissional.
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A REDE ITEGO está composta de 29 Unidades criadas pela Lei nº 18.931/15:
* 20 Unidades em funcionamento;
* 09 Unidades em adequação/construção;
* 60 Colégios Tecnológicos – COTECs – Unidades dos descentralizadas vinculadas aos ITEGOs;
* Centros Vocacionais Tecnológicos Móveis – CVT- 03 carretas-laboratórios nesta 1ª fase de implantação;
* Parques Tecnológicos;
Criados por Lei mais 03 Itegos.
AÇÕES PARA A EXPANSÃO DA REDE ITEGO ATÉ 2018:
* Expansão da Rede ITEGO e fortalecimento das ações de EPT e DIT;
* Celebração dos Contratos de Gestão com Parceiros Privados;
* Criação de um Grupo Executivo para expansão e qualificação da Educação Profissional;
* Realização de parcerias com as demais Redes que ofertam EPT em Goiás;
* Fortalecimento da marca da Rede ITEGO;
* Parceria com programas Federais;
* Participação nas atividades das 17 ODS's – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Território da Chapada dos Veadeiros (Alto
Paraíso e Cavalcante);
* Interiorização da Educação Profissional em Artes - Rede Orquestras e Coros Juvenis (10);
* CVT-móvel (3), RealLabs (5) e Estúdio TV-WEB (2); Foram adquiridos equipamentos para 02 e 01 já operacional.
* ITEGOs em Parques Tecnológicos (5). Implantado Jataí (confirmar com Wellington se foi só esse ou se tem mais)
DESAFIO DA REDE ITEGO
* Atingir a taxa de 5,94% em 2018, o que corresponde ao 2º lugar no ranking Nacional com o envolvimento de todas as REDES
Serão ofertadas em 4 anos 349.460 vagas até 2020, por meio da REDE ITEGO, que serão operacionalizadas, em parceria com
Organizações privadas (OS), destas, 181.620 na modalidade à distância e 167.840 na modalidade presencial.
AÇÃO: 2168 - GMC - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
A Rede é composta por 16 Institutos Tecnológicos de Goiás (Itegos) – outros nove estão em construção -, além de suas unidades
vinculadas, os chamados Colégios Tecnológicos (Cotecs), que estão distribuídos nas diversas regiões do Estado oferecendo cursos de
qualificação, técnicos subsequentes e educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação, pesquisa e extensão.
A capilaridade da rede se dá por meio dos Cotecs, que são unidades descentralizadas criadas de acordo com a demanda de uma
determinada região. Esse modelo permite uma aproximação maior com o setor empresarial nos diversos municípios de forma ágil,
dinâmica e flexível. Essas unidades também conseguem reproduzir e ampliar as ações dos Itegos.
Além da qualificação para o desenvolvimento profissional, a rede oferece serviços de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica (DIT),
que são atividades que envolvem transferência de tecnologia, prestação de serviços tecnológicos e promoção e fortalecimento de
ambientes de inovação.
Obras em 2017:
Goiânia - Reforma emergencial na edificação do Basileu França 100,00%
Goiânia - Demolição e remoção de entulho edif. Escola de artes Veiga Vale 0,00%
Niquelândia - Centro de ensino profissionalizante 0,00%
Catalão - Ampliação do CEPA 100,00%
Aparecida de Goiânia - Construção do ITEGO 100,00%
Goiânia - Construção do ITEGO 88,30%
Mineiros - Construção do ITEGO 84,70%
Santo Antônio do descoberto - Construção do ITEGO 99,60%
Valparaíso de Goiás - Construção do ITEGO 90,40%
AÇÃO: 2169 - CONCESSÃO DE BOLSA EDUCATIVA E CULTURAL - BOLSA ORQUESTRA

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

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

REALIZAÇÕES
Programa Bolsa Orquestra, que tem por objetivo a concessão de bolsa, com vistas a beneficiar a formação de novos profissionais nas
variadas áreas oferecidas pelo Instituto Tecnológico do Estado de Goiás em Artes Basileu França, colaborando com a difusão da arte por
meio do fomento a grupos artísticos de bolsistas e possibilitando a democratização do acesso à cultura pelo cidadão.
Em 2017, foram 100 alunos beneficiados com bolsa orquestra.
AÇÃO: 2170 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INCENTIVO FINANCEIRO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

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

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

REALIZAÇÕES
No ano de 2017 não houve recurso para incentivo financeiro para alunos de baixa renda do Programa Bolsa Futuro.
AÇÃO: 2171 - CONSOLIDAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Bolsa-formação
O Pronatec criou a Bolsa-Formação, por meio da qual são ofertados cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional, utilizando as estruturas já existentes nas redes de educação profissional e tecnológica. A iniciativa oferta cursos
técnicos para estudantes matriculados no ensino médio (cursos técnicos concomitantes), para quem concluiu o ensino médio (cursos
técnicos subsequentes, por meio do Sisutec), para estudantes da educação de jovens e adultos e, ainda, cursos de qualificação
profissional.
Rede e-Tec Brasil
Por meio da Rede e-Tec Brasil são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de qualificação profissional, na modalidade a distância.
Participam as instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
Em 2017, foram capacitados 6.603 novos alunos pelo Pronatec e E-tec, no Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2172 - GMC- GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
Com a transferência da administração da Rede ITEGO para os parceiros privado, essas ações estão sendo executadas de forma
articulada com as respectivos parceiros privado.
AÇÃO: 2173 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM
O TERCEIRO SETOR

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Os Institutos Tecnológicos foram divididos em 05 regiões, cada região é gerida por uma O.S distinta.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2174 - GMC- IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA GESTÃO DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

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

U.O.: 3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Foram adquiridos 02 sistemas de Gestão pelas O.S's, sendo um para o Financeiro (F71) e outro para a Gestão Acadêmica (SGA), no
início de dezembro. Estão em fase de alimentação do banco de dados,para geração de resultados/relatórios.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico coordenadora da Rede Goiana de Arranjos Produtivos Locais por meio da Gerência de
Inovação e Difusão Tecnológica que trabalha com ações de desenvolvimento e inovação tecnológica que aborda dimensões referente à
promoção de serviços e ambientes que permitam a catalisação do processo inovativo do setor produtivo organizados em Arranjos
Produtivos Locais - APLs. Diante desta perspectiva trabalhamos no ano de 2017 com ações relevante para os 33 APLs formalizados e 03
em processo de reconhecimento, com a Rede ITEGO estamos consolidando as ações de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica
juntamente com os parceiros privados da organizações sociais: CEGECOM, CENTEDUC, REGER, IBRACEDS e FAESP.
O Segmento de Apicultura que contempla 03 APLs, realizaram a 1ª Exponatec proporcionando aos alunos da Rede ITEGO, participarem
com exposição dos trabalhos realizados nos cursos de apicultura, visita técnica ao entreposto do mel e palestras de técnicas de
apicultura e de empreendedorismo.
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O APL de Higiene Pessoal Perfumaria e Cosméticos está sendo atendido com o Projeto de Boas Práticas – RDC 48 para o fortalecimento
de 60 empresas com a contratação de consultoria para atender às normas da ANVISA.
Realizamos visita técnica aos APLs de Jóias e Gemas de Cristalina, Confecção de Pontalina, Itaguaru e Taquaral, Farmacos de Anápolis,
Lácteo da Região Norte, Apicultura da Região Norte e com os parceiros privados da Organizações Sociais.
Foram realizadas missões e visita técnica em São Paulo a FAB LABs e Feiras, com o objetivo de novos aprendizados e articulação para
os APLs de Confecções buscando novos contatos para o escoamento da produtividade e para os ambientes de inovação da Rede Itego
com os REAL LABs, contribuindo assim para o fortalecimento da cadeia produtiva de TI e Confecção.
O Estado de Goiás participou efetivamente da 8ª Conferência de APLs em Brasília com apresentação de 02 cases de sucesso – APL de
Confecção de Itaguaru e Higiene Pessoal Perfumaria e Cosmético e Palestra sobre a política de Ciência e Tecnologia para APLs.
AÇÃO: 2175 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DO
ESTADO DE GOIÁS - SIMEHGO

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Para o ano 2017 o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás - SIMEHGO/ Sala de Situação de Monitoramento de Riscos
e Desastres Naturais desenvolveu várias atividades desde a participação em conselhos técnicos e o fórum Goiano de Recursos Hídricos
organizado pelo Ministério Público Goiano. Realizamos este ano 04 (quatro) 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 no Estado de Goiás.
Realizado manutenção em 14 estações com a intervenção preventiva e corretiva de estações meteorológicas e hidrológicas.
Para a continuidade e desenvolvimento das atividades de batimetrias e monitoramento hidrológico do projeto Flores de Goiás em
atendimento à resolução da ANA n°126/2006 Art. 4º Inciso III e IV foi adquirido um barco e outros implementos como amostradores de
sedimento para a execução de atividades como também a instalação de 03 (três) estações hidrológicas automáticas para o
monitoramento do projeto.
Em uma ação da Agência Nacional de Águas – ANA que beneficia o Sistema de Meteorologia e Hidrologia do Estado de Goiás/ Sala de
Situação de Monitoramento de Riscos e Desastres Naturais foram instaladas 08 (oito) estações hidrológicas em algumas regiões do
Estado ampliando a rede para 22 (vinte e duas) estações de monitoramento hidrológico.

OBSERVAÇÕES
No ano de 2017 foi a descentralização feita pela SECIMA a SED/Simehgo dos recursos do Programa Progestão da Agência Nacional de
Águas – ANA no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a execução do plano de trabalho constante no processo
201600017002744.
Foram ainda submetidos 01 (um) artigo científico sendo ele sobre a Influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul - ZCAS no
acumulo de chuva da capital de Goiás.

AÇÃO: 2176 - FOMENTO À PESQUISA EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E ENERGIAS RENOVÁVEIS

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.
AÇÃO: 2177 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
O Programa Água Para Todos (Tecnologia Sociais Hídricas) busca promover o acesso à água em áreas rurais para consumo humano,
produção a agrícola e alimentar, visando ao pleno desenvolvimento humano e a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação
de vulnerabilidade social. A implantação Programa de tecnologias sociais hídricas utiliza a infraestrutura e equipamentos de captação,
reservação, tratamento e distribuição de água oriundos de corpo d’água, poços ou nascentes e otimização de seu uso.
Em 2017 iniciamos a primeira fase de implantação do sistema coletivo de abastecimento de água. O trabalhos social compreende os
cadastramento dos beneficiários, oficinas, palestras, seminários e a elaboração dos projetos de engenharia. Todas a atividades estão
sendo executados nos municípios dos assentamentos rurais dispersos no Estado de Goiás pela empresa vencedora do certame
licitatório.
Em simultâneo está sendo analisado o Termo de Referência para subsidiar a elaboração do Edital da Estrutura aérea e subterrâneas do
sistema coletivo de abastecimento de água, que compõem toda a distribuição da rede de abastecimento dos assentamentos rurais
aprovados pelo Comitê Gestor Estadual
AÇÃO: 2178 - IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO

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

U.O.:
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3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE BIOTECNOLOGIA E REPRODUÇÃO ANIMAL - APL LÁCTEO DA REGIÃO DE SÃO LUIZ DE
MONTES BELOS - A nova unidade do Biotec, denominada Colégio Tecnológico APL Lácteo da região de São Luiz de Montes Belos, vai
promover a integração dos 21 municípios da cadeia produtiva láctea da região, composta por cooperativas, propriedades leiteiras e os
diversos segmentos ligados ao setor produtivo lácteo e corresponsáveis pela promoção do Arranjo Produtivo Lácteo de São Luiz de
Montes Belos.
1ª EXPONATEC DE APICULTURA – ITEGO DE PORANGATU - APL DE APICULTURA DO NORTE - Na feira foram realizados os
cursos de Apicultura e Meliponicultura, oferecido pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).
PROGRAMA 17 ODS DO ESTADO DE GOIÁS - FORMALIZAÇÃO DE APLS - O Governo do Estado de Goiás está articulando uma rede
de parcerias para a implementação de uma plataforma de desenvolvimento sustentável, ancorada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS/PNUD e nas perspectivas do Programa Man and Biosphere - MaB/UNESCO. Na SED, tem como atividade principal a
gestão de ambientes de inovação com foco nas atividades de acompanhamento dos Arranjos Produtivos Locais - APLs no Estado de
Goiás, objetivando: Empreender ações de apoio ao Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação relacionadas aos APLs; -
Incentivar a qualificação e a especialização de mão de obra para o setor produtivo das áreas de apoio aos Arranjos Produtivos Locais,
estabelecendo as condições indispensáveis às ações cooperativas dos setores públi
APL DE HIGIENE PESSOAL PERFUMARIA E COSMÉTICO PROJETO BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO – RDC Nº48
APL DE JÓIAS E GEMAS DE CRISTALINA – O.S. IBRACEDS
INAUGURAÇÃO DO COTEC DE BANANICULTURA – BURITI ALEGRE
PARTICIPAÇÃO DOS APLS DE CONFECÇÃO DE CATALÃO, PONTALINA, ITAGUARU E TAQUARAL - SALÃO MODA BRASIL – SÃO
PAULO
AÇÃO COM O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO ROTA DO LEITE – APL DA REGIÃO DE SÃO LUIZ DE MONTES BELOS - O objetivo é
promover a inclusão produtiva e a integração econômica das regiões menos desenvolvidas do país aos mercados nacionais e
internacionais de produção, consumo e investimento.
APL DE CONFECÇÃO DE JARAGUÁ – O.S. FAESP
VISITA TÉCNICA AO APL DE FITOTERÁPICOS
REUNIÃO COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS PARA ALINHAMENTO DAS AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
PARTICIPAÇÃO NA 8ª CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
REUNIÃO COM APL LÁCTEO DE REGIÃO NORTE – ITEGO DE PORANGATU
ENCONTRO DE APICULTORES DO ESTADO DE GOÁIS - SEBRAE - PARTICIPAÇÃO DOS 03 APLS DE APICULTURA
DO INVESTIMENTO TOTAL REALIZADO EM 2017 FORAM BENEFICIADOS 22 APLs COM 51 AÇÕES, GERANDO QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, MELHORIA DA GESTÃO, AUMENTO DA QUALIDADE, DA PRODUTIVIDADE E COMPETITIVIDADE GERANDO
IMPACTO SOCIAL E O FORTALECIMENTO DA ECONOMIA LOCAL.

OBSERVAÇÕES
O projeto Laboratório de Biotecnologia e Reprodução Animal em parceria com a UEG no valor de R$ 1.000.000,00 foi entregue ao
segmento acadêmico e aos produtores rurais da cadeira produtiva do leite dos 21 municípios pertencentes ao Arranjo Produtivo Local da
Micro região de São Luiz de Montes Belos.
Os produtores do APL de Bananicultura foram contemplados com a máquina de lavar caixas de banana no valor R$ 147.000,00 que
atende parte do projeto que
contempla outros maquinários para o beneficiamento do produto com o objetivo de atender as normas do Ministério da Agricultura.

AÇÃO: 2179 - POPULARIZAÇÃO E DIFUSÃO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
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 dos
participantes, em especial dos estudantes e busca descobrir novos talentos na área trabalhada. Esse ano de 2017 Foram realizadas
visitas em 10 municípios goianos com intuito de sensibilizar seus gestores a realizarem eventos voltados a Ciência e Tecnologia, mostrar
a importância de C&T no cotidiano individual e coletivo da comunidade, em especial na comunidade acadêmica com o despertar da
curiosidade cientifica e tecnológica. Essa busca incessante para promoção de eventos de C&T tem apresentado resultados exitosos na
obtenção de conhecimento, emprego e renda. Com as mudanças na gestão no Governo Federal houve alteração nas diretrizes para
realização do projeto de realização da Semana de Ciência e Tecnologia Estadual, bem como captação de recursos pelos órgãos
competentes MCTI e CNPq. Com essas alterações do cronograma e diretrizes, sendo que este ano só foi realizada a articulação do
evento.
AÇÃO: 3057 - EXPANSÃO DA REDE GOIANA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA - REGETEC

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Contratação de serviços de treinamento (aulas teóricas) englobando treinamentos de todos os requisitos técnicos estabelecidos pela
resolução RDC nº. 48:2013 - ANVISA e serviços de consultoria especializada para implantação das Boas Praticas de Fabricação
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conforme requisitos técnicos da resolução RDC nº. 48:2013. Foram atendidas 60 empresas com a realização de 480 atendimentos em
extensão tecnológica para o Arranjo Produtivo Local de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - HPPC .

OBSERVAÇÕES
Houve paralisação do trabalho realizado no mês de novembro de 2017, pois o Estado não realizou o pagamento do serviço prestado.
Estamos no aguardo do pagamento para retomado dos serviços e conclusão das atividades.

AÇÃO: 3058 - OTIMIZAÇÃO DO SISTEMA GOIANO DE INOVAÇÃO - SIGO

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.
AÇÃO: 3146 - GMC - GESTÃO DO INOVA GOIÁS

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

U.O.: 3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
Não houve realizações de 2017.

OBSERVAÇÕES
Por determinação do Governador no inicio de 2017 foi iniciado o processo de fusão entre os programas Goias Mais Competitivo e o Inova
criando o Programa Goiás Mais competitivo e Inovador - GMCI. Nesse processo de fusão foi feita a migração de toda a carteira para o
Núcleo de Gestão de Resultados da SEGPLAN. Nesse processo de fusão a carteira foi reduzida a 2 projetos prioritários que foram
agregados a carteira do GMC formando o GMCI: "Expansão e Qualificação da oferta de Educação Profissional Tecnológica" e
"Consolidação de Ambientes de Inovação". Os demais projetos ficaram na responsabilidade da SEGPLAN de fazer a definição de
prioridade e da melhor forma de acompanhamento dali para frente. Com isso nem esta ação e nem o produto 1009 - PROJETO
EXECUTADO foram executados em 2017.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

O Programa de Desenvolvimento da Agropecuária promoveu ações que possibilitaram 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 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).
AÇÃO: 2185 - FAMÍLIA RURAL - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM GOIÁS

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

U.O.: 3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
- Os projetos abaixo impactam na realização dos Projetos Produtivos para a Agricultura Familiar Implantados:
- 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, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os recursos orçamentários foram disponibilizados
e a aquisição dos bens encontra-se em fase de licitação. Público beneficiário: 3.350 famílias.
- Projeto: Aquisição de Kits de formas para construção de mata-burros para apoio à estruturação de serviços públicos noTerritório Vale do
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São Patrício, elaborado pela SED e aprovado em 2014, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Os recursos orçamentários foram
disponibilizados e a aquisição dos bens encontra-se em fase de licitação.Público beneficiário: 1.050 famílias.
- Projeto: Território Vale do Araguaia. Aquisição de Distribuidores de Calcário, elaborado pela SED e aprovado em 2014, pelo Ministério
do Desenvolvimento Agrário. Os recursos orçamentários foram disponibilizados e a aquisição dos bens encontra-se em fase de licitação. .
Público beneficiário: 2.600 famílias.
- Projeto: Melhoria de Infraestrutura para Produção de Leite e Grãos Destinados à Agricultura Familiar, aquisição de 41 tratores e
implementos agrícolas, elaborado pela SED e aprovado em 2016, pela Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário. Os
recursos orçamentários foram disponibilizados e a aquisição dos bens encontra-se em fase de licitação. Público beneficiário: 610 famílias.
- Projeto: Apoio a Projetos de Desenvolvimento e Fomento do Setor Agropecuário, aquisição de 60 tratores e implementos agrícolas.
Projeto elaborado e inserido no SICONV em 2017, aguardando análise e aprovação pelo MAPA. Público beneficiário: 60 Prefeituras
Municipais.
- Projeto: Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas para o Desenvolvimento da produção de derivados da Mandioca, Aquisição de
fábrica móvel de farinha, tratores e implementos agrícolas. Projeto elaborado e inserido no SICONV em 2017, aguardando análise e
aprovação pelo MAPA. Público beneficiário: 03 Prefeituras Municipais. Conselhos e Colegiados Territoriais de Desenvolvimento Rural
Sustentável Assistido: Nesta meta além dos Conselhos e Colegiados Territoriais também foram assistidas as Associações e Cooperativas
de Agricultores Familiares, impactando no processo produtivo da agricultura familiar que é competência das atividades desenvolvidas
pelos conselhos e Colegiados Territoriais. Número de instituições assistidas: 22
- Entidade de Agricultores Familiares Beneficiada pelo PRONAT
Encontram-se em fase de processo para transferência de 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 social destinados
ao desenvolvimento da agricultura familiar que impactam nesta meta.

OBSERVAÇÕES
Através de Termos de Permissão/Cessão de Uso, foram entregues os bens adquiridos com recursos do PROINF/PRONAT aos
municípios dos territórios Vale do Araguaia, Vale do São Patrício e Estrada de Ferro.
- Outras atividades desenvolvidas:
- Elaboração de Termos de Referências para abertura de processo licitatório para aquisição de bens com recursos do PROINF/PRONAT,
para atendimento aos agricultores familiares dos territórios rurais e cidadania, envolvendo 11 Contratos de repasse e 15 processos para
licitação.
- Elaboração de Termos de Permissão/Cessão de Uso de bens adquiridos com recursos do MDA/SED, oriundo dos programas
PROINF/PRONAT-Contratos de repasses, destinados às instituições que atenderão as atividades da agricultura familiar.
Financiamento da Produção para Agricultura Familiar: Através do programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar –
PRONAF, foram atendidos agricultores familiares com 14.609 projetos, distribuídos em 238 municípios com volume de recursos de R$
516.932.330,94, através do agente financeiro Banco do Brasil, sendo a maioria dos projetos elaborados pela Emater.
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AÇÃO: 2186 - FORÇA AGROPECUÁRIA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO GOIANO

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

U.O.: 3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Apoio técnico às entidades, prefeituras e sindicatos rurais na promoção de eventos agropecuários que ocorrerem no Estado de Goiás,
através da divulgação dos eventos, ministrando palestras, mini cursos, com a distribuição material técnico, orientação quanto as melhores
técnicas produtivas, difusão de sistemas para o aumento de produtividade e formas de fomento.
O apoio também ocorreu na elaboração, confecção e distribuição do calendário oficial de eventos agropecuários do Estado de 2017. O
calendário é distribuído para todos os escritórios da Emater, Agrodefesa e para os Sindicados Rurais e disponibilizado no site da
Secretaria de Desenvolvimento (SED), com o objetivo de divulgar os eventos que ocorrem durante o ano.
Parte importante desta ação ocorreu com a organização e coordenação do estande do setor público agrícola na Tecnoshow Comigo 2017
em Rio Verde. A feira movimentou em 2017 cerca de R$ 1,7 bilhão em volume de negócios, o resultado positivo reflete o atual cenário da
agropecuária no Brasil, que mesmo enfrentando a instabilidade política, é um dos poucos setores que registrou crescimento.
Também com a organização e a coordenação do estande do setor público agrícola na Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, em
Goiânia, sendo esta uma das maiores feiras agropecuária do Centro-Oeste e apoio e a participação na Feira Agro Centro Oeste –
Familiar na UFG em Goiânia.
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O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO Rural tem oferecido apoio financeiro para implantar, desenvolver ou
ampliar as atividades agropecuárias no estado.
Em 2017 ocorreu a análise e aprovação de 309 propostas de financiamento rural (FCO Rural), nas atividades agrícolas: soja, milho, cana-
de-açúcar, feijão, laranja, seringueira e sorgo e nas atividades pecuárias: bovinocultura de corte e leite, avicultura e suinocultura. Com
isso foram gerados cerca de 1.138 empregos e disponibilizado o montante de R$ 893.329.275,15 em investimentos nas propostas de
financiamento rural analisadas e aprovadas.
Houve participação na Caravana do FCO nos municípios: Rio Verde, Iporá, Anápolis, Catalão, Goiânia, Ceres, Morrinhos, Palmeiras de
Goiás e Jatai. O projeto teve como objetivo divulgar as linhas de crédito do FCO, do segmento rural em Goiás e, ainda, estimular o
desenvolvimento regional.
Com a realização dos processos de levantamento de informações mercadológicas, de dados estatísticos, de acompanhamento das
safras agrícolas e pecuárias e da cotação dos preços médios agrícolas e pecuários recebidos pelos produtores dos principais produtos da
produção de Goiás;
Conclui-se que os resultados desta ação estratégia propiciaram aos produtores rurais, entidades governamentais, privadas e demais
parceiros afins, favoreceram a tomada de decisão no momento da execução de suas atividades agropecuárias e nas áreas ocupadas das
diversas cadeias do agronegócio.

OBSERVAÇÕES
O apoio aos eventos agropecuários contribui para o desenvolvimento do agronegócio Goiano que tem um rebanho de 22.879.411 milhões
de bovinos, é o quinto maior produtor de leite e é o quarto em produção de grãos no País.
Os eventos agropecuários são acontecimentos do agronegócio. Contando com a participação de um público especializado, composto por
produtores rurais, empresários e investidores nacionais e internacionais, que buscam informações, oportunidades de negócios e novas
tecnologias, os eventos contam também com um público geral que veem nestes eventos a oportunidade de conhecer um pouco mais
sobre o desenvolvimento do agronegócio e de suas cadeias produtivas.
Tecnoshow Comigo 2017 em Rio Verde: A região de Rio Verde destaca-se como o principal agropolo de 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.
FCO Rural tem o proposito de apoiar os investimentos dos setores produtivos e, assim, contribuir para o crescimento econômico e o
desenvolvimento social do estado de Goiás.
Foram realizados levantamentos e compilação das informações relativas ao FCO e o público a ser beneficiado pelo financiamento,
elaborados os registros de dados que identifiquem as demandas atendidas, além da renda e empregos gerados a partir dos projetos
financiados.
Participação no Lançamento do Pré-Custeio Safra 2017-2018 do Banco do Brasil na Sup. De Goiás.
Auxílio na realização de seminários, encontros, simpósios e outras atividades em prol de novas oportunidades do agronegócio.
Realizou-se 09 reuniões no Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias de Goiás (GCEA-GO).
Realizou-se 52 planilhas de cotações dos preços médios agrícolas e pecuários recebidos pelos produtores dos principais produtos da
produção de Goiás. Disponibilizando-as no site da SED/Agricultura.
Realizou-se 10 planilhas de Acompanhamento da Previsão de Safras Agrícolas de Goiás e Unidades da Federação. Disponibilizando-as
no site da SED/Agricultura.
Realizou-se 06 planilhas de Acompanhamento da Produção Agrícola e Pecuária de Goiás. Disponibilizando-as no site da
SED/Agricultura.
Realizou-se 02 informativos da produção agrícola e pecuária de Goiás. Distribuindo-os nos eventos agropecuário realizados em Goiás.
Participação nas reuniões:
- Do Grupo de Trabalho do Ministério Público - Comitê de Carne Clandestina,
- Do Comitê Gestor Agrotóxico coordenado pelo Ministério Público do Estado de Goiás,
- Do Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos coordenado pelo Ministério Público do Estado de Goiás,
- Do Projeto Hortas Urbanas e Periurbanas.
- Da comissão de Defesa Sanitária Vegetal do Estado de Goiás, coordenada pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento.
- Do Fundo de Incentivo à Cultura do Algodão em Goiás.
- Do Conselho Administrativo da CEASA-GO.
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AÇÃO: 2187 - GLEBA LEGAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E FUNDIÁRIO

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

U.O.: 3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
A Ação Gleba Legal, visa a regularização de áreas rurais e a titulação definitiva aos ocupantes de terras devolutas do Estado de Goiás.
Tem um caráter social de grande alcance, por se tratar de um instrumento de pacificação fundiária no campo, trará também segurança
jurídica aos atuais ocupantes, como também permite o redirecionamento desse ordenamento do solo na perspectiva da transformação e
garantir o controle e influência sobre as políticas públicas, evitando-se os vieses que tendem a acirrar as desigualdades sociais,
exatamente pela ausência do título da propriedade.
A Ação Gleba Legal, atingirá uma área georreferenciada de aproximadamente 393.140 (trezentos e novena e três mil, cento e quarenta)
hectares e cadastramento estimado de 2.714 (dois mil, setecentos e quatorze) imóveis rurais, a serem titulados, tendo como as principais
metas as medições georreferenciadas das glebas, conferência técnicas e fiscalização, vistorias ocupacionais e entrega dos Títulos
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definitivos aos respectivos ocupantes de áreas rurais.

OBSERVAÇÕES
RESULTADO DA EXECUÇÃO DA AÇÃO ABAIXO DO PREVISTO - face à: 1) Insuficiência orçamentária e financeira; 2) ocorrência do
cancelamento das notas de empenho, referente aos serviços contratados pela empresa especializada na prestação de serviços de
georreferenciamento, impossibilitou a emissão de Ordens de Serviços e por conseguinte a execução das atividades, morosidade na
tramitação e/ou conclusão dos processos de titulação.
Não houve execução das atividades: Famílias Rurais Beneficiada pelo PNCF Monitorada e Operações
Contratadas pelo PNCF, face à suspensão do Programa Nacional de Crédito Fundiário, no âmbito nacional.

AÇÃO: 2188 - HORTA COMUNITÁRIA

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
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3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Foram entregues 2 (dois) kits de irrigação para Emater-GO, para atendimento de experimento com bananas nas cidades de Araçu-GO e
Uruana-GO, quais colaborarão bastante para o desenvolvimento desta cultura naquela região.
Mais 2 (dois) kits estão previstos para serem entregues até dezembro 2017, ao município de Palmeiras de Goiás-GO e para entidade do
município de Mundo Novo-GO, os quais beneficiaram um grande número de pessoas carentes e garantindo a ajuda na segurança
alimentar.

OBSERVAÇÕES
O número de pessoas atendidas na Ação Horta Comunitária foi drasticamente reduzidos principalmente, pois há um processo em trâmite,
nº 201614304001212, objetivando a doação dos kits de irrigação disponíveis e com vida útil ultrapassada o que impossibilitou a compra
das sementes de hortaliças e o firmamento do novo Termo de Cooperação Técnica com a Emater. A não renovação do Termo de
Cooperação Técnica nº 002/2013, firmado entre a extinta SEAGRO e EMATER-GO, por meio do processo nº 201300008000214
prejudicou a coleta dos dados através de relatórios encaminhados após assistência técnica pelo corpo técnico da Emater-GO, atualmente
apenas cerca de aproximadamente 8% encaminham os relatórios.
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AÇÃO: 2189 - IRRIGA BEM - CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO IRRIGADA EM GOIÁS

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

U.O.: 3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Apresentamos as atividades relativas à gestão da agricultura irrigada no Estado de Goiás, passando pela busca da atualização no
cadastramento dos agricultores e seus colaboradores irrigantes, com instituições governamentais e não governamentais, além da gestão
e administração dos perímetros irrigados sob a responsabilidade do Estado de Goiás, visando a conclusão dos projetos estaduais de
irrigação em andamento, notadamente o Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia (município de São Miguel do Araguaia) e o Projeto
Flores de Goiás (municípios de São João da Aliança, Formosa e Flores de Goiás), respectivamente relativos ao Termo de Compromisso
nº 0251/2011-MI e ao Termo de Compromisso nº 015/2008-MI.
O Projeto de Irrigação Três Barras situado no município de Cristalina passou por processo de diagnóstico, inclusive com a proposição de
implantação de ações de desenvolvimento dos agricultores irrigantes assentados, sempre em parceria com a Empresa Goiana de
Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – EMATER e demais entidades públicas e privadas do município e região.

OBSERVAÇÕES
1. Elaboração de Parecer Técnico, em atendimento aos questionamentos da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste
(SUDECO/MI) no Ofício nº 1.727/2017-SUDECO, quanto ao andamento do processo licitatório de contratação de obras de conclusão da
Fase “B” e “C” da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, com atualização dos custos no respectivo Plano de Trabalho e
Orçamento, ao andamento do inventário florístico da Fase “C” da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, por ser
condicionante de Cláusula Suspensiva do respectivo Termo de Compromisso nº 0251/2011-MI, e, ainda, sobre a atualização dos custos
no Plano de Trabalho e Orçamento referente ao Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental da 3ª Etapa do Projeto Flores de
Goiás, contido no Termo de Compromisso nº 015/2008-MI, inclusive com a solicitação justificada de prorrogação dos prazos de vigência
dos Termos de Compromisso citados.
2. Conclusão do processo licitatório e consequente contratação de empresa especializada (Contrato nº 008/2017-SED x TERRA) na
execução do monitoramento ambiental do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, por condicionante na Licença de Operação nº
118/2000-IBAMA, no valor de R$ 982.999,99, com recursos 100% da União. Serviço em andamento, sem pagamento pendente de
efetivação.
3. Fiscalização e acompanhamento dos serviços continuado de consultoria em monitoramento ambiental de águas subterrâneas, águas
superficiais, solos, das comunidades aquáticas, da bioacumulação em peixes, da conservação da fauna, da aplicação e controle do uso
de agrotóxicos e da gestão ambiental no Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia (PILAA), com viagens mensais ao citado Projeto,
executando reuniões periódicas com a Contratada e os agricultores irrigantes, discutindo o trabalho executado e melhorando
continuamente as atividades desenvolvidas, com o objetivo de atingir os objetivos do Contrato em referência. Inclusive para elaboração
de cursos aos agricultores e trabalhadores no Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, em cumprimento do contrato de
monitoramento ambiental.
4. Acompanhamento dos Analistas Técnicos Ambientais do IBAMA na visitação ao Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, visando a
renovação das Licenças Ambientais (Licença de Operação nº 118/2000-IBAMA; Licença de Instalação nº 403/2006-IBAMA; Autorização
de Supressão de Vegetação da Fase “B” da 2ª Etapa do PILAA; e extinção do processo de cobrança da compensação ambiental do
PILAA), visando a conclusão da 2ª Etapa do PILAA e a emancipação do perímetro irrigado aos agricultores irrigantes assentados.
5. Elaboração de Termo de Referência para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental da barragem
no ribeirão Imburuçu, no município de Campo Alegre de Goiás, visando a obtenção de Licença ambiental pela SECIMA.
6. Encaminhamento dos processos de licenciamento ambiental do Parque Tecnológico de Hidrolândia, inclusive no processo de doação
da área ao Estado de Goiás, para construção do Instituto Tecnológico do Estado de Goiás neste Parque de Hidrolândia.
7. Acompanhamento da fiscalização dos técnicos da AGRODEFESA ao Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia (PILAA), visando o
controle da Ferrugem asiática e a devolução das embalagens vazias de agrotóxicos.
8. Cadastro dos Irrigantes ocupantes dos Lotes da 1ª e 2ª Etapas do Projeto de Irrigação de Luís Alves do Araguaia, visando a
Atualização das Inscrições Estaduais para efetivação da cobrança das obrigações financeiras dos permissionários de uso de lotes pela
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás/SEFAZ.
9. Execução do serviço de levantamento florístico da Fase “C”, da 2ª Etapa do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA, sob o
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Contrato nº 031/2016-SED, com recursos 100% da União, no valor de R$ 65.000,00, com encaminhamento em 03/01/2017 ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis/IBAMA da respectiva documentação, requerendo a Autorização de
Supressão da Vegetação da área em questão.
10. Autuação de processos administrativos voltados à regularização fundiária e de cobrança da obrigação financeira devida pelos
permissionários de uso de lotes no Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, para crédito ao Fundo Especial de Desenvolvimento
Rural (FUNDER).
11. Atuação na conclusão do levantamento georreferenciado do Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia/PILAA, em conjunto com a
Superintendência de Desenvolvimento Agrário e Fundiário/SED, com a obtenção dos mapas georreferenciados das respectivas áreas,
com posterior elaboração dos memorandos denunciando as irregularidades e ajustes necessários aos processos de desapropriação das
glebas que compõem o Projeto de Irrigação Luís Alves do Araguaia, visando a ratificação na edição do Decreto de Desapropriação da
área do Projeto e providências por parte da Procuradoria de Patrimônio Público e do Meio Ambiente da Procuradoria-Geral do Estado de
Goiás (PPMA/PGE-GO), para Registro da área total do Projeto em nome do Estado de Goiás em matrícula única, no Cartório de Registro
de Imóveis do município de São Miguel do Araguaia. Posteriormente, haverá necessidade de obtenção do Certificado de Cadastro de
Imóvel Rural (CCIR) no Instituto Nacional de Colonização e Reforma 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.
12. Atualização dos valores referentes à indenização administrativa requerida pela EMSA – Empresa Sul Americana de Montagens S. A.
13. Conclusão do processo licitatório e consequente contratação de empresa (Contrato nº 035/2017-SED x Engevix), 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 de R$ 257.350,00, com recursos 100% do Estado de Goiás. Serviço em andamento, com pagamentos
pendentes de efetivação.
14. Conclusão do processo licitatório e consequente contratação de empresa especializada (Contrato nº 38/2017-SED x Engevix) na
elaboração de Plano de Ação Emergencial da barragem Porteira e da barragem Paranã, ambas no Projeto Flores de Goiás, no valor de
R$ 435.711,64, com recursos 100% do Estado de Goiás. Serviço em andamento, com pagamentos pendentes de efetivação.
15. Elaboração do Plano de Ação ao Projeto Flores de Goiás, em referência ao Relatório de Monitoramento nº 001/2017 do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás (TCE-GO), quanto aos prazos de execução das atividades questionadas pelo Serviço de Fiscalização de
Obras e Serviços de Engenharia - Infraestrutura (TCE-GO).
16. 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) ao Projeto Flores de Goiás.
17. Aquisição por meio de processo licitatório de uma motocicleta Honda NXR BROS 160, destinada ao serviço de inspeção e
manutenção da barragem no rio Paranã, no ribeirão Porteira e no Canal de Interligação que compõem o Projeto Flores de Goiás, além de
permitir a fiscalização das instalações das Estações de Hidrologia a montante, no barramento e a jusante da barragem no rio Paranã, em
atendimento às condicionantes de validade da Outorga concedida pela Agência Nacional de Águas (ANA).
18. Devido ao Tribunal de Contas da União (TCU), no ano de 2012, haver instaurado a Tomada de Contas Especial (TC046.297/2012-0)
do Convênio 240/97 (Projeto de Irrigação Três Barras/Cristalina-GO), fato este que colocou sob análise jurídica a conclusão do objeto
conveniado, admitiu haver prosseguimento ao desenvolvimento do Assentamento Três Barras, inclusive a destinação provisória de uso
dos bens móveis até a conclusão definitiva da Tomada de Contas citada, segundo Acórdão nº 4297/2017-TCU-2ª Câmara (de
23/05/2017).
A equipe técnica da SED/SUPEX AGRIC e da EMATER-GO, em trabalho conjunto com instituições públicas e privadas, entendeu que
para promover o desenvolvimento do Assentamento Três Barras havia necessidade de encaminhar três questões básicas: 1)
regularização fundiária dos lotes do Assentamento Três Barras; 2) acesso à Assistência Técnica continuada e especializada; e 3)
obtenção de licença ambiental e outorga do uso de recursos hídricos, atendendo legislação ambiental, essencial para acessar novos
mercados.
As reuniões iniciais com as instituições públicas e privadas serviram para definir a necessidade de um Programa que pudesse abranger
ações de desenvolvimento no Assentamento, passando a se denominar de Programa de Desenvolvimento Social, Econômico e
Ambiental no Assentamento Três Barras.
A primeira ação foi a entrevista dos assentados interessados na participação do Programa de Desenvolvimento em questão, por livre
adesão, possibilitando elaborar diagnóstico do Assentamento Três Barras. Houve inicialmente uma intenção de 122 famílias de
assentados em participar, mas destas 98 famílias aceitaram a entrevista realizada pela equipe abaixo identificada, visando a elaboração
do diagnóstico do Assentamento Três Barras.
Este Diagnóstico foi realizado nos dias 1, 2, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23 e 24 de junho de 2017. Todas as informações levantadas servirão de
referência para novas propostas e premissas de projetos nas propriedades do Assentamento, que serão concebidos de acordo com a
família ou grupo de famílias interessadas em participar do Programa de Desenvolvimento do Assentamento Três Barras.
19. Modelagem dos dados do Cadastro Estadual dos Irrigantes (SIG), em conjunto com a Gerência de Planejamento e Tecnologia da
Informação/SED. Conferência e correção das coordenadas geográficas das propriedades cadastradas no Banco de Dados da Agricultura
Irrigada no Estado de Goiás, para o sistema decimal. Tratamentos dos dados corrigidos, posterior vetorização das coordenadas
encontradas. Criação de banco de dados corrigido (vetorizado), com análise comparativa com a Base de Dados dos Pivô Centrais da
Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás/SEFAZ, da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, através do Instituto Mauro
Borges/IMB e da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos do Estado de
Goiás/SECIMA.
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AÇÃO: 2190 - LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
A ação Lavoura Comunitária safra 2016/2017 foi frustrada (revogação do edital de Chamamento Público nº 006/2016 - SED, por
problemas diversos, publicado no DOE nº 22469 do dia 19 de dezembro de 2016, razão pela qual não temos dados a relatar até outubro).
Os resultados de novembro e dezembro referentes a safra 2017/2018 serão informados posteriormente.

OBSERVAÇÕES
- Valor que se reempenha destina-se a cobrir despesas com pagamentos de encargos moratórios a Empresa Casa do Criador, em razão
do atraso no cumprimento das obrigações financeiras desta Pasta, referente ao Contrato nº 024/2014, cujo objeto consistiu no
fornecimento de fertilizantes para a produção de Lavoura Comunitária SAFRA 2014/2015, Termo de Cooperação Técnica nº. 150/ 2013
celebrado entre o Estado de Goiás, por intermédio da Extinta Secreta ria de Estado de Agricultura, Pecuária e Irrigação e a Associação
dos Pe quenos Produtores do São Pedro.
- Valor refere-se as diárias realizadas.

AÇÃO: 2360 - BANCO DE ALIMENTOS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

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

U.O.: 3602 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AGRICULTURA
3653 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Com o processo de Modernização do Banco de Alimentos e a implantação de um conjunto de ações, a fim de garantir as aquisições de
equipamentos, veículos e material de consumo, adequados para o transporte e armazenamento de gêneros alimentícios e outros, espera-
se fomentar e promover o fortalecimento de sistemas agroalimentares locais de base agroecológica, orgânica e solidária e com a
implantação do Banco de Alimentos na CEASA, espera reduzir a perda de alimentos e o desperdício em torno de 90% visto o
aproveitamento integral dos alimentos.
A implantação do Banco de Alimentos aumenta o número de famílias atendidas e beneficiadas reduzindo a insegurança alimentar e o
índice de pobreza a todas as famílias de baixa renda, promovendo a cidadania e a garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada
e Saudável.

OBSERVAÇÕES
Obra de engenharia de aproximadamente 1.000 m², tendo 87% concluído (11/2017). Investimentos totalizando mais de R$ 2 milhões com
60% dos recursos da União e 40% do Estado de Goiás. Durante o ano de 2017 foram elaborados os termos de referência e os
orçamentos para obras de construção e modernização, aquisição das máquinas, equipamentos e utensílios para o Banco de Alimentos
na CEASA.
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, audiência pública, Dia de Campo e outros) relacionados à
Segurança Alimentar e Nutricional.
Participação em 5 reuniões da Comissão de Presidentes dos CONSEAS Estaduais (CPCE), no CONSEA nacional em Brasília.
Participação em 3 Encontros dos secretários Executivos da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN, em
Brasília. Elaboração de material técnico para divulgação das ações, atividades e estratégias de Segurança Alimentar e Nutricional.
Atualmente temos 22 municípios que tem o seu conselho de SAN constituído com Lei de Criação ou Decreto. Temos 03 (três) municípios
que aderiram ao SISAN e 01 (um) município que tem o seu Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional aprovado.
Orientação, Incentivo e apoio à criação de Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional com visitas em 11 municípios do
Estado de Goiás.
Manifestaram interesse em criar o conselho municipal de segurança alimentar e nutricional 13 municípios.
Incentivo à adesão ao SISAN para constituição da CAISAN em 10 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, Açúcar e Gordura na Alimentação.
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, CREA, AEAGO,
EMBRAPA, EMATER, AGRODEFESA, SESI- Mesa Brasil, SESC - Cozinha Brasil e outros.
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PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

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

O Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Mineral foi sustentado pelas suas seis ações programáticas e teve seu curso
marcado no ano de 2017 pela regulamentação do COMGEO-Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia, que
permitirá a aprovação dos novos critérios de elegibilidade dos projetos de investimento com recursos do fundo, notadamente quanto ao
Financiamento da Cadeia Produtiva Mineral. Não obstante, foram pré-aprovados pelas análises técnica e cadastrais (garantias) seis
processos do Artesanato Mineral de Gemas e Joias.
Na ação Gestão das Informações Geológicas foi contratado e iniciado o Projeto de Integração dos Dados Aerogeofísicos com dados
geológicos e geoquímicos, onde foram elaborados três mapas de duas áreas de cinco previstas, que permitirão avançar na ação de
Implantação dos Polos Regionais de mineração e do mapa e do manual de apoio ao investidor em mineração.
No tocante a Ação de Promoção da Inovação Tecnológica na Mineração foi contratada uma OS (Organização Social) para alavancagem
operacional do Centro / Laboratório de Gemologia de Anápolis e ainda foi efetivado um Protocolo de Intenções com a UFG, FIEG e MME
para implantação do Centro de Tecnologias Minerais em Catalão –GO. Também iniciou - se a estruturação de Convênio institucional
entre SED/FUNMINERAL, FIEG/SENAI e UFG, no sentido de compartilhar a gestão operacional do CDTM (Cento de Desenvolvimento
Tecnológico de Goiás).
Dentro da Ação de Fomento ao Setor de Gemas e Joias foram capacitados 31 micros - empreendedores através dos cursos de lapidação
e Joalheria em Anápolis e Cavalcante, com carga horária de 360 h/Aula, cada um.
Por fim a Ação de Monitoramento das Atividades do Setor Mineral foi planejada para ser iniciada em 2018 através da sistematização de
informações provenientes da base de dados das instituições publicas e privadas envolvidas no Setor Mineral.
AÇÃO: 2196 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLOS REGIONAIS DE MINERAÇÃO

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

U.O.: 3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Foi definida a área para a implantação do “Polo de metais & pedras preciosas”, tendo como base o município de Campos Verdes de
Goiás e abrangendo ainda municípios produtores minerais como Alto Horizonte, Mara Rosa, Crixás, Pilar der Goiás entre outros.
Está em fase de elaboração o modelo teórico de polos de mineração e a representação da área piloto com bases cartográficas de
cobertura e uso da terra(ZEE), áreas de uso restrito, geologia(integração de dados), títulos/perfil minerário, população, educação, saúde,
IDHM, IDM, fornecedores/empregos, infraestrutura energética, logística de transporte, PIB, arrecadação de impostos, arrecadação de
CFEM, e assim concluir o levantamento do perfil analítico dos municípios contidos na área de estudo.

OBSERVAÇÕES
Houve um atraso no projeto, em razão da demora do início do projeto de Interpretação e integração de dados de levantamento
aerogeofísico para definição de potencialidade mineral no Estado de Goiás que é base para diversas outras ações, pois vai efetuar a
integração de dados geológicos, geofísicos e geoquímicos.
O projeto de Interpretação e integração de dados de levantamento aerogeofísico para definição de potencialidade mineral no Estado de
Goiás, iniciou-se em 30/10/2017.
Os valores financeiros referem-se a diárias de visitas aos municípios do estado de Goiás para avaliação da implantação dos polos
regionais de mineração.

AÇÃO: 2197 - FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

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

U.O.: 3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Foram pré-aprovados pelas análises técnica e cadastral (garantias) seis processos do Artesanato Mineral de Gemas e Joias.
Foi regulamentado em 01/12/17 o Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia – COMGEO, que é o orgão
deliberador acerca dos financiamentos com recursos do FUNMINERAL, o que permitirá a aprovação dos novos critérios de elegibilidade
dos projetos de Financiamento da Cadeia Produtiva Mineral.

OBSERVAÇÕES
Os valores financiados referem-se a taxa de administração devida à GOIÁSGFOMENTO pela gestão do fundo.

AÇÃO: 2198 - FOMENTO AO SETOR DE GEMAS, JÓIAS E ARTESANATO MINERAL

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

U.O.: 3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Foram capacitados, através do Centro de Gemologia de Anápolis, 31 alunos. Deste total, 19 alunos conluiram o curso de Lapidação (360
horas/aula), 09 alunos no curso de Joalheria (360 horas/aula) e 03 alunos no curso de Artesanato Mineral, também com 360 horas/aula.
Foram promovidos, com participação efetiva da Superintendência de Mineração, os seguintes eventos:
Programa de revitalização Mineral (FIEG), Simpósio de Geologia do Centro Oeste (CREA), Exposição Internacional de Mineração
(EXPOSIBRAM) e a Feira Internacional da Esmeraldas em Campos Verdes de Goiás.
AÇÃO: 2199 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO

U.O.: 3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Houve a entrega de 03 mapas interpretativos referentes à área 03 (mapa radiométrico ternário cmy, mapa magnético de realce de
estruturas e mapa de realce de estruturas geológicas) acompanhados do respectivo relatório técnico., Este projeto é fundamental para
consolidar os estudos geológicos, geofísicos e geoquímicos e base para a definição do plano estadual de mineração e desenvolvimento
do mapa de apoio ao investidor na mineração. Também foi publicado no Diário Oficial de 01/12/2017 o regulamento do Conselho
Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia, constituindo 02 câmaras temáticas, sendo que uma delas será voltada para os
assuntos relacionados a geologia e recursos naturais e permitirá a formação de comissões especializadas para discussão do referido
Plano Estadual de Mineração.

OBSERVAÇÕES
Houve um atraso na licitação e contratação da empresa para a execução do projeto de Interpretação e integração de dados de
levantamento aerogeofísico para definição de potencialidade mineral no Estado de Goiás que iniciou-se apenas em 30/10/2017, quando
foi definido que o mesmo será executado prioritariamente nas áreas 02, 03 e 04 do levantamento aerogeofisico.
O Projeto Granito; Estudo para o Conhecimento do Potencial dos Granitos para uso na Indústria, foi paralisado devido a demissão
compulsória aos 70 anos dos dois geólogos responsáveis pelo projeto, aguardamos a contratação dos profissionais necessários para a
continuidade do projeto.
Os valores financeiros referem-se a diárias utilizadas para acompanhamento das ações de gestão de informações geológicas.

AÇÃO: 2200 - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR MINERAL EM GOIÁS

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

U.O.: 3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Em virtude de novo planejamento financeiro, o projeto do Sistema Integrado para auxílio na gestão e fiscalização dos polos de mineração,
licenciamentos minerais, ambientais e dos royalties, foi adiado para 2018.

OBSERVAÇÕES
Está em análise na AGR, um termo de cooperação entre SED/FUNMINERAL e a AGR, para fiscalização dos royalties referentes aos
contratos da METAGO.
Também em fase de “protocolo” de intenções um Termo de cooperação entre SED-Superintendência de Mineração/SECIMA/Ministério de
Minas e Energia - MME para o desenvolvimento de ações conjuntas para promover a integração entre os Partícipes no desempenho de
suas atividades, estabelecidas na legislação pertinente, referentes ao intercâmbio, difusão e divulgação do conhecimento de dados e
informações e gestão dos recursos minerais.

AÇÃO: 2201 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA MINERAÇÃO

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

U.O.: 3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3652 - FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Foram analisadas 11.499 amostras de substâncias de base mineral nos laboratórios instalados na Superintendência de Mineração. Ainda
assim, foram realizadas 20.295 determinações químicas associadas.
Foram implementadas três parcerias em inovação tecnológica, sendo uma no Centro de Gemologia (Gestão por O.S. para revitalização
do laboratório de análises de gemas), uma em Catalão (parceria entre MME, UFG, FIEG e Estado de Goiás para implantação de um
Centro de Tecnologia Mineral). Por último foi concretizada uma parceria com o município de Campos Verdes para revitalização da cadeia
produtiva de esmeraldas naquele município.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS

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

O Programa de Desenvolvimento do Empreendedorismo e Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas contempla ações de
capacitação e qualificação para que o público-alvo de empresários de Médias, Micro e Pequenas Empresas, Empreendedores
Individuais, potenciais empreendedores, artesãos e trabalhadores manuais exerçam sua capacidade de competitividade na obtenção de
melhores condições de vida.
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O segmento empresarial exerce relevante papel na geração de emprego e renda, portanto o Estado proporciona apoio, dá condições
para melhorar o desempenho e cria um ambiente favorável para o fortalecimento das empresas.
Abrangendo todo o Estado de Goiás, o programa apoia desde pessoas que estão querendo abrir o próprio negócio até as empresas já
estabelecidas que queiram expandir e implementar melhorias, possibilitando maior produtividade e qualidade dos produtos e serviços.
Oferece capacitação, planejamento sustentável, informações, orientações, inovações e crédito subsidiado, propiciando aos empresários
crescimento e ampliação dos postos de trabalho, à população a expansão da renda e consequentemente melhor qualidade de vida e ao
Estado o aumento da arrecadação tributária e do PIB, caracterizando o desenvolvimento socioeconômico do Estado.
Resultado do Programa:
Projeto CRESCER COMPETITIVO -
Nº total de Cursos realizados - 132
Nº Total de Palestras realizadas - 132
Nº de pessoas capacitadas (cursos) - 5286
Nº de pessoas atendidas (palestras) - 5724
Nº total de pessoas capacitadas + atendidas - 11010
Nº de municípios atendidos - 65
CRÉDITO PRODUTIVO
Em 90 municípios goianos os empreendedores obtiveram crédito produtivo.
De acordo com os empreendedores o número de empregos gerados foram 1629 postos.
Foram atendidas por meio do Crédito Produtivo 616 empreendedores.
Volume de crédito concedido R$ 21.195.502,66 o maior volume em três anos de governo, um crescimento de mais de 357% em relação
ao ano de 2016 quando o volume emprestado foi de R$ 5.932.573,19.
Projeto ARTESANATO RAÍZES DE GOIÁS - Cadastramento dos artesãos em 180 municipios goianos
- 2.761 artesãos cadastrados em 2017
- Comercialização de R$258.000,00 em eventos dentro e fora do Estado de Goiás
FÓRUM ESTADUAL DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - FEMEP-GO - realizados 14 reuniões no ano de
2017, em Goiânia e em Brasilia.
Os Comitês Temáticos têm 61 ações em andamento a nível federal que estão sendo também discutidas nas reuniões estaduais.
AÇÃO: 2203 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO

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

U.O.: 3655 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

REALIZAÇÕES
- Oportunizou a melhoria na operacionalização do sistema do Programa Banco do Povo (SipWeb) e da qualidade do atendimento ao
cliente;
- Aumentou a segurança dos Coordenadores e Agentes de Crédito na análise do perfil socioeconômico dos proponentes do Banco do
Povo;
- Proporcionou mais agilidade na análise de propostas e liberação de financiamentos pelos Analistas de Crédito;
- Possibilitou a melhoria no monitoramento e acompanhamento dos empreendimentos financiados;
- Auxiliou os Coordenadores e Agentes de Crédito na identificação do perfil empreendedor dos clientes, subsidiando estes no
autoconhecimento empreendedor;
- Reduziu o quantitativo de estorno de propostas de crédito por falha no cadastro do cliente;
- Possibilitou o estudo, debate e compreensão das leis, normas e diretrizes do Programa Banco do Povo;
- Resultou no aumento significativo no número de contratos efetivados e, consequentemente, no aumento do número de empregos
gerados.

OBSERVAÇÕES
- No ano de 2017 foram promovidos dois Encontros Estaduais com os Coordenadores e Agentes de Crédito (Anápolis e Caldas Novas);
uma Formação em Exercício na cidade de Goiânia, dividida em três turmas; e uma média de 48 treinamentos semanais para os novos
Coordenadores e Agentes de Crédito, bem como para aqueles que se encontravam com dificuldade para operacionalizar o sistema do
Banco do Povo, na sede da Superintendência do FUNBAN.
- Dificuldade apresentada na realização desta ação foi a viabilização de transporte dos municípios de origem dos Agentes e
Coordenadores de Crédito até os locais das capacitações, por parte das Prefeituras Municipais.
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AÇÃO: 2205 - MICROCRÉDITO DO BANCO DO POVO

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

U.O.: 3655 - FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

REALIZAÇÕES
- Houve estímulo de ações empreendedoras mediante oferecimento de crédito para as pessoas físicas e jurídicas do setor formal e
informal que buscaram abrir, ampliar ou obter capital de giro para um pequeno negócio;
- Ocorreu o fortalecimento e a ampliação do microcrédito no âmbito do Estado de Goiás, por meio da intermediação de recursos e
operacionalização de financiamentos direcionados a público definido por sua renda familiar ou pelo seu ramo de negócio que,
normalmente, tem dificuldade de acesso às formas convencionais de crédito;
- Aumento, significativo, na geração de emprego e renda, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico e como forma de
fortalecimento da economia goiana;
- A utilização do microcrédito Banco do Povo possibilitou o aumento da renda familiar de trabalhadores, contemplando a vocação e as
habilidades produtivas, bem como a comercialização e prestação de serviços.

OBSERVAÇÕES
Melhorias:
- No ano de 2017, em decorrência da transferência administrativa da SEGPLAN para a SED, e para uma atuação mais efetiva foram
feitos os ajustes necessários na legislação, além de regulamentação dos atos pertinentes ao Programa por meio de Decreto Nº 8.922, de
22 março de 2017, bem como a formalização de peças legais específicas para estruturar e regular as ações do Programa – Regimento
Interno do Conselho Deliberativo do FUNBAN e Critério de Concessão de Crédito, Valores, Prazos e Demais Diretrizes para
Financiamentos pelo FUNBAN.
Fragilidades:
- Suspensão, pela GoiásFomento, dos pagamentos de Contratos de Crédito em Outubro/Novembro de 2017 por determinação do seu
Conselho de Administração conforme Ofício CONSAD nº 001/2017.

AÇÃO: 2206 - ARTICULAÇÃO, APOIO E INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

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

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

REALIZAÇÕES
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Foram realizados 14 reuniões em Goiânia e Brasilia.
Os Comitês Temáticos têm 61 ações em andamento a nível federal que estão sendo também discutidas nas reuniões estaduais. Essas
ações visam garantir o tratamento favorecido e diferenciado a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte,
especialmente quanto:
À criação e alteração de leis, regulamentos, procedimentos, sistemas de informação, portais e canais de comunicação da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
Aos ajustes e aperfeiçoamentos de ações e projetos, governamentais e não governamentais, para harmonizar e potencializar resultados;
À articulação e a integração entre instituições, órgãos do Governo federal e entidades de apoio e representação nacional que atuem
diretamente no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte; e
À implantação e ao desenvolvimento de fóruns regionais das microempresas e empresas de pequeno porte nas unidades da federação e
a sua integração com o Fórum Permanente.
AÇÃO: 2207 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - RAÍZES DE GOIÁS

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

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

REALIZAÇÕES
Atualmente Estado de Goiás tem o oitavo maior Programa de Artesanato do Brasil.
Em 2017 foram cadastrados mais 2761 artesãos no Estado de Goiás, totalizando 8.252 cadastrados em 180 municípios goianos. Em
relação a 2016, quando o Programa do Artesanato Goiano fechou o ano com 5.491 artesãos cadastrados, houve um aumento de 50,28%
neste importante indicador, que demonstra a expansão do programa não só na capital onde temos atualmente 505 (6,11%) cadastrados;
mas principalmente no interior onde está concentrada a maioria do nosso público, 7.747 (93,89%) dos artesãos goianos. Esta grande
penetração no interior. É importante ressaltar ainda que pelo segundo ano consecutivo, Goiás foi o estado que mais cadastrou artesãos
no Brasil.
Em 2017, o Programa do Artesanato Goiano da SED/GO participou dos seguintes eventos de artesanato no Brasil:
3 feiras nacionais:
Salão de Artesanato de Brasília, Brasília/DF
FENEARTE, Olinda/PE
Mãos de Minas, Belo Horizonte/MG
6 regionais:
TecnoShow, Rio Verde
88ª. Feira do Troca de Olhos D´Água, Alexânia
Exposição Agropecuária de Goiânia
Exposição "Artesanato de Caldas Novas" na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás em Goiânia/GO
Exposição “Mestres do Artesanato Goiano” no TCE em Goiânia/GO
Exposição individual "Primavera dos Ipês" da artesã Waldira Maria no PPLT em Goiânia/GO

OBSERVAÇÕES
- Cadastramento dos artesãos em 180 municipios goianos
- 2.761 artesãos cadastrados em 2017
- Comercialização de R$258.000,00 em eventos dentro e fora do Estado de Goiás
- Participacao em todas as feiras nacionais do PAB
- Participacao em todas as edicoes do Governo Junto de Voce
- 8. maior Programa de Artesanato do Brasil com 8.252 artesãos cadastrados
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AÇÃO: 2361 - CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA

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

U.O.: 3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.

OBSERVAÇÕES
Ação suspensa devido a insuficiência orçamentária.

AÇÃO: 3059 - STARTUP GOIÁS - APOIO E INCENTIVO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
INOVADORES

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

U.O.: 3605 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INDÚSTRIA
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.
AÇÃO: 3061 - CRESCER COMPETITIVO - CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO PARA
EMPREENDEDORES

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

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

REALIZAÇÕES
Projeto CRESCER COMPETITIVO -
Nº total de Cursos realizados - 132
Nº Total de Palestras realizadas - 132
Nº de pessoas capacitadas (cursos) - 5286
Nº de pessoas atendidas (palestras) - 5724
Nº total de pessoas capacitadas + atendidas - 11010
Nº de municípios atendidos - 65
CRÉDITO PRODUTIVO
Em 90 municípios goianos os empreendedores obtiveram crédito produtivo.
De acordo com os empreendedores o número de empregos gerados foram 1629 postos.
Foram atendidas por meio do Crédito Produtivo 616 empreendedores.
Volume de crédito concedido R$ 21.195.502,66 o maior volume em três anos de governo, um crescimento de mais de 357% em relação
ao ano de 2016 quando o volume emprestado foi de R$ 5.932.573,19.
AÇÃO: 3062 - GOIÁS ATENDE MAIS - PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3600 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE
AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
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U.O.: 3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.

OBSERVAÇÕES
Ação suspensa devido a insuficiência orçamentária.

AÇÃO: 3063 - GOIÁS FRANQUIAS - APOIO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE FRANQUIAS

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

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

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.

OBSERVAÇÕES
Ação suspensa devido a insuficiência orçamentária.

AÇÃO: 3064 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE ATENDIMENTO AO MICRO E PEQUENO
EMPREENDEDOR

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

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

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.

OBSERVAÇÕES
Ação suspensa devido a insuficiência orçamentária.

AÇÃO: 3065 - MINHA EMPRESA DIGITAL - INCLUSÃO DIGITAL DE EMPREENDEDORES

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

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

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.

OBSERVAÇÕES
Ação suspensa devido a insuficiência orçamentária.

AÇÃO: 3066 - MINHA PRIMEIRA EMPRESA - APOIO E INCENTIVO À INICIAÇÃO EMPREENDEDORA

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

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

REALIZAÇÕES
Não teve realizações em 2017.

OBSERVAÇÕES
Pagamento convênio entre a Secretaria e a AJE para execução do Programa Minha Primeira Empresa, que tinha como objetivo a
capacitação de empreendedores relativo ao processo nº 201100009001238.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

Como observado no resultado das ações, foi executada diversas obras de infraestrutura nos mais diversos municípios do estado, as
quais contribuíram para o desenvolvimento socioeconômico das mais diversas regiões. Obras diversas como construção, reforma,
ampliação, conservação e restauração de bens públicos, que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento local.
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AÇÃO: 2210 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E TURÍSTICA

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

U.O.: 3603 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Obras em 2017:
Abadia de goiás - pavimentação asfáltica 100,00%
Alto Paraiso (distrito de São Jorge) - Pavimentação em bloquete 0,00%
Bela vista de goiás – Sindicato rural 0,00%
Buriti alegre - pavimentação asfáltica 100,00%
Campos belos - (distrito de pouso alto) - pavimentação asfáltica 100,00%
Itaberaí - pavimentação asfáltica 100,00%
Jussara - pavimentação asfáltica 100,00%
Portelândia - reforma e revitalização da praça Manoel Oliveira Guimarães 79,40%
Santa Fé de Goiás - pavimentação asfáltica 100,00%
Santo Antônio do Descoberto - conclusão urbanização Praça Matriz 17,30%
São Luís de Montes Belos - construção de laboratórios na fazenda Escola da UEG 92,80%
São Luís de Montes belos - reforma e ampliação do asilo "Lar Vicentino" 65,20%
Rialma - reforma de imóvel para implantação de condomínio Vapt-Vupt 100,00%
Trindade - pavimentação asfáltica 100,00%
Formosa - escola (passeio público) 100,00%
Luiz Alves (Orla Rio Araguaia) 100,00%
Guarani - parque - 100,00%
Damianópolis (campo futebol) 100,00%
Cristalina - pavimentação - 100,00%
Iporá - pavimentação - 54,48%
Santo Antônio do descoberto - pavimentação - 8,50%
Novo Gama - pavimentação - 21,32%
Luziânia - revitalização avenida - 100,00%
Itapuranga - pavimentação - 100,00%
Santa Rita do Araguaia - terminal turístico - 100,00%
AÇÃO: 2211 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

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

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

REALIZAÇÕES
OBRA EM EXECUÇÃO (85,90% OBRA CONCLUÍDA). EXECUÇÃO FÍSICAS E OPERACIONAIS DO AEROPORTO CIVIL DE
ANÁPOLIS.
AÇÃO: 2212 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DOS DISTRITOS
INDUSTRIAIS

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

U.O.: 3650 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

REALIZAÇÕES
Convênio firmado entre esta Secretaria e a CODEGO, que tem como objeto a conjugação de esforços entre os partícipes visando a
construção do Anel Viário que liga a BR-060 ao Distrito Industrial de Anápolis, 48,92% da obra já executada.
AÇÃO: 2213 - PATRULHA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

U.O.: 3603 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
FORAM REALIZADOS 87 ATENDIMENTOS DA PATRULHA EM 69 MUNICÍPIOS. REALIZAMOS PEQUENAS OBRAS E SERVIÇOS
EMERGENCIAIS DE MELHORIA EM INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL, POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS E
VEÍCULOS, COM O FORNECIMENTO DE OPERADORES, MOTORISTAS E SUPORTE DE MANUTENÇÃO.

OBSERVAÇÕES
CIDADE SERVIÇO EXECUTADO
ALTO PARAISO RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
ALVORADA DO NORTE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
ANAPÓLIS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
ARAGOIÂNIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
BALIZA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
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BELA VISTA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
BONFINOPOLIS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CABECEIRAS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CACHOEIRA ALTA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CACHOEIRA DE GOIÁS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CAIAPÔNIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CAMPO LIMPO RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CAVALCANTE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CERES RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CEZARINA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
COLINAS DO SUL RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CRISTALINA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CRIXÁS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
CROMÍNIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
DAMIANÓPOLIS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
FAINA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
FIRMINOPOLIS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
FLORES RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
GAMELEIRA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
GOIANAPOLIS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
GOIANIRA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
GOIATUBA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
GUAPÓ RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
GUARAÍTA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
GUARANI RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
IACIARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
INHUMAS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
ITAPACI RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
ITAPURANGA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
JARAGUÁ RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
JAUPACI RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
LEOPOLDO DE BULHÕES RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E
ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
LUZIÂNIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
MAIRIPOTABA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
MANBAÍ RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
MOIPORÁ RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
MONTE ALEGRE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
MOZARLÂNDIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
MUNDO NOVO RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
NOVA ROMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PALMEIRAS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PALMINOPÓLIS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PARANAIGUARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PARAÚNA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PILAR RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PIRANHAS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PLANALTINA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
POSSE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
PROFESSOR JAMIL RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO
LIXÃO.
RIALMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
RIANÁPOLIS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
SANTA ISABEL RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
SANTA RITA ARAGUAIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
SÃO DOMINGOS RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
SÃO JOÃO DA ALIANÇA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
SÃO MIGUEL PASSA QUATRO RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO
LIXÃO.
SILVÂNIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
SIMOLÂNDIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
SÍTIO DA ABADIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
TERESINA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
TURVELÂNDIA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
URUAÇU RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.
VALPARAÍSO RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, LIMPEZA URBANA E ORGANIZAÇÃO LIXÃO.

AÇÃO: 3067 - CENTRO DE CONVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO DO POLO CULTURAL E EMPRESARIAL DE
ANÁPOLIS

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

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

REALIZAÇÕES
OBRA EM EXECUÇÃO, 72,60% CONCLUÍDA. OBJETIVANDO O FORTALECIMENTO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E DAS
EXPRESSÕES CULTURAIS DA REGIÃO.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

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

Projeto Cidadania Digital Já, que objetiva apoiar os espaços digitais de quatro unidades da OVG (Vila Vida; Complexo Sagrada Família;
Norte Ferroviário; Cândida de Morais), quanto aos aspectos de adequação física, mobiliário, equipamentos eletrônicos e capacitação.
Projeto piloto denominado EDAO, que objetiva apoiar a inclusão digital dos microempresários dos APLs de Itaguaru e Aparecida de
Goiânia, nos espaços digitais dos ITEGOs / COTEs, quantos aos aspectos de palestra para sensibilização, treinamento e consultoria
personalizada, em parceria com a FUNAPE.
AÇÃO: 2214 - APOIO AOS ESPAÇOS DIGITAIS EM AMBIENTES DE OPORTUNIDADES ECONÔMICO-
FINANCEIRAS

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

U.O.: 3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Elaborado um Projeto Piloto para apoiar os Espaços Digitais em Ambientes de Oportunidades Econômico-Financeiras-EDAO, visando
promover o uso e a apropriação das novas tecnologias de informação e comunicação, base para incrementar a produtividade no
desenvolvimento dos serviços e/ou produtos das micros e pequenas empresas dos Arranjos Produtivos Locais (APLs), utilizando
preferencialmente as estruturas e recursos dos ITEGOs.
A estratégia adotada para executar o projeto piloto foi a contratação, de Serviços de Pesquisa para Apoiar Fomento à TI e Inclusão Digital
nos APLs de Itaguaru e Aparecida de Goiânia, da FUNAPE.
Pode-se constatar no Processo nº 201714304002210 que foi solicitada e autorizada a Requisição de Despesas, elaborado o Termo de
Referência, solicitada e obtida a Proposta e Documentação da FUNAPE, etc.
Não existe nenhum resultado, até o momento. Pois, o Processo nº 201714304002210 está sobrestado na GEFIN, desde o dia 14 de
setembro de 2017 para emitir a PDF –depende da SEGPLAN.
AÇÃO: 2215 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SEGMENTOS EM RISCO SOCIAL

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Foi elaborado um projeto piloto para apoiar os espaços digitais das quatro unidades da OVG , que atendem idosos. Está em execução na
OVG o projeto. As principias etapas são as seguintes:
1.Adequações do espaço físico;
2. Aquisições de dispositivos eletrônicos;
3. Aquisições de mobiliários e equipamentos de apoio;
4. Capacitação.

OBSERVAÇÕES
Foi elaborado um projeto piloto para apoiar os espaços digitais das quatro unidades da OVG , que atendem idosos. Está em execução na
OVG o projeto. As principias etapas são as seguintes:
1.Adequações do espaço físico;
2. Aquisições de dispositivos eletrônicos;
3. Aquisições de mobiliários e equipamentos de apoio;
4. Capacitação
Pode-se constatar a fundamentação e todos os detalhes do projeto no Processo nº 201714304002199.
As etapas não foram todas realizadas, até o momento. Pois, o pleno acordo foi assinado somente em 20 de outubro de 2017, conforme
consta no Processo nº 201714304002199 . Foi autorizado um TDO com a SEGPLAN no valor de R$ 240.000,00. Contudo, saliento que
todas as etapas do projeto estão sendo executadas nas quatro unidades da OVG, com previsão de conclusão até final de março de 2018.
Cumpre-me alertar que houve uma TDO para a SEGPLAN que é o Gerenciador de Crédito e tem um Contrato de Gestão com a
Organização Social OVG.

AÇÃO: 3070 - GMC - AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA
VELOCIDADE

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Foi autorizado pelo Governador, após exame legal, a transferência dos equipamentos adquiridos para a GoiasTelecom, conforme consta
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no Processo nº 201300018000795.
A realização do procedimento de transferência dos equipamentos para GoiasTelecom consta no Processo nº 201714304001681.
No momento existem 14 sítios de órgãos públicos estaduais, interligados na Rede MetroGyn. Foi celebrado Convênio nº 09/2016 com a
UFG pra administrar , operar e manter os referidos sítios.

OBSERVAÇÕES
O valor anual é de R$ 148.989,96 conforme Processo nº 201614304001820.

AÇÃO: 3071 - GMC - WIFI PROMOÇÃO DA CONECTIVIDADE EM ESPAÇOS PÚBLICOS

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

U.O.: 3604 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
3654 - FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Não houve execução.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1042 - PROGRAMA INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

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

Em relação ao ano anterior, as exportações apresentaram um crescimento de 16,45%, totalizando US$ 6.905.341.886 bilhões.
No acumulado de janeiro a dezembro deste ano, o saldo comercial acumulou superávit de US$ 3.668.061.989 bilhões, pelo 48º mês
consecutivo, superando o saldo do mesmo período do ano anterior, que acumulou US$ 3.288.551.538 bilhões.
As importações no acumulado deste período (jan – dez/17), tiveram um acréscimo de 22,55% em relação a igual período do ano
passado, somando US$ 3.237.279.897 bilhões.
Goiás exportou 912 diferentes produtos para 154 países e importou 2.951 produtos de 92 países no período de janeiro a dezembro de
2017.
No ranking dos produtos exportados, destaca-se o Complexo Soja em primeiro lugar, com US$ 2.680.871.062 milhões, representando
38,82% dos produtos exportados, seguido pelas Carnes, com US$ 1.245.402.359 milhões, ou 18,04% do total exportado, com destaque
para a carne bovina.
Seguem, na sequência, Ferroligas (8,14%), Complexo Milho (7,71%), Sulfeto de Cobre (6,22%), Ouro (5,36%), Açúcar (5,28%), Couros e
derivados (4,21%) e Máquinas, equipamentos e aparelhos elétricos e mecânicos (1,29%).
A China aparece, novamente, como o principal destino dos produtos goianos, com uma participação de 30,76% do total exportado. Em
segundo lugar, Países Baixos (Holanda), com 7,77% do valor exportado, seguidos por Índia (5,66%), Rússia (3,98%), Irã (3,60%), Coreia
do Sul (3,30%), Estados Unidos (3,29%), Itália (2,95%), Hong Kong (2,83%) e Japão (2,42%).
Quanto às importações, o primeiro lugar no ranking coube, novamente, aos Produtos Farmacêuticos, que totalizaram US$ 1.106.201.443,
com participação de 34,17% do valor total das importações goianas. . Veículos automotivos, tratores, ciclos e outros veículos e suas
partes aparecem em segundo lugar, representando 14,45%. Em terceiro lugar, destacam-se os Adubos (Fertilizantes), com 14,33%,
seguidos pelo Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes (9,08%); Produtos químicos
orgânicos (8,39%); Instrumentos e aparelhos de medida, de controle ou de precisão e médico-cirúrgicos (3,92%); Máquinas, aparelhos e
materiais elétricos (3,01%); Plásticos e suas obras (1,54%); Obras de ferro fundido, ferro ou aço (0,97%); e Gorduras e óleos animais e
vegetais (0,73%).
O Estado de Goiás importou, principalmente, dos Estados Unidos o valor de US$ 560.831.033 milhões, o que representou 17,32% do
valor total das importações, seguidos pela Alemanha (14,31%), Coreia do Sul (10,70%), Japão (7,40%), China (6,90%), Suíça (5,54%),
Tailândia (4,15%), Rússia (3,31%), Índia (3,08%) e Canadá (2,61%).
AÇÃO: 2216 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS GOIANAS

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

U.O.: 3606 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO EXTERIOR
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
PEIEX – PROJETO DE EXTENSÃO INDUSTRIAL EXPORTADORA - GOIÁS
Criado no início de 2009 pela Apex-Brasil, o PEIEX (Projeto Extensão Industrial Exportadora) é um instrumento de caráter estruturante
com o objetivo de incrementar a competitividade e promover a cultura exportadora nas empresas de micro, pequeno e médio porte,
qualificando e ampliando os mercados para as indústrias iniciantes no Comércio Exterior.
As ações do PEIEX desenvolvem-se em localidades onde haja concentração empresarial e vão desde a implantação de soluções
gerenciais, que dependem apenas do próprio empresário e dos seus recursos disponíveis, até ações relativas à informação e ao acesso
a mercados, que são processos externos.
O PEIEX oferece às empresas um diagnóstico GRATUITO com o objetivo de, posteriormente, no desenvolvimento do trabalho,
apresentar soluções a fim de impactar sobre seu desempenho competitivo. Ao mesmo tempo, o projeto sinaliza aos agentes econômicos
o esforço de médio e longo prazos que se deve empreender no sentido de operar mudanças no padrão de competitividade da região
atendida, fundamentado no trabalho de gestão. Oferece soluções e auxílio nas áreas de: Administração Estratégica, Capital Humano,
Finanças e Custos, Vendas e Marketing Produto, Manufatura e Comércio Exterior. Tais soluções ajudam a tornar a empresa mais forte e

231



mais competitiva em um mercado cada vez mais acirrado.
Em Goiás, o projeto é resultado de um convênio entre a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (FAPEG) , com coordenação da
Superintendência Executiva de Comércio Exterior na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado (SED), e execução técnica da
Universidade Federal de Goiás (UFG). Com o conhecimento transmitido pelos técnicos e a implantação das melhorias indicadas após o
trabalho de análise, a empresa só tem a ganhar, tornando-se apta para encarar novos desafios de mercado.
O trabalho na empresa é desenvolvido por um técnico extensionista, que é um especialista com formação superior e pós-graduado, que
assessora a empresa nas fases de primeira visita, diagnóstico, implementação de melhorias e avaliação. Ele avalia a empresa, em todas
as áreas funcionais, apresenta de um relatório de diagnóstico e sugere implantação de melhorias. O relatório final identifica as forças
competitivas da empresa e as áreas que necessitam de aprimoramento e que devem ser corrigidas e apoiadas por capacitações
direcionadas ao empresário e sua equipe, assim a empresa só tem a ganhar, tornando-se apta para encarar novos desafios de mercado.
As ações do PEIEX não geram ônus para a empresa, assim o empresário deve estar disponível para verificações, procedimentos e
controles existentes em todas as áreas da empresa e para entrevistas com os técnicos extensionistas do PEIEX. Também é fundamental
a sua participação nos encontros de capacitação para melhoria de gestão de processos e produtos.
Em 2017 já foram atendidas 131 empresas até o momento.

OBSERVAÇÕES
BALANÇA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
Todo início de mês, a Superintendência Executiva de Comércio Exterior realiza os cálculos preliminares da Balança Comercial do Estado,
relativa ao mês anterior, tendo como base os dados preliminares coletados pelo Ministério de Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o
sistema Aliceweb que é um sistema de divulgação das estatísticas brasileiras de exportações e importações. Os dados estudados todo
início de mês (em relação ao mês anterior) são os valores em dólares da balança comercial de Goiás (exportação menos importação); os
valores da exportação e da importação em dólares e quilos; os principais países destinos e os principais produtos exportados por Goiás;
os países dos quais mais importamos e os principais produtos importados. Por fim, é importante ressaltar que o saldo da balança
comercial goiana está superavitário há 34 meses.

AÇÃO: 2217 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM MISSÕES INTERNACIONAIS

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

U.O.: 3606 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE COMÉRCIO EXTERIOR
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
A Superintendência Executiva de Comércio Exterior tem como competência a promoção das exportações de produtos e serviços do
Estado, contribuindo para a internacionalização das empresas, por meio de missões empresariais internacionais em que o foco pode ser
comercial, de cooperação internacional, diplomático ou de atração de investimentos. Abaixo informações mais detalhadas sobre as
missões comerciais:
1. MISSÃO LAS VEGAS : Foram informadas, durante a feira Shot Show 2017, as vantagens competitivas do Estado de maneira
detalhada e exaustiva e, somente com a segurança proporcionada pela presença do Governo, houve indicativo pela parte emirate que de
o negócio avançaria com rapidez.
2. MISSÃO EMIRADOS ÁRABES UNIDOS: O objetivo da missão foi o de avançar nas negociações de um grupo Emirate para se
estabelecer no Brasil para atuar na área de fabricação de armamentos, além de expor melhor o Estado de Goiás. Como os laços entre
Goiás e os Emirados Árabes tem aumentado desde o último trimestre do ano de 2016, a visita do Sr. Governador àquele país fortaleceria
ainda mais essa conexão. Conforme dito em relatório anterior, e de posse das informações sobre a eventual vinda de uma fábrica de
armamentos leves para o Estado, houve um imediato interesse das forças de segurança pública de diversos estados para que houvesse
maior divulgação das informações que já existiam sobre o projeto.
3. MISSÃO PORTUGAL - EXPOCOSMÉTICA: Acompanhamento das indústrias cosméticas de Goiás em missão comercial na Feira
Internacional Expocosmética, em Porto, Portugal, empreendida pelo Sindicato das Indústrias Químicas (SINDIQUÍMICA) e Federação das
indústrias do Estado de Goiás (FIEG), com o objetivo de promover os produtos goianos do setor de cosméticos.
O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento, colaborou com a realização desta Missão por meio da aquisição do
stand (incluso plotagem, mesas e cadeiras, iluminação, frigobar e internet), trabalho técnico de inteligência de mercado e novos negócios
pré-missão para cada empresa que aderiu à missão, acompanhamento e assessoria de comércio exterior durante a missão.
4. MISSÃO SRI-LANKA, MALÁSIA E TAILÂNDIA:A missão teve como objetivo a troca de informações a respeito da cadeia produtiva da
borracha natural em todas as suas etapas, as quais são: 1ª Upstream (extração), 2ª Midstream (processamento) e 3ª Downstream
(manufatura/produto final), em cada um dos países visitados, bem como as características de mão de obra e cenário econômico e cultural
no qual se encontram com o intuito de verificar quais práticas podem ser adaptadas à produção em Goiás a fim de agregar valor e
competitividade aos produtos do setor no estado.
5. MISSÃO ARGENTINA, PARAGUAI E URUGUAI:Acompanhamento de missão governamental realizada pelo Gabinete de Gestão de
Assuntos Internacionais voltada para os setores de agronegócios, turismo e alimentos.
6. MISSÃO ISRAEL: Missão com foco comercial. Acompanhamento de empresários.

OBSERVAÇÕES
MISSÕES DIPLOMÁTICAS/COMERCIAIS RECEBIDAS EM GOIÁS
A Superintendência Executiva de Comércio Exterior é responsável pelo acompanhamento e atendimento de diversas missões
diplomáticas à Goiás, com o intuito de apresentar as potencialidades do Estado e sugerir novas oportunidades de negócios e
investimentos. Abaixo informações detalhadas sobre o ano de 2015 e 2016:
2017
1. SUÉCIA
Recepção de membros da Embaixada da Suécia.
Data: 18 de abril
2. ARGENTINA
Recepção de membros da Embaixada da Embaixada da Argentina em Brasília.
Data: 18 e 19 de junho
2. ISRAEL
Acompanhamento na recepção do Embaixador de Israel
Data: 31 de agosto

232



3. EL SALVADOR
Recepção da Embaixadora de El Salvador e do Chefe do Escritório Econômico, Comercial e de Turismo de El Salvador em São Paulo
Data: 20 de setembro
4. SUÉCIA – MESA REDONDA
Recepção do Embaixador da Suécia e representantes do Business Sweden e do Centro de Pesquisa e Inovação Sueco Brasileiro para
apresentação de estudo das oportunidades de cooperação entre Goiás e Suécia, em decorrência do primeiro encontro realizado em abril
deste ano.
Data: 04 de outubro
5. SUÉCIA – MESA REDONDA
Recepção do Embaixador da Suécia e representantes do Business Sweden e do Centro de Pesquisa e Inovação Sueco Brasileiro para
apresentação de estudo das oportunidades de cooperação entre Goiás e Suécia, em decorrência do primeiro encontro realizado em abril
deste ano.
Data: 04 de outubro
6. BANGLADESH
Recepção do Embaixador de Blagladesh pelo Governador na Casa de Representação Goiás em Brasília, visando estreitar os laços
comerciais e desenvolver potenciais parcerias
Data: 22 de novembro
7. BELARUS
Recepção do Embaixador de Belarus para tratar dos preparativos de autoridades governamentais daquele país.
Data: 18 de novembro
8. BELARUS
Recepção da delegação de Belarus, chefiada pelo Vice-Primeiro-Ministro da Republica, Sr. Anatoly Kalinin, autoridades governamentais e
diretores das empresas locais dos setores de máquinas agrícolas, pneus e fertilizantes.
O objetivo da missão recebida foi levantar oportunidades de investimentos em Goiás e assinatura de MoU que oficializa esta intenção por
ambas as partes.
Data: 28 de novembro
PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIOS OFERECIDOS PELA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
1. Curso de Formação de Língua e Cultura Chinesa para Brasileiros de 2017;
2. Seminário sobre Capacidade de Governança para os Chefes Estaduais do Brasil de 2017
REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS
1. Realização Road Show Canadá, em parceria com a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, objetivando a promoção de produtos, atração
de investimentos, bem como a realização de negócios com o Estado de Goiás em diversos segmentos: agronegócio, infraestrutura,
mineração, alimentos e bebidas, frutas, produtos orgânicos, tecnologia e produtos com diversidade brasileira;
Data: 14 de setembro
2. Realização do " Seminário Paraguai - Parceria Estratégica para a Competitividade da Indústria Goiana", com a apresentação das
vantagens competitivas do Paraguai para os empresários goianos interessados em investir naquele país;
Data: 03 de outubro
3. Apoio à realização do 5º Encontro Internacional de Comércio Exterior, com o objetivo de difundir a cultura de comércio exterior e
fomentar o desenvolvimento das empresas goianas por meio de três vertentes: conhecimento, networking e atração de investimentos.
Com base nesses pilares, o encontro contou com palestras de especialistas, rodada de negócios e reunião com embaixadas;
Data: 08 de novembro
ASSINATURA DE 2 MEMORANDOS DE ENTENDIMENTO - ARGENTINA E BELARUS

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1043 - PROGRAMA PRODUZIR / FOMENTAR

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

Dentre os principais resultados obtidos no Programa PRODUZIR / FOMENTAR no ano de 2017, estão a realização de 07 reuniões da
Comissão Executiva do PRODUZIR, 06 reuniões do Conselho Deliberativo do FOMENTAR e 1 do Conselho Deliberativo do PRODUZIR,
o que resultou em 165 Resoluções do PRODUZIR e 13 do FOMENTAR. Tais Reuniões foram responsáveis pela aprovação de 67
projetos de Viabilidade Econômico e Financeira dos Programas e Subprogramas do PRODUZIR, sendo 40 de Implantação e Expansão, 7
Reenquadramento do Produzir, 2 MICROPRODUZIR, 7 COMEXPRODUZIR, 11 LOGPRODUZIR. O programa FOMENTAR teve 4
projetos de Reenquadramentos aprovados.
Foram aprovados no ano 2017, 3 projetos de Migração do Fomentar para o Produzir, estes projetos não geram investimentos. Ocorre
somente uma transferência do valor de saldo do benefício FOMENTAR para o PRODUZIR.
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 2.420 empregos diretos, 7.260 indiretos e uma projeção de concessão de incentivos, na
ordem de R$ 10,2 bilhões de reais, até o ano de 2.040. Já os projetos aprovados de Reenquadramento do Programa FOMENTAR,
geração de 334 empregos diretos, 1.002 indiretos preveem investimentos fixos de aproximadamente R$ 262,60 milhões de reais. Os
investimentos fixos serão pulverizados em 31 municípios goianos. Anápolis aparece em primeiro lugar com 15 projetos, seguido por
Aparecida de Goiânia com 11 projetos, Goiânia com 06, Rio Verde 4, Alexânia, Cezarina, Goianésia, Luziânia e São Luis de Montes
Belos com 2 projetos cada. Os demais 19 projetos foram destinados para outros municípios.
Neste período, 06 empresas, com projetos de viabilidade econômico e financeira aprovados, iniciaram a fruição dos incentivos.
No ano de 2017 foram realizados 2 (dois) Leilões do Fomentar, sendo 1(um) no mês de junho com a arrecadação de R$12.814.440,78 (
doze milhões, oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), e outro no mês de dezembro, com
arrecadação de R$12.787.630,65 ( doze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos),
respectivamente, totalizando um montante arrecadado de R$ 25.602.071,43 ( vinte e cinco milhões, seiscentos e dois mil, setenta e um
reais e quarenta e três centavos)
Por fim, e, ainda no período supracitado, acerca da realização das auditorias de investimento e de quitação, obtivemos os seguintes
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resultados: 53 auditorias de investimentos, necessária para aferir e comprovar os investimentos fixos propostos e aprovados no projeto e
344 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 397 auditorias.
AÇÃO: 2218 - CONCESSÃO E AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS E BENEFÍCIOS FISCAIS PARA
FOMENTO DE EMPRESAS

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

U.O.: 3650 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
3651 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
No período de janeiro a dezembro 2017, foram aprovados 67 projetos de Viabilidade Econômica e Financeira referente aos Programas e
Subprogramas do PRODUZIR, sendo 40 de Implantação e Expansão, 7 Reenquadramento do Produzir, 2 MICROPRODUZIR, 7
COMEXPRODUZIR, 11 LOGPRODUZIR, prevendo investimentos na ordem de 195,3 milhões de reais, geração de 2.420 empregos
diretos e uma concessão de incentivos, na ordem de R$ 10,2 bilhões de reais, até o ano de 2040. Já o Programa FOMENTAR, teve 4
projetos de Reenquadramento aprovado, prevendo investimentos de R$ 262,6 milhões de reais, geração de 334 empregos diretos e uma
projeção de concessão de incentivos, na ordem de R$ 2,2 bilhões de reais, também até o ano de 2040.

OBSERVAÇÕES
Foram aprovados no ano 2017, 3 projetos de Migração do Fomentar para o Produzir, estes projetos não geram investimentos. Ocorre
somente uma transferência do valor de saldo do benefício Fomentar para o Produzir.

AÇÃO: 2219 - REALIZAÇÃO DE AUDITORIAS DE INVESTIMENTOS E DE QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DO
PRODUZIR

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

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

REALIZAÇÕES
No ano de 2017 foram realizadas 53 auditorias de investimentos e 344 auditorias de quitação de saldo devedor, totalizando 397
auditorias.
AÇÃO: 2220 - REALIZAÇÃO DE LEILÃO DO FOMENTAR

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

U.O.: 3650 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

REALIZAÇÕES
No ano de 2017 foram realizados 2 (dois) Leilões do Fomentar, sendo 1(um) no mês de junho com a arrecadação de R$12.814.440,78 (
doze milhões, oitocentos e quatorze mil,quatrocentos e quarenta reais e setenta e oito centavos), e outro no mês de dezembro, com
arrecadação de R$12.787.630,65 ( doze milhões, setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos),
respectivamente, totalizando um montante arrecadado de R$ 25.602.071,43 ( vinte e cinco milhões, seiscentos e dois mil, setenta e um
reais e quarenta e três centavos).
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

VILMAR DA SILVA ROCHA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução da política estadual de meio ambiente, saneamento básico e ambiental, transportes e obras públicas, de
desenvolvimento urbano e de transporte coletivo urbano, energia e telecomunicações, da política estadual de desenvolvimento da Região
Metropolitana de Goiânia.

2.2 Legislação
A Lei de criação da SECIMA é a Lei nº 18.746 de 29/12/2014
Lei Estadual 18.286 30/12/2013
Lei Complementar Estadual 18.687 03/12/2014
Lei Estadual 18.746 29/12/2014

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
1. formulação e execução da política estadual do meio ambiente, proteção dos ecossistemas, dos recursos hídricos e minerais, da flora e
fauna e exercício do poder de polícia sobre as atividades que causem impacto ambiental;
2. formulação da política estadual de habitação e formulação da política estadual e sua execução, direta ou indiretamente, de
saneamento básico e ambiental, desenvolvimento urbano e transporte coletivo urbano, bem como acompanhamento, controle e
fiscalização da qualidade no que se refere à sua execução, quando indireta;
3. formulação da política estadual e sua execução, direta ou indiretamente, no que se refere a transportes, obras públicas, energia e
telecomunicações, controle e fiscalização da qualidade na prestação ou no fornecimento desses produtos ou serviços; administração dos
terminais de passageiros de propriedade do Poder Público Estadual; pesquisa científica e tecnológica nas áreas de transportes e obras
públicas; produção, transmissão e distribuição de energia, em todas as formas, e telecomunicações;
4. formulação da política estadual de desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia e sua execução, direta ou indiretamente,
especialmente no que diz respeito aos serviços de transporte coletivo urbano de passageiros, inclusive acompanhamento, controle e
fiscalização da sua qualidade.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA-2016-2019 e da LOA 19.225 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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os principais indicadores da SECIMA são: o número de famílias beneficiadas com unidades habitacionais construídas e entregues; o
número de 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.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

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

AÇÃO: 3022 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA MEMORIAL ART DECÓ

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

U.O.: 3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
¿ Projeto encerrado sem execução e com devolução do valor de R$495.000,00 ao Ministério do Turismo

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

AÇÃO: 3068 - CIDADES DE GOIÁS - MELHORIAS URBANAS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Escolha dos municípios. Contato com os prefeitos. Visita técnica nos municípios. Aguardando levantamento planialtimétrico dos
municípios. Desenvolvimento dos projetos executivos e orçamentos estimativos dos municípios que entregaram levantamento
planialtimétrico.
AÇÃO: 3069 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

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

U.O.: 3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3752 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIÂNIA - FUNDEMETRO

REALIZAÇÕES
Plano Diretor da Região Metropolitana 65% Executado;
Diagnóstico: O planejamento do trabalho; o levantamento de dados e informações para elaboração da leitura técnica; curso de pós
graduação latu sensu em Planejamento e Gestão Urbanos;
Metodologia: sistematização e processamento de dados e informações; sistematização e processamento dos dados: graficação,
mapeamentos e imagens;
Prognóstico: Políticas e programas, Minutas do Plano de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Goiânia -PDRMG;
Em andamento o Termo Aditivo Contratual de prorrogação de prazo com a FUNAPE (a contratada) – vigência e prazo inicial em
28/11/2016 e o termino em 31/12/2017.
Foram entregues os seguintes produtos abaixo relacionados:
1.a.4 Relatório estado da Arte da Gestão; 1.6.c - Relatório atividades extracurriculares primeiro semestre; 1.7.c - Relatório resultados
primeiro semestre, e 1.8.c - Relatório Pautas, matérias primeiro semestre;
2.e.3 Relatório mapas expansão urbana, uso e ocupação do solo, e 2.e.5 Relatório mapas e imageamento da RMG.

OBSERVAÇÕES
O contrato nº 014/SECIMA referente à "Elaboração do Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia permaneceu suspenso até dia
14/07/2016. A partir desta data retomaram as atividades com um novo cronograma de 18 meses, ou seja até 31/12/2017.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1044 - PROGRAMA GESTÃO E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

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

- 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 juntos ao CEUC - Cadastro Estadual de Unidades de
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.
AÇÃO: 2221 - COMPENSAR - CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS
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U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Em Senador Canedo na data de 04/05/2017, diversas escolas estaduais e municipais como o Colégio Estadual David Scarf, Escola Vovó
Dulce e Deoclides Alves dos Santos, participaram da oficina que também foi aberta aos grupos de teatro da cidade e membros da
sociedade civil.
Em 17/05/17 em Goiânia, alunos do Colégio Militar Estadual Waldemar Mundim aprenderam sobre Recursos Hídricos e demais usos da
água e receberam informações sobre o tratamento de resíduos sólidos.
Localizado na Vila Itatiaia, em Goiânia, obtiveram informações sobre o Novo Código Florestal, instituído pela Lei Nº 12.651, de 25 de
maio de 2012, APP’s (Áreas de Preservação Permanente) de morro, nascentes e ao longo dos cursos d’água, a questão da Logística
Reversa estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, pautada pela Lei 12.305, de 12 de agosto de 2010.
Piracanjuba - SECIMA participa da XXXVI Feira de Exposição de Orquídeas, em 28 de maio de 2017.
A Secretaria das Cidades e Meio Ambiente (SECIMA), realizou durante a Exposição Nacional de Orquídeas, que aconteceu em
Piracanjuba, mais uma edição da Oficina de Cinema e Vídeo Ambiental, ministrada pela cineasta Debora Torres.
Na XXXVI Feira de Exposição de Orquídeas participou da Oficina de Cinema as seguintes escolas públicas estaduais em 28.05.2017:
- Escola Estadual Ruy Brasil;
- Escola Estadual José Feliciano Ferreira;
- Escola Estadual de Tempo Integral Léo Lynce.
Trombas - Foi realizada em parceria com prefeitura de Trombas, três oficinas de cinema e Vídeo Ambiental com alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Prof. Elenice de S. Dias Oliveira e do Colégio Estadual José Porfírio na cidade de Trombas no dia 17
de agosto de 2017.
Relação Completa dos Colégios Militares onde foram realizadas oficinas de cinema entre 2016 e 2017:
- Colégio da Polícia Militar de Goiás Hugo de Carvalho Ramos - Goiânia;
- Colégio da Polícia Militar de Goiás Guanabara - Goiânia;
- Colégio da Polícia Militar de Goiás Waldemar Mundim - Goiânia;
- Colégio da Polícia Militar de Goiás Dionária Rocha – Itumbiara;
- Colégio da Polícia Militar de Goiás Prof. João Augusto Perillo – Goiás;
- Colégio da Polícia Militar de Goiás Nestório Ribeiro – Jataí;
- Colégio da Polícia Militar de Goiás José Carrilho – Goianésia;
-Colégio da Polícia Militar de Goiás CB Edmilson de Sousa Lemos – Palmeiras.
Ressalta-se que a maior demanda de ações de Educação Ambiental desta Secretaria atende as solicitações dos municípios goianos.
Portanto, observa-se que a maior quantidade de ações realizadas foram para contemplar esta demanda, como também em outras
instituições públicas, abrangendo a Educação Ambiental formal e não formal, conforme a Lei Federal 9.795/99. Estes trabalhos estão
relatados no item abaixo "Observações". Considera-se também que a Gerência de Educação Ambiental foi extinta no ano de 2014 e os
trabalhos estão sendo realizados de maneira descentralizada e/ou avulsa.

OBSERVAÇÕES
A Secretaria de Meio Ambiente e Cidades (Secima) participou da IX Semana Indígena,em Uruaçu, entre os dias 19 e 21 de Abril. O
evento, realizado no Memorial Serra da Mesa, às margens do lago, recebeu cerca de três mil visitantes. Esta edição reuniu asetnias
indígenas Xavante (MT e GO), Kariri Xocó (AL e DF), Kiriri (BA), Fulni-ô (PE) e Kichwua (Equador). Além deassistir às apresentações
culturais e aprender sobre a cultura das etnias, os visitantes participaramde minicursos de cinema ambiental e diálogos sobre
sustentabilidade, desenvolvidos pela Secima.
Nos minicursos de cinema ambiental, ministrados pela cineasta e produtora executiva Débora Torres, os participantes receberam
orientações sobre como fazer um documentário ambiental. Também foram apresentados curta-metragens do Circuito Tela Verde, do
Ministério do Meio Ambiente.
Os diálogos sobre sustentabilidade, mediados pela jornalista Jessika Morais, levantaram questões sobre as atitudes cotidianas que cada
cidadão pode tomar para contribuir com o meio ambiente. Com base nos cinco pilares da sustentabilidade (Repensar, Reduzir, Reutilizar,
Reaproveitar e Reciclar), os visitantes do Memorial
Serra da Mesa dialogaram sobre recursos naturais, poluição e geração de resíduos sólidos. Para a jornalista,é necessário que todos se
conscientizem e saibam que podem contribuir com o meio ambiente.
A Secima participa dos eventos realizados no Memorial Serra da Mesa desde setembro de 2015, sempre com Apoio logístico, assessoria
de imprensa e Mídias sociais, palestras, minicursos, oficinas e promoção de diálogos ambientais.
A IX Semana Indígena do Memorial Serra da Mesa reuniu cerca de três mil estudantes de escolas da região norte de Goiás,
universitários, comunidade e representantes da prefeitura de Uruaçu. Durante a Semana, indígenas das etnias Xavante (MT e GO), Kariri
Xocó (AL e DF), Kiriri (BA), Kichwua (Equador) e Fulni-ô (PE) apresentaram seus povos, suas linguagens, rituais e danças e
comercializaram seus artesanatos e pinturas corporais.
O Memorial Serra da Mesa foi construído com o objetivo de resgatar a história da região da Serra da Mesa e promover a educação
ambiental, se tornando um centro de referência da cultura goiana. O Memorial ocupa uma área de 20 mil metros quadrados, próxima ao
Lago Serra da Mesa e à rodovia GO-237, que liga Uruaçu a Niquelândia.
O local se tornou o ponto de encontro da cultura regional e de toda manifestação folclórica. Sua estrutura física conta com um auditório
para 300 pessoas e um grande museu com todas as espécies de animais existentes no cerrado goiano (taxidermizados), as rochas da
região, espécies da flora e toda a história do homem do cerrado, em detalhes, através da exposição de fósseis pré-históricos.
O Memorial Serra da Mesa também conta com uma representação de uma aldeia indígena do povo timbira; uma fazenda tradicional, com
engenho, carro de boi, fábrica de farinha, alambique, monjolo e curral; uma vila cenográfica, que reproduz em tamanho natural um arraial
típico dos séculos XVIII e XIX da região do cerrado; e o quilombo, com casebres de taipa (ripa e barro). Ainda no Memorial, há uma área
de camping, espaço de lazer e de complemento às atividades culturais.
O Memorial cumpre seu objetivo com eventos em datas especiais e visitações programadas. O público visitante, segundo o livro de
registros, vem de todas as partes do Brasil e também do exterior.
Realizado na data de 17/05/17, alunos aprendem sobre Recursos Hídricos e demais usos da água. Não é redundância, o elemento água
é diferente da utilização do conceito de recursos hídricos. Foi sobre este tema e outra temática de resíduos sólidos que a SECIMA deu
continuidade ao trabalho de Educação Ambiental no Colégio Militar Estadual Waldemar Mundim. Além da temática sobre água, desta vez,
foram os alunos do Ensino Fundamental II que receberam informações sobre o tratamento de resíduos sólidos. O analista ambiental
Thiarlles Elias de Paula, baseou-se na Lei Nº 9.433, de 08 de janeiro de 1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, para
conscientizar os alunos de que “a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”, como está no artigo 1º da referida lei.
Foi ressaltado também que recursos hídricos são as formas de uso da água, diferentemente da terminologia deste próprio líquido
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essencial à vida que é considerado de “domínio público”. Os alunos ficaram divididos quando opinaram sobre as prioridades da utilização
da água em casos de escassez. Aprenderam que o consumo prioritário da água é para “o uso humano e a dessedentação de animais”,
conforme inciso III, do artigo 1º da PNRH (Plano Nacional de Recursos Hídricos).
Foi utilizado para alunos maiores (Fundamental II) uma metodologia diferente voltada à conscientização, que além do fluxograma dos já
conhecidos “3 R’s” (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), utilizou-se as expressões “Repensar, Reeducar, Reverter, Revolucionar e
Racionalizar”, conhecida como "5 R's". Após os trabalhos no auditório do colégio, os alunos fizeram relatórios para os professores que
seriam avaliados e analisados nas salas de aula.
A exposição sobre tratamento de resíduos sólidos será complementada por uma visita de parte dos alunos ao aterro sanitário de Goiânia
(esta, organizada pelo colégio), que estava prevista para foi realizada na data de 18/05/2017. Os trabalhos foram divididos em duas
etapas separadas, nas quais, na primeira foi tratado especificamente sobre a questão de resíduos sólidos para um grupo, e sobre água e
resíduos sólidos para os demais que participaram na segunda etapa, no mesmo turno vespertino.
Ainda em maio, Código Florestal e Resíduos Sólidos são Temas na Formação de Alunos. Cerca de 185 alunos do terceiro ano do Ensino
Médio do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Waldemar Mundim, localizado na Vila Itatiaia, em Goiânia, obtiveram informações sobre o
Novo Código Florestal, instituído pela Lei Nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Os alunos aprenderam sobre APP’s (Áreas de Preservação
Permanente) de morro, nascentes e ao longo dos cursos d’água.
Também foi explanado a questão da Logística Reversa estabelecida na Política Nacional de Resíduos Sólidos, pautada pela Lei 12.305,
de 12 de agosto de 2010. Assim, os alunos observaram a importância de entregar pilhas, celulares, lâmpadas, baterias dentre outros
produtos semelhantes aos fornecedores e, se for o caso, a entrega de agrotóxicos também.
Durante o evento, foi levantada a ideia de os próprios alunos criarem um PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no setor e divulgarem nas
redes sociais. “Desta forma, os próprios alunos participam de forma prática e efetiva e, todos podem deixar um bom legado, inclusive
prático, na Vila Itatiaia”, enfatiza o analista ambiental da SECIMA, Thiarlles Elias de Paula, que ministrou palestra aos participantes. Os
PEV’s (Pontos de Entrega Voluntária), são locais nos quais a população pode deixar o lixo reciclável e ou provenientes do processo de
logística reversa. O evento, inclusive, contou com a participação de professores do colégio.
A Secretaria das Cidades e Meio Ambiente (SECIMA), realizou durante a Exposição Nacional de Orquídeas, que aconteceu em
Piracanjuba, mais uma edição da Oficina de Cinema e Vídeo Ambiental, ministrada pela cineasta Débora Torres.
Com a presença da Secretária do Meio Ambiente de Piracanjuba, Nilva França aconteceu duas grandes oficinas de Cinema e Vídeo
Ambiental da SECIMA em Piracanjuba.
A oficina contou com a presença da Secretária de Meio Ambiente da cidade, Nilva França, que destacou a importância do projeto de
Educação Ambiental desenvolvido pela SECIMA.
A cineasta e produtora Débora Torres, destaca que os estudantes que participam das oficinas aprendem desde os primeiros passos para
a produção cinematográfica, passando pela estrutura do documentário, definição de tema e abordagem, formatos e custos, até a
montagem e finalização.
Alunos da zona urbana e rural manifestaram seu amor pelo cinema no minicurso de quatro horas cada sobre o cinema e vídeo ambiental
que aconteceu no Auditório Paulo França da Câmera de Vereadores com participação marcante dos alunos.
Pela manhã participaram 280 Alunos e Professores e teve a presença das seguintes escolas:
-Escola Municipal Coronel João de Araújo;
-Escola Estadual Ruy Brasil;
- Colégio Oswaldo Cruz (Particular);
- Escola Rosa e Azul (Particular);
- Jovens do Projeto de iniciação ao trabalho “Jovem Aprendiz”;
- Escola Modesto Antônio de Paula (Zona Rural).
A Tarde o sucesso se repetiu com cerca de 340 Alunos e Professores que também aprenderam sobre cinema ambiental e como
desenvolver suas temáticas, sendo as seguintes escolas:
- Escola Municipal Coronel João de Araújo;
- Escola Estadual José Feliciano Ferreira;
- Escola Estadual de Tempo Integral Léo Lynce;
- Escola Estadual Ruy Brasil;
- Colégio Oswaldo Cruz (Particular);
- Escola Rosa e Azul (Particular);
- Escola Sol Nascente (Particular);
- Jovem do Projeto de iniciação ao trabalho "Jovem Aprendiz";
- Escola Serra Negra (Zona Rural).
SECIMA apoia 4ª Jornada da Cidadania da PUC Goiás com mudas e oficina. Cerca de 30 alunos da PUC interessados na produção do
cinema ambiental no total se revezaram na oficina de cinema e vídeo ambiental da SECIMA que aconteceu nos períodos vespertino e
noturno na PUC GOIÁS - Campus II Bloco S.
A oficina de cinema e vídeo ambiental da SECIMA foi realizada no dia 30 de maio de 2017 em Bonfinópolis e teve a participação de mais
de 100 alunos dos turnos matutino e vespertino da Rede Municipal e Estadual de Ensino. A oficina foi prestigiada pelo prefeito da cidade
Kelton Pinheiro e organizada pela secretária do Meio Ambiente ELIETE ALVES DE AMORIM e realizada no CRAS. Os alunos estavam
extremamente interessados no fazer cinematográfico e ambiental, o que muito agradou a produtora e cineasta Débora Torres ministrante
da oficina.
A oficina de Cinema e Vídeo Ambiental aconteceu nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista de Goiás e teve a participação
de moradores e alunos da cidade além de representantes do poder público da sociedade civil.
Segundo o secretário da Indústria e Comércio e interino do Meio Ambiente de Bela Vista
Realizada em Morro Agudo a oficina de documentários da SECIMA teve a participação maciça de alunos da cidade interessados em
fazer curtas ambientais em mídias alternativas. A oficina organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente despertou o interesse
de alunos e professores que assistiram interessados ao conteúdo ministrado pela produtora cinematográfica Débora Torres.
Oficina de cinema e vídeo ambiental da SECIMA aconteceu durante o FICA, nos espaços da Escola de Artes Veiga Valle no período
matutino que teve participação de professores, universitários e alunos interessados na fazer cinematográfico. No período da tarde a
oficina foi ministrada para 300 alunos do Colégio Alcides Jubé. Os alunos demonstraram total interesse pela oficina e vão preparar seus
vídeos de temática ambiental para o próximo FICA. O secretário Vilmar apareceu de surpresa na escola para uma visita, o que muito
agradou aos alunos e professores.
Além do minicurso os alunos assistiram inúmeras curtas do Circuito Tela Verde do MMA que apresentaram temáticas ambientais diversas
e se propuseram a elaborar seus roteiros de filmes ambientais para inscrever no FICA 2018.
O cinema é uma ferramenta de aprendizagem. É sob essa perspectiva que a Mostra de Cinema Escolar reuniu alunos de cinco
municípios para apresentar, assistir e discutir sobre audiovisual e sustentabilidade, em 23/06/2017. Diferentemente de uma sessão de
cinema, a mostra traz as produções realizadas pelos próprios alunos, que têm a oportunidade de apresentar seus vídeos e suas
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percepções sobre as realidades vividas em relação ao ambiente em que vivem. Promovida pela Secretaria do Meio Ambiente e dos
Recursos Hídricos, Cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), a Mostra de Cinema Escolar começou na manhã desta
sexta-feira, dia 23, no Quartel do Vinte, dentro da programação do 19º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica), na
cidade de Goiás.
Alunos de Piracanjuba, Bonfinópolis, Goianésia, Jataí e da cidade de Goiás apresentaram, por meio de suas produções, denúncias de
mau uso de recursos hídricos, ocupação irregular do solo, plantas medicinais, história e cultura, tudo com a orientação de professores e
da SECIMA, que promove oficinas de documentário ambiental em escolas de todo o estado, durante todo o ano. A iniciativa reuniu mais
de 250 alunos, em duas sessões matinais.
A Escola Municipal José Marcelino de Lima fica na zona rural de Piracanjuba. Seus alunos produziram um vídeo sobre os efeitos
ambientais causados pela criação do Parque Municipal Afonso Dias Fernandes. Conforme o vídeo, o modelo de parque adotado tem
causado a morte dos buritis presentes no local. Para o professor Júnior Pacífico, a produção de vídeos ambientais por alunos é um
desafio de perceber as falhas no decorrer da produção e corrigi-las, mas que gera resultado na apreensão do conhecimento.
A SECIMA realizou na semana do meio ambiente três oficinas de Cinema e vídeo ambiental na cidade de Caiapônia. A primeira no
período matutino para alunos do Município, a segunda no vespertino para alunos da Rede estadual e a terceira em horário noturno
aconteceu no auditório Uni-RV de Rio Verde-Campus de Caiapônia, para uma turma de acadêmicos de Engenharia Ambiental. Segundo
o escritor Nazareno de Souza Santos, coordenador das oficinas na cidade e assessor da Secretaria de obras do Município
Foi realizada em parceria com prefeitura de Trombas, três oficinas de cinema e Vídeo Ambiental com alunos da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Prof. Elenice de S. Dias Oliveira e do Colégio Estadual José Porfírio na cidade de Trombas. As oficinas foram
realizadas dia 17 de agosto, nos períodos matutinos, vespertino e noturno e despertaram grande interesse nos alunos que já produzem
vídeos relacionados as temáticas ambientais da região. Através da oficina, os alunos se capacitaram tecnicamente para desenvolverem
seus projetos, elaborarem a estrutura de seus roteiros e produzirem seus filmes em mídias alternativas, formando suas equipes com o
objetivo de apresentarem os mesmos para a comunidade e para a Mostra Ambiental Escolar da SECIMA no FICA 2018.
Diversas escolas estaduais e municipais de Senador Canedo como o Colégio Estadual David Scarf, Escola Vovó Dulce e Deoclides,
Alves dos Santos, participaram da oficina que também foi aberta aos grupos de teatro da cidade e membros da sociedade civil. Os
alunos, professores e artistas participaram ativamente conhecendo as formas de produção e os modos de filmar um documentário, além
de assistirem a curtas ambientais do Circuito Tela Verde do Ministério do Meio Ambiente parceiro do projeto.
Segundo a cineasta Débora Torres o objetivo da Oficina de Produção Ambiental de Cinema e Vídeo é preparar os alunos para produzir
seus próprios vídeos ambientais em mídias alternativas.
A oficina de cinema e vídeo ambiental da SECIMA foi realizada no dia 30 de maio de 2017 em Bonfinópolis e teve a participação de mais
de 100 alunos dos turnos matutino e vespertino da Rede Municipal e Estadual de Ensino. A oficina foi prestigiada pelo prefeito da cidade
Kelton Pinheiro e organizada pela secretária do Meio Ambiente ELIETE ALVES DE AMORIM e realizada no CRAS. Os alunos estavam
extremamente interessados no fazer cinematográfico e ambiental, o que muito agradou a produtora e cineasta Débora Torres ministrante
da oficina.
dos pequenos municípios goianos e através desta oficina a gente pode ver uma porta de entrada e á disposição de todos os municípios
goianos para este festival. Então esta iniciativa tem estas características de despertar a consciência ambiental, aprender a produzir filmes
de temática ambiental com janela de exibição na Mostra Ambiental da Secima no FICA e com certeza vai gerar muitos frutos para a
educação ambiental em Goiás".
SECIMA realizou em parceria com prefeitura de Trombas, 03 oficinas de cinema e Vídeo Ambiental com alunos da Esc Mun de Ens Fund
Prof Elenice de S. Dias Oliveira e do Colégio Estadual José Porfírio na cidade de Trombas. As oficinas foram realizadas dia 17 de agosto,
nos períodos matutino, vespertino e noturno e despertaram grande interesse nos alunos que já produzem vídeos relacionados á
temáticas ambientais da região. Através da oficina se capacitaram tecnicamente para desenvolverem seus projetos, elaborarem a
estrutura de seus roteiros e produzirem seus filmes em mídias alternativas, formando suas equipes com o objetivo de apresentarem seus
filmes para a comunidade e para a Mostra Ambiental Escolar da Secima no FICA 2018. Itamar de Oliveira Mar, secretário do Meio
Ambiente secretário do Meio Ambiente definiu como "fundamental este trabalho de conscientização ambiental e de cidadania da Secima.
Os alunos ficaram muito estimulados com as oficinas e após aprenderem todo este conteúdo audiovisual, temos a certeza de que a
produção de vídeos ambientais no município à partir de hoje será extremamente relevante".Para a produtora cinematográfica Débora
Torres, ministrante da oficina " a linguagem audiovisual pode e deve ser usada com ferramentada pedagógica e o cinema/vídeo como
meio de comunicação de massa é a melhor forma de conscientização.
Realizada em Morro Agudo a oficina de documentários da Secima teve a participação maciça de alunos da cidade interessados em fazer
curtas ambientais em mídias alternativas.A oficina organizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente despertou o interesse de
alunos e professores que assistiram interessados ao conteúdo ministrado pela produtora cinematográfica Débora Torres.
Com importantes ações de educação ambiental a Secima participou de um evento inédito 1ª Mostra Ambiental e Cultural de Cidade
Ocidental que aconteceu nos dias 29 de julho e 02 de agosto, com o objetivo de ampliar a discussão e o entendimento sobre a relação
entre o ser humano e o meio ambiente.
Criado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o evento ajudou a inserir o morador de todas as idades no centro das soluções para
a criação de uma sociedade plenamente sustentável, inclusive em relação à sua história e cultura. “É comum perceber o não
entendimento de que o meio ambiente não é apenas fauna e flora, e que os seres humanos também fazem parte da natureza que é
formada também pela cultura humana”, esclarece Marizon Oliveira Barreiros nasceu em Brasília (DF). Formado em Gestão Pública e
Gestão Ambiental, secretário do meio Ambiente da cidade Ocidental.
O evento teve como palco a orla superior do Lago Jacob e reuniu num mesmo espaço a discussão sobre meio ambiente e
sustentabilidade, a educação ambiental voltada para crianças e adultos, além de apresentações artísticas e culturais.
A 1ª Mostra Ambiental e Cultural de Cidade Ocidental marca o início de uma série de ações na área de educação ambiental,
conscientização sobre preservação e cultura de sustentabilidade. O tripé é a base do Governo para as futuras ações na área de meio
ambiente, uma de suas prioridades na gestão do prefeito Fábio Corrêa.
Distribuição de mudas, vapt vupt ambiental e a Oficina de Cinema e vídeo ambiental realizada pela Secima e ministrada pela produtora
cinematográfica Débora Torres foram os pontos alto do evento. Matheus Vasconcelos vice presidente do Conselho Estadual da
Juventude representou o secretário Vilmar Rocha.
As escolas municipais disputaram prêmios oferecido pelo Governo de Cidade Ocidental ao melhor projeto ambiental. No encerramento da
mostra foram agraciadas três escolas, divididas em primeiro, segundo e terceiro lugares, com troféu e equipamentos para melhorar a
estrutura dos próprios estabelecimentos de ensino, como computadores, projetores e TVs. Os alunos da rede municipal trabalharam mais
de dois meses nos projetos. Concurso de melhores figurinos produzidos pelos alunos com materiais recicláveis, foram apresentados à
população e ao júri, que decidiu a escola vencedora com as melhores performances em reciclagem de materiais durante todos os dias da
Mostra.
Todos os dias houve troca de materiais recicláveis por mudas nativas do cerrado e exposição do Batalhão ambiental e bombeiros.
A oficina de cinema e vídeo ambiental da Secima aconteceu durante o FICA, nos espaços da Escola de Artes Veiga Valle no período
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matutino que teve participação de professores, universitários e alunos interessados na fazer cinematográfico.
Entre os dias 27 e 30 de setembro, a equipe de comunicação e educação ambiental da Secretaria de Cidades e Meio Ambiente (Secima),
realizou atividades de conscientização ambiental na IX Semana do Folclore, no Memorial Serra da Mesa (Uruaçu-GO). O evento reuniu
estudantes de toda a região norte, grupos representantes das culturas tradicionais populares e quatro etnias indígenas.
Foram realizadas rodas de prosa sobre assuntos relacionados à sustentabilidade. A equipe abordou temas como a otimização e
economia do uso de água, impactos ambientais das queimadas, preservação e conservação de fauna e flora, e gestão correta dos
resíduos sólidos.
A professora Mariana, que levou alunos para visitar o Memorial durante a semana do Folclore, afirma que levar as crianças para ouvir
sobre meio ambiente em um local de preservação ambiental é muito eficaz, em termos de complementação do ensino transmitido
cotidianamente em sala de aula.
Entre quinta-feira e domingo da última semana, 20 a 23 de outubro, a Secretaria de Meio Ambiente e Cidades (Secima) realizou, em
Trindade, oficina de vídeo ambiental e distribuição de mudas de árvores nativas do bioma Cerrado. As ações fizeram parte da
programação da 48º Governo Junto de Você (GJV), no Setor Maysa.
A oficina de documentário ambiental foi ministrada pela cineasta, produtora-executiva e palestrante, Débora Torres, nos períodos
matutinos e vespertinos dos dias 20 e 21.
De acordo com a cineasta, produtora-executiva e palestrante, Débora Torres, as oficinas de documentário ambiental promovem não
apenas a conscientização ambiental, mas também permite a formação de “videoastas” e promove a descoberta de novos talentos.
Segundo Paulo César D’Assunção Filho, um dos estudantes que participaram da oficina, o cinema ambiental tem o poder de
conscientizar e mudar a visão de mundo daqueles que assistem. Paulo César conta que participou de uma competição de vídeos
ambientais promovida pela Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) e venceu. Ele afirma que depois de dirigir este vídeo que
criticava o consumismo, sua mentalidade mudou.
Durante os quatro dias de Governo Junto de Você em Trindade, mil famílias foram contempladas com a doação de mudas nativas do
bioma Cerrado. Entre as espécies doadas estavam Ipês branco, rosa, roxo e amarelo, oiti, pororoca, genipapo e aroeira.
Em 22/11/2017 o Programa de Conscientização Ambiental e Cidadania da SECIMA ganha agora um site e uma série de documentários
que serão exibidos na TBC apresentando as ações que vêm sendo desenvolvidas com os alunos da rede estadual de ensino. As
atividades do Programa já foram realizadas em mais de 20 municípios, atingindo mais de 60 mil alunos. São palestras e oficinas nas
escolas, visitas monitoradas aos parques estaduais e às Estações de Tratamento de Água e Esgoto, distribuição de cartilhas educativas,
mostras de filmes ambientais, criação de bibliotecas e videotecas ambientais nas escolas, exposições e até concursos de vídeos com
temática ambiental.
O programa, que conta com parcerias do Ministério do Meio Ambiente, OVG, Seduce, SANEAGO e Polícia Militar, visa promover a
construção de conhecimento e discussões acerca das principais questões ambientais e de recursos hídricos, urbanas, rurais ou florestais.
A ideia é estimular os alunos a terem uma prática ambiental diária para que todos possam contribuir para melhorar a qualidade de vida da
população e seu desenvolvimento sustentável.
A campanha de documentários visa divulgar as ações de educação ambiental realizadas pela SECIMA e seus parceiros, que englobam,
além de visitas aos parques do estado, oficinas de cinema e teatro ambiental; arte com papel reciclável; palestras e minicursos;
exposições de animais taxidermizados; frutos e plantas do cerrado; e material apreendido de caça e pesca, entre outras ações.
O site do Programa também foi lançado e traz todo o conteúdo produzido pela SECIMA e seus parceiros. A meta é levar esse
conhecimento a estudantes, professores e comunidade escolar, para que conheçam e possam agir como multiplicadores de uma
consciência ambiental aliada às noções práticas de sustentabilidade, formando cidadãos conscientes de seu papel na sociedade. Para a
coordenadora do Programa, Débora Torres, o site nasce da necessidade de ampliar o alcance da educação ambiental enter alunos e
comunidade escolar.
Representando a presidência da Agência Brasil Central de Comunicação, a diretora de jornalismo Abadia Lima declarou que vai divulgar
o material diariamente na grade de programação da TV Brasil Central. “Preservar é um dever de todos, e esse projeto vem para chamar a
atenção de cada um sobre sua responsabilidade.
Para o coordenador geral de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Elias Nunes, o estado de Goiás conseguiu reunir as
entidades envolvidas com a proteção do meio ambiente e criar programas de grande alcance social.
Secretário do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, cidades, Infraestrutura e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), Vilmar Rocha
lembrou que as questões ambientais hoje são universais, a exemplo dos direitos humanos, liberdade e democracia.
Participaram ainda representantes do Comando Ambiental da Polícia Militar, da Polícia Civil, da SANEAGO e de demais instituições
parceiras. A SECIMA e o MMA assinaram ainda uma carta de intenções que prevê capacitações conjuntas e compartilhamento de
processos.
Após três anos sem atividades, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental do Estado de Goiás (CIEA) realizou seu primeiro
encontro na data de 20/12/2017. A ocasião reuniu integrantes da Comissão, oriundos dos poderes públicos estadual e municipais, além
de universidades, entidades de classe, como a Fieg e a Faeg, ONGs, cooperativas e outras entidades da sociedade organizada. Foram
apresentados os maiores desafios ambientais de Goiás e as contribuições que a educação ambiental pode oferecer para fazer frente a
degradação dos recursos naturais, dentro de um processo de conscientização do indivíduo e da coletividade.
O encontro também serviu para apresentar o recém-lançado portal Consciência Ambiental e de algumas ações que deverão ter destaque
pela comissão. Atividades que integram as artes e a temática ambiental, como teatro e produções audiovisuais deverão receber incentivo,
sobretudo por serem atividades já amplamente desenvolvidas pela SECIMA.
Ligada diretamente à SECIMA, a CIEA é uma comissão instituída pelo poder público respaldada por ampla legislação de Educação
Ambiental, entre elas, a Lei Federal n º 9.795/99 e a Lei Estadual nº 16.586/09. Em Goiás, a CIEA foi instituída pelo Decreto nº 5.203, de
30 de março de 2000, sendo reformulada em 2006. Aos quase 100 integrantes da Comissão, caberá discutir, propor, organizar e
coordenar projetos de educação ambiental em nível estadual e municipal. Uma nova reunião ficou marcada para a segunda quinzena de
janeiro, quando será definido o calendário de atividades para 2018.
CRONOGRAMA DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Além do trabalho acima descrito, foi desenvolvido o seguinte cronograma de ações de Educação Ambiental:
ORDEM - DATA DA REALIZAÇÃO - EVENTO - MUNICÍPIO - NÚMERO ALUNOS - QUANTIDADES DE AÇÕES - AÇÕES DE
EDUCAÇÃO AMBIENTAL - MINISTRANTE
1 - 27 A 30 ABRIL - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ - SENADOR CANEDO - 400 - 04 - OFICINAS DE CINEMA - DÉBORA TORRES -
2 - 18 Á 21 DE ABRIL - IX SEMANA INDÍGENA - SERRA DA MESA - 3.000 - 08 - PALESTRAS SOBRE RESÍDUOS
SÓLIDOS/OFICINAS DE CINEMA/ MOSTRAS DE FILMES AMBIENTAIS - DÉBORA TORRES E JÉSSIKA MORAES
3 - 11 a 14 MAIO - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - 130 - 01 - PALESTRA RESÍDUOS SÓLIDOS -
THIARLES ELIAS
4 - PREFEITURA E FESUR RV - CAIAPÔNIA - 400 - 03 - OFICINAS DE CINEMA - DÉBORA TORRES
5 - 22 DE MAIO - COLÉGIO MILITAR WALDEMAR MUNDIM-ITATIAIA - GOIÂNIA - 185 - 02 - PALESTRAS SOBRE CÓDIGO
FLORESTAL E RESÍDUOS SÓLIDOS - THIARLES ELIAS
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6 - 23 DE MAIO - COLÉGIO MILITAR WALDEMAR MUNDIM-ITATIAIA - GOIÂNIA - 250 - 02 - PALESTRAS SOBRE E RESÍDUOS
SÓLIDOS - THIARLES ELIAS
7 - 25 a 28 DE MAIO - JORNADA DA CIDADANIA DA PUC - GOIÂNIA - 400 - 02 - OFICINAS DE CINEMA - DÉBORA TORRES
8 - 29 DE MAIO - FEIRA DE ORQUÍDEAS - PIRACANJUBA - 1.200 - 02 - OFICINAS DE CINEMA - DÉBORA TORRES
9 - 30 DE MAIO - EVENTO AMBIENTAL - BONFINÓPOLIS - 800 - 02 - OFICINAS DE CINEMA - DÉBORA TORRES
10 - 31 DE MAIO - CÂMARA DE VEREADORES - BELA VISTA - 600 - 02 - OFICINAS DE CINEMA - DÉBORA TORRES
11 - 01 A 02 DE JUNHO - COLÉGIO ESTADUAL E MUNICIPAL - MORRO AGUDO - 1.500 - 03 - PREFEITURA E FESUR RV -
CAIAPÕNIA
12 - 5 A 06 DE JUNHO - PREFEITURA E FESUR RV - CAIAPÔNIA - 400 - 03 - OFICINAS DE CINEMA - DÉBORA TORRES
13 - 20 A 24 JUNHO - FICA - CIDADE DE GOIÁS - 4.000 - 06 ENCONTROS E DEBATES PALESTRAS - 02 OFICINAS DE CINEMA
AMBIENTAL
MOSTRA AMBIENTAL DA SECIMA NO FICA (oficinas e palestras) envolvendo alunos das cidades do Estado a saber Goianésia,
Pirancanjuba, Itumbiara, Cidade de Goiás, etc - DÉBORA TORRES-SECIMA E PATRÍCIA BARBOSA-MMA
14 - 01 E 02 DE AGOSTO - 1ª FEIRA CULTURAL E AMBIENTAL - CIDADE OCIDENTAL - 2.000 - 02 - OFICINAS DE CINEMA
AMBIENTAL - DÉBORA TORRES
15 - 14 A 16 DE AGOSTO - SEMANA DE MEIO AMBIENTE - TROMBAS - 2.000 - 03 - OFICINAS DE CINEMA AMBIENTAL - DÉBORA
TORRES
16 - 14 A 16 DE SETEMBRO - FESTA DA MELANCIA - URUANA - 50 - 01- MESAS REDONDAS AMBIENTAIS COM TÉCNICOS -
THIARLES ELIAS
17 - 25 A 30 DE SETEMBRO - VIII ENCONTRO DE FOLCLORE DE SERRADA MESA - SERRA DA MESA - 4.000 - 08 - PALESTRAS
SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS - JÉSSIKA MORAES E AGNALDO FÉLIX - 18 - 03/10 - ESCOLAS MUNICIPAIS ITAJÁ - 200 - 2 -
PALESTRAS AMBIENTAIS - THIARLES ELIAS
19 - 04/10 - ESCOLAS MUNICIPAIS - OLARIA - 200 - 2 - PALESTRAS AMBIENTAIS - THIARLES ELIAS
Foram desempenhados também as palestras ambientais nos seguintes municípios:
- Escola Municipal Professora Odília Justa da Silva - Alvorada do Norte: 400 alunos do Ensino Fundamental II. 05/12/2017
- Colégio Estadual Antônio Claret Cardoso - Alvorada do Norte: 100 Alunos do Ensino Médio
- Escola Municipal Professora Alaíde Barbosa Brito - Buritinópolis: 147 alunos alunos . Educação Infantil.
Foram trabalhadas as seguintes escolas da Cidade de Goiás em 2017:
1-Colégio Estadual Santana;
2-Colégio Estadual de Aplicação Professor Manuel Caiado;
3-CEPI - Professor Alcides Jubé;
4-Colegio Alternativo -COOPECIGO;
5-Escola Família Agrícola de Goiás;
6-Colégio Estadual Militar Professor João Augusto Perillo;
7-Lyceu de Goyaz;
8-Escola Estadual Dom Abel;
9-Escola Lar São José;
10-Colégio Estadual Cora Coralina;
11-Colégio Estadual DR Albion de Castro Curado;
12-Asilo São Vicente de Paulo.
OFICINAS E EVENTOS AMBIENTAIS 2017- VERIFICAR MATÉRIAS NO SITE DA SECIMA
22/11/2017 - Educação ambiental tem novas ferramentas para chegar à população
20/11/2017 - Lançamento do site Consciência Ambiental
30/09/2017 - Secima realiza conscientização ambiental em encontro de cultura popular Uruaçú- Memorial Serra da Mesa
18/08/2017 - SECIMA leva oficinas de Cinema e Vídeo Ambiental para alunos de Trombas
04/08/2017 - Secima se destaca com ações ambientais na Cidade Ocidental
28/06/2017 - Secima leva Oficina de Cinema e Vídeo Ambiental ao FICA
23/06/2017 - Vilmar Rocha cumpre agenda no FICA
23/06/2017 - O cinema é uma ferramenta de aprendizagem
22/06/2017 - Exibição de filmes atrai estudantes para o Espaço Secima no Fica
21/06/2017 - Ações da Secima movimentam FICA 2017
21/06/2017 - SECIMA participa do FICA 2017
14/06/2017 - Oficinas sobre Vídeo Ambiental em Caiapônia marcam a Semana do Meio Ambiente
08/06/2017 - Oficina de Vídeo Ambiental atrai a atenção de alunos de Morro Agudo de Goiás
01/06/2017 - Bela Vista recebe oficina de cinema e vídeo ambiental
31/05/2017 - Alunos de Bonfinópolis têm dia de cinema e meio ambiente
29/05/2017 - Secima participa de Exposição de Orquídeas em Piracanjuba
27/05/2017 - Secima movimenta Jornada de Cidadania da PUC
17/05/2017 - Secima realiza oficina de cinema ambiental em Senado Canedo
12/05/2017 - Secima leva Educação Ambiental aos alunos de Águas Lindas de Goiás
04/05/2017 - Senador Canedo recebe mudas do Cerrado e oficina de cinema
24/04/2017 - Secima promove conscientização ambiental durante Semana Indígena, em Uruaçu.

AÇÃO: 2222 - CRIAÇÃO, GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
– Encaminhamento para publicação de norma que Regulamenta o uso público dos Parques Estaduais;
– Esta sendo promovida a revisão da implementação de instrução de trabalho para os servidores operacionais dos Parques Estaduais;
– Criação de sete Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), Unidades de Conservação Privadas, nas regiões:
– Alto Paraíso – Diamante (Portaria Nº 124/2017 de 12 de junho de 2017) com 369,27 hectares e Komodo (Portaria Nº 123/2017 de 12 de
junho de 2017) com 169,78 hectares;
– Niquelândia – Santa Rita (Portaria Nº 183/2017 de 24 de agosto de 2017) com 30,88 hectares;
– Porangatu – Serra Azul (Portaria Nº 182 /2017 de 24 de agosto de 2017) com 174,32 hectares;
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– Hidrolândia – Sede Campestre ADUFG Sindicato (Portaria Nº 279/2017 de 30 de novembro de 2017) com 133,75 hectares;
– Paranaiguara – Saudade (Portaria N° 280/2017 de 30 de novembro de 2017) com 85,75 hectares;
– São João da Paraúna – Córrego Fundo (Portaria Nº 281/2017 de 30 de novembro de 2017) com 23,82 hectares.
– Publicação da Criação da Estação Ecológica de Nova Roma, Decreto nº 9.023, de 11 de Agosto de 2017;
– Cadastramento de 52 Unidades de Conservação Municipais.

OBSERVAÇÕES
Atividades desenvolvidas:
– Duas edições do Evento Corre Cerrado (corrida rústica e Mountain Bike) no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco;
– Reabertura da trilha de ciclismo no Parque Estadual da Serra de Caldas Novas;
– Reuniões do Conselho do Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco (PEAMP) e Parque Estadual do João Leite (PEJoL) que
localizam-se no município de Goianápolis:
IX Reunião Ordinária (8/2/2017)
- Apresentação de relatório de atividades realizadas no PEAMP e no PEJoL;
- Esclarecimentos acerca da situação da Zona de Amortecimento e do Plano de Manejo dos Parques;
- Elaboração do Plano de Ação do Conselho - definição de temas prioritários.
X Reunião Ordinária (3/5/2017)
- Apresentação do Plano Operativo Anual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais para os parques;
- Discussão sobre o Plano de Ação do ConPEAMP - detalhamento dos temas prioritários.
– Reuniões do Conselho da Área de Proteção Ambiental (APA) João Leite:
XXV Reunião Ordinária (15/3/2017)
- Apresentação do histórico do processo de renovação do Conselho;
- Assinatura dos termos de posse dos novos Conselheiros;
- Informações sobre o pagamento do ICMS Ecológico aos municípios da APA;
- Apreciação de processos de licenciamento ambiental.
XXVI Reunião Ordinária (7/6/2017)
- Apreciação de processos de licenciamento ambiental;
- Apreciação e discussão de proposta de alterações no Regimento Interno do Conselho.
– Reuniões do Conselho Consultivo do Parque Estadual de Terra Ronca:
- 14ª Reunião Ordinária - 09/03/2017 (aprovação de atas, aprovação do regimento interno e aprovação do plano de ação);
- 15ª Reunião Ordinária - 08/06/2017 (implementação do plano de ação, planejamento para a Festa da Lapa e para prevenção e combate
à incêndios florestais);
- 16ª Reunião Ordinária - 14/09/2017 (revisão da minuta do Plano de Manejo, implementação do plano de ação, resultados da Festa da
Lapa e do plano de prevenção e combate à incêndios florestais);
- 17ª Reunião Ordinária - 09/11/2017 ( reunião cancelada).

AÇÃO: 2223 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
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:
1. Abadia de Goiás/2. Abadiânia/3. Águas Lindas de Goiás/4. Alexânia/5. Alto Horizonte/6. Anápolis
7. Anicuns/8. Aparecida de Goiânia/9. Araguapaz/10. Barro Alto/ 11. Bela Vista de Goiás/12. Bonópolis
13. Buriti de Goiás/14. Caldas Novas/15. Cadalzinha/16. Campinaçu/17. Campinorte/18. Carmo do Rio Verde/19. Catalão/20. Ceres/21.
Cidade Ocidental/22. Cristalina/23. Estrela do Norte/24. Faina/25. Flores de Goiás/26. Formosa/27. Goianésia/28. Goiânia/29.
Goianira/30. Goiás/31. Goiatuba/32. Guaraíta/33. Heitoraí /34. Hidrolândia/35. Hidrolina/36. Inhumas/37. Ipameri/38. Ipiranga de
Goiás/39. Itaberaí/40. Itaguaru/41. Itapaci/42. Itapuranga/43. Itumbiara/44. Ivolândia/45. Jaraguá/46. Jataí/47. Joviânia/48. Jussara/49.
Luziânia/50. Mara Rosa/51. Minaçu/52. Mineiros/53. Morrinhos/54. Morro Agudo de Goiás/55. Mossâmides/56. Mozarlândia/57. Mundo
Novo/58. Nerópolis/59. Niquelândia/60. Nova América/61. Nova Crixás/62. Nova Glória/63. Nova Iguaçu/64. Padre Bernardo/65.
Palmeiras de Goiás/66. Palminópolis/67. Piracanjuba/68. Pirenópolis/69. Pires do Rio/70. Planaltina/71. Pontalina/72. Porangatu/73.
Quirinópolis/74. Rialma/75. Rio Quente/76. Rio Verde/77. Rubiataba/78. Santa Tereza de Goiás/79. Santo Antônio do Descoberto/80. São
Luis dos Montes Belos/81. São Luiz do Norte/82. São Miguel do Araguaia/83. São Simão/84. Senador Canedo/85. Serranópolis/86.
Silvânia/87. Taquaral de Goiás/ 88. Trindade/89. Trombas/90. Uruaçu/91. Valparaíso de Goiás/92. 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/- Minaçu /- Mineiros/- Trindade e Uruaçu.

OBSERVAÇÕES
Data MUNICÍPIO População atendida
_____________________________________________________________________
Dezembro de 2016 76 Municípios 74,22%
_____________________________________________________________________
Janeiro de 2017 Formosa 75,89%
_____________________________________________________________________
Fevereiro de 2017 Silvânia 76,20%
_____________________________________________________________________
Abril de 2017 Buriti de Goiás 76,25%
_____________________________________________________________________
Maio de 2017 Planaltina 77,61%
_____________________________________________________________________
Junho de 2017 Ipiranga de Goiás 77,66%
_____________________________________________________________________
Julho de 2017 Mossâmides
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Rialma 78,06%
Nova Glória
_____________________________________________________________________
Agosto de 2017 Caldazinha
Ivolândia
Piracanjuba 78,68%
Serranópolis
_____________________________________________________________________
Setembro de 2017 Valparaíso de Goiás 80,89%
_____________________________________________________________________
Outubro de 2017 Nova América 81,08%
Carmo do Rio Verde
_____________________________________________________________________
Novembro de 2017 Hidrolândia 81,42%

AÇÃO: 2224 - GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA DAS ÁGUAS

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Instalação e funcionamento dos comitês de bacia e suas instâncias. Existem cinco comitês de bacia hidrográfica em funcionamento,
sendo a do Corumbá, Veríssimo e porção goiana do São Marcos, a do Meia Ponte, a dos Bois, dos Afluentes goianos do baixo Paranaíba
e a do Rio Vermelho.
Foram realizados, com exceção do comitê do Rio Vermelho, capacitação para plano e gestão e capacitação sobre planejamento
estratégico. Foram capacitados 60 membros de cada comitê.
Foi realizado também uma capacitação sobre o que comitê de Bacia Hidrográfica para os comitês dos Bois, dos Afluentes goianos do
baixo Paranaíba e do Meia Ponte.
Dentre as oficinas Procomitês houve a participação no Encontro Nacional de Comitês de Bacia, com três membros e o Simpósio Nacional
de Educação Ambiental na Gestão de Recursos Hídricos com dez membros.
AÇÃO: 2225 - GESTÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA FAUNA

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Análise: O resultado é satisfatório, mesmo com o pequeno efetivo da Gerência de fauna (esse ano dois Servidores que desligaram do
Estado para assumirem outros Concursos e não houve reposição no quadro efetivo). Atividades desempenhadas:
1- Criação juntamente com a Gerencia de tecnologia e informação do sistema informatizado de cadastramento de áreas e soltura de
animais silvestres;,
2- Elaboração e envio de quatro minutas de normas de Resolução para o Rogério Rocha enquanto Secretário do CEMAn e ao Secretário
Vilmar para publicação oficial das normas que muito irá contribuir na Gestão da fauna silvestre em Goiás, sendo:
- Norma para criação de abelhas silvestres nativas sem ferrão;
- Norma para cadastramento e autorização de áreas de soltura de animais silvestres (animais de entrega voluntária ou apreendidos aptos
para reintrodução na natureza, etc);
- Norma para licenciamento ambiental dos empreendimentos de fauna - categorias do SISFAUNA/IBAMA (Sistema Federal de Controle
Ambiental).
- Norma para justificação de utilização de normas/legislações federais até completa confecção da normas estaduais referentes à fauna
silvestre.
3- Fiscalização:
2017 (*até Outubro/10 meses):
- Multas: R$ 1.004.500,00 (Um Milhão, quatro Mil e quinhentos reais) se dividir por 10 meses = R$ 100.450,00/Mês;
- Animais Apreendidos (e entregues no CETAS/IBAMA): 398 (Trezentos e noventa e oito)
- Denúncias anônimas cumpridas: 90 (Noventa);-
- Resgate e Coleta de animais na SALA/SECIMA (atendimento presencial; "entrega voluntária"): 40 animais de médios/grande porte e/ou
Aves/Pássaros;
4- Atualizando informações de Processo analisados na Gerencia (item 1 abaixo): 2.223 (Dois mil, duzentos e vinte e três processos no
SGA - Sistema de Gestão Ambiental);
5- Quase finalizado o sistema de cadastramento e controle de Áreas de Soltura de animais silvestres (soltar animais aprendidos que
tenham condições de voltar à natureza);
6- Participação ativa da equipe em Câmaras temáticas na ABEMA - Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente
(Câmara de Fauna) e estamos almejando junto com o IBAMA Sede uma cadeira ativa no CONAMA - Conselho Nacional do Meio
Ambiente (Câmara Fauna);
7- Nossa equipe participando e tomando frente em vários grupos específicos, como exemplo o grupo para melhoria dos sistemas federais
de controle e gestão de fauna silvestre em cativeiros (nossa Gerencia sempre ativa nas discussões nacionais, representando muito bem
a SECIMA e o Estado de Goiás).
AÇÃO: 2226 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS
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U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
A Lei Complementar n. º 90/2011, o Decreto n.º 8147/2014 e a Emenda Constitucional nº 40/2007 regulamentaram o ICMS Ecológico no
Estado de Goiás.
O produto 4585 (DOCUMENTO DE CONCEPÇÃO DO PROJETO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL
ELABORADO / NUMERO) não foi desenvolvido devido o responsável ter se desvinculado desta Secretaria.
O produto 4584 ( PROGRAMA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PPSA IMPLANTADO / NÚMERO) se estabeleceu da
seguinte forma:
- Publicação do Decreto Nº 8.672, de 15 de Junho de 2016 que cria o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais –
PEPSA e dá outras providências;
- Publicado no D.O. de 04-12-2017 O Decreto nº 9.099 que institui o Comitê Gestor e Regulador responsável pela operacionalização e
gestão dos instrumentos do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais – PEPSA – disposto no Decreto nº 8.672, de 15
de junho de 2016, e dá outras providências;
- Decreto nº 9.102, suplemento que estabelece condições para a regularização ambiental prevista na Lei nº 18.104, de 18 de julho de
2013, por intermédio do Programa Tesouro Verde, instituído pela Lei nº 19.763 de 18 de julho de 2017, e dá outras providências;
- Decreto 9.101, suplemento, que dispõe sobre o Programa Tesouro Verde, ainda em dezembro de 2017.
Ainda não foi desenvolvido o produto 4586 ( TÍTULO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - UPSA'S EMITIDO / NÚMERO).

OBSERVAÇÕES
Durante o exercício de 2017 foram executadas as seguintes ações junto ao ICMS-ECOLÓGICO:
- Atendimento, Orientação e Acompanhamento junto aos Secretários, Prefeitos e Responsáveis Técnicos sobre como proceder para
criação de Unidades de Conservação Municipal;
- Correção do questionário que determina o índice de recebimento para os Municípios que conseguiram cadastrar suas Unidades de
Conservação, podendo variar entre 0,75 %, 1.25 % e 3 %;
- Geração de uma lista com todos os Municípios aptos ao Recebimento do ICMS - Ecológico após os questionários serem avaliados,
sendo enviada ao Secretário da pasta para envio ao COÍNDICE/SEFAZ;
- Oitenta e um Municípios aptos ao recebimento do ICMS - Ecológico, totalizando 32 % dos Municípios Goianos.
Para um município requerer o ICMS Ecológico é necessário ter em seu território uma Unidade de Conservação, devidamente registrada
no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação - CEUC (Art. 2º da Lei Complementar n.º 90/2011 e do Decreto n.º 8147/2014), ou
ser diretamente influenciado por ela, ou ainda, possuir mananciais de abastecimento público de municípios confrontantes (Art. 1º e 3º da
Lei Complementar n.º 90/2011). Além desses pré-requisitos, o município postulante precisa atender a critérios ambientais e de
conservação do meio ambiente, estipulados no Art. 4º da Lei Complementar n.º 90/2011, a saber:
Atos Administrativos dos Municípios:
a) ações de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive lixo hospitalar e resíduos da construção civil - coleta, transporte e destinação
dos resíduos sólidos, aterro sanitário, incineração, reciclagem e compostagem;
b) ações efetivas de educação ambiental, na zona urbana e rural, nas escolas e grupos da sociedade organizada, instituídas por
intermédio de lei municipal e/ou programas específicos;
c) ações de combate e redução do desmatamento, com a devida fiscalização e comprovação da efetiva recuperação de áreas
degradadas - reflorestamento;
d) programas de redução do risco de queimadas, conservação do solo,da água e da biodiversidade;
e) programa de proteção de mananciais de abastecimento público;
f) identificação de fontes de poluição atmosférica, sonora e visual, e comprovação das medidas adotadas para a minimização dessas
práticas;
g) identificação das edificações irregulares, bem como a comprovação das medidas adotadas para sua adequação às normas de uso e
ocupação do solo;
h) programas de instituição e proteção das unidades de conservação;
i) elaboração de legislação sobre a política municipal de meio ambiente, incluindo a criação do Conselho Municipal do Meio Ambiente e
do Fundo Municipal do Meio Ambiente, obedecidas as peculiaridades locais, respeitadas as legislações federal e estadual sobre o
assunto.
INFORME RESUMO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS – PSA
1. Origem – Breve histórico:
1.1. A ideia de se implementar um sistema de pagamentos por serviços ambientais na política de meio ambiente do Estado de Goiás teve
início no ano de 2003, ainda na extinta Agência Ambiental. Em maio de 2009 foi apresentado ao Governo de Goiás e à Secretaria de
Assuntos Estratégicos da Presidência da República o Projeto BTAAG – Bolsa de Títulos e Ativos Ambientais de Goiás, pelo Núcleo de
Projetos Especiais – NPE & Gerência de Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental – GIE/SPA;
1.2. Posteriormente, em decorrência de um acordo de doação do GEF TF097157 e tendo como agente implementador o Banco Mundial,
publica-se um livro no qual é apresentado artigo sobre as transações relativas ao instrumento da Reserva Legal;
1.3. A Secretaria de Indústria e Comércio – SIC, no ano de 2014, elabora uma proposta de Decreto dispondo sobre a emissão e
certificação das Unidades de Pagamento por Serviços Ambientais;
1.4. A minuta de Decreto proposta pela Secretaria de Indústria e Comércio – SIC, no final de 2014, vem para análise da SUPEXMARH;
1.5. A SUPEXMARH, após análise da minuta de Decreto proposta pela SIC, propõe alterações na minuta da SIC e apresenta uma nova
versão de texto para o Decreto, inclusive propondo que o mesmo regulamente a Lei Estadual n.º 18.104, de 18 de julho de 2013, na parte
relativa ao PSA;
2. “Agenda” da proposta na SUPEXMARH/SECIMA.
O QUÊ - QUANDO - QUEM
1. Discussão interna da proposta de minuta da SIC - Dez. 2014 - Secretária; Assessoria técnica; Adv. Setorial;
2. Elaboração da Proposta de nova redação ao Decreto originário da SIC² - Mar/abril 2015 - Grupo de três analistas designados pela
SUPEXMARH1 (Roberto, Samantha e Cristiane);
3. Discussão do texto proposto pela SUPEXMARH1 com atores externos convidados (UFG e ONG Brasil Mata Viva) - Abril 2015 -
Superintendente Executiva e Representantes das entidades;
4. Reunião para discussão da proposta da SECIMA com SEFAZ; CASA CIVIL e ADV. SET.SECIMA - Maio 2015 - Superintendente
Executiva e Representantes das entidades;
5. Encaminhamento da Minuta para apreciação da A. S.³ da SECIMA - Maio 2015 - Superintendente Executiva da SUPEXMARH 1;
6. Proposta de Lei formulada pela A.S. da SECIMA - Julho 2015 - Advocacia Setorial da SECIMA.
¹ SUPEXMARH – Superintendência Executiva de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
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² SIC – Secretaria de Indústria e Comércio
³ A. S. – Advocacia Setorial
3. Agenda Evolutiva de Ações implementadas
O QUÊ - QUANDO - QUEM
1. Discussão sobre o tipo de Instrumento Jurídico e do texto proposto pela A.S com a SUPEXMARH1 - 3 e 4/8/15 - GT – Grupo de
Trabalho PSA (Roberto/Susete Pequeno);
2.Reunião com Dr. Bruno da A.S da SECIMA, para ajustes no tipo de Instrumento Jurídico e texto da minuta elaborada na A.S. - 13/08/15
- GT PSA (Roberto/Susete Pequeno/SUPEXMARH);
3.Emissão do parecer técnico final sobre a minuta para apreciação da A.S SECIMA - 19/08/15 - GT PSA (Roberto/Susete Pequeno);
4. Encaminhamento do Parecer técnico final para a A.S SECIMA - 21/08/15 - Superintendente Executiva;
5. Emissão do parecer jurídico pela A.S da SECIMA - 25/08/15 - Advocacia Setorial;
6. Despacho da SUPEXMARH1 com SUPEX e/ou Secretário da SECIMA para decisão final - 28/08/15 - Superintendente Executiva
7. Encaminhamento da Minuta para a Casa Civil - 31/08/15 - Gabinete do Secretário;
8. Publicação do Decreto Nº 8.672, de 15 de Junho de 2016 que cria o Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais –
PEPSA e dá outras providências - 06/2016 - Secretaria da Casa Civil;
Publicado no D.O. de 04-12-2017 O Decreto nº 9.099 que institui o Comitê Gestor e Regulador responsável pela operacionalização e
gestão dos instrumentos do Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais – PEPSA – disposto no Decreto nº 8.672, de 15
de junho de 2016, e dá outras providências - 12/2017 - Secretaria da Casa Civil;
Decreto nº 9.102, suplemento que estabelece condições para a regularização ambiental prevista na Lei nº 18.104, de 18 de julho de
2013, por intermédio do Programa Tesouro Verde, instituído pela Lei nº 19.763 de 18 de julho de 2017, e dá outras providências -
12/2017 - Secretaria da Casa Civil;
Decreto 9.101, suplemento, que dispõe sobre o Programa Tesouro Verde - 12/2017 - Secretaria da Casa Civil.
1 SUPEXMARH – Superintendente Executiva de Meio Ambiente e Recursos hídricos

AÇÃO: 2227 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Foi firmado o convênio Progestão 2 com a Agência Nacional de Águas no valor de 3,75 milhões de reais por cinco anos para o Sistema
Estadual de Gestão e os Instrumentos.
Os Instrumentos são:
- Plano de Bacia - o Termo de Referência foi elaborado e está sendo preparado o processo licitatório;
- Outorga para o lançamento de efluentes - em estudo, foi elaborada proposta para implementação;
- Plano Estadual de Recursos Hídricos - aprovado no Conselho Estadual de Recursos Hídricos e enviado a Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás para análise.
O PROGESTÃO é um programa de incentivo financeiro aos sistemas estaduais para aplicação exclusiva em ações de fortalecimento
institucional e de gerenciamento de recursos hídricos, mediante o alcance de metas definidas a partir da complexidade de gestão
(tipologias A, B, C e D) escolhida pela unidade da federação.

OBSERVAÇÕES
Foi firmado o convênio com o Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas (Procomitês) que tem o objetivo
de contribuir para o aperfeiçoamento da capacidade operacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs), no valor de 2,1 milhões de
reais durante cinco anos.
Por último, foi firmado o convênio com o Programa de Estímulo à Divulgação de Dados de Qualidade de Água - QUALIÁGUA que é uma
iniciativa da ANA com os seguintes objetivos: 1. contribuir para a gestão sistemática dos recursos hídricos, através da divulgação de
dados sobre a qualidade das águas superficiais no Brasil a toda a sociedade, no valor de 3 milhões de reais durante cinco anos.

AÇÃO: 2228 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Processos Formalizados de Licenciamento 2.897

OBSERVAÇÕES
Processos Formalizados de Licenciamento - Mês e ano 2017
Janeiro 223
Fevereiro 278
Março 318
Abril 273
Maio 306
Junho 316
Julho 296
Agosto 312
Setembro 258
Outubro 222
Novembro 95
Processos Formalizados - Licenciamento (Quantidade x Tipologia)
Tipologia Total
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Registro (Renovação) 896
Licenças de Instalação e Funcionamento 371
Desmatamento 320
Licença de Funcionamento 296
Registro 271
Licença de Instalação 239
Licença Ambiental Simplificada 155
Licença de Funcionamento (Renovação) 142
Licença Prévia 82
Aproveitamento de Árvores 45
Licença para Carvoejamento Simplificada 15
Limpeza de Pastagem com rendimento lenhoso 14
Renovação de licença para desmatamento 12
Licença para Pesquisa em Unidade de Conservação 11
Licença Ambiental Simplificada (Renovação) 10
Licença de instalação e operação 6
Autorização Provisória para Utilização de Produto Florestal Remanescente 4
Licença Corretiva de Funcionamento 3
Levantamento Circunstanciado 1
Licenças de Instalação e Funcionamento (Renovação) 1
Licença para Manejo de Fauna 1
Licença Prévia (Renovação) 1
Licença para Carvoejamento 1
Processos Formalizados - Licenciamento (Quantidade x Atividade)
Tipologia Total
CONSUMO DE LENHA 947
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS DIVERSAS 270
COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 153
BARRAGEM 136
SEM ATIVIDADE CADASTRADA 104
IRRIGAÇÃO POR PIVÔ CENTRAL 97
EXTRAÇÃO DE AREIA 84
LOTEAMENTO URBANO 58
PRODUÇÃO DE CARVÃO 46
EXTRAÇÃO DE CASCALHO 44
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 35
ARMAZENAGEM E BENEFICIAMENTO DE GRÃOS 34
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 34
AQUICULTURA 30
AVICULTURA 29
TRATAMENTO DE ESGOTO 29
EMPACOTAMENTO DE CARVÃO 28
CONSUMO DE MADEIRA 27
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 26
PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA 25
COMÉRCIO DE MADEIRA 24
SUINOCULTURA 23
CLÍNICA, LABORATÓRIO, POSTO DE COLETA 23
BOVINOCULTURA 21
INDÚSTRIA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL 20
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 20
EXTRAÇÃO DE AREIA E CASCALHO 19
ATIVIDADES COMERCIAIS DIVERSAS 19
OBRA DE ENGENHARIA 18
ESTAÇÃO RÁDIO BASE 18
Está em conclusão a expansão e o aprimoramento do sistema Web Licenças para que, a partir de 2018, todos os requerimentos que
envolvem a formalização e análise dos processos para emissão das licenças ambientais estejam acessíveis a todos os interessados que
tenham acesso à rede mundial de computadores.
Esse trabalho incluiu a elaboração dos Procedimentos Operacionais Padrão - POP, para cada modalidade de requerimento de licença
ambiental, sendo estas: licença prévia, licença de instalação e licença de funcionamento para todos os empreendimento ambientais.
Também é feita a revisão da documentação exigida por tipologia de empreendimento passível de licenciamento ambiental, realizados
pela equipe técnica do licenciamento ambiental da SECIMA juntamente com a equipe de TI da mesma em parceria com a equipe de TI da
SEGPLAN.

AÇÃO: 2229 - PALÁCIO SUSTENTÁVEL - PPLT COM ACESSIBILIDADE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COLETA
SELETIVA E ECONOMICIDADE DE ÁGUA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Contratação de Projetos de Adequação e Adaptação do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e o Auditório Mauro Borges nos moldes da
Sustentabilidades : acessibilidade, eficiência energética, coleta seletiva e economicidade de água.
Aguardando suplementação orçamentária.
AÇÃO: 2230 - QUALIDADE AMBIENTAL - FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
- Criação de grupo de trabalho para Regulamentação dos Procedimentos de Fiscalização;
- Elaboração termos da Regulamentação dos Procedimentos de Fiscalização;
- Apreciação do Grupo de Trabalho de readequação da Lei 18.102/2013;
- Acordo de Colaboração Técnica entre a SECIMA e o CREA;
Processos Formalizados - Fiscalização - 1.572.

OBSERVAÇÕES
Processos Formalizados - Fiscalização Mês 2017
Janeiro 147
Fevereiro 104
Março 118
Abril 137
Maio 178
Junho 185
Julho 127
Agosto 179
Setembro 139
Outubro 124
Novembro 124
Dezembro 10
- Elaboração Procedimentos Operacionais:
- Procedimento 1: amostragem de partículas totais em suspensão;
- Procedimento 2: Uso de balança analítica;
- Procedimento 3: regeneração de sílica para equilibração do filtro de pesagem;
- Procedimento 4: equilibração e pesagem dos filtros pré - amostragem;
- Procedimento 5: equilibração e pesagem dos filtros pós - amostragem.
- Criação de canal de divulgação de ações de monitoramento da qualidade do ar (site).

AÇÃO: 2231 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O módulo de inscrição do CAR - Cadastro Ambiental Rural teve seu início em Goiás no mês de maio de 2014. Criado pela Lei nº
12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, e regulamentado pela Instrução Normativa
MMA (Ministério do Meio Ambiente) nº 2, de 5 de maio de 2014, o CAR é um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório
para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais referentes às
Áreas de Preservação Permanente - APP, de uso restrito, de Reserva Legal, de remanescentes de florestas e demais formas de
vegetação nativa, e das áreas consolidadas, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e
econômico e combate ao desmatamento.
A inscrição no CAR é o primeiro passo para obtenção da regularidade ambiental do imóvel, e contempla: dados do proprietário, possuidor
rural ou responsável direto pelo imóvel rural; dados sobre os documentos de comprovação de propriedade e ou posse; e informações
georreferenciadas do perímetro do imóvel, das áreas de interesse social e das áreas de utilidade pública, com a informação da
localização dos remanescentes de vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das áreas de Uso Restrito, das áreas
consolidadas e das Reservas Legais.
Até a data de 23/11/2017, tem-se o total de 127.885 imóveis inscritos no módulo cadastral, correspondendo a aproximadamente 85.25%
(setenta e sete percentuais), do total estimado de 150.000 (cento e cinquenta mil) imóveis.
Nesse estágio, a SECIMA disponibilizou aos proprietários sete analistas ambientais e um técnico para prestar orientações nos casos de
dúvidas, o que é feito via os telefones 32651383 / 1334, pelo e-mail car@secima.go.gov.br e/ou presencial. Ainda nesse estágio, os
técnicos ambientais comparecem aos municípios capacitando servidores públicos a também contribuírem com o processo de
cadastramento em suas respectivas regiões. Atualmente já foram treinados 14 municípios, o que permitiu habilitar servidores municipais.
O módulo de análise, que é a verificação da veracidade dos documentos apresentados no ato da inscrição, iniciou em 10 de novembro de
2016 e hoje temos 25.572 cadastros com pendência no quesito sobreposição.
Possuem senha de consulta ao CAR : DEMA, SECIMA (fiscalização, recursos hídricos e licenciamento), SEGPLAN ( IMB E Patrimônio),
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SEFAZ, MP, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica Científica etc.
O Programa de Regularização Ambiental Rural (PRA) não foi implantado em Goiás pois depende de normativas do MMA, que ainda não
foram estabelecidas. Consequentemente, o Projeto de Regularização Ambiental ainda não foi implantado.

OBSERVAÇÕES
Os Programas de Regularização Ambiental – PRA – compreendem o conjunto de ações ou iniciativas a serem desenvolvidas por
proprietários e/ou possuidores rurais com o objetivo de adequar e promover a regularização ambiental de seus imóveis rurais, com vistas
ao cumprimento do disposto no Capítulo XIII da Lei nº 12.651/2012.
Realizada a inscrição no CAR, os proprietários e/ou possuidores de imóveis rurais com passivo ambiental relativo à supressão irregular
de remanescentes de vegetação nativa, ocorrida até 22 de julho de 2008, em Áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva
Legal (RL) e de uso restrito (AUR), poderão solicitar a adesão aos PRA dos Estados e do Distrito Federal, para proceder à regularização
ambiental de seus imóveis rurais, que poderá ser efetivada mediante recuperação, recomposição, regeneração ou compensação. A
compensação aplica-se exclusivamente às RL suprimidas até aquela data.
Os PRA serão implantados pelos Estados e pelo Distrito Federal, observados os seguintes requisitos:
Termo de Compromisso por imóvel, com eficácia de título executivo extrajudicial;
Disponibilização de mecanismos de controle e acompanhamento da recomposição, recuperação, regeneração ou compensação e de
integração das informações no SICAR;
Mecanismos de acompanhamento da suspensão e extinção da punibilidade das infrações e crimes nos termos do Art. 59, §4º, e Art 60, §
2º, da Lei nº 12.651/2012, que incluam informações sobre o cumprimento das obrigações firmadas para a suspensão e o encerramento
dos processos administrativo e criminal.
Enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromisso pelos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, ficará suspensa a
aplicação de sanções administrativas associadas aos fatos que deram causa à celebração do Termo de Compromisso. O cumprimento
das obrigações será atestado pelo órgão que efetivou o Termo de Compromisso, por intermédio de notificação simultânea ao órgão de
origem da autuação e ao proprietário ou possuidor de imóvel rural. Caso seja descumprido o Termo de Compromisso será retomado o
curso do processo administrativo, sem prejuízo da aplicação da multa e das sanções previstas no termo de compromisso, e serão
adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do processo criminal.
O Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural – SICAR foi criado por meio do Decreto n° 7.830/2012 e definido como sistema
eletrônico de âmbito nacional destinado à integração e ao gerenciamento de informações ambientais dos imóveis rurais de todo o País.
Essas informações destinam-se a subsidiar políticas, programas, projetos e atividades de controle, monitoramento, planejamento
ambiental e econômico e combate ao desmatamento ilegal. Os objetivos do SICAR são:
receber, gerenciar e integrar os dados do CAR de todos os entes federativos;
cadastrar e controlar as informações dos imóveis rurais, referentes a seu perímetro e localização, aos remanescentes de vegetação
nativa, às áreas de interesse social, às áreas de utilidade pública, às Áreas de Preservação Permanente, às Áreas de Uso Restrito, às
áreas consolidadas e às Reservas Legais;
monitorar a manutenção, a recomposição, a regeneração, a compensação e a supressão da vegetação nativa e da cobertura vegetal nas
áreas de Preservação Permanente, de Uso Restrito, e de Reserva Legal, no interior dos imóveis rurais;
promover o planejamento ambiental e econômico do uso do solo e conservação ambiental no território nacional; e
disponibilizar informações de natureza pública sobre a regularização ambiental dos imóveis rurais em território nacional, na Internet.
O SICAR é o responsável por emitir o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR, que confirma a efetivação do cadastramento e o
envio da documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal, inclusive perante as instituições financeiras para
concessão de crédito agrícola, em qualquer de suas modalidades a partir de 31 de dezembro de 2017.
O proprietário/possuidor é responsável por requerer a inscrição do imóvel rural no CAR e a adesão ao Programa de Regularização
Ambiental – PRA, que é realizada mediante assinatura de Termo de Compromisso, por promover a regularização ambiental do imóvel, e
por todas as informações contidas na declaração do cadastro, incluindo aquelas provenientes de retificação do cadastro, e pelas ações
necessárias para garantir sua regularização ambiental. Também cabe ao proprietário/possuidor respeitar as orientações técnicas e legais
relativas aos procedimentos de cadastro, e atender às notificações resultantes da análise do CAR, em função de pendências ou
inconsistências detectadas, devendo prestar informações complementares ou promover as correções solicitadas dentro dos prazos
definidos, sob pena de cancelamento do CAR. Conforme o Decreto Federal nº 7.830/2012, o proprietário ou possuidor rural, ou seu
representante legal legalmente constituído, também será responsável por atualizar as informações periodicamente ou sempre que houver
alteração da natureza dominial, possessória, ou ambiental do imóvel rural, incluídas as supressões de remanescentes de vegetação
nativa.
Os órgãos gestores do SICAR nos Estados e no DF são responsáveis por:
Receber as inscrições dos imóveis no CAR
Definir os procedimentos para inscrição dos imóveis rurais e de assentamento de responsabilidade do Estado;
Adotar campanhas de divulgação e fornecer o apoio técnico e operacional às entidades parceiras envolvidas no atendimento e no
cadastramento dos proprietários e posseiros rurais;
Realizar a análise do CAR, solicitar informações adicionais e realizar vistorias de campo, quando necessário;
Habilitar instituições parceiras, estaduais e municipais, quando julgarem necessário, para a análise de cadastros e aprovação da
localização da Reserva Legal proposta na inscrição do imóvel no CAR;
Gerir a base de dados estadual dos imóveis rurais;
Utilizar a base de dados do CAR para fins de controle, monitoramento ambiental, facilitação dos processos de licenciamento das
atividades rurais, gestão integrada dos territórios e acompanhamento dos ativos ambientais das propriedades;
Regulamentar os Programas de Regularização Ambiental –PRA de acordo com suas especificidades.
É de responsabilidade dos entes federativos que já disponham de sistema para cadastramento de imóveis rurais integrar sua base de
dados ao SiCAR.
O SFB, Serviço Florestal Brasileiro, é responsável, em nível federal, por apoiar a implantação, gerir e integrar as bases de dados
ambientais do Cadastro Ambiental Rural – CAR junto aos OEMAs e outras organizações em todo o território nacional.
O SFB também é responsável por divulgar informações sobre a evolução do CAR, por meio do sítio eletrônico do SFB,
http://www.florestal.gov.br/cadastro-ambiental-rural/.
ETAPAS DO CAR E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL
Inscrição no CAR
A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita junto ao órgão estadual competente. O cadastramento não será considerado título
para fins de reconhecimento do direito de propriedade ou posse, tampouco para a necessidade de cumprimento do disposto no Art. 2° da
Lei nº 10.267, de 28 de agosto de 2001.
Módulo de Cadastro: Os entes federativos que não disponham de sistema para o cadastramento de imóveis rurais poderão utilizar o
Módulo de Cadastro do SICAR, disponível no portal www.car.gov.br. O primeiro passo para cadastrar um imóvel rural no CAR, por meio
do Módulo de Cadastro, consiste em selecionar, na aba “Baixar”, a sigla do Estado em que o imóvel está localizado e, caso esteja de
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acordo com os termos de uso apresentado, baixar e instalar o Módulo de Cadastro. É importante atentar se o computador atende aos
requisitos mínimos necessários para a instalação e operação do Módulo de Cadastro. Na tela inicial, estão disponíveis as opções para
efetuar o cadastro: “Baixar Imagens”, “Cadastrar”, “Gravar para Envio”, “Enviar” e “Retificar”. Após baixar as imagens, clique no botão
“Cadastrar Novo Imóvel” na opção “Cadastro de Imóveis”, e selecione o tipo de imóvel que irá cadastrar, lembrando que os imóveis rurais
de Povos e Comunidades Tradicionais e de Assentamentos da Reforma Agrária serão cadastrados pelos órgãos ou instituições
competentes. Após identificar o cadastrante, proceda à declaração dos dados e informações referentes a: identificação do proprietário ou
possuidor; comprovação da propriedade ou posse; e identificação do imóvel, incluindo a localização dos remanescentes de vegetação
nativa, das áreas de preservação permanente, de uso restrito, das áreas consolidadas e de Reserva Legal, quando existir. Responda ao
questionário fornecendo informações complementares sobre a situação do imóvel. Ao terminar o cadastro, selecione “Finalizar” e confira
se as informações apresentadas no resumo estão corretas. Por fim, acesse a opção “Gravar para Envio”, efetue a gravação do cadastro
finalizado e armazene o Protocolo de Preenchimento para Inscrição no CAR e o arquivo com extensão ".car" gerados pelo Módulo de
Cadastro. Importante: Antes de gravar o cadastro para envio, verifique se existem correções a serem realizadas. Após gravados, os
cadastros não podem ser editados. Neste caso, se o arquivo com extensão “.car” não tiver sido enviado ao SICAR, com a consequente
geração do Recibo de Inscrição, deverá ser preenchido um novo cadastro, em que todas as informações deverão ser novamente
declaradas. Caso contrário, eventuais correções poderão ser realizadas acessando a opção "Retificar" no Módulo de Cadastro,
aproveitando as informações já declaradas por meio da utilização do arquivo com extensão ".car" já enviado para o SICAR, desde que o
cadastro não esteja sendo analisado pelo órgão competente. Mais detalhes das funcionalidades do Módulo de Cadastro então
disponíveis no Manual, acessível em http://car.gov.br/public/Manual.pdf.
Protocolo: Após a gravação do cadastro finalizado, será gerado o arquivo com extensão ".car" juntamente com o Protocolo de
Preenchimento para Inscrição no CAR, o qual apresenta, entre outras informações, o CPF do cadastrante. Importante ressaltar que o
Protocolo não comprova a inscrição do imóvel rural no CAR.
Envio do arquivo ".car": Após a gravação d cadastro do imóvel rural, deverá ser enviado ao SICARo arquivo com extensão ".car" gerado
pelo Módulo de Cadastro para emissão do Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR. Para essa etapa é necessário ter acesso à
internet. Por meio do Módulo de Cadastro, acesse a opção “Enviar” e selecione o arquivo com extensão ".car" armazenado em seu
computador. Em seguida, digite os caracteres de segurança para autenticação e clique no botão "Enviar". Após o envio, você receberá
uma mensagem de confirmação contendo um link para acessar o Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no CAR. Assegure-se de gravar ou
imprimir o documento do Recibo para fins de comprovação da inscrição do imóvel rural no CAR.
Recibo: O Recibo de Inscrição, gerado após o envio do arquivo “.car” ao SICAR, representa a confirmação de que foi realizada a
declaração do imóvel rural no CAR e garante o cumprimento da Lei nº 12.651/2012, no que diz respeito à inscrição no cadastro,
comprovação da entrega da documentação exigida para a análise da localização da área de Reserva Legal e acesso ao crédito agrícola
junto às instituições financeiras. O Recibo não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão
de vegetação, como também não dispensa as autorizações cabíveis para o exercício da atividade econômica no imóvel. Importante
informar que a inscrição no CAR não é válida para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse e que as informações
declaradas serão objeto de análise e validação pelo órgão estadual competente.
Acompanhamento
Central do Proprietário/Possuidor:
A Central do Proprietário/Possuidor é o canal de comunicação entre os proprietários/possuidores e o órgão ambiental competente, e
dispõe de uma série de funcionalidades:
emissão de segunda via do Recibo de Inscrição;
acesso a arquivo com extensão ".car";
acesso à ficha do imóvel, que detalha as informações declaradas;
acesso ao demonstrativo da situação do CAR, com as informações referentes à situação das áreas de vegetação nativa, APP, áreas de
uso restrito e Reserva Legal do imóvel;
acesso ao histórico das mensagens e notificações relacionadas aos imóveis cadastrados;
envio de documentos e realização de retificações em atendimento de notificações emitidas pelo órgão competente. Além disso, na
Central o proprietário ou possuidor poderá atualizar, alterar ou retificar as informações cadastradas. Porém, ressalta-se que, uma vez
iniciada a análise do cadastro pelo órgão estadual competente, o proprietário ou possuidor do imóvel rural não poderá alterar ou retificar
as informações cadastradas até o encerramento dessa etapa, exceto nos casos de notificações.
Análise e Situação do imóvel rural no CAR
Análise: As inscrições recebidas pelo SICAR serão analisadas pelo órgão estadual competente, ou instituição por ele habilitada, de
acordo com as regras estabelecidas na IN MMA nº 02, de 06 de maio de 2014, e nas regulamentações de âmbito estadual existentes. Na
análise por parte do OEMA poderão ser solicitados documentos, dados e informações, ou retificações, conforme as pendências ou
inconsistências identificadas.
Situação e Condição do CAR: O cadastro do imóvel rural no CAR poderá estar nas situações "Ativo", “Pendente” ou “Cancelado”, a
qualquer tempo. Por motivo de irregularidades constatadas ou pelo não atendimento de notificações de pendências ou inconsistências
detectadas pelo órgão competente, dentro dos prazos concedidos, a situação do imóvel rural poderá ter alterada para “Pendente” ou
“Cancelado”.
A condição do imóvel rural refere-se à etapa em que o cadastro se encontra em relação ao processo deanálise, sendo a primeira delas
"Aguardando Análise" e somente pode ser consultada pelo proprietário, possuidor ou representante legal.
Regularização Ambiental
Os Programas de Regularização Ambiental - PRA a que se refere a Lei 12.651/12, e os Decretos nº 7.830/12 e nº 8.235/14 restringem-se
à regularização das Áreas de Preservação Permanente - APP, de Reserva Legal - RL e de uso restrito desmatadas até 22/07/2008
ocupadas por atividades agrossilvipastoris, que poderá ser efetivada mediante recuperação, recomposição, regeneração ou
compensação. A compensação aplica-se exclusivamente às Áreas de Reserva Legal – RL suprimidas até 22/07/2008. Realizada a
inscrição no CAR, os proprietários ou os possuidores de imóveis rurais com passivo ambiental relativo às APP, RL e áreas de uso restrito
poderão solicitar de imediato a adesão aos Programas de Regularização Ambiental - PRA dos Estados e do Distrito Federal para
proceder à regularização ambiental do seu imóvel rural.
Os programas de regularização ambiental serão implantados pelos Estados e pelo Distrito Federal, observados os seguintes requisitos:
Firmar um único Termo de Compromisso por imóvel rural, com eficácia de título executivo extrajudicial;
Disponibilização de mecanismos de controle e acompanhamento da recomposição, recuperação, regeneração ou compensação e de
integração das informações no SICAR;
Mecanismos de acompanhamento da suspensão e extinção da punibilidade das infrações e crimes nos termos do Art. 59, §4º, e Art 60, §
2º, da Lei nº 12.651/2012, que incluam informações sobre o cumprimento das obrigações firmadas para a suspensão e o encerramento
dos processos administrativo e criminal.
Enquanto estiver sendo cumprido o Termo de Compromisso pelos proprietários ou possuidores de imóveis rurais, ficará suspensa a

249



aplicação de sanções administrativas, associadas aos fatos que deram causa à celebração do Termo de Compromisso. O cumprimento
das obrigações será atestado pelo órgão que efetivou o Termo de Compromisso, por intermédio de notificação simultânea ao órgão de
origem da autuação e ao proprietário ou possuidor de imóvel rural. Caso seja descumprido o Termo de Compromisso será retomado o
curso do processo administrativo, sem prejuízo da aplicação da multa e das sanções previstas no termo de compromisso; e serão
adotadas as providências necessárias para o prosseguimento do processo criminal.
Ativos Florestais e Compensação de Reserva Legal
O proprietário ou possuidor rural de imóvel com Reserva Legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural – CAR, cuja área
ultrapasse o mínimo exigido no artigo 12 da Lei 12.651/2012, poderá utilizar a área excedente de Reserva Legal como um ativo florestal a
ser negociado com os detentores de imóveis rurais que tinham, em 22 de julho de 2008, área de Reserva Legal em extensão inferior ao
estabelecido no art. 12 da Lei 12.651/2012. Esse mecanismo de regularização é conhecido como compensação de Reserva Legal, e
pode ser adotado independentemente da adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA.
O excedente de vegetação nativa em relação à Reserva Legal mínima poderá ser negociado, via mecanismo de compensação, pelas
seguintes modalidades:
aquisição de Cota de Reserva Ambiental - CRA;
arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou reserva legal;
doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização
fundiária;
cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de
terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição.
As áreas utilizadas para compensação deverão: ser equivalentes em extensão à área da Reserva Legal a ser compensada; estar
localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada; e, se fora do Estado, estar localizadas em áreas identificadas
como prioritárias pela União ou pelos Estados. Em todos os casos a compensação, para ser efetivada, precisa ser analisada e aprovada
pelo órgão estadual competente.
Alternativas de Compensação
Cota de Reserva Ambiental – CRA: é um título nominativo representativo de área com vegetação nativa, existente ou em processo de
recuperação, que pode ser utilizado, onerosa ou gratuitamente, para compensar a Reserva Legal de imóveis rurais que não possuem
remanescentes de vegetação nativa para atender a área mínima a ser mantida como reserva, conforme definido pela Lei nº 12.651/2012.
A emissão de CRA será feita nos termos dos artigos 44 a 50 da Lei 12.651/12, mediante requerimento do proprietário, após a inclusão do
imóvel no CAR e laudo comprobatório emitido pelo órgão ambiental competente. No caso de áreas em processo de recuperação, a Cota
de Reserva Ambiental - CRA não poderá ser emitida quando a regeneração ou recomposição da área forem improváveis ou inviáveis.
Servidão Ambiental: restrição estabelecida voluntariamente pelo proprietário, para limitar a utilização de áreas naturais existentes além
das Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal do imóvel. O detalhamento sobre os procedimentos para que as áreas sob
regime de servidão ambiental sejam instituídas e utilizadas para fins de compensação da Reserva Legal é definido nos artigos 78 e 79 da
Lei 12.651/12.
Doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação de domínio público pendente de regularização
fundiária: As áreas localizadas em unidades de conservação de domínio público pendentes de regularização fundiária poderão ser
adquiridas pelos detentores de imóveis com déficits de reserva legal e doadas ao poder público para fins de compensação da reserva
legal. Para que a compensação de reserva legal por esta modalidade seja autorizada, serão necessários o ‘de acordo’ e a confirmação do
órgão gestor da Unidade de Conservação, de que a área em questão de fato encontra-se pendente de regularização fundiária e que
interessa à administração pública, e a autorização do órgão estadual de meio ambiente competente por aprovar a localização da reserva
legal.
Cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de
terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição: nesta modalidade, a compensação da reserva legal se dá por meio do
cadastramento, no âmbito do SICAR, de um excedente de reserva legal (ativo florestal) equivalente à área que precisa ser compensada.
Nesse caso, os ativos florestais poderão estar localizados em imóveis rurais pertencentes ao próprio detentor do imóvel cujo passivo
ambiental pretende-se regularizar, ou localizados em imóveis de terceiros, sendo necessário neste caso a manifestação do detentor do
imóvel confirmando a aquisição da área excedente de reserva legal para fins de compensação da reserva legal.

AÇÃO: 3074 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE BIODIVERSIDADE

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
No momento as atividades ligadas diretamente a edição da Lei sobre Biodiversidade Goiana encontram-se paradas devido a demandas
emergenciais de trabalho da equipe em desenvolvimento da implementação das 17 ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável).

OBSERVAÇÕES
Foram realizadas as seguintes atividades:
- Criação do Comitê Intersecretarial para implementação do projeto dos 17 ODS;
- Identificação da correspondência entre as ações das Secretarias de Governo e os ODS;
- Criação do sistema eletrônico para acompanhamento de metas e ações em Alto Paraíso – “SAMA“;
- Realização de encontros para nivelamento de informações, análise e concatenação de metas e ações das Secretarias;
- Divulgação das normas de ocupação e uso das diferentes zonas da APA Pouso Alto;
- Elaboração de folhetos explicativos sobre as normas de ocupação e uso das diferentes zonas da APA.
17 O D S:
1 – SEM POBREZA: Por meio de orientação de hortas domésticas, minimiza a pobreza
2 – FOME ZERO: Contribuir para a segurança alimentar e melhora a nutrição
3 – SAÚDE E BEM-ESTAR: Assegura vidas saudáveis e promove o bem-estar para todos em todas as idades
5 – IGUALDADE DE GÊNERO: A igualdade, independência financeira e importância da mulher no processo produtivo é enfatizada nos
encontros de Agroecologia
6- ÁGUA LIMPA E SANITIZAÇÃO: Não há descarga de resíduos contaminantes na água, torna a sanitização mais fácil e viável
7 – ENERGIA RENOVÁVEL: Consome menos ao utilizar insumos orgânicos, locais, ao anvés de insumos sintéticos que requerem muita
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energia na sua produção, além do transporte.
8 – EMPREGOS E CRESCIMENTO ECONÔMICO: Altamente empregatícia e crescimento firme no mercado, com ótimas perspectivas
futuras. Maiores oportunidades de emprego no campo, para jovens e mulheres.
9 – INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA: A Agroecologia é uma tecnologia substitutiva para produção mais sustentável
10 – REDUZ DESIGUALDADES ENTRE OS PAÍSES: Por meio da conscientização dos consumidores sobre os impactos gerados nos
países fornecedores de grão, há a tendência de se igualar as condições de salubridade entre países fornecedores e consumidores
11 – CIDADES SUSTENTÁVEIS: Programa de hortas comunitárias urbanas orgânicas trará múltiplos benefícios: segurança alimentar,
emprego de jovens e mulheres, redução de calor
12 – CONSUMO RESPONSÁVEL: Consciência dos consumidores contribuirá para produção de alimentos menos impactante
13 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS: Contribui com a mitigação das mudanças climáticas em razão da manutenção de vegetação de
cobertura, retorno dos resíduos ao solo, plantio direto e rotação, grande integração de nitrogênio no solo (leguminosas), aumento do
carbono no solo
14 – VIDA OCEÂNICA: A interrupção de maciça carga de agrotóxicos nos corpos d’água contribuirá para a qualidade da água e
biodiversidade
15 - VIDA TERRESTRE: Estudos têm demonstrado que solos com manejo orgânico tem entre 46 a 72 % mais semei-natural habitats and
h o s p e d a m  3 0 %  m a i s  e s p é c i e s  e  5 0  %  m a i s  i n d i v í d u o s  d o  q u e  p r o p r i e d a d e s  n ã o  o r g â n i c a s
(http://www.fibl.org/en/themes/biodiversity.html#c11843)
17 – PARCERIAS: Além do sistema orgânico de produção induzir sistemas cooperativistas de produção e comercialização, parcerias
entre país consumidor e país produtor pode se dar de forma benéfica para ambos, tanto no sentido de rastreabilidade para qualidade de
produto como para produção limpa.

AÇÃO: 3075 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
1) Criação do Fórum Goiano de Mudanças Climáticas - FGMC
Instituído pelo Decreto nº8.652, de 19 de maio de 2016, o FGMC tem como principal objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade
goiana a respeito das mudanças climáticas, bem como da preservação e conservação dos recursos naturais, com a finalidade de
subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas relacionadas aos temas.
O Fórum é presidido pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos
e é formado por representantes do governo estadual e da sociedade civil organizada.
O Fórum é uma consequência da Conferência do Clima, a COP 21, que aconteceu em dezembro de 2015, em Paris, e teve como objetivo
central criar acordos entre países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e, consequentemente, o aquecimento global. O
evento na Europa contou com a presença do secretário da SECIMA, Vilmar Rocha, que assinou um termo de adesão ao protocolo do
clima.
No dia 25 de setembro de 2017 o secretário estadual de Cidades e Meio Ambiente (Secima) Vilmar Rocha presidiu a primeira reunião e
deu posse aos membros que compõem o Fórum Goiano de Mudanças Climáticas. Ao todo, 68 entidades e instituições governamentais e
da sociedade civil mantém assento no fórum climático. Entre elas, a Secima, Segplan, Secretaria de Saúde, Secretariqa de
Desenvolvimento Econômico (SED), Saneago, Celg, Ministério Público, UFG, UEG, Federação das Indústrias de Goiás (FIEG)
Associação Comercial (Acieg), Federação da Agricultura (FAEG), Fecomércio, UGT, Incra, Funai, Ibama, Instituto Chico Mendes
(ICMBio), Embrapa, Associação Goiana de Municípios (AGM) e diversas ONGs ambientais
2) Participação na Câmara Consultiva Temática de Pacto Federativo - CCTPact no âmbito da Comissão Nacional de REDD+ (incentivo
desenvolvido no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar
financeiramente países em desenvolvimento por seus resultados de Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes do
Desmatamento e da Degradação florestal) do Ministério do Meio Ambiente (MMA).
A Superintendência Executiva do Meio Ambiente tem participado nas discussões para definição da Estratégia Nacional de REDD+,
coordenada pelo MMA, através da participação de um representante na CCTPact. A CCTPact desenvolve insumos para apoiar a tomada
de decisão da Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+) sobre questões relacionadas a convergência e complementaridade entre
políticas de mudança do clima e de florestas nos níveis federal, estadual e municipal. As reuniões aconteceram nos dias:
1ª Reunião, em 21 de outubro de 2016.
2ª Reunião, em 6 de dezembro de 2016.
3ª Reunião, em 17 de março de 2017.
4ª Reunião, em 09 de junho de 2017.
5ª Reunião, em 25 de agosto de 2017.
A previsão de término dos trabalhos CCTPact é para o ano de 2018.
AÇÃO: 3076 - PLANTE ÁGUA - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E PRODUTOR DE ÁGUA

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O Programa Produtor de Água do Ribeirão João Leite (PPAJL) se encontra em andamento, desenvolvendo ações de campo e confecção
dos Projetos Individuais de Propriedade (PIP), por meio de técnicos de extensão rural. No horizonte de 760 km² da área da bacia, os
municípios de Ouro Verde de Goiás e Nerópolis foram contemplados para início dos trabalhos, com ações para recuperação de estradas
vicinais rurais, terraceamento, cercamento e plantio de mudas nativas do cerrado.
Em conjunto a estas ações, temos a celebração dos contratos com os produtores rurais, estabelecendo metas e épocas de verificação e
pagamento das parcelas relativas ao PSA, cabendo a SANEAGO alocar recursos financeiros necessários, correspondentes aos
compromissos previstos em Acordos ou Plano de Trabalho específico, para pagamento dos serviços ambientais prestados pelos
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produtores rurais.
Desta forma, hoje temos 19 contratos assinados, no horizonte de 52 (cinquenta e dois) propriedades rurais, nas duas localidades, os
contratos terão 05 anos de vigência, após este período os mesmos poderão ser renovados de acordo ao bom andamento do Programa,
onde podemos mensurar a execução dos serviços de terraceamento, com marcação de curvas de nível para conservação dos solos e
água nas áreas pilotos, no total de 243,84 km, sendo 141,80 km na sub-bacia do córrego das Pedras e 102,034 km na sub-bacia do
córrego do Bandeira. Para as ações de cercamento, será contemplado 61.413,21 metros lineares (61,413 km), sendo 32.818,92 m/linear
na sub-bacia do córrego das Pedras e 28.594,29 m/linear na sub-bacia do córrego do Bandeira. Seguido destas ações, temos ainda a
execução de obras para recuperação de estradas vicinais, na ordem de 56,420 km, dentro das áreas piloto.
Para estas ações será investido até o final do programa, a quantia de R$ 1.631.139,29 (um milhão, seiscentos e trinta e um mil, cento e
trinta e nove, vinte e nove centavos), por meio de convênio junto a Agência Nacional de Águas – ANA.
Dentro do contexto, o desenvolvimento do Projeto visa atender no total uma ordem de aproximadamente de 700 propriedades rurais, com
ações de plantio, cercamento, terraceamento e recuperação de estradas vicinais, com investimentos previstos de R$ 160.000.000,00
(cento e sessenta milhões de reais), tornando-se este Programa, num projeto fruto da união de várias instituições federais, estaduais e
municipais, representações da sociedade e dos usuários dos recursos hídricos, visando auxiliar a recuperação das boas condições
ambientais na Bacia do Ribeirão João Leite e garantir o abastecimento de água para Goiânia e Região Metropolitana e considerado no
mais arrojado projeto em desenvolvimento no Brasil.

OBSERVAÇÕES
O Programa Produtor de Água do Ribeirão João Leite (PPAJL), teve o início de suas atividades no ano de 2013, após assinatura do
Acordo de Cooperação Técnica nº 004/ANA/2013. Acordo celebrado entre si, envolvendo a Agência Nacional de Águas (ANA), Ministério
Público Estadual (MP-GO), as Secretarias de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos hídricos (SEMARH), das Cidades (SECIDADES),
da Educação (SEDUC), da Agricultura e Pecuária (SEAGRO), da Agência Goiana de Transportes (AGETOP), a SANEAGO, Agência
Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural (EMATER-GO), a Agência Goiana de Defesa Agropecuária (AGRODEFESA),
Universidade Federal de Goiás (UFG), como também as Prefeituras Municipais de Goiânia, Anápolis, Terezópolis de Goiás, Nerópolis,
Ouro Verde de Goiás, Goianápolis e Campo Limpo de Goiás. Firmaram o presente o presente Acordo de Cooperação Técnica, tendo
como premissa o uso adequado e ambientalmente sustentável das áreas rurais na Bacia Hidrográfica do Ribeirão João Leite.
O Objeto do presente acordo, visa a integração de esforços entre as partes, entre outras parcerias envolvendo o Consórcio da APA do
João Leite, a Federação da Agricultura e Pecuária (FAEG), por meio da Unidade de Gestão do Projeto (UGP), sob coordenação, hoje, da
Secretaria do Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), para desenvolvimento de
instrumentos e metodologia visando à implementação do “Projeto Produtor de Água no João Leite”, que propõe estratégias para o
aumento da disponibilidade e melhoria da qualidade da água da bacia do ribeirão João Leite, utilizada para o abastecimento público de
Goiânia, e a inclusão de um modelo de incentivo financeiro aos proprietários rurais que aderirem ao Projeto especialmente por meio de
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) remunerando pela manutenção das estruturas de recuperação, conservação e preservação
ambiental implantadas nas propriedades rurais, bem como o incentivo, a intensificação e o apoio de atividades de educação ambiental
em todos os níveis da cadeia produtiva e no engajamento da sociedade na recuperação, conservação e melhoria do meio ambiente e dos
mananciais, vindo a promover a adequação ambiental das propriedades rurais.
O projeto Alma Lavada tem como objetivo a recuperação das nascentes, matas ripárias e veredas das propriedades peri-urbanas e rurais
dos municípios de Hidrolina, São Luiz do Norte,Barro Alto, Nova Iguaçu de Goiás e Niquelândia, localizadas no “Território Rural Serra da
Mesa” , principalmente alimentadas pelo afluentes do Rio das Almas; situado na Bacia Hidrográfica Tocantins/Araguaia.
O projeto está atuando em um município do Território Vale do São Patrício onde se encontra o Instituto Federal - Campus Ceres e parte
do Território Serra da Mesa.
Ceres faz parte do Território Rural Vale do São Patrício e irá participar com a implantação de um viveiro de pesquisa dentro do IFGoiano.
Os municípios do Território Rural Serra da Mesa participantes são: Hidrolina com 1 nascente, São Luiz do Norte com nove nascente e
uma área de abastecimento da cidade, Barro Alto com três nascentes, Nova Iguaçu com uma nascente e Niquelândia com uma nascente,
perfazendo um total de 16 áreas de recuperação.
O projeto encontra-se na fase 1, sendo que estão sendo cumpridas as Metas de mobilização dos envolvidos, compra de materiais e
equipamentos necessários à execução das atividades de cercamento das nascentes participantes.

AÇÃO: 3077 - PRÉDIO VERDE - CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MEIO
AMBIENTE

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade ou produto foi verificado no período.
AÇÃO: 3078 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

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

U.O.: 3702 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
3753 - FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
O órgão máximo responsável pela fiscalização e avaliação de ZEEs brasileiros – federal, regionais, estaduais e municipais - é a
Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional – CCZEE-Brasil3, do MMA (Ministério do Meio
Ambiente). Analogamente, o órgão responsável pelo ZEE-GO é a CCZEE-GO4 (Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-
Econômico do Estado de Goiás) da SECIMA (Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos), que apresentou àquela comissão federal, a conclusão da primeira fase5 (planejamento) do ZEE-GO.

OBSERVAÇÕES
O Zoneamento Ecológico-Econômico1 (ZEE) tem por objetivo viabilizar o desenvolvimento sustentável a partir da compatibilização do
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desenvolvimento socioeconômico com a conservação ambiental. Este importante mecanismo de gestão territorial consiste na delimitação
de zonas2 ambientais e respectivas atribuições de usos dos recursos naturais, devidamente compatíveis entre si, segundo as
características (potencialidades e restrições) de cada uma delas. O objetivo é o uso sustentável dos recursos naturais e o equilíbrio dos
ecossistemas existentes.
Os dados constantes no ZEE-GO deverão ajudar o empresariado a definir a localização geográfica ideal8 para seus empreendimentos,
permitindo o desenvolvimento sustentável do Estado de Goiás, harmonizando as atividades econômico-sociais com o meio ambiente
indispensável à adequada qualidade de vida das futuras gerações goianas.
IDENTIFICAÇÃO DE SOBRESCRITOS
1) Conforme o Art. 8º da Lei Fed. 6.938/1981, o zoneamento ambiental faz parte da Política Nacional do Meio Ambiente. Mais tarde, com
a edição do Dec. Fed. 4.297/2002, este instrumento de gestão territorial passou a chamar-se “Zoneamento Ecológico-Econômico”.
2) O Dec. Fed. 4.297/2002 definiu os critérios e normas para elaboração e execução de ZEEs federal, regionais, estaduais e municipais,
definindo as “Zonas Ecológico-Econômicas”.
3) A CCZEE-Brasil (Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional) foi instituída pelo Decreto s/n
de 28/12/2001.
4) A CCZEE-GO (Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Goiás) foi instituída pelo Decreto nº 6.707
de 28/12/2007.
5) A normatização federal estabelece que todo ZEE apresenta quatro fases: 1ª) Planejamento; 2ª) Diagnóstico; 3ª) Prognóstico; 4ª)
Implementação. A primeira foi concluída em 2014, sendo oficialmente entregue ao MMA em 2017.
6) O atual ZEE abrange as três fases restantes: diagnóstico, prognóstico e implementação de ações
7) A FUNAPE (Fundação de Apoio à Pesquisa) é uma entidade da UFG (Universidade Federal de Goiás), sem fins lucrativos, foi criada
em 1981, de conformidade com o disposto nas leis federais 8.958/1994 e 10.963/2004. Desde então vem desenvolvendo importantes
projetos estaduais e nacionais, incluindo o ZEE da Região Metropolitana de Goiânia, ainda em andamento.
8) As “Zonas Ecológico-Econômicas” conterão dados e informações do meio físico-biótico (geologia, geomorfologia, pedologia, hidrologia,
climatologia, flora, fauna), do segmento sócio-econômico (uso do solo, agricultura, pecuária, população urbana e rural, indústria,
comércio, serviços, transportes, mobilização, comunicação) e do cenário jurídico-institucional (divisão administrativo-territorial, municípios,
áreas metropolitanas, áreas de preservação ambiental, fomento ou restrições a determinados tipos de empreendimentos econômicos).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

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

O Programa concluiu a ponte Aruanã-Cocalinho, a manutenção de terminais rodoviários e visitas a 110 municípios em tratativas para a
cessão de terminais rodoviários.
AÇÃO: 2233 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO
ESTADO

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Realizações 2017: Pagamento de despesas com água e energia. Visitas em 110 municípios para tratativas relacionadas à Cessão de
Uso às Prefeituras

OBSERVAÇÕES
1.1 Situação encontrada: 96 Terminais Rodoviários atualmente administrados pelo Estado e 75 pelas prefeituras/Associações.
1.2 Encontra-se em negociações junto a 25 prefeituras para emissão de Termo de Cessão de Uso, repassando a administração aos
administradores municipais; sendo desses, 24 já foram assinados os Termos pelo solicitante e encontram-se em fase de aprovação pela
Advocacia Setorial. 01 já foi entregue a uma Associação de Pirenópolis.
1.3- Os Terminais repassados aos municípios através do Termo de Cessão de Uso geram desoneração para o Estado e possibilitam um
melhor atendimento à população, além de facilitar sua manutenção, estando os mesmos sob a administração municipal.
1.4 – Após 03 anos de tratativas junto a casa civil e levantamentos por parte da Segplan, foi publicada a Lei 19.846 que possibilitará a
doação em definitivo dos Terminais Rodoviários aos Municípios Goianos para administração das Rodoviárias.

AÇÃO: 3079 - ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS PARA O TREM DE PASSAGEIROS GOIÂNIA/BRASÍLIA

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Após as audiências públicas, a ANTT está finalizando o processo de definição dos projetos e captação de recursos para lançamento do
projeto. A SECIMA realizou reuniões junto a investidores internacionais para apresentação do projeto e tentativa de captação de
parceiros ao projeto.
AÇÃO: 3080 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO
ESTADO - PDTG
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3700 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, CIDADES E
ASSUNTOS METROPOLITANOS

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Esta Ação está suspensa por contingenciamento financeiro
AÇÃO: 3081 - BRT ENTORNO SUL

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Paralizado, devido a falta de recursos financeiros.
AÇÃO: 3082 - BRT EXTENSÃO DO EIXO ANHANGUERA - TERMINAL NOVO MUNDO/SENADOR CANEDO

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

U.O.: 3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade executada ou produto obtido por esta gerência nesse período
AÇÃO: 3083 - BRT NORTE SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade ou produto foi realizada no período.
AÇÃO: 3084 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE
PASSAGEIROS

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

U.O.: 3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS

REALIZAÇÕES
¿ Nenhuma atividade executada ou produto obtido por esta gerência nesse período. Projeto encontra-se paralisado.
AÇÃO: 3085 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E OBRAS CIVIS

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
– Ponte Rio Araguaia (divisa Aruanã-GO/Cocalinho-MT Conclusão dos serviços contratados – Ponte Cocalinho
Implantação Parque Serrinha - Goiânia: Elaboração de projeto básico e orçamento para implantação da primeira etapa da obra que
proporcionará o fechamento , iluminação e revitalização da periferia do parque.
Implantação Pavimentação e Obras de Arte - Pirenópolis Elaboração de projeto Executivo e orçamento. Realização de licitação para
contratação da obra.
Reforma de Posto de Fiscalização – Município de Santa Fé de Goiás Levantamento in loco e elaboração de projeto de adequação
arquitetônica e elétrico, bem como orçamento dos materiais necessários para as adequações solicitadas pela área de fiscalização.
– Reforma da Sede da SECIMA no Setor Universitário - Goiânia Obra paralisada, executado 61,25% da obra até 2016
– Contratação de Projeto para implantação da Rodovia GO-173 Elaboração de Termo de Referência, Edital e Orçamento para
contratação de Projeto Executivo para pavimentação da rodovia GO-173.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 3086 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Contratação de consultoria para elaboração de Plano de Mobilidade Urbana para 62 municípios do Estado de Goiás.
Aguardando suplementação orçamentária.
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AÇÃO: 3087 - MODERNIZAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA COM A CONSTRUÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS - VLT

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

U.O.: 3704 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3750 - FUNDO ESPECIAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - FVLT

REALIZAÇÕES
¿ Nenhuma atividade executada ou produto obtido por esta gerência nesse período
AÇÃO: 3088 - REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
: Reforma do TRP de Inhumas iniciada pela AGETOP

OBSERVAÇÕES
4.1 Situação atual: A SECIMA elaborou o projeto de reforma do TRP de Inhumas e intercedeu junto ao DETRAN para viabilização de
recursos. Com a edição do Decreto nº 8.668/2016 que garantiu recursos para a obra, a SECIMA repassou o processo à AGETOP que
licitou a obra e iniciou a reforma do TRP em setembro de 2017. A previsão de duração da obra é de 04 meses.
4.2 Benefícios levado à população: As reformas dos Terminais proporcionam melhores condições de uso aos Terminais por parte da
população, tendo em vista que muitos se encontram em situação calamitosa de conservação.
4.3 Com a edição da Lei 19.846 de setembro de 2017, o Governo de Goiás repassará a quantia de R$ 50 mil reais aos municípios para
reforma de seus Terminais.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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.
AÇÃO: 3089 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Situação atual em 2017: A CELG-D não realizou atividades em relação ao programado pelo Convênio nº 003/2013, com o estado de
Goiás – este convênio venceu e não foi renovado. Entretanto, realizou licitação para compra de materiais visando o atendimento de 1500
ligações do Convênio ECFS nº 232/2008 e outras 1050 ligações do novo Convênio ECFS nº 346/2014 (4ª etapa), ambos com o Governo
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Federal, mas os serviços não foram realizados.
AÇÃO: 3090 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DE ENERGIA

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
O último Balanço Energético do Estado de Goiás (BEGO) foi publicado em 2013 – ano base 2012, e encontra-se desatualizado.
Situação atual em 2017: O BEGO está em fase de atualização; correspondências foram enviadas aos atores envolvidos (autarquias
federais e estaduais, concessionárias de energia elétrica local, empreendedores, etc.); 90% dos dados estão coletados.
Próximos passos: Coletar os dados restantes e compilá-los, publicar o BEGO atualizado no site da SECIMA.
AÇÃO: 3091 - IMPLANTAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E/OU ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DE PRAÇAS
ESPORTIVAS

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Situação atual em 2017: Não houve projetos demandados e financiados pelo Governo de Goiás, e por isso não houve fiscalização de
melhoria de redes elétricas e/ou de iluminação pública por esta Pasta.
AÇÃO: 3092 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
A Administração do PPLT cancelou o projeto de eficiência energética – parte iluminação desenvolvido por esta Gerência junto com o
SENAI, apresentou um novo projeto envolvendo iluminação + elevadores, mas não teve o projeto aprovado. Esta Gerência então passou
a coletar dados de consumo de energia elétrica de prédios públicos das áreas da educação, saúde e segurança pública do Governo de
Goiás para estudo de potencial de eficiência energética, e paralelamente prepara um Acordo de Cooperação com o SENAI para a
realização de um banco de dados de eficiência energética em prédios públicos.
Próximos passos: Terminar a minuta do Acordo de Cooperação, submetê-lo à Advocacia Setorial desta Pasta e assinar para iniciarmos
os estudos de eficiência energética em parceria com o SENAI.
AÇÃO: 3093 - PROMOÇÃO DO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
Projeto de Geração Fotovoltaica para o PPLT foi finalizada e aprovada pelos departamentos jurídicos da FAPEG, do IFG e da SECIMA.
O referido projeto passou este ano aguardando liberação da JUPOF para assinatura da minuta de convênio.
Próximos passos: Após a liberação da JUPOF, procede-se à assinatura da minuta de convênio pelas instituições envolvidas, em seguida
a SECIMA faz a descentralização orçamentária para a FAPEG do valor liberado.
O Programa Goiás Solar foi inaugurado em fevereiro deste ano e a partir dele várias ações foram desenvolvidas, discriminadas abaixo:
1. Aprovada lei de isenção de ICMS para insumos e equipamentos fotovoltaicos: Lei n. 19.618/2017;
2. Ampliação da linha de crédito da Goiás Fomento de R$ 50 mil para R$ 200 mil para projetos de sistemas fotovoltaicos;
3. Articulação com instituições financeiras públicas e privadas para o fomento de linhas de crédito para os empreendimentos do setor
solar fotovoltaico – criação de linha específica no FCO, gerida pelo Banco do Brasil;
4. Publicação da Portaria n. 036/2017 para o Licenciamento Ambiental Simplificado para empreendimentos de geração solar fotovoltaica,
referência nacional;
5. Instalação do Comitê Estadual de Energia Solar Fotovoltaica;
6. Aprovação de minuta de convênio para projeto de P&D – implantação da usina solar fotovoltaica no Palácio Pedro Ludovico Teixeira
(PPLT) – SECIMA / FAPEG / IFG;
Próximos passos: Está em andamento várias ações com o objetivo de incrementar o Programa Goiás Solar, dentre elas:
- Criação de Fundo de incentivo à microgeração e minigeração distribuída a partir de fontes renováveis do estado de Goiás – FIMER
Goiás;
- Ampliação da isenção de ICMS para insumos e equipamentos fotovoltaicos;
- Criação da linha FCO SOL;
- Ação conjunta com a CELG-D para implantação de sistema automatizado para cadastro e acompanhamento das solicitações de acesso
de sistemas fotovoltaicos;
- Acordo com o SEBRAE e o SENAI para fortalecimento da mão de obra do setor solar fotovoltaico;
- Campanha publicitária do Programa Goiás Solar em fase de elaboração e publicação.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR

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

Neste período não foram entregues produtos no âmbito deste Programa, apenas a transferência de recursos financeiros para a AGEHAB
AÇÃO: 2387 - CONCESSÃO DE CHEQUE MORADIA/REFORMA/COMUNITÁRIO (EMENDAS SANCIONADAS)

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Não foi realizada nenhuma concessão de cheques moradias dentro desta ação, apesar de ter havido algumas solicitações no final do
ano, que foram encaminhadas para a AGEHAB
AÇÃO: 3099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3751 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

REALIZAÇÕES
Nenhuma unidade entregue no período
AÇÃO: 3100 - GESTÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Convênio Nº. 001/2017 – A AGEHAB ainda não prestou contas referentes a este convênio.
AÇÃO: 3101 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURAS

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Não foi firmado convênio neste ano.
Falta de recursos do Fundo Protege.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

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

O programa não realizou obras neste período mas, através de suas ações,realizou reuniões com o IEL e sistema-S para elaboração do
Plano de Saneamento Básico e aguarda liberação de recursos financeiro para contratação de produtos relacionados ao Plano de
Saneamento.
AÇÃO: 3104 - CAIXA D'ÁGUA LEGAL

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade ou produto gerado foi verificado no período.
AÇÃO: 3106 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO
BÁSICO

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
"Aguardando liberação de recursos financeiros do Tesouro Estadual e/ou FEMA, desde 08/09/2015, conforme Processo Administrativo n°
201500017000604" Aguardando posicionamento formal do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, desde
02/08/2017, conforme Processo Administrativo nº 201500017002344;Aguardando posicionamento formal do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, desde 02/08/2017, conforme Processo Administrativo nº 201500017002344
AÇÃO: 3107 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ATRAVÉS DA COLETA SELETIVA NAS
CIDADES DO ESTADO

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Reuniões com o IEL, Sistema S, resultando em uma proposta de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
contemplando a coleta seletiva, Educação Ambiental, plano de gerenciamento de RSU
"Aguardando liberação de recursos orçamentários
Fonte 100"
AÇÃO: 3108 - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Módulos Sanitários Domiciliares no município de Amaralina. Convênio N° 0025/2011. R$ 500.000,00.Foram executados 41 Módulos
Sanitários Domiciliares até o momento.
Módulos Sanitários Domiciliares no município de Campos Verdes. Convênio N° 0640/2011. R$ 500.000,00.Foram executados 24 Módulos
Sanitários Domiciliares até o momento.
Módulos Sanitários Domiciliares no município de Trombas. Convênio N° 0669/2011. R$ 500.000,00.Foram executados 14 Módulos
Sanitários Domiciliares até o momento.
Convênios encerrados. Os convênios nº. 0052/2011 (Baliza), 0082/2011(Buritinópolis), 0179/2011 ( Flores de Goiás), 0189/2011 (
Guarani de Goiás), 0280/2011 (Sitio D’Abadia), 0650/2011 (Guarinos), 0659/2011 (Novo Planalto), 0665/2011 (Teresina de Goiás), em
que haviam recursos depositados pela FUNASA, foi realizada a devida prestação de contas.
No total foram implantados 79 Módulos Sanitários Domiciliares
AÇÃO: 3109 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CRISTIANÓPOLIS

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade ou produto entregue no período
AÇÃO: 3110 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO FINAL,
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Reuniões com o IEL, Sistema S, resultando em uma proposta de elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
contemplando a coleta seletiva, Educação Ambiental, plano de gerenciamento de RSU
"Aguardando liberação de recursos orçamentários
Fonte 100"
AÇÃO: 3111 - IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
"Política Estadual de Saneamento Instituida pela lei 19.453 de 16/09/2016. Contrataçao do Plano Estadual de Saneamento
Termo de referência revisto Aguardando empenho para início do processo licitatório"
"Plano Estadual de Saneamento Básico contratado (FUNAPE-UFG) em 18/09/2017, conforme Processo Administrativo
nº 201700017000823"
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AÇÃO: 3144 - GMC - SANEAMENTO CONHECER E AGIR

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

U.O.: 3703 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES

REALIZAÇÕES
Elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico. Processo n° 201700017000823. Elaboração do Termo de Referência, Dispensa
de licitação, Contratação da FUNAPE/UFG para a elaboração. Reempenho financeiro em 18/09/2017. Produtos entregues em 2017:
Plano de Trabalho, Plano de Mobilização Social e Sistema de Informações de Saneamento Básico.
Evento de Lançamento do Plano Estadual de Saneamento Básico: Data - 30/11/2017. Local: Auditório Mauro Borges. Participação de 130
pessoas, sendo 25 Prefeitos Goianos.
Diagnóstico de saneamento básico (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e manejo de resíduos sólidos) dos
21 Sistemas Autônomos Municipais. "Diagnóstico dos 21 municípios realizado. Publicação dos Resultados. (efetuada) Elaboração de
Relatórios. (Concluída); Evento de Apresentação do Diagnóstico – Realizado em 21/02/2017."
Melhorias de Fossas Sépticas e Sumidouros. Ação realizada junto aos municípios para construção correta de tanques sépticos e
sumidouros. R$ 254.920,00 – Valor referente à arte e impressão das cartilhas.
Realizado o Seminário sobre Fossas Sépticas para os 116 municípios de até 5.000 hab, com a participação de 86 municípios, sendo 45
Prefeitos, além de Secretários Municipais e público em geral.
Detalhamento: Palestras de orientação sobre: Goiás Mais Competitivo, Apresentação de Cartilhas de Saneamento, Modelo de Fossa
Séptica conforme a NBR, Modelo de Lei Municipal pelo Ministério Público, Apresentação do CREA sobre auxílio aos municípios,
Resíduos Sólidos e Consórcios e FUNASA – recursos financeiros.
Entrega de kits de Cartilhas de Saneamento."
Encaminhamento de Ofícios aos 52 Municípios com população de 5.000 a 10.000 habitantes, com Kits de Cartilhas de Saneamento -
Caderno 1 - Abastecimento de Água; Caderno 2 - Esgotamento Sanitário; Caderno 3 - Resíduos Sólidos Urbanos; Caderno 4 - Drenagem
Urbana; Caderno único - Tanques sépticos e Sumidouros.
Entrega de Cartilhas de Saneamento a todos os municípios que procuram a SECIMA, ou seja, por demanda dos municípios que desejam
orientação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

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

AÇÃO: 2352 - ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS ESTADUAIS

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
- Realizações 2017: Início de análise para licenciamento ambiental dos projetos já finalizados pelo Banco do Brasil – Jataí, Minaçu,
Itumbiara, Caldas Novas e Catalão.

OBSERVAÇÕES
1.1- Situação atual: Em decorrência da edição da Lei 19.220 de 11 de janeiro de 2016 a administração dos Aeródromos estaduais passou
a ser de responsabilidade da Agência Goiana de Obras Públicas – AGETOP.
1.2 - Com a edição da supracitada Lei, coube a SECIMA no Setor Aeroviário a competência para atuar na formulação e implementação
de políticas públicas, permanecendo esta Pasta à frente das tratativas para captação de recursos por meio do PIL-Aeroportos - Plano de
Investimentos em Logística do Governo Federal junto ao Ministério dos Transportes e ao Banco do Brasil, encarregado da execução do
Programa. Atualmente encontram-se em andamento os estudos e projetos dos 10 Aeroportos estaduais contemplados no Programa.
Anápolis e Pirenópolis estão em fase de estudos preliminares e de Viabilidade Técnica; Alto Paraíso, Porangatu, em fase de elaboração
de anteprojetos; Caldas Novas, Catalão, Itumbiara Jataí, Rio Verde e Minaçu em fase mais avançada de Licenciamento Ambiental. A
SECIMA tem trabalhado no apoio institucional a fim de acelerar as tratativas no âmbito estadual de forma a viabilizar a conclusão deste
projeto.
1.4- Benefícios levado a população: A construção de novos aeródromos e a adequação de outros já existentes melhorará a infraestrutura
aeroviária do Estado de Goiás, tanto em relação à pista de pouso, quanto à implantação de melhorias no terminal de passageiros. Será
também aumentado à capacidade de atendimento do serviço de combate a incêndios em alguns dos aeródromos, permitindo assim a
operação de voos regulares, o que contribuirá para o crescimento socioeconômico dos municípios e regiões

AÇÃO: 3123 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS AEROVIÁRIOS

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

U.O.: 3705 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA

REALIZAÇÕES
- Em virtude da edição da Lei 19.220 de 11 de janeiro de 2016, as competências relativas a esta Ação foram transferidas para AGETOP.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS
HUMANOS E DO TRABALHO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Leda Borges de Moura

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
PROMOVER E COORDENAR AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE GARANTIA DE DIREITOS E DE IGUALDADE
E INCLUSÃO DE MULHERES, NEGROS, ÍNDIOS, CIGANOS, PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CRIANÇAS E ADOLESCENTES,
PESSOAS IDOSAS E POPULAÇÃO LGBT, DE EMPREGO E DE TRABALHO E RENDA NO ESTADO DE GOIÁS, POR MEIO DE
AÇÕES INTEGRADAS E DESCENTRALIZADAS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

2.2 Legislação
Lei 18.687 de 03/12/2014
Lei 18.746 de 29/12/2014

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria Cidadã, na sua área de atuação, desenvolveu ações e atingiu metas importantes já propostas.
Destaca-se a delimitação das ações do Estado, no que concerne à Assistência Social, através da edição da Lei 19.017 de setembro de
2015, a qual define que ao Estado cabem o assessoramento, co-financiamento e monitoramento dos serviços municipais.
A partir do Decreto nº 8.916 de 20/03/2017, que regulamenta o repasse financeiro aos municípios, está sendo possível o cumprimento da
Lei no que se refere ao co-financiamento das ações de proteção social, sendo que já foram beneficiados 189 municípios este ano.
A capacitação continuada, o apoio técnico e o assessoramento aos municípios quanto às ações de Proteção Social Básica e Especial
destinadas aos diversos segmentos da sociedade, público alvo da Secretaria (idosos, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes,
mulheres, população LGBT, negros, comunidades tradicionais, além da população em situação de vulnerabilidade e risco social) vem
sendo realizados através de diversas ações, destacando:
- 246 municípios assessorados quanto à gestão e operacionalização do cadastro único e Bolsa Família;
- 3.526 diversos atores da Política de Assistência Social capacitados, superando a meta de 1.476;
- 269 gestores, operadores e agentes executores capacitados na área da Política do idoso, 575 da Política do deficiente e 1260
capacitados em Direitos da mulher;
- 85 municípios com equipes capacitadas para implantação do Programa Criança Feliz, que atende crianças de famílias beneficiadas do
Programa Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada (BPC).
Na busca da igualdade de direitos e promoção da cidadania a Secretaria desenvolveu ações importantes, destacando o Programa Ação
Cidadã, que atendeu 209.661 pessoas, em 65 municípios, a emissão de 19.770 Passaportes do Idoso e de 5.056 Passes Livres para
pessoas com deficiência.
Na mesma linha de promoção e igualdade de direitos, a Secretaria desenvolveu ações de inclusão social onde colocou no mercado de
trabalho 4.466 adolescentes aprendizes, através da oferta de 3.624 vagas para o Programa Jovem Cidadão. Atualmente já está definido
o aumento da oferta de vagas para 5.000, através do Programa Goiás na Frente – Social.
O mesmo programa estabeleceu que o número de famílias beneficiadas pelo Programa Renda Cidadã, na ação Auxílio financeiro às
famílias de baixa renda, passará dos atuais 73.350 para 100.000
O Renda Cidadã é um Programa de transferência direta de renda, com apoio financeiro a famílias em situação de vulnerabilidade social,
que recebem entre R$ 80,00 e R$ 160,00.
Interligado ao CadÚnico, o novo Renda Cidadã possui todas as informações cadastrais das famílias beneficiadas, evitando duplicidade no
recebimento de benefícios. O programa tem um moderno sistema informatizado de gestão, que dá mais transparência e eficiência à sua
execução orçamentária.
Salienta-se que o Programa Renda Cidadã ainda contempla ações que beneficiam entidades e hospitais filantrópicos, auxiliando-os no
pagamento de tarifas de energia elétrica, água e esgoto bem como fornecendo auxílio financeiro para complementação nutricional a
entidades filantrópicas e unidades de atendimento socioeducativo em Goiás. Foram concedidos este ano 629 benefícios para isenção de
taxas e beneficiadas 400 entidades com auxílio nutricional.
Na área de Gestão do trabalho destaca-se a instituição do Programa Qualifica Goiás, o qual oferecerá ao trabalhador oportunidade e
acesso à Qualificação através de cursos gratuitos de formação social e profissional. A meta do PQG é qualificar 40 mil trabalhadores até
dezembro de 2018 objetivando atender tanto as pretensões dos trabalhadores quanto as demandas do mercado de trabalho dos setores
do comércio, serviço, turismo bem como também a área da tecnologia da informação.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico - 2ª Revisão
Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS
Plano de Governo 2015-2018

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Em seu planejamento estratégico, a principal perspectiva da Pasta é o Desenvolvimento Social. Nele consta os principais indicadores que
levam ao melhor desempenho do Órgão no seu campo de atuação.
Destaca-se a seguinte ação estratégica com o respectivo indicador:
" Estabelecer mecanismos com vistas a garantir o cofinanciamento estadual das ações de assistência social."
O indicador de desempenho a ser alcançado é 100% dos municípios. Em 2017 já foram beneficiados 189 municípios, atingindo 76% do
total.
Demais indicadores:
- Percentual de ações monitoradas e avaliadas - representa o número de ações monitoradas e avaliadas em relação à quantidade total de
ações desenvolvidas pela Secretaria.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2109 - CUIDANDO DO CUIDADOR - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

U.O.: 3801 - GABINETE DO SEC. DA MULHER, DO DESENV. SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO
TRABALHO

REALIZAÇÕES
Não houve execução da ação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

Concluído o Termo de Execução Descentralizada 010/2014 celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e o Ministério dos Direitos
Humanos, cujo objeto tratou da formação de cerca de 320 profissionais do sistema de atendimento socioeducativo.
Realizada processo de monitoramento em todas as unidades socioeducativas do estado na esteira do que estabelece a lei federal nº
12.594/2012.
Concluída a reforma, adequação e ampliação do Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiânia.
Instalado o Centro de Atendimento Socioeducativo de Anápolis e promovido o seu aparelhamento com novos e modelos equipamentos.
Equipada a nova Casa de Semiliberdade de Goiânia.
AÇÃO: 2241 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTORES DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Em 2017 foi concluído o projeto de Formação Continuada dos Profissionais do Sistema Socioeducativo do Estado de Goiás. O curso foi
realizado em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), com recursos do Ministério dos Direitos Humanos.
O curso ministrado em Goiás foi 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 de 2017, os profissionais da Unidade Socioeducativa de Porangatu foram certificados no curso denominado
"Núcleo Básico de Socioeducação", com carga horária de 160 horas, enquanto os servidores das Unidades Socioeducativas da capital
receberam o certificado do curso sobre "Plano Individual de Atendimento", com 40 horas/aula.
Já no segundo semestre, servidores das Unidades Socioeducativas de Goiânia concluíram os curso de "Parâmetros de Segurança no
Atendimento Socioeducativo", "Parâmetros de Gestão das Unidades Socioeducativas " e "Subjetividades e Práticas Metodológicas na
Socioeducação", com 40 horas cada.
Os cursos de formação destinados aos servidores do sistema socioeducativo também ocorrem de maneira intersetorial por meio dos
diversos órgãos governamentais. Neste sentido, destacam-se os cursos promovidos/ministrados no âmbito do GECRIA, em parceria com
as áreas da saúde, educação e segurança pública.
Ademais, visando o planejamento das ações de capacitação para os próximos anos, o Núcleo de Gestão da Escola Nacional de
Socioeducação de Goiás, vinculado ao Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes - GECRIA, juntamente com a Universidade
Federal de Goiás - UFG, elaborou um novo projeto de formação o qual tramita no Ministério dos Direitos Humanos tende a celebração de
ajuste na ordem de R$ 600 mil reais.

OBSERVAÇÕES
Aguarda a celebração do Termo de Execução Descentralizada junto ao Ministério dos Direitos Humanos. O projeto prevê cursos de
formação nas cidades com centros socioeducativos instalados.

AÇÃO: 2242 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DOS CENTROS DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ
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REALIZAÇÕES
O Governo do Estado de Goiás, por meio da AGETOP, executa um amplo projeto de construção de novas Unidades Socioeducativas
localizadas nos municípios de Anápolis, Caldas Novas, Goiânia, Itaberaí, Porangatu, Rio Verde e São Luiz de Montes Belos. Soma-se a
esse número as Unidades já existentes nas cidades de Formosa, Itumbiara e Luziânia.
Os Centros Regionalizados são 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.
No ano de 2017, foram concluídas as obras do Centro Regionalizado de Atendimento Socioeducativo de Anápolis e a Casa de
Semiliberdade da capital, bem como a ampliação, reforma e adequação do CASE de Goiânia. Além disso, foram equipadas as Unidades
CASE de Anápolis e a Casa de Semiliberdade de Goiânia.

OBSERVAÇÕES
A ação enfrenta morosidade na execução da obras.

AÇÃO: 2243 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PRIVATIVOS E
RESTRITIVOS DE LIBERDADE

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Para garantir os direitos individuais e sociais dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, a Secretaria
Cidadã, por meio do Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes, realiza um conjunto de ações destinadas à manutenção dos
Centros Socioeducativos.
Destacam-se as ações contínuas referente à manutenção predial das Unidades Socioeducativas, locação de veículos, fornecimentos de
refeições e medicamentos de uso dos adolescentes, concomitante aos procedimentos para aquisição de mobiliários e equipagem das
Unidades.
AÇÃO: 2244 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
PRIVATIVO E RESTRITIVO DE LIBERDADE

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
A ação é executada em todas as 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 2017, para atender a Lei Federal nº 12.594/2012, foram realizadas ações de monitoramento e avaliação em todos os municípios
citados.
AÇÃO: 2245 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
EM MEIO ABERTO

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Realizada capacitação, no mês março, para 34 municípios, com objetivo de demonstração do instrumental a ser preenchido pela equipe
técnica que acompanha as medidas socioeducativas em meio aberto, com vistas a coletar dados para o diagnóstico das medidas
socioeducativas em meio aberto no Estado de Goiás.
Em abril foram realizadas visitas in loco em 9 municípios com o objetivo de coletar os instrumentais preenchidos relativos à elaboração do
diagnóstico.
Em setembro foram enviados, por correio eletrônico, instrumentais a serem preenchidos por 31 municípios, com vistas a compor os
dados do diagnóstico das medidas socioeducativas em meio aberto em Goiás.

OBSERVAÇÕES
As visitas in loco foram custeadas com recursos provenientes do Programa 1053, Ação 2280 (IGDSUAS).

AÇÃO: 2246 - SUPORTE OPERACIONAL ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3854 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

263



REALIZAÇÕES
A ação de "suporte operacional às delegacias de polícia" não será executada pela Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento
Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, visto que é atribuição da Secretaria de Segurança Pública e
Administração Penitenciária, na forma do artigo artigo 175, § 2º, do ECA.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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 de Todos - abarca grande parte do público alvo da Secretaria, realizando diversas ações que
buscam a promoção da igualdade e garantia de direitos.
Destaca-se as ações na área da pessoa idosa, com a emissão do Passaporte do Idoso, que este ano emitiu 19.770 documentos e da
Pessoa com Deficiência com 5.056 Passes Livres emitidos, alcançando todos os municípios do Estado, superando a meta proposta e
permitindo assim um deslocamento sem custo para esses públicos, garantindo melhor acesso à saúde, educação e lazer.
Ainda na área da Pessoa com Deficiência foram realizadas diversas Campanhas na busca da promoção da Pessoa com Deficiência bem
como acessibilidade arquitetônica para este segmento.
Na busca da promoção dos Direitos Humanos, aí abarcando diversos segmentos da Secretaria, foram realizadas ações de capacitação,
campanhas, eventos e ações.
Ainda na busca da Garantia de Direitos diversas instâncias de controle social foram fortalecidas.
O combate aos diversos tipos de preconceito e racismo contra vários dos segmentos da Secretaria (Negros, Comunidades LGBT,
Mulheres) foi realizado através de diversas ações (capacitações, reconhecimento de Comunidades Quilombolas, tratamento de
denúncias na área de atuação dos Direitos Humanos, rodas de conversa, etc)
AÇÃO: 2247 - AÇÕES INTEGRADAS DE CAPACITAÇÃO E ENFRENTAMENTO AO RACISMO

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A Secretaria Cidadã, através da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial, a fim de contruibuir para o enfrentamento ao
racismo , realizou diversas reuniões e rodas de conversa em comunidades quilombolas para orientação e objetivando a identificação das
mesmas.
A Secretaria capacitou 915 pessoas para enfretamento ao racismo.
AÇÃO: 2248 - PROMOÇÃO, DEFESA E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

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

U.O.: 3804 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
Em 2017 foram adotadas medidas de atendimentos denúncias referentes aos diversos assuntos na área de atuação dos Direitos
Humanos, recebidas por carta,telefonemas, encaminhadas pela Ouvidoria ou Disque 100, e encaminhamento de denúncias à Ouvidoria
da SSPAP/GO e/ou a outras autoridades e instituições competentes, e atendimento e apoio a diversos colegiados com deslocamento de
servidores e veículos de apoio ás reuniões e ações.

OBSERVAÇÕES
45 Ocorrências

AÇÃO: 2249 - ARTICULAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
Não houve realização da ação quanto ao produto final; o recurso financeiro foi utilizado para pagamento de diárias para viagens a
municípios com a finalidade de articular com os mesmos visando o cumprimento da meta.
AÇÃO: 2250 - CAMPANHAS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL
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REALIZAÇÕES
As campanhas socioeducativas têm a função de levar conhecimentos e esclarecimentos à população como um todo, de um modo mais
massificado, visando a erradicação das violências de gênero.
As ações socioeducativas acontecem junto a e a grupos especiíficos, onde as violências contras as mulheres são mais acentudas, com o
objetivo de reduzir os índices de violência, através do empoderamento feminino, de uma maior conscientização para as as formas e os
ciclos das violências, e através de umas maior conscientização dos homens.
Nesse sentido, foi realizada uma campanha durante o mês de março em alusão ao Dia Internacional da Mulher.
AÇÃO: 2251 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
No mês de Outubro aconteceram Conferências Regionais de Igualdade Racial. Nas cidades de Cachoeira Dourada, Palmeiras de Goiás,
Vila Boa, Valparaíso, Uruaçú, Mineiros, Senador Canedo, Trindade e Goiânia.
No mês de Novembro, dia 22 , foi realizada a entrega de Comendas para 10 homenageados, no Palácio das Esmeraldas.
No mês de Dezembro ,dia 1 e 2, realizou-se o Seminário de Povos de Terreiro no Hotel Umuarama com a participação de 200 pessoas.
Nos dias 8 e 9 de Dezembro foi realizada a Conferência Estadual da Igualdade Racial, no Biss Inn Hotel, com a participação de 300
pessoas.
AÇÃO: 2252 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3852 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
O Grupo Executivo de Apoio a Crianças e Adolescentes - GECRIA em conjunto com a Superintendência da Gestão do Sistema Único de
Assistência Social - SGSUAS, no dia 15 /03, realizou workshop cuja temática abordou o funcionamento das medidas socioeducativas no
Estado de Goiás, bem como orientou os municípios para a construção do Diagnóstico Estadual das Medidas Socioeducativas em Meio
aberto.
Os eventos e ações socioeducativas tem como alvo os gestores municipais, equipes técnicas das secretarias de assistência social,
servidores do 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. Os eventos e ações socioeducativas ocorreram nos
municípios goianos que não elaboraram os planos municipais constantes na Lei 12.594/12, municípios não atendidos nas ações
desenvolvidas nos anos de 2015/16, a exemplo do evento realizado em Abadia de Goiás, em março do corrente ano.
Destaca-se que os eventos e as ações socioeducativas ocorrem também por meio da agenda de convergência destinada a implantação
do inovador "Sistema de Informações para Infância e Adolescência" - SIPIA CT, direcionado aos 246 municípios do Estado.
Assim, foram realizados eventos em Acreúna e Britânia, este último recebeu representantes dos conselhos tutelares das cidades
circunvizinhas, a exemplo de Aruanã e Santa Fé de Goiás, 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 sobre os direitos de crianças e
adolescentes.
Em destaque, a Secretaria Cidadã realizou, em Goiânia, no dia 11/05, o evento “Fortalecendo ações do sistema de garantia de direitos
humanos”, com o intuito de discutir a atuação dos conselheiros tutelares. O evento contou com a participação expressiva de conselheiros
tutelares de todo o Estado. No âmbito do evento foram realizados palestras e debates, bem como a entrega de 19 veículos (financiados
por meio de emendas parlamentares) destinados aos conselhos tutelares dos seguintes municípios: Amaralina, Araçu, Caiapônia, Caldas
Novas, Campo Limpo de Goiás, Catalão, Damolândia, Itaberaí, Itauçu, Itumbiara, Jaraguá, Morrinhos, Nazário, Nova Roma, Ouro Verde
de Goiás, Palmeiras de Goiás, Paraúna, Rubiata e Turvânia.
Como desdobramento do evento especificado, a Secretaria Cidadã, no mês de junho, realizou o evento de lançamento do Grupo Gestor
da Escola de Conselhos, com participação de representantes da Secretaria Cidadã, do Ministério Público Estadual, UFG, Movimento de
Meninos e Meninas de Rua de Goiás, Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado de Goiás e do Conselho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Goiás.
Por fim, em 29 de dezembro, na capital, a Secretaria Cidadã realizou a solenidade de entrega de ECA e certificação aos conselheiros
tutelares.

OBSERVAÇÕES
A Secretaria Cidadã aguarda a celebração de convênio com o Ministério dos Direitos Humanos. O Ajuste prevê o financiamento de curso
de formação para conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente na ordem de R$ 1,2 mil, sendo que a Universidade
Federal de Goiás executará os cursos. No âmbito deste ajuste é previsto a realização de eventos para promoção dos direitos de crianças
e adolescentes.
Além disso, para operacionalizar o decreto estadual nº 8.919, DE 22 MARÇO DE 2017, a Secretaria Cidadã, em parceria com a
Universidade Federal de Goiás, elaboraram projeto para captação de recursos cujo objeto é a elaboração do Plano Decenal dos direitos
humanos de crianças e adolescentes. O valor do projeto é de R$ 400 mil reais. No âmbito deste ajuste é previsto a realização de eventos
para promoção dos direitos de crianças e adolescentes.

AÇÃO: 2253 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3800 - SECRETARIA DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA IGUALDADE RACIAL, DOS
DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
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U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Sensibilizar e conscientizar a sociedade goiana sobre os direitos da pessoa idosa e combater à violência contra a pessoa idosa.
No exercício de 2017 não foi realizada nenhuma campanha, evento ou ação socioeducativa relativa à pessoa idosa
AÇÃO: 2254 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
Em relação às campanhas destinadas às pessoas com deficiência, muito embora não tenha sido disponibilizado recursos orçamentários
para este fim, foram realizadas, através de parcerias com entidades ligadas ao segmento, significativas campanhas de conscientização
voltadas a toda a sociedade visando levar conhecimento a respeito dos direitos das pessoas com deficiência. Em conjunto com a
comissão dos direitos da pessoa com deficiência da OAB/GO foi criado uma cartilha com mais de 20.000 exemplares, com o seguinte
tema: pessoa com deficiência, você conhece seus direitos, está cartilha foi distribuída para todo o estado de goiás, às entidades e público
de pessoas que tem ligação com pessoas com deficiência (pais, amigos, parentes e outros).
A secretaria também foi parceira em eventos junto à ADFEGO (Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás), FIMTPODER
(Fórum Permanente de Inclusão do Mercado de Trabalho das Pessoas com Deficiência), Senai/Fatesg, CRER (Centro de Reabilitação
Dr. Henrique Santillo), APAE, Pestaloze, Vila São Cotolengo, e outras mais entidades.
Estas campanhas em parcerias tiveram uma repercussão bastante positiva pela sociedade goiana, pois as mesmas tiveram o objetivo
principal de buscar transformar o pensamento das pessoas em relação à temática das pessoas com deficiência, seja na discussão da
empregabilidade, educação inclusiva, preconceito e discriminação, bem como diversos outros temas de relevância para o segmento.
No tocante a eventos, a secretaria realizou três importantes, todos em datas alusivas às pessoas com deficiência, eventos estes voltados
às próprias pessoas com deficiência, gestores municipais que lidam com o segmento, familiares das PCDS, entidades ligadas às lutas.
Eventos que oportunizou a todos, através de seminários e debates, conhecimentos das atuais legislações (Estatuto da Pessoa com
Deficiência - LBI, convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, e outras legislações), onde vários palestrantes do brasil,
puderam expor suas experiências e conhecimentos a todos sobre o que de mais importante existe para proteção de direitos,
empregabilidade, educação, e outros temas relevantes, estes eventos foram realizados em praça pública e auditórios com uma
expressiva presença da sociedade (eventos realizados na capital do estado e cidades do interior).

OBSERVAÇÕES
PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO (2018) O PLANEJAMENTO É DE FORTALECER AINDA MAIS O SEGMENTO DAS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA, PROMOVENDO OS DIREITOS ELENCADOS NOS MANDAMENTOS JURÍDICOS EXISTENTES EM NOSSO ESTADO,
A FIM DE PROPORCIONAR MAIS DIGNIDADE ÀS PcDs.

AÇÃO: 2255 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Foram realizados 03 (três) Encontros Regionais com as Instituições de Longa de Permanência de Idoso-ILPIs, sendo eles em Rio Verde,
Inhumas e Valparaiso, que contaram com a participação de 40 ILPIs, capacitando diferentes atores - gestores, operadores e conselheiros
- que atuam para a efetivação e fortalecimento da política pública de atenção e defesa de direitos da pessoa idosa.
AÇÃO: 2256 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3852 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

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.
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), ação esta desenvolvida
desde 2013. Neste sentido, destacam-se as seguintes capacitações:
Goiânia: 15/03 - foram capacitadas 80 no âmbito do evento sobre a elaboração do Plano Municipal de Atendimento Socioeducativo;
Abadia de Goiás: 23/03 - 40 pessoas foram capacitadas no âmbito da agenda de convergência de implantação do SIPIA CT e de
elaboração do Plano Decenal de Atendimento Socioeducativo;
Britânia: 03 e 04/08 - 91 conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos da criança e do adolescente e gestores municipais das cidades
de Britânia, Aruanã e Santa Fé de Goiás foram capacitados no âmbito da agenda de convergência para implantação do SIPIA CT;
Goiânia: 11/05, foram capacitados 250 conselheiros tutelares no âmbito do evento "“Fortalecendo ações do sistema de garantia de
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direitos humanos”.
Goiânia: 31/10 - capacitação destinada aos profissionais do município de Vicentinópolis para utilização do SIPIA CT.
Goiânia: 01/12 - capacitação destinada aos profissionais do município de Senador Canedo e Corumbaíba para utilização do SIPIA CT.
Em destaque, a Secretaria Cidadã, instituiu o Grupo Gestor da Escola de Conselhos, com a finalidade de deliberar acerca das ações de
Formação de conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente.
Neste sentido, o Núcleo, juntamente com a Universidade Federal de Goiás, elaboraram projeto de formação de conselheiros tutelares e
dos direitos da criança e do adolescente o qual tramita no Ministério dos Direitos Humanos tendente a celebração de ajuste na ordem de
1,3 milhões.

OBSERVAÇÕES
A Secretaria Cidadã aguarda a celebração de convênio com o Ministério dos Direitos Humanos. O Ajuste prevê o financiamento de curso
de formação para conselheiros tutelares e dos direitos da criança e do adolescente na ordem de R$ 1,3 mil, sendo que a Universidade
Federal de Goiás executará os cursos. No âmbito deste ajuste é previsto a realização de eventos para promoção dos direitos de crianças
e adolescentes.

AÇÃO: 2257 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DA POLÍTICA DO DEFICIENTE

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
A secretaria realizou a longo do ano, capacitação a inúmeros gestores, dos diversos municípios do estado de goiás visando proporcionar
a todos, conhecimentos de todo arcabouço jurídico relacionado às pessoas com deficiência (conhecimento teórico), bem como,
treinamento aos mesmos, de como recepcionar estas pessoas, suas diversas deficiências, a forma que cada um se comporta.
O objetivo foi alcançado, pois o que se constata atualmente, são gestores mais preparados para atender pessoas com deficiência, com
isso, uma melhora nos resultados, como também uma interação entre gestor e usuários visando a satisfação de todos.
AÇÃO: 2258 - CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E
VULNERABILIDADE

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A capacitação dos agentes da rede de atenção vem atender ao disposto na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 8º, Inciso VII, que
determina a capacitação continuada das equipes de atendimentos das redes de saúde, serviço social, educação, segurança pública,
conselhos tutelares e outras entidades.
Nesse sentido foi desenvolvido o projeto da "Capacitação em Gênero Municipalizada; Políticas e Direitos", através do qual foram
disseminados conhecimentos acerca de violência doméstica, políticas públicas de gênero, igualdade racial e racismo, tráfico de pessoas,
identidade de gênero, orientação sexual, machismo, feminismo, humanização do atendimento, formação e composição da rede de
enfrentamento à violência contra a mulher.
AÇÃO: 2263 - COMBATE A HOMOFOBIA

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

U.O.: 3804 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
Por meio da Capacitação em Gênero Municipalizada estão sendo levadas orientações e informações sobre o atendimento à população
LGBT, auxiliando na redução da violência de gênero e de orientação sexual, bem como na humanização do atendimento dos serviço
público nos municípios já contemplados pelo projeto.

OBSERVAÇÕES
A ação de combate à homofobia está sendo desenvolvida em conjunto com a Ação 2258 - Capacitação da rede de atenção a mulher em
situação de violência e vulnerabilidade; a Gerência da Diversidade Sexual vem apresentando palestras na Capacitação em Gênero
Municipalizada, desenvolvida pela Superintendência de Políticas para Mulheres, levando orientações e informações sobre o atendimento
à população LGBT e orientando sobre o nome social e a emissão da carteira de nome social, consoante o que determina o Decreto do
Estado de Goiás nº 8.716/2016. foram realizadas 14 capacitações e capacitados, aproximadamente, 1.200 servidores municipais.

AÇÃO: 2264 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA POLÍTICA DA
MULHER

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A criação e manutenção de Organismos Municipais de Políticas para Mulheres - OPM, e dos Conselhos Municipais de Mulheres são
prerrogativas exclusivas das prefeituras, entretanto, é papel do Estado fomentar e provocar a criação de coordenadorias, gerências,
superintendências, secretarias municipais ou qualquer outro organismo que possa debater, criar, adaptar e implementar políticas públicas
nos municípios e a criação dos conselhos municipais, como forma de controle social sobre as políticas a serem implantadas.
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É papel da Superintendência de Políticas para Mulheres - SUPEM fomentar a criação de OPM, bem como o fortalecer as OPM ora
existentente, através de articulação com as prefeituras municipais.
Também é papel da SUPEM, juntamente com o Conselho Estadual de Políticas para Mulheres - CONEM, fomentar a criação e o
fortalecimento dos conselhos municipais.
Neste sentido, durante as "Capacitações em Gênero Municipalizadas: Políticas e Direitos", a SUPEM aproveitou a visita ao município
articulou com as prefeituras a criação e reativação de OPM e conselhos municipais, logrando êxito em pelo menos 8 municípios.
AÇÃO: 2265 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL, PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO
DA POLÍTICA DO DEFICIENTE

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
No ano de 2017, a secretaria deu continuidade ao trabalho de parceria com o conselho estadual dos direitos das pessoas com deficiência
com vistas à criação de novos conselhos municipais, bem como o fortalecimento dos já existentes, esta parceria se deu através de apoio
logístico ( veículos para transporte de servidores aos municípios), fornecimento de materiais didáticos (material informativo, cartilhas,
folders, etc), disponibilização de servidores para ministrarem palestras de capacitação nos conselhos, orientação na criação e
manutenção desses conselhos.
Nas demais entidades de defesa dos direitos da pessoa com deficiência, a secretaria esteve presente oferecendo qualificações aos seus
funcionários relativos ao trato com as PCDS, auxiliando na colocação no mercado de trabalho de pessoas com deficiência (Apoio do
SINE Estadual), agindo diretamente nos assuntos voltados à educação inclusiva e outras demandas que foram devidamente provocadas
pelas diversas entidades do estado.
AÇÃO: 2266 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL, PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO
DA POLÍTICA DO IDOSO

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Não houve ação realizada
AÇÃO: 2267 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A Rede de Atenção às Mulheres Vítimas de Violências é parte da Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, cujo
fortalecimento passa pela capacitação de agentes públicos de todas as áreas, pela criação e fortalecimento de novos Centros
Especializados de Atendimento à Mulher - CEAM, pela disseminação de conhecimentos sobre a Lei Maria da Penha, sobre as raízes das
violências contra as mulheres, sobre os tipos de volência e sobre o ciclo da violência contra as mulhres. Passa ainda, pelo atendimento a
vítimas de violência e pela ampliação do número de Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher - DEAM.
O Centro de Referência Estadual da Igualdade - CREI, juntamente com a equipe das Unidades Móveis de Atendimento às Mulheres do
Campo e da Floresta têm papel preponderante no fortalecimento destas Redes, com os atendimentos individualizados e palestras sobre
as temáticas de violências contras as mulheres, além de desenvolverem e implemtentarem projetos relevantes, como o apoio às famílias
das detentas da Penitenciária Consuelo Nasser.
A criação e fortalecimento de Centros Especializados de Atendimento à Mulher - CEAM é papel da Superintendência de Políticas para
Mulheres - SUPEM, que neste ano de 2017 articulou com mais de 20 municípios a criação ou manutenção de unidades de atendimento a
mulheres vítimas de violência tendo conseguida a transformação de 6 Núcleos Especializados de Atatendimento à Mulher - NEAM em
CEAM e a criação ou manutenção de outros 8 CEAM.
A criação de DEAM segue as diretrizes e ordenamentos da Secretaria de Segurança Pública, entratanto, a SUPEM articulou com todas
as DEAM existentes, promovendo uma maior integração, troca de informações de aprimoramento de conhecimentos, o que sem dúvida
fortalece a Rde de Proteção às Mulheres.

OBSERVAÇÕES
Os Núcleos Especializados de Atendimento às Mulheres - NEAM são estruturas menores que os Centros Especializados de Atendimento
às Mulheres - CEAM e era uma terminologia usada somente em Goiás. Neste sentido, todos os NEAM foram convertidos em CEAM.

AÇÃO: 2268 - IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

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

U.O.: 3802 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
Foram certificadas 14 comunidades quilombolas.
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AÇÃO: 2269 - IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE PLENA

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
No ano de 2017, a Secretaria Cidadã, em parceria com a OAB/GO (comissão dos direitos das pessoas com deficiência da OAB/GO) criou
e distribuiu para todo o estado cartilha voltada ao conhecimento dos direitos das pessoas com deficiência, como o tema "pessoa com
deficiência - você conhece seus direitos", esse importante compendio pode levar a toda a sociedade diversos assuntos ligados ás
pessoas com deficiência, tais como: direito à saúde, à moradia, à educação, ao trabalho e outros temas relevantes.
No decorrer do ano de 2017, foram efetuados levantamentos de prédios públicos (capital e interior) verificando quais necessidades de
adequações físicas, comunicacionais, tecnológicas e atitudinais necessitavam serem incrementadas para que as pessoas com deficiência
pudessem ter pleno acesso a toda estas edificações.

OBSERVAÇÕES
Para o ano de 2018, o planejamento é colocar em prática várias ações visando a melhoria na acessibilidade em prédios públicos que
porventura ainda não se adequaram às normas técnicas atualmente existentes, visando com isso, proporcionar maior independência às
Pessoas com Deficiência.

AÇÃO: 2270 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Numa ação contínua de grande importância social, o passe livre intermunicipal da pessoa com deficiência, a secretaria cidadã, através
das ações cidadãs, Governo Junto de Você, outros eventos voltados à prestação de serviços sociais, conseguiu levar a todos os
municípios do Estado de Goiás, o serviço de emissão da carteira do passe livre a diversas pessoas com deficiência, proporcionando a
estas, condição de se locomoverem entre os municípios do estado.
Ferramenta social, que permite aos usuários, terem melhor acesso à saúde, educação, lazer, e outros serviços que necessitam utilizarem
de transporte coletivo, a carteira do passe livre proporciona esse deslocamento sem custo ao usuário com deficiência de todo o estado.
AÇÃO: 2271 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

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

U.O.: 3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3855 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Foram emitidos, de janeiro a dezembro 19.770 Passaportes do Idoso.
AÇÃO: 3114 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

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

U.O.: 3804 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
Ação sem realizações

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

O Programa de Gestão do Sistema Estadual de Emprego, constituído pelas ações integradas da Intermediação de Mão de Obra,
Qualificação Social e Profissional, Habilitação ao Seguro Desemprego e emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social, busca a
valorização e o crescimento dos trabalhadores, oportunizando-lhes: a inserção ou reinserção no mercado de trabalho, mediante a
aproximação entre empregados e empregadores; a Qualificação Social e Profissional, como ferramenta para facilitar a sua
empregabilidade; a emissão da Carteira de Trabalho, para agilizar o preenchimento da vaga de trabalho e a formalização do emprego; e
a habilitação ao benefício do Seguro Desemprego, que presta assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado
involuntariamente.
O mesmo sistema busca ainda atender os empregadores, com oferta de mão de obra qualificada, reduzindo o tempo de espera para
preenchimento da vaga captada pelo SINE/GO ou ofertada pelos empresários. Nesse sentido, o referido programa dispõe de ações que
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visam ao enfrentamento das mudanças do mundo do trabalho alçadas pelo novo contexto de reestruturação produtiva de capital e
estabelece a interface de um novo cenário. Para este efeito, as ações estratégicas contemplam ainda ações educativas para a garantia e
defesa dos direitos do trabalhador, bem como a capacitação de conselheiros estaduais e municipais do trabalho.
AÇÃO: 2276 - ECONOMIA SOLIDÁRIA - FOMENTO AO COOPERATIVISMO

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

U.O.: 3805 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO

REALIZAÇÕES
Ação não iniciada. O recurso financeiro foi utilizado em diárias com a finalidade de articular o início das capacitações.

OBSERVAÇÕES
O Convênio que trata dessa ação, firmado com o Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, está em fase de licitação, aguardando
autorização para realização de Tomada de Preços para selecionar a empresa que executará um diagnóstico para levantar os
empreendimentos de ECOSOL em Goiás.

AÇÃO: 2277 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS AO
TRABALHADOR

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

U.O.: 3805 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO

REALIZAÇÕES
A Gerência do Sistema Estadual de Emprego realiza eventos periódicos, para capacitação dos agentes que atendem os trabalhadores
que procuram os serviços disponibilizados nos Postos do SINE/GO. Os servidores são capacitados para operacionalização do Sistema
Mais Emprego (Emissão de CTPS, Habilitação ao Seguro Desemprego, Intermediação de Mão de Obra e Cadastro de Qualificação
Profissional), bem como qualidade no atendimento ao usuário.
No período de 01 de janeiro a 08 de novembro de 2017 foram realizados 12 capacitações.

OBSERVAÇÕES
A Gerência do SINE realizou ainda, visitas de supervisão operacional nos Postos do SINE/GO.
As visitas objetivaram a capacitação dos agentes responsáveis pelo atendimento nos Postos do SINE/GO, instalados nos municípios,
bem como a supervisão das atividades desenvolvidas, visando à correção de possíveis desvios nas normativas do objeto do Convênio
celebrado com o Ministério do Trabalho com o Governo do Estado de Goiás, para operacionalização das Ações de Emprego, Trabalho e
Renda no Estado.

AÇÃO: 2278 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

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

U.O.: 3805 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO

REALIZAÇÕES
Goiás continua entre os Estados líderes na geração de empregos formais (com carteira assinada) no Brasil. Segundo dados do CAGED o
estado contabilizou em números absolutos, o 4.º maior saldo de Postos de trabalho do Brasil, atrás apenas de São Paulo, Minas Gerais e
Santa Catarina. Já em termos proporcionais, Goiás está em terceiro lugar, com crescimento de 3,79%, de acordo com dados do Cadastro
Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, e compilados pelo Instituto Mauro Borges, da
Secretaria de Gestão e Planejamento (IMB/Segplan).
O crescimento do mercado formal de empregos este ano, em Goiás, foi puxado pelo setor de serviços, que apresentou o maior saldo
positivo com a oferta novas vagas de trabalho. A indústria da transformação também está na liderança da engrenagem da máquina
geradora de empregos, seguida pela agropecuária. Este 2017, os únicos segmentos que não apresentaram reação no mercado de
trabalho foram o de serviços industrias, de utilidade pública, e o da administração pública. Nos últimos 12 meses, a evolução do emprego
formal em Goiás também foi positiva. Goiânia é o município que mais gerou empregos este ano, seguida de Aparecida de Goiânia,
Cristalina, Goianésia e Rio Verde.

OBSERVAÇÕES
A ações coordenadas pelo sistema Estadual de Emprego, abrangem somente 38 municípios do Estado de Goiás. As metas são definidas
pelo Ministério do Trabalho, através de Convênio firmado com a Secretaria Cidadã.
Diante da análise apresentada, se comparado a realidade nacional, o resultado das ações foi positivo. Os dados informados, mês a mês,
pela Gerência do Sistema Estadual de Emprego, fazem referência somente aos municípios que possuem Postos do SINE. O período
informado é de janeiro a dezembro de 2017.

AÇÃO: 2279 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

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

U.O.: 3805 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DO TRABALHO

REALIZAÇÕES
O Governo de Goiás instituiu o Programa “Qualifica Goiás”- PQG através da Lei 19.876 de 30/10/2017. O objetivo do PQG é oferecer ao
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trabalhador oportunidade e acesso à Qualificação através de cursos gratuitos de formação social e profissional.
As vagas nos cursos destinam-se preferencialmente aos beneficiários do Programa Seguro-Desemprego, trabalhadores cadastrados no
sistema de Intermediação de mão de obra do Sine, integrantes dos programas sociais do Governo, jovens de família de baixa renda em
busca do primeiro emprego e comunidade em geral.
O PQG será desenvolvido em duas etapas: a primeira na modalidade de ensino a distancia (EAD) e a segunda com a oferta de cursos
presenciais.
A meta do PQG para essas duas etapas é qualificar 40 mil trabalhadores até dezembro de 2018 objetivando atender tanto as pretensões
dos trabalhadores quanto as demandas do mercado de trabalho dos setores do comércio, serviço, turismo bem como também a área da
tecnologia da informação.

OBSERVAÇÕES
Lançamento agendado para o dia 29/12/2017

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

As ações realizadas no Programa Gestão do Sistema Único de Assistência Social possibilitaram o aprimoramento do Sistema Único de
Assistência Social, considerando que as capacitações realizadas proporcionaram maior qualificação para os profissionais, acarretando
atendimento mais qualificado às famílias goianas em situação de vulnerabilidade social e violação de direitos, atuando na garantia de
direitos e melhorando a qualidade de vida.
O repasse de recurso estadual aos municípios goianos, direcionado ao financiamento da Política de Assistência Social, permitiu maior
investimento nos equipamentos sociais e nos serviços socioassistenciais.
O investimento financeiro e humano dispensado às conferências estadual e municipais de Assistência Social desdobrou-se em avaliação
da política e deliberações para seu fortalecimento.
As ações referentes ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil possibilitaram uma maior articulação das instâncias responsáveis
pelo atendimento de crianças e adolescentes em âmbito municipal, gerando enfrentamento sistemático das situações de trabalho infantil.
O ano de 2017 foi de extrema importância para a Política Estadual de Assistência Social, que passou a receber cofinanciamento estadual
e se fortaleceu com a maior proximidade entre a equipe estadual e as equipes municipais, além de capacitações/orientações e apoio
realizados.
AÇÃO: 2280 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Para cumprimento desta Ação foram desenvolvidas as seguintes atividades: Composição da Comissão para elaboração/revisão do Plano
Estadual de Assistência Social, Plano Decenal e Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual; Orientação e acompanhamento junto aos
municípios sobre o preenchimento dos documentos obrigatórios e acesso a Rede informacional do SUAS: Plano de Ação, Demonstrativo
Físico Financeiro, Censo SUAS e Política de Senhas, Relatórios, dentre outros); Assessoramento técnico junto aos gestores e
trabalhadores municipais do SUAS sobre os serviços, programas, projetos, benefícios socioassistenciais, desenvolvidos nos CRAS,
Unidades que ofertam SCFV, CREAS, Centro Pop e Unidades de Acolhimento; sistemas de informação e educação permanente do
SUAS; Fomento junto a gestão municipal sobre a regulamentação dos Benefícios Eventuais; Orientação para os gestores e trabalhadores
municipais da Proteção Social Básica do SUAS com recursos reprogramados do programa ACESSUAS Trabalho; Monitoramento dos
serviços programas de Proteção Social Básica e benefícios assistenciais e programas de Proteção Especial nos municípios goianos.
Como resultado desta Ação, foram alcançados os 246 municípios nas especificidades de cada um, atingindo assim o percentual previsto
no PPA.

OBSERVAÇÕES
Das atividades estabelecidas no Plano de Ação 2017 da SGSUAS para cumprimento desta Ação, não foram realizadas:
Elaboração do Plano de Apoio / Assessoramento Técnico à Gestão Municipal de Goiás; Elaboração do Plano de Monitoramento e
Avaliação da Política de Assistência Social em Goiás; Realizar e atualizar diagnóstico socioterritorial por meio de coleta de dados nos
sistemas do MDSA de registros de dados do Estado e dos municípios e outros. Implementar e implantar o Sistema de Informação do
SUAS em Goiás.
No entanto, o não cumprimento destas não interferiu na efetividade do cumprimento da meta final proposta no PPA.

AÇÃO: 2281 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Foram realizados três seminários intersetoriais sobre a execução das ações estratégicas do PETI, nos dias 22 a 24 de novembro, com a
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participação de 32 municípios e 220 participantes.

OBSERVAÇÕES
Os empenhos relacionados a esta ação estão discriminados da seguinte forma: R$20.000,00, liquidado em 10/10/2017; R$396,90,
liquidado em 07/11/2017;
R$12.448,80, liquidado em 06/12/2017, perfazendo um total de R$ 32.845,57.
Estes dados foram lançados no sistema descritivo mas o mesmo não salvou as informações.
Não foi realizada a campanha de mobilização sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, alusiva ao dia 18 de maio, junto com
as Secretarias de Educação, Saúde, Ministério Público.

AÇÃO: 2282 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS DIVERSOS ATORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Atividades previstas no Plano de Ação 2017 SGUAS e desenvolvidas:
Realização de 16 encontros regionalizados de orientação a gestores e/ou trabalhadores do SUAS para implementação e implantação da
Vigilância Socioassistencial e Gestão do Trabalho nos municípios goianos, atingindo 453 pessoas.
Realização de encontros formativos com gestores, trabalhadores e conselheiros de assistência social sobre benefícios assistenciais,
serviços e programas de Proteção Social Básica do SUAS (27 capacitações atingindo 423 municípios e 1.981 pessoas participantes.
Promover Encontros Formativos com trabalhadores da Equipe Volante sobre os serviços, programas e benefícios assistenciais da
Proteção Social Básica (inseridos nos encontros formativos da Proteção Social Básica).
Todos estes encontros e capacitações proporcionaram a participação de 3.526 pessoas, superando em muito a meta estabelecida no
PPA.
Capacitar a equipe técnica da Vigilância Socioassistencial para a produção do diagnóstico socioterritorial (1 capacitação - 2 servidoras)
Sensibilizar e informar os novos gestores municipais e trabalhadores da assistência social sobre o SUAS. Três encontros (In)Formativos
foram realizados nos dias 21 a 23 de fevereiro de 2017 com a representação de 198 municípios, alcançando 875 pessoas. Nestes
eventos foram também inseridas três atividades: Capacitação dos profissionais do Centro POP sobre o Serviço Especializado para
Pessoas em Situação de Rua (meta 40 pessoas)
Capacitação de gestores Municipais e trabalhadores da Assistência Social sobre a operacionalização de Medidas Socioeducativas em
Meio Aberto
Realização de capacitação sobre Serviço de Acolhimento para Crianças, Adolescentes e Jovens até 21 anos.
Os encontros e capacitações realizados, contemplaram os 246 municípios goianos, alcançando 3.526 pessoas, superando em mais de
130% a meta estabelecida no PPA.

OBSERVAÇÕES
Atividades previstas no Plano de Ação da SGSUAS que não foram executadas:
Realizar capacitação sobre Serviço de Abordagem Social.
Concluir a meta do CapacitaSUAS – 2012. (340 pessoas)
Preparar o processo licitatório para o CapacitaSUAS – 2014. ( em andamento)
Realizar o CapacitaSUAS – 2014. (previsão: 2811 pessoas)

AÇÃO: 2283 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Atividade prevista no Plano de Ação SGSUAS 2017, executada em parte:
Implementar em parceria com o FEAS, o repasse de recursos para os municípios goianos de acordo com a proposta de cofinanciamento
pactuada na CIB e deliberada pelo CEAS.
Neste mês de dezembro de 2017, 189 municípios do Estado de Goiás, que se habilitaram mediante apresentação de toda a
documentação solicitada, receberam repasse referente a parcela do mês de outubro/2017, perfazendo um total de R$1.085.200,00.
Os recursos foram distribuídos conforme designação de Pequeno Porte I, Pequeno Porte II, Médio Porte, Grande Porte, Metropolitana,
para execução dos serviços ligados à Proteção Social Básica, Proteção Social Especial, Benefícios Eventuais. O objetivo do
Cofinanciamento é cumprir um dispositivo do Pacto Federativo onde as três esferas de governo se unem para financiar a Política de
Assistência Social e os serviços ofertados, melhorando assim a qualidade de vida e assegurando direitos aos usuários dos serviços.
A meta estabelecida no PPA para o ano de 2017 foi superada em 50%, indicando que todos os municípios goianos, assim que
habilitados, poderão receber os repasses decorrentes da pactuação firmada.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2284 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
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REALIZAÇÕES
Atividades constantes do Plano de Ação SGSUAS 2017 executadas neste exercício:
Apoio técnico e financeiro ao Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistência Social – COEGEMAS.
Garantia de condições financeiras, materiais (conforme Plano de Aplicação), humanas e estruturais para o funcionamento do Conselho
Estadual de Assistência Social – CEAS-GO.
Apoio técnico e financeiro para o Conselho Estadual de Assistência Social - CEAS na realização da XI Conferência Estadual de
Assistência Social e Conferências Municipais de Assistência Social (diárias, veículo, palestrantes). Três servidores desta
Superintendência foram disponibilizados para o CEAS com o intuito de ajudar como Palestrantes nas Conferências Municipais de
Assistência Social e como participantes da Comissão Organizadora da XI Conferência Estadual de Assistência Social, realizada no
Auditório Lago Azul do Centro de Convenções de Goiânia, nos dias 30, 31 de outubro e 01 de novembro de 2017. Registrou-se a
presença de mais de 400 delegados dos municípios nesta Conferência.
Participação efetiva nas reuniões da Comissão Intergestores Bipartite - CIB, apoiando tecnicamente os representantes nos assuntos
colocados em pauta.
Representação da SEMDIT nos colegiados, fóruns e comissões nacionais relativos à Assistência Social (CIT, FONSEAS, CNAS,
CONGEMAS e outros).

OBSERVAÇÕES
Atividade desta Ação constante do Plano de Ação SGSUAS 2017, não realizada:
Participar efetivamente de reuniões ordinárias e regionalizadas do CEAS, articulando a realização de Ações da Política de Assistência
Social, de competência desta Superintendência.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

O Programa atingiu resultados importantes ao proporcionar a 304.837 pessoas o acesso aos direitos sociais básicos a partir da emissão
da documentação civil básica, incluindo o Registro Civil de Nascimento e identidade. Através das ações itinerantes do Programa Ação
Cidadã, foram beneficiadas 209.661 pessoas em 65 municípios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida e o exercício de
cidadania.
O Programa Criança Feliz foi implantado em 85 municípios com a capacitação dos Supervisores municipais, contribuindo para promover
o desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida. Os demais municípios
foram mobilizados e serão capacitados no ano de 2018, juntamente com os municípios elegíveis com a expansão do Programa.
O Programa Jovem Cidadão, implantado nos 246 municípios do Estado contribuiu para a diminuição da vulnerabilidade e o risco social de
4.466 jovens, melhorando sua autoestima, e possibilitando sua autossuficiência.
O Programa Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda e atende atualmente 308.326 famílias no Estado de Goiás,
transferindo às famílias o valor de R$ 558.471.387,00 no exercício 2017. Famílias estas, oriundas do Cadastro Único que conta com um
universo de 790.369 famílias cadastradas. Trata-se de um Programa federal implantado com gestão descentralizada e compartilhada com
os Estados e municípios. Cabe à Secretaria Cidadã a capacitação das equipes municipais dos 246 municípios, além do apoio técnico e
operacional contínuo e permanente.
AÇÃO: 2292 - AÇÃO CIDADÃ

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

U.O.: 2350 - FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3803 - SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
O Programa Ação Cidadã visa beneficiar as populações em situação de vulnerabilidade 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 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.
Foram realizadas ações itinerantes em 65 municípios goianos 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.
O Programa Ação Cidadã propiciou:
- O aumento da população com acesso aos direitos sociais básicos à partir da inclusão pela documentação civil básica, atingindo 304.837
pessoas e, na sua ação itinerante atendeu 209.661 pessoas através de 524.217 atendimentos realizados.
- Melhoria da qualidade de vida por meio de Oficinas de Empreendedorismo do SEBRAE e Banco do Povo com o fornecimento de linhas
de créditos para o pequeno empreendedor.
AÇÃO: 2293 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO
ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Com as eleições de 2016, ocorreu alternância de poder em ao menos 60% dos municípios, impactando diretamente no trabalho desta
Coordenação. Em 2017 priorizou-se a capacitação básica, com turmas pequenas e carga horária ampliada a fim de garantir a assimilação
do conteúdo. Foram capacitados 443 entrevistadores oriundos de 168 municípios para preenchimento dos formulários do Cadastro Único,
sendo 03 turmas com 24 horas/aula,5 turmas com 32 horas/aula, e 07 turmas com 40 horas/aula. Capacitados 106 gestores municipais
do Cadastro Único, com carga horária de 40 horas/aula, distribuídos em quatro turmas. Realizadas 05 Oficinas SIGPBF para gestores do
Cadastro Único e trabalhadores do CRAS e CREAS responsáveis pelo acompanhamento familiar, num total de 146 atores intersetoriais e
02 Oficinas intersetoriais, com a participação de coordenadores municipais do Cadastro Único e bolsa família na saúde, educação e
assistência social e Conselho municipal de assistência social.sendo uma em Goiânia para os municípios prioritários e uma regional em
Jataí, com participação de 106 pessoas.
Foram ministrados em parceria com as Coordenações estaduais do PBF na Saúde e na Educação, oficinas para os atores intersetoriais
responsáveis pela frequência escolar e acompanhamento da saúde das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família.
Realizadas reuniões ampliadas sobre o Cadastro Único e Bolsa Família para os Supervisores do Programa Renda Cidadã e Supervisores
do Programa Criança Feliz, tendo em vista a interface dos Programas Sociais.
Apoio com alimentação nas reuniões do Conselho Estadual de Assistência Social, assim como na reunião ampliada para orientar as
Conferências municipais de Assistência Social. Pagamento de diárias assegurando a participação de técnicos da Coordenação e
Conselheiros de Assistência Social em atividades fora do Estado e dentro do Estado nas ações de palestras, seja no bolsa família e
cadastro único, seja no apoio com palestrantes nas conferências municipais de Assistência Social.
Asseguradas as pastas em nylon e alimentação para os participantes da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, além do
deslocamento dos palestrantes e delegados não governamentais do hotel para ao Centro de Convenções, complementando o serviço
adquirido pelo SUAS. Isto é, foram disponibilizadas duas vans.
Pagamento de diárias assegurando a participação da equipe do Cadastro Único e intersetorial do Bolsa Família em capacitações,
encontros, ações de acompanhamento dentro do Estado e fora, juntamente com os Conselheiros Estaduais de Assistência Social no
exercício do controle social. E também, apoio no pagamento das diárias para a equipe responsável pela emissão de documentação civil
no Programa Ação Cidadã, assim como, a presença da Coordenação municipal do Cadastro Único e Bolsa Família no referido Programa.
Foram firmados contratos de aquisição de combustível, manutenção de frota e aditivado contrato de alimentação.
AÇÃO: 2294 - INCLUSÃO DE ADOLESCENTES APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO - PROGRAMA
JOVEM CIDADÃO

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Todas as metas estabelecidas para o ano de 2017 foram cumpridas, haja vista que o Programa cumpriu sua função social, permitindo
que 4.466 jovens do Estado fossem inseridos no mercado de trabalho, através da oferta de 3.624 vagas, diminuindo a vulnerabilidade e o
risco social, melhorando sua autoestima, recebendo qualificação profissional continuada, possibilitando sua autossuficiência.
O Programa está implantado e em funcionamento nos 246 municípios do Estado, propiciando a capilarização das vagas, chegando aos
jovens de de todos os municípios e em diferentes regiões de forma equilibrada e justa.
Já dispõe autorizadas pelo Sr. Governador Marconi Perillo 5.000 vagas para o Programa, que está em trâmite de distribuição, que
abarcará todos os municípios do Estado, incluindo-se cota para jovens com deficiência.
Foi finalizada a celebração do Termo de Colaboração entre a Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração –
RENAPSI e esta Pasta.
Foram realizadas 10 Capacitações aos coordenadores do Programa dos municípios por regiões do Estado, de junho a dezembro.
Foram realizadas 739 Certificações ao jovens concluíntes do contrato de aprendizagem em 42 municípios do Estado.
Participação do Programa Jovem Cidadão, de diversos jovens da região metropolitana, de coordenadores de todos o Estado no evento
de lançamento do Programa Goias na Frente 3º Setor Social.
Foi realizado em conjunto com a entidade parceira Renapsi o 2º Encontro Estadual do Programa Jovem Cidadão com a participação de
4.000 jovens ativos e egressos de todo o Estado.
Foi realizado monitoramento, avaliação e fiscalização das atividades pactuadas no Termo de Colaboração, por intermédio de relatórios,
contatos telefônicos, e-mails e visitas técnicas à instituição parceira e aos municípios.
Foram investidos R$ 37.819.764,80 de janeiro a dezembro nos 246 municípios do Estado,
AÇÃO: 2295 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES CENTRALIZADAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Lançamento do Programa Criança Feliz em 20/03/2017.
Mobilização dos gestores municipais de Assistência Social, Coordenadores de CRAS, Coordenadores do Cadastro Único e Bolsa Família
para apresentar o Programa Criança Feliz e orientar a gestão do mesmo, no mês de maio/2017. Os municípios elegíveis e com termo de
aceite foram divididos em quatro grupos por porte e número de crianças a serem acompanhadas. Entregue orientações quanto ao uso
dos recursos e todo material utilizado foi replicado aos participantes por e-mail.
No mês de julho teve início a capacitação dos Supervisores do PCF com formação de 40 horas, incluindo aula prática. As aulas foram
ministradas pelos multiplicadores Vera Lúcia Alves Resende e Adriana Fraga Vieira (Secretaria Cidadã) e Osvaldo Jeferson da Silva
(Seduce). Nessa etapa foram capacitados 54 Supervisores de 51 municípios goianos.
No mês de agosto foi formada a terceira turma com a participação de 24 supervisores de 21 municípios goianos e no mês de setembro
mais uma turma com 15 supervisores de 15 municípios. Alguns, inclusive, em substituição a supervisores capacitados em turmas
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anteriores.
Nos dias 21 e 22/09/2017 foi ministrada Oficina Sobre Registro e Acompanhamento Familiar PCF no Prontuário SUAS. A Oficina foi
ministrada por Frederico Palma do DGSUAS/MDS com a participação de 135 profissionais de 66 municípios com o PCF.
Os meses subsequentes foram de acompanhamento e assessoramento técnico para a inserção das famílias acompanhadas no
Prontuário SUAS e registro das visitas domiciliares, assim como orientar a metodologia e, em especial, a utilização dos recursos.
Os municípios que realizaram o aceite foram amplamente convidados para as capacitações, sendo que alguns manifestaram a
dificuldade orçamentária e que aguardariam o fechamento do exercício 2017. Portanto, nova turma para capacitação de Supervisores do
Programa Criança Feliz será ofertada no primeiro bimestre de 2018, oportunizando assim, o desenvolvimento do Programa em 100% dos
municípios que fizeram a adesão. Os municípios público prioritário, são os seguintes: Anápolis, Alexânia, Ceres, Faina, Palmeiras de
Goiás, Piracanjuba, Pires do Rio, Quirinópolis, Rubiataba, Santo Antônio de Goiás e Senador Canedo. Assim como, o município de Jataí
que já fez alteração na Supervisão.
Também está prevista capacitação sobre o Plano de Ação e Aplicação de Recursos do Programa Criança Feliz a ser ministrada com o
apoio de consultora da Secretaria Nacional de Promoção do Desenvolvimento Humano, responsável por assessorar o Estado de Goiás.
Os municípios continuam sendo assessorados no lançamento das informações. Até a data de 21/12/2017, estão inscritas 99 equipes, um
total de 394 visitadores e 39.356 visitas realizadas no período de 01/08/2017 até 21/12/2017.

OBSERVAÇÕES
Foram elegíveis no Estado de Goiás 99 municípios para fazerem o Aceite ao Programa Criança Feliz. No entanto, 96 municípios
concluíram a adesão, 2 municípios (Alto Paraíso e Planaltina de Goiás) decidiram não fazerem a adesão, enquanto o município de
Niquelândia, a gestão aderiu, mas o Conselho estava com mandato vencido e não conseguiu portanto aprovar a adesão. O sistema abrirá
novamente e a Coordenação fará contato para verificar o interesse do município de Niquelândia em finalizar a adesão.
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PROGRAMA: 1055 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ

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

O Novo Renda Cidadã é um Programa de transferência de renda do Governo do Estado de Goiás, executado pela Secretaria de Estado
da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho, que por meio do auxílio financeiro mensal, atende
em caráter temporário, famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social e com baixa renda familiar. O Programa atende
ainda, entidades filantrópicas sem fins lucrativos, hospitais filantrópicos e santas casas de saúde que prestam atendimento à crianças,
adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, doentes crônicos e dependentes de substâncias psicoativas para complementação
nutricional e/ou pagamento das contas de energia elétrica e água tratada.
AÇÃO: 2296 - AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOAS DE BAIXA RENDA

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

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

REALIZAÇÕES
A ação visa distribuir Kits de Alimentos e gênero de primeira necessidade, em caráter temporário, às famílias vítimas de catástrofes ou
demais necessidades emergenciais, como também atender comunidades vulnerabilizadas economicamente como: quilombolas, ciganos,
indígenas, GLBTT's e outras. No ano de 2017 não houve execução desta ação pois não houve solicitação emergencial .
AÇÃO: 2297 - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

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

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

REALIZAÇÕES
A ação concede apoio financeiro, depositado diretamente no conta da família beneficiada, para auxiliar as famílias em vulnerabilidade
social a resgatar sua cidadania. No ano de 2017, até o mês de outubro (ultimo benefício pago), foram contempladas mais de 70 mil
famílias goianas. A Secretaria Cidadã também promoveu visitas técnicas à mais de 140 municípios goianos e, entre reuniões com
beneficiários e orientações individuais, atendeu a mais de 60 mil famílias beneficiadas com o Programa.
No ano de 2017 foram autorizados (a serem realizados em 2018): a ampliação das vagas do Programa Renda Cidadã dos atuais 70 mil
beneficiários para 100 mil e o aumento do valor básico do de transferência, dos atuais R$ 80,00 para R$ 100,00.
AÇÃO: 2298 - AUXÍLIO NUTRICIONAL ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO

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

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

REALIZAÇÕES
Proporcionou apoio nutricional a 400 (quatrocentas) instituições filantrópicas e unidades de atendimento cujo público alvo são crianças,
adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e com dependência em substâncias
psicoativas, fornecendo subsídio mensal correspondente a cada pessoa atendida com o fim de aquisição do pão e leite.
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OBSERVAÇÕES
Foram realizadas visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 142 entidades filantrópicas (meses janeiro a dezembro)
nos municípios de Goiânia, Anápolis, São Francisco de Goiás, Petrolina, Morrinhos, Silvânia, Vianópolis, Jataí, Acreúna, Santa Helena,
Corumbá, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, Padre Bernardo, Abadiânia, Alexânia,
Inhumas, Jaraguá, Rianápolis, Ceres, Nova Glória, Formoso, Minaçu, Rubiataba, Carmo do Rio Verde, Goianésia, Uruana, Itapuranga,
Itaberaí, Itumbiara, Catalão, São Miguel de Passa Quatro, Vianópolis, Chapadão do Céu, Itarumã que recebem o Auxílio Nutricional Pão
e Leite e isenção de água e energia.
• 26 novas inclusões;
• 07 descredenciamentos;
• Realização de 03 encontros com as instituições filantrópicas para renovação dos termos de cooperação técnica;
• Ampliação no valor da per capita pago às entidade pelo benefício do “Pão e Leite”, passando de R$1,20 para R$1,50;
• Processo para realização de Curso de Capacitação de Gestores e Entidades do Terceiro Setor em fase de orçamento;
• Processo para fabricação de placas de identificação das entidades beneficiárias do Programa Renda Cidadã em tramitação.
• Mobilização e participação de 248 entidades para o Encontro/Goiás na Frente Social e Terceiro Setor;
• Parceria com a SEFAZ na campanha “Nota Fiscal Goiana”, premiando mensalmente 12 entidades filantrópicas atendidas pelo Programa
Cidadã.
Principais dificuldades encontradas na sua execução:
• Indisponibilidade de veículos e motoristas para locomoção da equipe técnica nas visitas técnicas de monitoria e fiscalização das
entidades;
• Carência de profissionais de assistência social, psicologia ou sociologia.
• Defasagem dos equipamentos de informática e mobiliário;
• Atraso no pagamento das faturas de água (SANEAGO) e energia elétrica (CELG);
• 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;
• 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.

AÇÃO: 2299 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ÀS
ENTIDADES E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

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

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

REALIZAÇÕES
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 dependência em substâncias psicoativas.

OBSERVAÇÕES
Foram realizadas visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 142 entidades filantrópicas (meses janeiro a dezembro)
nos municípios de Goiânia, Anápolis, São Francisco de Goiás, Petrolina, Morrinhos, Silvânia, Vianópolis, Jataí, Acreúna, Santa Helena,
Corumbá, Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto, Cidade Ocidental, Novo Gama, Valparaíso, Padre Bernardo, Abadiânia, Alexânia,
Inhumas, Jaraguá, Rianápolis, Ceres, Nova Glória, Formoso, Minaçu, Rubiataba, Carmo do Rio Verde, Goianésia, Uruana, Itapuranga,
Itaberaí, Itumbiara, Catalão, São Miguel de Passa Quatro, Vianópolis, Chapadão do Céu, Itarumã que recebem o Auxílio Nutricional Pão
e Leite e isenção de água e energia.
• 26 novas inclusões;
• 07 descredenciamentos;
• Realização de 03 encontros com as instituições filantrópicas para renovação dos termos de cooperação técnica;
• Ampliação no valor da per capita pago às entidade pelo benefício do “Pão e Leite”, passando de R$1,20 para R$1,50;
• Processo para realização de Curso de Capacitação de Gestores e Entidades do Terceiro Setor em fase de orçamento;
• Processo para fabricação de placas de identificação das entidades beneficiárias do Programa Renda Cidadã em tramitação.
• Mobilização e participação de 248 entidades para o Encontro/Goiás na Frente Social e Terceiro Setor;
• Parceria com a SEFAZ na campanha “Nota Fiscal Goiana”, premiando mensalmente 12 entidades filantrópicas atendidas pelo Programa
Cidadã.
Principais dificuldades encontradas na sua execução:
• Indisponibilidade de veículos e motoristas para locomoção da equipe técnica nas visitas técnicas de monitoria e fiscalização das
entidades;
• Carência de profissionais de assistência social, psicologia ou sociologia.
• Defasagem dos equipamentos de informática e mobiliário;
• Atraso no pagamento das faturas de água (SANEAGO) e energia elétrica (CELG);
• 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;
• 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.

AÇÃO: 2300 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SUPERVISORES E MEMBROS DE
CONSELHOS DE CIDADANIA

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

U.O.: 3851 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
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REALIZAÇÕES
A ação visa possibilitar a capacitação continuada dos supervisores do Programa nos municípios goianos, como forma de otimizar a
execução das ações implementadas, visando a eficiência e eficácia no desempenho de suas funções, bem como a melhoria dos serviços
prestados pelos mesmos. Em 2017 foram realizados, em Goiânia, dois encontros estaduais (abril e dezembro) com os supervisores do
Programa Renda Cidadã além da capacitação continuada realizada nos municípios.
AÇÃO: 2301 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO SUSTENTÁVEL PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES
FILANTRÓPICAS

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

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

REALIZAÇÕES
Não foi executada a ação em epígrafe. No entanto, foi autuado processo para realização do curso “Gestão Sustentável Para
Organizações Sociais do Terceiro Setor e Órgãos de Controle Social” , cujo processo encontra-se em tramitação, conforme processo nr°.
201710319004217.
AÇÃO: 2302 - INSERÇÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CRIANDO OPORTUNIDADES E
UNIDADES DE PRODUÇÃO

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

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

REALIZAÇÕES
A ação visa Instrumentalizar membros das famílias beneficiadas pelo programa, por meio de ações de capacitação profissional voltadas
para o trabalho e geração de renda, bem como incentivo ao associativismo, com vista a interromper o ciclo de exclusão social destas
famílias. No ano de 2017 não houve capacitações voltadas para as famílias beneficiada pelo programa Renda Cidadã devido ao fato
destes ainda estarem em fase de estudos regionalizados e em fase de licitação. Contudo, o beneficiário do Programa Renda Cidadã tem
algumas opções para realizar cursos profissionalizantes. São elas: 1. Cursos oferecidos pelas prefeituras municipais que são abertos a
todos aqueles cadastrados no CadUnico. 2. Aqueles oferecidos via parcerias com o projeto Qualifica Brasil (e) 3. Parcerias com SEBRAE.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Edivaldo Cardoso de Paula

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
À Agência Brasil Central (ABC) 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.

2.2 Legislação
A Agência Brasil Central (ABC), 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 (AGECOM). O Decreto
nº 8.578, de 24 de Fevereiro de 2016, aprovou o Regulamento da ABC.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em 2017 a gestão continuou se pautando em estruturar a Pasta, de acordo com a Reforma Administrativa estipulada pelo Governo
Estadual.
Mesmo com as restrições orçamentárias e financeiras para altos investimentos, as metas físicas das ações finalísticas estão em
andamento.
O projeto matriz da ABC continua sendo a digitalização da TBC, e nesse processo, pode se constatar resultados significativos em 2017:
1) Contratada empresa especializada em fornecimento de equipamentos e periféricos com instalação, configuração e treinamento para
Digitalização do sinal de áudio e vídeo HDTV da TBC, 2) Término em outubro de 2017 do treinamento denominado “Operação Assistida”
com os técnicos da ABC que operam os sistemas e subsistemas instalados nos estúdios (produção e geração) da TBC, 3) Adquiridos
sistemas de recepção/transmissão em HDTV para implantação da RTVD para 10 (dez) Municípios, 4) Construído Fundo Infinito para
receber o Cenário Virtual no Estúdio 3, compatíveis com HDTV, 5) Executados os 06 (seis) Projetos dos cenários físicos para
apresentação dos programas produzidos pela TBC e, 6) Em funcionamento o sistema de Up-link no modo HDTV.
Concomitante ao projeto de digitalização, encontra-se a automação do Diário Oficial do Estado resultado da contratação de empresa
especializada para prestação de serviços de implantação tecnológica para fins de gestão, recebimento, edição e publicação dos atos
oficiais do Diário Oficial Eletrônico do Estado de Goiás, incluindo manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução implantada
na ABC e atualizações de versões;
Instituído o Setor de Conteúdo na Estrutura informal da ABC objetivando análise, revisão, implantação e reformulação temática e de
grade da programação da TV com destaque para os programas: Tá Logado?, Sobre todas as Coisas e Conexão Ambiental.
Já no final do ano de 2017 a proposta sugerida pelo atual presidente da ABC foi a necessidade e a importância de intensificar a
divulgação das emissoras da organização (TBC, RBC FM 90,1 e Rádio Brasil Central 1,270) e nesse sentido um excelente trabalho foi
desenvolvido e realizado por equipes do jornalismo, cinegrafia e Setor de Conteúdo. A proposta foi apresentada, aprovada e inserida nos
veículos no final de dezembro de 2017, aproveitando as datas festivas de final de ano e será amplamente estendida em 2018, com outras
finalidades.
A proposta de revitalização estrutural e de equipamentos do sistema de Rádios AM (OM/OC/OT) e FM será necessária após a conclusão
do processo de digitalização da TBC estendidas às cidades que transmitirão o sinal da emissora no modo HD e para tanto as estações
retransmissoras precisarão ser reformuladas e equipadas para realizar a função como transmissoras do sinal para as cidades do interior
de Goiás. Para atender esse propósito, a revitalização está prevista para início de 2018, conforme cronograma estabelecido no Programa
de Governo 2015/2018.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Utilização de Formulários de Controle;
Consultas ao Regulamento e Organogramas, Instrução de Trabalho, Manual de Cargos e Funções, Manual de Competências e Cartilhas
de Sistemas internos e Manuais;
Alimentação e manutenção de sistemas externos para controle de informações gerenciais, estatísticas e financeiras: Siplam, Seonet,
Compras Net, Siofinet, AFT, entre outros;
Portal Intranet e seus links principais para consulta de informações sobre os veículos: TV Brasil Central, RBC FM 90,1, RBC AM 1,270,
Diário Oficial e Notícias de Goiás;
Atualização constante dos tópicos exigidos pela Lei de Acesso à Informação. (Lei nº 18.025/2013);
Manutenção de sistemas: - DARE, Sysfat, Requisição de Ordem de Tráfego, Patrimônio e outros;
Elaboração de Relatórios: Circunstanciado Anual, Gestão e Prestação de Contas;
Elaboração do Orçamento Anual;
Elaboração dos Indicadores para o PPA 2016-2019;
Equipe técnica do MRC - Mapeamento de Riscos de Corrupção, implantado pela CGE/GO;
Verificação do Sistema (BO) - Business Objects, sobre o acompanhamento de resultados, exigido pela Segplan e Sefaz, das despesas da
ABC (Pacotes de Gastos).

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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;
2305 - Modernização e Atualização Técnica das Rádios AM/FM;
2306 - Modernização e Manutenção da Imprensa Oficial do Estado de Goiás;
3115 - Expansão do Sinal da TV Via Satélite e Via Terrestre, Edificações, Manutenção e sua Atualização Técnica.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1056 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM, TV BRASIL
CENTRAL E IMPRENSA OFICIAL

ÓRGÃO GESTOR: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

Programa 1056 - O programa 1056 tem por finalidade a adequação dos meios de comunicação do Estado de Goiás, que têm como intuito
principal levar ao conhecimento da sociedade, ou seja, ouvintes, telespectadores e clientes/usuários, todas as realizações do Governo
em benefícios à população Goiana.
Assim o programa também em 2017 enfrentou restrições 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
AÇÃO: 2303 - ATUALIZAÇÃO TÉCNICA E VEICULAÇÃO DOS PROGRAMAS DA TELEVISÃO BRASIL CENTRAL
E RÁDIOS AM/FM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
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.

OBSERVAÇÕES
Como resultado da programação das emissoras de Rádio e Televisão da ABC destacam-se:
1) Televisão Brasil Central:
A TBC conquista 3º lugar no Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo.
O jornalismo da TV Brasil Central (TBC) ficou entre os três melhores! O prêmio contou com 52 trabalhos, distribuídos nas categorias de
fotojornalismo, jornalismo impresso, webjornalismo, radiojornalismo e telejornalismo. Os vencedores foram conhecidos na noite do dia
23/11/17, em festa realizada no Espaço Memoratto.
Terceiro Lugar
Matéria: Inovação Tecnológica
Equipe – Camilla Teixeira, Cleomar Fernandes, Gabriele Alves, Cida Adôrno e Elessandro Santana
O programa Conexão Ambiental recebeu o Prêmio Amigos da CT&I em Goiás, concedido pela Sociedade Brasileira Para o Progresso da
Ciência, regional Goiás, por sua notória ação em favor da ciência, inovação e tecnologia, no contexto da pesquisa no Estado. O programa
Conexão Ambiental é veiculado na TBC, Rádio Brasil Central e RBC FM.
2) Rádio Brasil Central AM/FM
- 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;
- O jornalismo da Agência Brasil Central por meio do Sistema Brasil Central de Rádio foi premiado na tarde desta sexta-feira, 10/11/2017,
durante evento de confraternização com a imprensa e diretoria do SINCOR Goiás. Os jornalistas Gil Bonfim e Karine Pinheiro
conquistaram 2º e 3º lugares respectivamente;
- Jornalismo da RBC é o vencedor do Prêmio Fecomércio de Comunicação 2017 - categoria Radiojornalsimo;
- O jornalismo do Sistema Brasil Central de Rádio recebeu, na noite do dia 23/11/2017, seu sexto prêmio da temporada de 2017. Dessa
vez, a premiação foi o 1º Prêmio CDL Goiânia de Jornalismo que recebeu 52 trabalhos, distribuídos nas categorias de fotojornalismo,
jornalismo impresso, webjornalismo, radiojornalismo e telejornalismo. Os vencedores foram conhecidos em festa realizada no Espaço
Memoratto e os ganhadores dividiram R$ 30 mil entre si.
Segundo Lugar
Matéria: Logistas de Goiânia fazem a diferença no mercado e conquistam consumidores com adoção de práticas sustentáveis
Repórter – Karine Pinheiro
Produção – Jeniffer Jacob
Edição – Eduardo Faria
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Terceiro Lugar
Matéria: Inadimplência atinge quase 60 milhões
Repórter – Luzeni Santos
Produção – Ione Rufino e Lutiane Portilho.

AÇÃO: 2304 - COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA TELEVISÃO BRASIL CENTRAL
E RÁDIOS AM/FM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Realizadas em 2017 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 2017; Reunião de Governadores; Trindade cidade
da fé goiana, entre outros.
AÇÃO: 2305 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Os veículos de comunicação da Agência Brasil Central TBC, RBC FM e Rádio Brasil Central passam por um processo de modernização e
revitalização.
A princípio a ABC está voltada para a conclusão do processo de digitalização da TV com aquisição e instalação de sistemas de
recepção/transmissão digitais e aquisição de um total de 70 (setenta) receptores no Modo Digital para habilitar as RTVs analógicas à
receber o sinal HDTV nas cidades do interior. Em 2018 deverá ser empreendidos esforços para o projeto de revitalização das Rádios.
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.

OBSERVAÇÕES
Conforme cronograma do Programa de Governo 2015/2018 a revitalização do Sistema RBC-AM (OC/OM/OT) e FM está prevista para o
início de 2018 cujas ações destacam-se:
- Reformar estrutura física do sistema RBC-AM (OC/OM/OT) e FM, com aquisição de equipamentos, saindo de 0 a 100% até 31/12/2018;
-Reformar e modernizar as Estações Transmissoras localizadas na Estação Fazenda Bananal (RBC );
-Contratar empresa para transporte de sinal da RBC, por fibra óptica, entre os estúdios e os Parques Transmissores;
-Reformar estrutura física dos Estúdios;
-Adquirir equipamentos para os estúdios da RBC AM e FM e;
-Contratar empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos sistemas transmissores e irradiantes.

AÇÃO: 2306 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Ação 2306 - Produto Monitorado: 30062: IMPRENSA OFICIAL MANTIDA E MODERNIZADA / PERCENTUAL
A Agência Brasil Central (ABC) juntamente com o projeto de digitalização da TBC, buscou também modernizar a Imprensa Oficial
oferecendo e criando mecanismos de melhoria constante na acessibilidade das publicações oficiais do Estado e de seus
clientes/usuários.
Assim, a Agência investiu recursos na automação do Diário Oficial do Estado com a contratação de Empresa especializada para
prestação de serviços de implantação de solução tecnológica para fins de gestão, recebimento, edição e publicação dos atos oficiais do
Diário Oficial Eletrônico do Estado de Goiás, incluindo manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução implantada na ABC e
atualizações de versões.

OBSERVAÇÕES
O valor anual do Contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução implantada para a
automação do D.O. é de R$2.059.998,00 (dois milhões cinquenta e nove mil novecentos e noventa e oito reais) os quais em 2017 foram
pagos nas fontes/grupo de despesas 03 e 04 (33903984 e 44903984) respectivamente, oriundos dos recursos do Programa Apoio
Administrativo.

AÇÃO: 3115 - EXPANSÃO DO SINAL DA TV, VIA SATÉLITE, VIA TERRESTRE, EDIFICAÇÕES E SUA
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 4101 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
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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 iniciado em 2011 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.
Resultados significativos em 2017 com o projeto de digitalização da TBC:
1) Contratada empresa especializada em fornecimento de equipamentos e periféricos com instalação, configuração e treinamento para
Digitalização do sinal de áudio e vídeo HDTV da TBC.
Com o processo de digitalização câmeras de alta resolução e tecnologia avançada, entre outros equipamentos necessários para a
transmissão no modo HD foram adquiridos e instalados nos estúdios da Televisão que foram totalmente reformados objetivando atender
as especificidades desses novos equipamentos;
2) Término em outubro de 2017 do treinamento denominado “Operação Assistida” com os técnicos da ABC que operam os sistemas e
subsistemas instalados nos estúdios (produção e geração) da TBC;
3) Adquiridos sistemas de recepção/transmissão em HDTV para implantação da RTVD para 10 (dez) Municípios;
4) Construído Fundo Infinito para receber o Cenário Virtual no Estúdio 3, compatíveis com HDTV;
5) Executados os 06 (seis) Projetos dos cenários físicos para apresentação dos programas produzidos pela TBC e;
6) Em funcionamento o sistema de Up-link no modo HDTV.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Ridoval Darci Chiareloto

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Exerce o poder regulatório, de forma autônoma, garantindo o equilíbrio entre o poder público, usuários e operadores dos serviços
delegados, em prol da sociedade.

2.2 Legislação
Lei nº 13.569/ de 27 de dezembro de 1999 e modificações posteriores.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A AGR tem buscado oferecer e garantir o fornecimento de serviços de qualidade ao cidadão. Para isto, entre outras atividades objetivou
no período:
- Buscou a promoção da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos via ações de ouvidoria, além de atender reclamações, denúncias
e sugestões.
- Mediação de conflitos.
- Melhoria no desempenho econômico - financeiro das empresas concessionárias
- Regulou, fiscalizou e controlou a conservação de bens públicos concedidos
- Permanente e regularmente os servidores da AGR, participaram de eventos de capacitação e treinamentos, via Escola de Governo ou
por intermédio de seminários, congressos etc.
- Complementou a modernização de sua sede e de seus equipamentos e sistemas informatizados.
- Deu continuidade ao cumprimento dos contratos em relação a prestação de serviços de energia e saneamento básico.
- Ampliou em números quantitativos a fiscalização do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Indicadores específicos para cada área de atuação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2104 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Satisfação do cidadão/usuário medida

OBSERVAÇÕES
Realizados em eventos no Estado de Goiás
Governo junto a você

AÇÃO: 2105 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS, PARCERIAS E
INVESTIMENTOS (OS, OSCIP E PPP)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Bens desestatizados fiscalizados

OBSERVAÇÕES
Patrimônio público concedido a terceiros.

AÇÃO: 2106 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR
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U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Empresas fiscalizadas.

OBSERVAÇÕES
Gestão de organizações sociais.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2110 - CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
- Servidores capacitados;
- Melhoria na execução dos serviços;
- Melhoria no atendimento aos usuários.

OBSERVAÇÕES
Cursos na Escola de Governo
Eventos de capacitação diversos

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 2120 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Unidades físicas da AGR modernizadas
Manutenções realizadas
Aquisição, instalação e suporte de equipamentos e sistemas informatizados.

OBSERVAÇÕES
Envolve as três unidades da AGR: avenida Goiás, rua 8 e Jardim Europa

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

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

AÇÃO: 2202 - FISCALIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO DOS RECURSOS MINERAIS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR
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U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Não houve atividades nesta ação devido a falta de previsão legal.
Não consta na Lei da AGR como atribuição
Em fase de inclusão via nova Lei

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

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

AÇÃO: 2237 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Serviço de distribuição de energia fiscalizado

OBSERVAÇÕES
Conforme diretrizes estabelecidas em convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica

AÇÃO: 2238 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Serviço de geração de energia fiscalizado

OBSERVAÇÕES
Conforme diretrizes estabelecidas em convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

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

AÇÃO: 2240 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Unidades de serviço de saneamento fiscalizados

OBSERVAÇÕES
Fiscalização de rotina
Fiscalizações por demanda do Ministério Público
Atendimento a denùncias
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2323 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 5702 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Serviço de transporte rodoviário intermunicipal fiscalizado

OBSERVAÇÕES
Fiscalizações de rotina
Atendimento de denúncias
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Romeu Sussumu Kuabara

2. Visão Institucional

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

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Buscando permanentemente a superação das expectativas dos Usuários e melhoria continua no atendimento e objetivando um bom
relacionamento com os prestadores, foram implantadas várias ações:
Definição de projetos de finalização e obras de acabamento do Hospital, que fecha o ano com 90% da construção concluídos. Início dos
processos de aquisição de equipamentos e mobiliário para a unidade.
Ampliação da rede no Interior com o credenciamento de unidades de alta complexidade em Jataí, Caldas Novas, Luziânia e São Luís de
Montes Belos durante o ano.
Convênios com 07 prefeituras e 13 Câmaras Municipais.
Credenciamento do Hospital Regional Da Unimed.
Consolidação do Pronto Atendimento Pediátrico Dr. Henrique Santillo, com atendimento de 2 mil usuários, mensalmente, em Goiânia.
Ampliação do atendimento, com o retorno do atendimento do Pronto Socorro do Hospital de Campinas, com suporte em UTI pediátrica e
cirurgias de emergência.
Consolidação da unidade, instalada no Setor Universitário, que chega a um ano e meio de funcionamento, ampliando os seus plantões e
atingindo a marca de 36 mil consultas realizadas no período. Atendendo cerca de 2.800 usuários/mês.
RIC- Relatório de Informação Cadastral foi lançado em 2017, o documento inclui a relação de todos os usuários com pendência
financeira, junto ao Instituto. Com a notificação pelo site, o usuário titular pode conferir mensalmente se ele, ou qualquer dependente está
com alguma pendência.
Implantação Sistema Eletrônico de Informações - SEI, integrando o Ipasgo ao sistema do Governo permitindo a virtualização de
processos e documentos do Instituto.
Conclusão da reforma do posto de Santa Helena de Goias, é construção do Posto de Posse com 40% da obra concluída.
Monitoramento de 20 (vinte) Indicadores, sendo que outros 12 (doze) se encontram em fase de análise.
Implantação de um sistema de call center, que nos permitiu realizar uma gestão eficiente dos atendimentos realizados através do
teleagendamento.
Realizado convênio nº 001/2017 em substituição ao Convênio 003/2013, Onde o Ipasgo, atua como braço operacional no processo para
o cumprimento da realização dos Exames Ocupacionais de todos os Servidores da Esfera Estadual.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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, nstruções 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 sendo alguns monitorados e
outros 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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Monitorados:
Índice de satisfação do usuário em relação ao atendimento administrativo - Periodicidade – Mensal;
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;
Índice de satisfação do usuário por especialidade (Consulta, Exames, GTA e Odontologia) - Periodicidade – Mensal;
Índice de reclamações da rede credenciada, em relação aos serviços do IPASGO - Periodicidade – Mensal;
Índice de utilização - Periodicidade – Mensal;
Tempo médio de permanência internação - Periodicidade – Mensa;
Índice de reclamações respondidas no prazo - Periodicidade – Mensal;
Índice de erros por assuntos - Periodicidade – Mensal;
Índice de atendimento dos fornecedores - Periodicidade – Mensal;
Índice de satisfação dos funcionários servidores e terceirizados - Periodicidade – Bianual;
Média de avaliação de desempenho individual - Periodicidade – Trimestral;
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Despesa Per Capita - Periodicidade – Mensal;
Índice de comprometimento da receita com as despesas assistenciais - Periodicidade – Mensal;
Índice de atendimento dos fornecedores - Periodicidade – Mensal
Fase de Analise:
Número de aparições negativas na mídia - Periodicidade – Mensal;
Índice de qualidade da rede credenciada - Periodicidade – Mensal;
Colocação no Ranking da transparência - Periodicidade – Mensal;
Número de ações estratégicas finalizados no período - Periodicidade – Mensal;
Valor gasto com pagamento de processos judicias por área (civil (assistencial), tributário, trabalhista, previdenciário) - Periodicidade –
Mensal;
Número de processos judiciais por área (civil (assistencial), tributário, trabalhista, previdenciário) - Periodicidade – Mensal;
Índice /Número de processos documentados - Periodicidade – Semestral;
Índice de processos revisados no ano - Periodicidade – Anua;l
Índice de rotatividade servidores - Periodicidade – Mensal;
Índice de rotatividade terceirizados - Periodicidade – Mensal;
Número de afastamentos servidores e terceirizados (por motivo) - Periodicidade – Mensal;
Índice de comprometimento da receita com as despesas operacionais - Periodicidade – Mensal;

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

A construção do Hospital do Servidor Público está com 90% de suas obras concluídas, sendo que a compra de equipamentos e mobiliário
para a unidade estão em fase de processo de aquisição.
Conclusão da reforma do Posto de Santa Helena de Goiás, em andamento as obras de manutenção do prédio de Campinas, e algumas
salas do Edifício Mirtes localizado no centro da cidade de Goiânia.
Clínica Móvel da Mulher Ipasgo - Foram visitadas este ano de 2017, quarenta cidades do interior de Goiás, totalizando 10.403
atendimentos, Detectado 2.284 alterações de exames e 862 usuárias com quadro mais grave estão sendo acompanhadas pelas
assistentes sociais, que realizam uma pesquisa e orientação via telefone, além de agendar médicos para as usuárias.
Continuidade dos programas de ação preventiva, com implementação de dois novos projetos:
Programa LHIP - Liga da Hipertensão do IPASGO: com o objetivo de Proporcionar informações necessárias para a adoção de modos de
vida saudáveis, especialmente quanto à alimentação, necessidade de exercícios físicos, controle da pressão arterial e outras questões
relevantes.
Programa Melhor Idade IPASGO Saúde: com o objetivo de contribuir para a promoção de estilo de vida e hábitos saudáveis, visando a
saúde e qualidade de vida, proporcionando informações necessárias.
Reestruturação da Coordenação de Agendamento de Consultas e procedimentos.
Atualização tecnológica do maquinário de postos e regionais.
Revitalização da infraestrutura de rede lógica do 2º andar, blocos 1 e 2 da sede do IPASGO.
Montagem de sala de capacitação/laboratório de informática do IPASGO.
Criação de banco de instruções de trabalho (FAQ) para melhoria do atendimento da unidade de suporte de TI.
Novo sistema de credenciamento de Medicina do Trabalho.
Controle de COTAS de exames laboratoriais e imagens para os prestadores.
Modernização do sistema de call center do IPASGO.
Desenvolvimento de novo portal de internet para o IPASGO.
Notificações - Implantação de notificação (via PUSH) para avisos diversos aos usuários do IPASGO (Mudança de plano, Notícias,
Agendamentos, Solicitação de Cartão).
SISO - Criado em parceria com a SEGPLAN o sistema SISO para gerenciamento dos atendimentos dos exames periódicos do estado de
Goiás.
PINGoias - Criação de camada de segurança para disponibilização de webservices aos parceiros do IPASGO (Prestadores, Órgãos,
Fornecedores, Sistemas).
Melhoria do sistema PAS para adequar a IN 144/2017.
Realizado convênio nº 001/2017, o Ipasgo atuara como braço operacional no processo para o cumprimento da realização dos Exames
Ocupacionais de todos os Servidores da Esfera Estadual.
Convênios com 07 prefeituras (Baliza, Campos Belos, Gameleira de Goiás, Goiás, Itapaci, Jesúpolis e Piracanjuba) e 13 Câmaras
Municipais ( Aparecida do Rio Doce, Aragoiânia, Bom Jesus, Buriti Alegre, Cavalcante, Guapó, Indiara, Itapuranga, Niquelândia, Novo
Brasil, Rubiataba, Santa Tereza de Goiás e São Luiz do Norte).
AÇÃO: 2307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
A Coordenação de Arquitetura e Engenharia do Ipasgo concluiu a reforma do Posto de Santa Helena de Goiás, adaptação das guaritas
do estacionamento do prédio Sede do Ipasgo.
Encontra-se em manutenção o prédio de Campinas, e algumas salas do Edifício Mirtes localizado no centro da cidade de Goiânia. Além
das manutenções realizadas na Sede Administrativa.
Construção do Posto de atendimento da cidade de Posse com 40% da obra concluída.

OBSERVAÇÕES
O Instituto priorizou para o ano de 2017 a construção do Hospital do Servidor Publico, com isso a meta de 2 (duas) Unidades construídas
ficou inviável.
Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 29 de dezembro de 2017, não foi possível incluir as informações
referentes aos produtos vinculados a esta ação no mês de (dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente
após o fechamento do mês.
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AÇÃO: 2308 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Clínica Móvel da Mulher Ipasgo - Visitou 40 cidades do interior de Goiás. Detectado 2.284 alterações de exames e 862 usuárias com
quadro mais graves estão sendo acompanhadas pelas assistentes sociais que orientação via telefone, além de agendar médicos para as
usuárias.
Implementação de melhorias nos Projetos Ipasgo: Sem Tabaco, Ipasgo na Prevenção à Obesidade e Ipasgo no Apoio à Mãe e Bebê,
com atendimento a colaboradores e usuários;
Apoio à Mãe e Bebê:
Aquisição de 12 bonecas para aulas práticas com as gestantes. Foi inserido a profissional Farmacêutica, para orientar as gestantes sobre
os cuidados com alta medicação.
Roda de conversa com as gestantes, distribuição de kits de escovação e orientação sobre como deve ser feita escovação correta da
gestante e do bebê.
Parceria com o Banco de Leite Humano no Materno Infantil, onde as gestantes puderam visitar e assistir palestra sobre como funciona as
doações de leite, como é armazenado e distribuído.
Prevenção à Obesidade: Implantado atendimentos individuais com orientação em consultórios.
Implantado atendimentos com Educador Físico nos programas, sendo realizado no Parque Areião uma caminhada e alongamento com os
participantes dos programas.
Na Central de Saúde Preventiva (Prédio Araguaia), são realizados exercícios funcionais, aeróbica, musculação e fortalecimento com a
finalidade de estimular hábitos de vida saudável e prevenção de doenças.
IPASGO sem Tabaco: Avaliação oral para prevenção do câncer de boca realizado por um profissional de odontologia. Atendimento de
orientação médica mensal no programa.
Foram acrescidos dois novos projetos no ano de 2017, são eles:
Programa LHIP - Liga da Hipertensão do IPASGO: com o objetivo de Proporcionar informações necessárias para a adoção de modos de
vida saudáveis, controle da pressão arterial e outras questões relevantes.
Programa Melhor Idade IPASGO Saúde: com o objetivo de contribuir para a promoção de estilo de vida e hábitos saudáveis, visando a
saúde e qualidade de vida, proporcionando informações necessárias.
Realizado a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT
Campanha realizadas:
Campanha contra Risco de Queda nos Idosos em Parceria com a Secretaria Estadual de Saúde.
Campanha de gotinhas contra a Dengue
Campanha de luta contra a Aids em parceria com uma ONG, orientando os colaboradores sobre novos protocolos, centros de referência
e orientação do PEP na rede pública.
A Coordenação de Responsabilidade Social, deu continuidade as campanhas:
“Óleo velho, vida nova!”
“Uso racional e redução do consumo de papel”
“Lixo Eletrônico”.
Para promover a interação social, estimulando a promoção de saúde foram realizados os seguintes eventos:
Arraia da Ação Preventiva participantes de todos os programas foram convidados.
Um Baile Retrô como confraternização de final de ano, além de participantes de todos os programas, contamos com a participação de
toda direção do Instituto.

OBSERVAÇÕES
O Ipasgo desenvolve, tradicionalmente, diversas campanhas entre seus colaboradores e usuários, honrando o seu compromisso com a
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responsabilidade social. Todo o papel descartado pelo Instituto é destinado ao Ipasgo Preserva, programa que transforma a venda desse
descarte em ações de cunho social.
O Ipasgo realizou ainda a sétima etapa da campanha de doação de sangue, feita em conjunto com o Hemocentro. A participação é
constante, com cerca de 100 doações feitas neste ano. O sangue recolhido abastece a rede pública de hospitais em todo o Estado de
Goiás.
Clínica Móvel de Saúde da Mulher, encerrou suas atividades em novembro de 2017, depois de percorrer 73 municípios em todas as
regiões de Goiás. A previsão inicial do projeto era para execução em 12 meses, tendo sido estendido por mais um ano e meio para
atender toda a demanda. Mais de 43 mil mulheres foram atendidas no período, com cerca de 2,2 mil pacientes, com exames com algum
tipo e alteração, sendo encaminhados para atendimento na rede credenciada.
Durante este período, a rede credenciada foi ampliada e está apta a realizar a sequência do trabalho de prevenção e tratamento,
especialmente para os casos de câncer de colo do útero e de mama, que eram o foco principal do projeto.
Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 29 de dezembro de 2017, não foi possível incluir as informações
referentes aos produtos vinculados a esta ação no mês de (dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente
após o fechamento do mês.
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AÇÃO: 2309 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Atualização tecnológica do maquinário de postos e regionais.
Revitalização da infraestrutura de rede lógica do 2º andar, blocos 1 e 2 da sede do IPASGO.
Montagem de sala de capacitação/laboratório de informática.
Criação de banco de instruções de trabalho (FAQ) para melhoria do atendimento da unidade de suporte de TI.
Implantação:
Solução de CFTV na sede do IPASGO
Sistema de controle de acesso
Sistema de controle de incêndio
Sistema de monitoramento de grupo gerador
sistema de Ouvidoria (SIOU)
RIC (Registro de Informações Cadastrais)
Emissão de Declarações para clientes
Módulo de Parcelamento Online
Módulo de Emissão de Boleto Online
Módulo de Exclusão Online
Módulo de Desistência de Exclusão Online
Módulo de Opção de Contribuição Online
Módulo de Solicitação de Atualização de Sistemas (GSI)
Novo sistema de credenciamento PF
Novo sistema de credenciamento de Medicina do Trabalho
Controle de COTAS de exames laboratoriais e imagens para os prestadores.
Remodelagem do sistema de atendimento próprio para adequar a usabilidade e facilitar a operação dos sistemas.
Modernização do sistema de call center do IPASGO.
Integração:
Sistema RH – Talentos com o sistema da GT1;
Sistema RH – Talentos com o sistema COGITO;
Sistemas corporativos do IPASGO com o SEI;
Desenvolvimento de novo portal de internet para o IPASGO.
IPASGO Fácil:
Disponibilização de extrato financeiro;
Disponibilização de atualização cadastral (Endereço, Telefone, E-mail, CPF);
Alteração de opção de contribuição (Cálculo Atuarial ou Percentual);
Alteração de plano (ASSISTÊNCIA BÁSICO OU ESPECIAL);
Exibição do tipo de carência;
Solicitação de novo cartão magnético.
Notificações - Implantação de notificação (via PUSH) para avisos diversos aos usuários do IPASGO (Mudança de plano, Notícias,
Agendamentos, Solicitação de Cartão).
PINGoias - Criação de camada de segurança para disponibilização de webservices aos parceiros do IPASGO (Prestadores, Órgãos,
Fornecedores, Sistemas).
Melhoria do sistema PAS para adequar a IN 144/2017.
Nova funcionalidade no sistema SIGA para auxílio a equipe Help Desk na identificação de inconsistências em arquivos de apresentação
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de contas.
Nova tela de manutenção da tabela de procedimento no sistema SAAT.
Adequação da auditoria autorizativa para uso em dispositivos IOS.
Nova funcionalidade de cadastro de solicitações de guias de terapias complementares para o sistema de agendamento de consultas.
Nova funcionalidade de validação dos atendimentos realizados nas terapias complementares.
Categorização das justificativas clínicas de auditorias para auxiliar nos indicadores.
Criação de relatórios de todos os PCOs (Padrão de Cobertura) do IPASGO.
Nova funcionalidade para cadastrar observações para gerar histórico de ocorrências dos prestadores.
Criação de módulo de acompanhamento de consumo de cotas odontológicas no sistema SIF

OBSERVAÇÕES
Desenvolvido o Projeto de realização do Teste de Carga e Desempenho, em que após a realização do curso implementamos o
conhecimento na prática utilizando a ferramenta JMeter tendo como foco os sistemas SIGVIDAS e SAAT. O intuito é garantir a
quantidade máxima de usuários usufruindo tais sistemas, mantendo a mesma qualidade referente a performance.
Aprimoramento na Automação dos Testes Funcionais usando a ferramenta TestComplete, alcançando como destaque a conclusão da
primeira funcionalidade automatizada da plataforma OutSystems que atualmente está englobada na execução da Regressão de
atualização dos sistemas. Tendo como objetivo garantir que novas “alterações” não impacte nas funcionalidades já existentes garantindo
o funcionamento do que já estava funcionando. Ressalve-se que para o próximo ano possuímos como finalidade a automação Mobile do
sistema IPASGO Fácil.
Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 29 de dezembro de 2017, não foi possível incluir as informações
referentes aos produtos vinculados a esta ação no mês de (dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente
após o fechamento do mês.
Qualificação dos colaboradores demonstrando interesse na realização de cursos técnicos e gerenciais obtendo Certificações de Padrões
Internacionais aumentando a capacidade prática do trabalho. Com propósito também de almejar a apreciação por parte do usuário final
na titulação (reconhecimento) da instituição IPASGO e Empresa contratada.
Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 29 de dezembro de 2017, não foi possível incluir as informações
referentes aos produtos vinculados a esta ação no mês de (dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente
após o fechamento do mês.

AÇÃO: 2310 - IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 2850 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Reestruturação da Coordenação de Agendamento de Consultas e procedimentos, por meio da criação de uma instrução normativa que
regulamenta as atividades dos prestadores que estão inseridos no sistema eletrônico de agendamento.
Reativação da antiga CPCA (Comissão Permanente de Controle e Avaliação)  que agora é uma  Coordenação de Processamento,
Controle e Avaliação dentro da Gerência de Credenciamento  que analisa os processos de denúncia contra os prestadores.
Realizado convênio nº 001/2017 em substituição ao Convênio 003/2013, Onde o Ipasgo, atua como braço operacional no processo para
o cumprimento da realização dos Exames Ocupacionais de todos os Servidores da Esfera Estadual. Em setembro o Ipasgo iniciou como
Projeto Piloto o Programa de Realização dos Exames Periódicos. Para a realização deste, foram realizados os exames periódicos com a
participação de todo o quadro dos servidores efetivos, comissionados e à disposição da capital e os pertencentes nas regionais do
interior, independente do mês de aniversário.
O projeto em questão apesar de não ter atingido 100% da sua estimativa, devido ao afastamento por motivos legais de servidores
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apresentou resultados satisfatórios, com a realização de 86,5% no atual quadro de servidores do IPASGO. Com vistas à execução do
exame médico periódico para os demais servidores do Estado foi realizado o processo de credenciamento em regime especial de
Pessoas Jurídicas, Especializadas em Medicina do Trabalho, disciplinado através de Edital específico, para realização de consultas
médicas e exames complementares, dentro do Programa de Saúde Ocupacional – PSO estabelecido pelo Decreto nº 5.757, de
21/05/2003 e pela Lei nº 19.145, de 29/12/2015, em fase atualmente de cumprimento dos trâmites legais do certame.
Captação de usuários através da realização de convênios com 07 prefeituras (Baliza, Campos Belos, Gameleira de Goiás, Goiás, Itapaci,
Jesúpolis e Piracanjuba) e 13 Câmaras Municipais ( Aparecida do Rio Doce, Aragoiânia, Bom Jesus, Buriti Alegre, Cavalcante, Guapó,
Indiara, Itapuranga, Niquelândia, Novo Brasil, Rubiataba, Santa Tereza de Goiás e São Luiz do Norte.
Criação no sistema  de prestadores do campo Observação onde é encontrado informações sobre denúncias em desfavor do prestador.

OBSERVAÇÕES
Instalado em 2014, em uma parceria firmada com a Nova Clínica, o Pronto Atendimento Pediátrico dr. Henrique Santillo se tornou
referência na especialidade.
A unidade conta com triagem, consultórios e toda a estrutura para recebimento, atendimento e estabilização dos pacientes. Mais de 98%
dos casos recebidos são resolvidos na própria unidade.
Os casos mais graves são regulados no próprio local, com encaminhado para hospitais credenciados em ambulâncias mantidas pelo
Ipasgo. Cerca de 2 mil pacientes recebem atendimento mensalmente na unidade.
Este atendimento foi ampliado com o retorno do atendimento do Pronto Socorro do Hospital de Campinas, com suporte em UTI pediátrica
e cirurgias de emergência.
Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 29 de dezembro de 2017, não foi possível incluir as informações
referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e dezembro), devido à apuração dos dados só fecharem no
final do mês de fevereiro de 2017.

AÇÃO: 2311 - OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Implantação de moderno sistema de controle de acesso e monitoramento por câmeras (CFTV). Inicialmente, foram instaladas mais de 80
câmeras nos elevadores, corredores e pátios da sede administrativa do Instituto. Em salas com acesso restrito e nas guaritas de entrada
e saída de veículos e pessoas foram instaladas catracas e cancelas acionadas por cartão de controle de acesso. A solução fornecida
pela contratada contemplou ainda sistema de controle de incêndio e telemedição de variáveis elétricas e ambientais. Posteriormente,
instalamos câmeras também em algumas unidades descentralizadas de atendimento ao público localizadas na região metropolitana de
Goiânia.
Substituição/modernização do sistema de call center do IPASGO. O novo sistema permitiu realizar um controle bastante eficaz do tempo
de espera por atendimento, abandono de chamadas, tempo médio das ligações, entre outros. A solução entregue é mais estável que o
conjunto utilizado anteriormente, gerando melhores níveis de qualidade no atendimento prestado pelo Instituto por telefone.
Ampliação dos operadores de call center com a finalidade de evitar perdas de ligações. Isso possibilitou realizar um atendimento de maior
qualidade aos nossos usuários.
substituição completa do sistema de ouvidoria do IPASGO. O novo software permitiu registrar informações mais detalhadas das partes
interessadas, gerar melhores relatórios gerenciais e responder mais adequadamente as reclamações, dúvidas e sugestões que aportam
o IPASGO regularmente.
O aplicativo do IPASGO para tablets e celulares, bem como os portais web de atendimento a clientes e prestadores de serviços de
saúde, passaram melhorias e ganharam novos serviços, tais como parcelamento de dívidas, emissão de boleto, emissão de declarações
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diversas, alteração de plano (básico ou especial), atualização de dados cadastrais(endereço, telefone, e-mail e CPF), solicitação de 2ª via
de cartão de segurado, alteração de opção de contribuição (cálculo atuarial ou percentual) e solicitação de exclusão de dependentes.
Credenciamento do Hospital Regional Da Unimed ( com devida autorização do Ministério Publico) na cidade de Itumbiara para
atendimento da região sul do Estado.
Santa Casa de Misericórdia de Anápolis volta a atender os serviços de urgência e emergência. Foram agregados à rede Ipasgo os
hospitais das cidades de Jataí, Caldas Novas, Luziânia e São Luís de Montes Belos
Em parceria com a SEGPLAN, a GPSI desenvolveu o sistema SISO, cujo foco é o gerenciamento dos atendimentos relativos aos exames
periódicos realizados pelos servidores públicos do estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 29 de dezembro de 2017, não foi possível incluir as informações
referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e dezembro), devido à apuração dos dados só fecharem no
final do mês de fevereiro de 2017.

AÇÃO: 3116 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL DO SERVIDOR E UNIDADES DE ATENDIMENTO
PRÓPRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 5704 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Construção do Hospital do Servidor Público está com 90% de suas obras concluídas, 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. Com 211 leitos instalados, será o
segundo maior hospital de Goiás.
A unidade terá 8 blocos, sendo que 1 deles terá 3 pavimentos, além de estacionamento no subsolo.
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.
Início dos processos de aquisição de equipamentos e mobiliário para a unidade.
Hospital esta sendo construído com recursos próprios do Ipasgo, que planeja sua abertura para o primeiro semestre de 2018.

OBSERVAÇÕES
Considerando que, o prazo final para fechamento do Relatório é dia 29 de dezembro de 2017, não foi possível incluir as informações
referentes aos produtos vinculados a esta ação no mês de (dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente
após o fechamento do mês.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Marlene Alves de Carvalho Vieira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Ser o órgão centralizador em gestão de regime próprio de previdência

2.2 Legislação
Leis Complementares nº 66/2009 e 77/2010, com suas alterações.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Apesar das adversidades e das dificuldades, muitos foram os avanços da unidade gestora no ano de 2017, no sentido de se sedimentar,
cada vez mais, os objetivos institucionais da autarquia, dentre os quais destacam-se:
1) Centralização da gestão previdenciária
Atendendo às recomendações dos órgãos de controle do Estado e da União, e em especial ao disposto no art. 40, § 20, da Constituição
Federal, o qual prevê que a gestão do regime próprio de previdência dos servidores seja realizada por uma única unidade gestora em
cada ente estatal, no final de 2016 foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre os Poderes, órgãos autônomos do Estado e a
Goiasprev. Entretanto foram necessárias algumas alterações que foram consubstanciadas no 1º Termo Aditivo assinado em 31 de
outubro de 2017. A centralização da gestão previdenciária só foi possível devido à modernização do parque tecnológico. Apesar da
previsão legal da centralização, as questões técnicas dificultavam sua realização, tendo sido efetivada somente no pagamento das folhas
de aposentados e pensionistas de novembro de dezembro de 2017.
2) Criação de módulo de compensação financeira previdenciária
A Lei Federal nº 9.796 prevê a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes próprios de previdência
social dos servidores da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, na hipótese de contagem recíproca de tempos de
contribuição. O equilíbrio da compensação previdenciária entre os Regimes, sempre foi uma preocupação. O setor conquistou um
considerável avanço nos últimos seis anos. Em 2011 verificou-se, além da morosidade na conclusão dos processos, a maioria por
documentação incompleta, uma considerável desigualdade nas compensações previdenciárias entre os Regimes. Desde então, têm sido
feitas reuniões periódicas com os representantes e equipes técnicas dos órgãos envolvidos, com o objetivo de acelerar esses processos
compensatórios entre o Estado e a União.
Uma das alterações exitosa e que trará mais recursos financeiros a médio prazo foi a criação do módulo de compensação previdenciária
que permite a emissão de certidão específica, prevista no art.474 da IN 77/2015 e denominada por este regime de “Certidão Comprev”.
Esse módulo permitiu a emissão de aproximadamente 5.500 certidões sem a necessidade de os servidores terem que se dirigir ao INSS,
podendo solicitar a certidão em seu órgão de origem. O agendamento no INSS poderia levar até 90 dias, agora o recebimento da certidão
ocorre em até 15 dias após sua solicitação.
3) Início de concessão de aposentadoria pela Goiasprev
Em julho de 2017 foi assinada a primeira portaria de aposentadoria de um servidor público estadual. A partir da Lei Complementar nº
126/2016 o ato de concessão de aposentadoria, antes concedido pela Casa Civil, passou a ser de alçada da Goiasprev. A referida lei
transferiu à unidade gestora do Estado a competência para a edição dos atos de concessão de aposentadoria e a fixação dos respectivos
proventos aos servidores do Poder Executivo. A Lei Complementar nº 126/2016 inaugura uma nova fase na estrutura da Goiasprev que,
a partir de agora, é responsável não só pelas pensões, mas também pelas aposentadorias dos seus segurados.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico / 2009.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Numero de aposentadorias concedidas

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1058 - PROGRAMA GESTÃO E PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

Apesar das adversidades e das dificuldades, muitos foram os avanços da unidade gestora no ano de 2017, no sentido de se sedimentar,
cada vez mais, os objetivos institucionais da autarquia, dentre os quais destacam-se:
1) Centralização da gestão previdenciária
2) Criação de módulo de compensação financeira previdenciária
3) Início de concessão de aposentadoria pela Goiasprev
AÇÃO: 2312 - MODERNIZAÇÃO DA JUNTA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
A área necessária para a devida implantação da Junta Médica na nova sede da Goiasprev seria de pelo menos 720m², com oito
consultórios; entretanto a área disponível no projeto realizado pela Agetop seria só de 270m². Além disso, muitas foram as dificuldades
encontradas para a implantação da Junta Médica Previdenciária em uma área tão exígua, pois são exigidos espaços para rota de fuga,
estacionamento com recuo visando receber pacientes em ambulância e garagens com acessibilidade. Com todas estas demandas a área
destinada à unidade se tornou pequena, não atendendo a todas as necessidades de um perfeito funcionamento. Diante de tantos
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entraves, necessário se fez, a retirada da Junta Médica do projeto da nova sede da Goiasprev. Estuda-se agora a possibilidade de
implantação da Junta Médica em outra área.
AÇÃO: 2314 - FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTINUADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
Dando continuidade à Ação de Formação Previdenciária Continuada, a Goiasprev promoveu a capacitação de 105 servidores nos
eventos abaixo descritos:
• 59ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regime Próprios de Previdência Social – CONAPREV – 05 a 07/04/2017
– 03 participantes
• 60ª Reunião Ordinária do conselho Nacional dos Dirigentes de Regime Próprios de Previdência Social – CONAPREV – 09 a 11/08/2017
– 05 participantes
• X Congresso CONSAD de Gestão Pública - 05 a 07/07/2017 – 02 participantes
• XII Convenção de Contabilidade de Goiás – 24 e 25/08/2017 - 02 participantes
• Jornadas Científicas do TCEGO, TCMGO e IRB – 01/09/2017 – 03 participantes
• 17º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM e 11º Seminário Paranaense de Previdência em Curitiba-PR – 18 a 20/09/2017 –
18 participantes
• 4ª Reunião Técnica sobre o ESOCIAL para Órgãos Públicos em Brasília-DF – 26 a 28/09/2017 – 04 participantes
• Direito Previdenciário – Noções Básicas - 20 a 24/11/2017 – 14 participantes
• 61ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regime Próprios de Previdência Social – CONAPREV e Reunião
COPAJURE – 30/11 a 01/12/2017 – 04 participantes
• Aposentadoria do servidor público estadual: Teoria e Prática – 18 e 19/12/2017 – 50 participantes
AÇÃO: 2315 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO - GPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
A modernização do parque tecnológico criou condições para a centralização da gestão previdenciária. Apesar da previsão legal da
centralização, as questões técnicas dificultavam sua realização.
Em razão do quadro reduzido de profissionais e as constantes demandas corretivas e evolutivas dos Sistemas informatizados só foi
possível concluir 50% da meta prevista para o ano de 2017.
Uma das alterações operadas no Sistema GPREV foi a criação do módulo de compensação previdenciária que permite a emissão de
certidão específica, prevista no art.474 da IN 77/2015 e denominada por este regime de “Certidão Comprev”. Esse módulo permitiu a
emissão de aproximadamente 5.500 certidões sem a necessidade de os servidores terem que se dirigir ao INSS, podendo solicitar a
certidão em seu órgão de origem. O agendamento no INSS poderia levar até 90 dias, agora o recebimento da certidão ocorre em até 15
dias após sua solicitação.
AÇÃO: 2316 - PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM VISTAS À INATIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
Realização do evento:
Aposentadoria do servidor público estadual: Teoria e Prática – 18 e 19/12/2017 – 50 participantes
AÇÃO: 2317 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS EDUCATIVAS, DIRIGIDAS
AOS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
O recadastramento anual é obrigatório a todos os aposentados e pensionistas do serviço público do Estado de Goiás, previsto na Lei
Complementar 77/10, art.16. E, o não cumprimento do mesmo implica no bloqueio de seus proventos. Para evitar transtornos, tanto para
os seus usuários, quanto para a Instituição, e por tratar-se de uma clientela com idade acima de sessenta anos, a Goiás Previdência
inseriu mais esse serviço dentre outros, oferecidos à sociedade. Desde seu início (em 2011), os bloqueios tiveram uma redução de cerca
de 70%, observando que nos períodos de sobrecarga dos Correios, acontecem baixas nesse percentual.
No ano de 2017 foram realizadas 61.316 convocações.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
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AÇÃO: 3127 - NOVA SEDE DA GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 5705 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
O terreno destinado à construção já foi definido e está em fase de escrituração, mediante transferência da propriedade do Ipasgo para a
Goiasprev. O Projeto Arquitetônico está pronto e os demais projetos estão sendo feitos pela Agetop.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Antonio Faleiros Filho

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Readequar a IQUEGO com diversificação produtiva sustentável por meio de parcerias;
Reestruturar e certificar em boas Práticas de Fabricação – CBPF ;
Reorganizar administrativa/financeiramente e reduzir custos com foco em melhores resultados , sempre voltados a atender demandas
públicas de medicamentos e produtos para saúde, para o usuário do Sistema Único de Saúde – SUS;

2.2 Legislação
A IQUEGO é uma sociedade de Economia Mista de direito privado, criada pela Lei estadual nº 4.207 de 06 de novembro de 1962. É
jurisdicionada à Secretaria de Estado da Saúde por força do Decreto nº 457 de 05/06/1975 .

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A IQUEGO já fez parte de um seleto e representativo grupo empresarial, tendo sido destaque como laboratório farmacêutico na década
de 1960, quando de sua criação pelo Governador Mauro Borges, e se manteve relevante nas duas décadas seguintes, quando a política
de fornecimento de medicamentos ao SUS privilegiava as indústrias farmacêuticas públicas.
Ressalta-se que a IQUEGO não deve ser vista apenas como uma empresa que precisa manter-se viável, atendendo ao clássico binômio
qualidade-preço, mas, sim, como um protagonista para o SUS no fornecimento de medicamentos negligenciados pela inciativa privada,
reguladora de preço, participante da política nacional de medicamentos e formadora de mão-de-obra especializada em sinergia com a
Academia, contribuindo para a relevância da atenção farmacêutica brasileira.
Importante lembrar que o investimento e a inovação tecnológica, aliados a melhores práticas na gestão, são temas centrais na explicação
da dinâmica da economia, seja pelo seu desenvolvimento ou mesmo por sua estagnação, tornando-se demanda comum a qualquer
indústria que queira se manter no seu ramo de negócio e, particularmente, podemos afirmar que para indústria farmacêutica são fatores
imprescindíveis à sua sobrevivência.
Para isso, desde 2016, a IQUEGO vem desenvolvendo estudos para avaliar alternativas que garantam a preservação do seu patrimônio
científico e tecnológico. Um patrimônio que pertence ao povo goiano.
Dentre as possíveis alternativas uma se destaca, um modelo de Parceria Público-Privada (PPP), que nada mais é que um mecanismo de
colaboração entre o Estado e a inciativa privada atuando, em conjunto, naqueles setores onde os Governos carecem de recursos para
executar seus projetos: educação, saúde, turismo, iluminação, gestão e recapeamento de estradas, coleta e tratamento de resíduos
sólidos, saneamento, rodoviárias e aeroportos, atendimento ao cidadão, mobilidade urbana, ferrovias, dentre outros.
No caso da IQUEGO, que possui um parque industrial com 38.750m2 e área construída de 13.514,59m2, capacidade para produzir mais
de um bilhão de unidades de medicamentos ao ano, sendo único Laboratório Público da região Centro-oeste, além de ter as prerrogativas
tributárias e licitatórias diferenciadas, buscamos uma modelagem de parceria na qual manteremos o controle institucional e decisório, tão
importantes para o atendimento das demandas fundamentais do SUS, mas teremos o investimento, a agregação do conhecimento, a
agilidade e a eficiência de um parceiro privado por todo o período da vigência do contrato de concessão. Isso é fundamental no caso da
indústria farmacêutica já que ela, por ser muito dinâmica e competitiva, exige investimentos constantes e velocidade no processo de
tomada de decisões.
Nosso modelo de PPP será voltado à gestão, operação e manutenção fabril, incluindo a internalização de novas tecnologias, realização
de investimentos, aquisição de bens e insumos, logística de distribuição e, ainda, obtenção de novos registros de medicamentos e
assessoria na força de vendas, tendo em vista que nossa atuação é muito regional. A contrapartida será um contrato de longa duração e
as prerrogativas próprias da IQUEGO como indústria farmacêutica oficial na venda a outros entes públicos. Esse modelo já é utilizado
com êxito pela Fundação para o Remédio Popular (FURP), laboratório oficial do Estado de São Paulo e, atualmente, está em construção
pela Fundação Ezequiel Dias (FUNED) de Minas Gerais.
Acreditamos que essa associação, via um projeto de parceria, é fundamental e necessária para a IQUEGO, e será um grande e decisivo
passo na direção de sua modernização, racionalização, aperfeiçoamento do processo fabril e ampliação de sua abrangência logística,
resultando em sua perenidade.
Deve-se ressaltar que, paralelamente ao projeto de PPP, a IQUEGO vem cumprindo seus contratos de transferência de tecnologia com
seus parceiros internacionais. Com a empresa Taiwanesa HMD Biomedical, fabricante de aparelhos para medição da glicose, o projeto já
se encontra na fase de importação e comercialização dos produtos. Com a Indiana RUSAN, o projeto encontra-se na fase de
levantamento de documentos para submissão de registro à ANVISA.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico;
Deliberações da Diretoria e do Conselho Administrativo

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho estão definidos em “unidades” para a quantidade de medicamentos produzidos, para obras e reformas
realizadas e máquinas/ equipamentos adquiridos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1059 - PROGRAMA SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

A IQUEGO encontra-se com a fabricação de medicamentos suspensa, tendo em vista que está num processo de modelagem de um
projeto de Parceria Público Privada PPP, voltado a concessão da gestão, operação e manutenção fabril, incluindo a internalização de
novas tecnologias, realização de investimentos, aquisição de bens e insumos, logística de distribuição e, ainda, obtenção de novos
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registros de medicamentos e assessoria na força de vendas.
A previsão de lançamento do Edital da PPP é no primeiro semestre de 2018.
Deve-se ressaltar que, paralelamente ao projeto de PPP, a IQUEGO vem cumprindo seus contratos de transferência de tecnologia com
seus parceiros internacionais. Com a empresa Taiwanesa HMD Biomedical, fabricante de aparelhos para medição da glicose, o projeto já
se encontra na fase de importação e comercialização dos produtos. No ano de 2017 foram importados da HMD e comercializados
29.621.200 de tiras reagentes e 36.791 medidores de glicose representando um faturamento de R$ 11.939.109,46 (onze milhões,
novecentos e trinta e nove mil, cento e nove reais e quarenta e seis centavos).Com a Indiana RUSAN, o projeto encontra-se na fase de
levantamento de documentos para submissão de registro à ANVISA.
AÇÃO: 2318 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Por falta de recursos a a ação não foi realizada.

OBSERVAÇÕES
Foi aprovada destinação de recurso do FUNPRODUZIR, Lei Estadual nº 13.591/2000, para a Instalação do Instituto de Ciência e
Tecnologia da IQUEGO, mas o repasse nunca foi efetivado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e
de Agricultura, Pecuária e Irrigação.

AÇÃO: 2319 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
A IQUEGO encontra-se com a linha de produção paralisada, tendo em vista que está num processo de modelagem de um projeto de
Parceria Público Privada - PPP, voltado à concessão da gestão, operação e manutenção da sua unidade fabril, incluindo a internalização
de novas tecnologias, realização de investimentos, aquisição de bens e insumos, logística de distribuição e, ainda, obtenção de novos
registros de medicamentos e assessoria na força de vendas. Existe a previsão de lançamento do Edital da PPP no primeiro semestre de
2018.

OBSERVAÇÕES
Deve-se ressaltar que, paralelamente ao projeto de PPP, a IQUEGO vem cumprindo seus contratos de transferência de tecnologia com
seus parceiros internacionais. Com a empresa Taiwanesa HMD Biomedical, fabricante de aparelhos para medição da glicose, o projeto já
se encontra na fase de importação e comercialização dos produtos. No ano de 2017 foram importados da HMD e comercializados
29.621.200 de tiras reagentes e 36.791 medidores de glicose representando um faturamento de R$ 11.939.109,46 (onze milhões,
novecentos e trinta e nove mil, cento e nove reais e quarenta e seis centavos). Com a Indiana RUSAN, o projeto encontra-se na fase de
levantamento de documentos para submissão de registro na ANVISA.

AÇÃO: 3117 - INOVAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO E ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Os recursos destinados ao programa/ação são fruto de convênios com o Ministério da Saúde:
• CONVÊNIO 060/2006 – SISTEMA DE ÁGUA PURIFICADA INDUSTRIAL – encerrado em 2016, já prestado contas;
• CONVÊNIO 061/2006 – PENICILÍNICOS – encontra-se na fase de licitação de projetos de engenharia.
• CONVÊNIO 787297/2013- SUBESTAÇÃO DE ENERGIA – encontra-se na fase de licitação;
• CONVÊNIO 797412/2013- SISTEMA DE AR CONDICIONADO INDUSTRIAL - HVAC – encontra-se na fase de licitação;
• CONVÊNIO 798257/2013- EQUIPAMENTOS PARA O LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE - LCQ – encontra-se na fase
de finalização.
AÇÃO: 3118 - MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 5801 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Os recursos destinados ao programa/ação são fruto de convênios com o Ministério da Saúde:
• CONVÊNIO 061/2006 – PENICILÍNICOS – encontra-se na fase de licitação de projetos de engenharia.
• CONVÊNIO 787297/2013- SUBESTAÇÃO DE ENERGIA – encontra-se na fase de licitação;
• CONVÊNIO 797412/2013- SISTEMA DE AR CONDICIONADO INDUSTRIAL - HVAC – encontra-se na fase de licitação;
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Manoel Xavier Ferreira Filho

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Lei Estadual 8.556 07/07/1980; Lei Estadual 17.257 de 25/01/2011; Decreto Estadual 1.863 31/10/1980; Decreto 8.742 de 01/09/ 2016;
Lei nº 18.941, de 16 de julho de 2015; Lei 19.905 14/12/2017; Lei 19.784 20/07/2017; Lei 19.664 09/06/2017; Lei 19.611 24/03/2017;
Decreto 8.742, 01/09/2016; Decreto 9.054/21/09/2017 ; Decreto 8.808 25/09/2016; Decreto 9.069 10/10/2017; Lei 19.262 20/04/2016; Lei
19.260 15/04/2016; Lei 19.243 13/04/2016 Lei federal 9.503 23/09/1997 e suas alterações.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Neste exercício mesmo diante da maior crise econômica e política já vivida pelo país, o Detran de Goiás se destaca e realiza projetos que
o torna um dos melhores Detrans do Brasil. Implementamos projetos inovadores na área de tecnologia da informação, infraestrutura física
e tecnológica, atendimento, educação, engenharia, fiscalização, atendimento aos servidores públicos, estrutura organizacional e gestão
para inovação e resultados.
Estrutura Organizacional
Para atender as demandas os desafios impostos pelo nosso trânsito, fizemos uma restruturação organizacional. Foram criadas a diretoria
de infraestrutura e atendimento, as gerencias de atendimento regional, de comunicação, de fiscalização e aplicação de penalidades, de
licitação, a coordenadoria de mídias institucionais e também as comissões de processo administrativo de pontuação e a de suspenção de
CNH. Também realizamos a estruturação física e administrativa da gerência de ação integrada.
Planejamento
Implantamos a metodologia de reuniões de governança, planejamos e monitoramos todas as ações estratégicas táticas e operacionais do
Detran visando garantir o alcance das metas estabelecidas no Plano de Governo e no planejamento da autarquia.
Em atendimento ao decreto estadual do governo, mapeamos os processos organizacionais vulneráveis a corrupção no prazo
estabelecido e atendemos 99,40%¹ das manifestações que chegaram a ouvidoria no prazo estabelecido. (¹Levantamento realizado de
janeiro a setembro de 2017.) Fonte: Relatório de análise da Gestão e do Desempenho Governamental - CGE.
Tecnologia da informação
Já implantamos 25% de infraestrutura de tecnologia da informação planejada para o Detran e também capacitamos 14 servidores na área
de desenvolvimento de TI. Desenvolvemos o GO ON, primeiro aplicativo de serviços oferecido ao cidadão, já disponível para IOS e
Android. Criamos o acesso logado via facebook onde os nossos usuários podem acessar a área restrita inerente a todos os dados de sua
conta no DETRAN-GO. Também desenvolvemos o sistema de atendimento eletrônico para atender os despachantes, sistema eletrônico
de realização de leilões e o sistema eletrônico de credenciamento. Mantivemos investimentos em Downsizing de plataforma, inovações
sistêmicas e na sala cofre.
Inovações tecnológicas que foram implementadas em relação ao atendimento ao usuário:
1. Portal do cidadão
2. Biometria em todas as fases do processo de habilitação para conduzir veículo
3. Detran Go on (mobile)
4. Análise de documentos eletrônicos
5. CNH digital (CNH eletrônica)
6. Bot telegrama.
Serviços ofertados que além de serem prestados de forma presencial também são oferecidos por outros meios:
1. Segunda via da CNH
2. Pré -cadastro primeira habilitação
3. Emissão de débitos
4. Alteração de endereço
5. Baixa de gravame
6. Marcação de aulas
7. Marcação de provas
8. Acompanhamento de processo
9. Recurso de multa
10. Transferência de pontuação
11. Troca por CNH definitiva
12. Consulta pontuação.
Atendimento
O DETRAN-GO oferece um dos melhores atendimentos do Brasil aos usuários. Criamos o Vapt Vupt expresso para realizar atendimentos
rápidos que não apresentam complexidade na operação e o Vapt Vupt empresarial para atender aos parceiros e credenciados do Detran
com o mesmo padrão de qualidade de atendimento dos usuários pessoa física.
Consolidamos o programa permanente de treinamento dos colaboradores da autarquia, sendo treinados 1.117 servidores de todas as
unidades do Vapt Vupt do Estado. Também trouxemos para dentro do Padrão Vapt Vupt o gerenciamento, agendamento e as realizações
da junta médica que antes eram agendadas para até 90 (noventa) dias após a data de agendamento e hoje o usuário agenda uma
avaliação para no máximo 15 (quinze) dias da data de agendamento, humanizando o atendimento aos mais necessitados.
Infraestrutura Física
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O órgão busca melhores condições de trabalho para os nossos servidores. Concluímos a reforma da creche, das pistas de prova da
sede, do mirante (local de atendimento ao candidato) e já estão em fase de conclusão as reformas e ampliações das instalações físicas
da sede, das Ciretrans e também da construção do CENTRO DE ATENDIMENTO AO CONDUTOR na GO-020 onde serão oferecidos
todos os serviços hoje oferecidos somente na sede, pátio para a realização de exames de prática de direção veicular, de legislação e
também onde funcionará a sede do Conselho Estadual de trânsito de Goiás.
Na área de Habilitação de exames de trânsito dos candidatos a CNH realizamos o seguinte:
1. - CAPTURA DE IMAGENS E DIGITAIS ABRANGENDO EM TODO O ESTADO (VALID), ANTES SÓ 25 PONTOS, PASSANDO PARA
120 FIXOS E 10 MÓVEIS
2. - BIOMETRIA EM TODAS AS FASES DOS PROCESSOS (MÉDICOS, PSICÓLOGOS, CFCS)
3. - PISTA LEGAL JÁ EM 24 MUNICÍPIOS.
4. - CNH CATEGORIAS (C, D, E) PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA.
5. - CNH DIGITAL
6. - PROCESSO DIGITAL (SEDE E COMEÇANDO A EXPANDIR PARA AS OUTRAS UNIDADES)
7. - DESCENTRALIZAÇÃO DAS PISTAS DE PROVAS (GOIÂNIA 4 LOCAIS, APARECIDA 4 LOCAIS, LUZIÂNIA 2 LOCAIS, ANÁPOLIS
2 LOCAIS)
8. - DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERMITINDO CFCS DE SOLICITAREM SERVIÇOS
Educação
Na parte de educação para um trânsito mais seguro e humanizado, buscando o envolvimento da sociedade realizamos 12 campanhas
educativas, dentre elas podemos destacar a do Maio Amarelo e da Semana Nacional de Trânsito.
Atuamos junto a escolas de ensino fundamental com o projeto Detranzinho, tendo sido visitados instituições de ensino na Capital e no
Interior. Foram atendidos 25.284 alunos, ministrado 1.256 palestras e atendidos 1.259 condutores infratores em 54 turmas do curso de
reciclagem com duração de 30 horas aulas cada durante o ano. Aumentamos a quantidade de operações da Balada Responsável
educativa saindo de 330 em 2016 para 413 em 2017, o que corroborou com a redução de acidentes de trânsito em Goiás.
Fiscalização
Em busca de promover um trânsito seguro e humanizado com foco na preservação da vida realizamos mais operações da Balada
responsável fiscalizatória, saindo de 650 em 2016 para 876 em 2017 e assim atingimos o objetivo de reduzir óbitos por acidentes de
trânsito em Goiás, saindo em 2014 de 32,5 mortes a cada cem mil habitantes para uma 27,9 em 2016 e colocamos o Estado numa
tendência de redução, segundo análise de tendência realizada pela MACROPLAN e Central de Resultados da SEGPLAN, para
atingirmos a meta de 20 até 2018.
Buscando garantir a qualidade do atendimento dos nossos parceiros e o cumprimento das normas de trânsito foram realizadas ações de
fiscalização em todos os estabelecimentos credenciados ao Detran-Go que somadas às fiscalizações da Balada Responsável totalizaram
12.560 operações de fiscalização.
Para isso estamos concluindo o projeto pátio legal, a licitação de concessão de produção de placas e já foram adquiridas viaturas em
apoio as nossas operações.
Engenharia de Tráfego
Na engenharia de tráfego, com o programa GOIÁS SINALIZADO foram implantados 24.185 metros quadrados (m²) de sinalização
horizontal, 5.266 m² de sinalização viária vertical com dispositivo de sinalização de trânsito. Também revitalizamos o trânsito de 30
cidades e implantamos a sinalização em 44 municípios totalizando 77 municípios atendidos pelo governo do estado por meio do Detran.
Infraestrutura física
Das 25 reformas programadas foram realizadas 24 ou seja, atingimos 96% da meta programada para 2017. A nova unidade de
atendimento da GO 020 Autódromo de Goiânia já está com 65% da obra concluída. Mantivemos 201 Ciretrans e transferimos 9 para
dentro das unidades de atendimento do Vapt Vupt no interior. As obras de reforma e ampliação da sede também foram realizadas dentro
da meta e já estão com 66% concluídas.
Realizamos reformas e ampliação das Ciretrans e das dependências do Detran oferecendo assim melhores condições de atendimento
aos nossos servidores e também cumprido o termo de ajustamento de conduta entre o Detran e o Ministério Público no que tange
acessibilidade de pessoas com necessidades especiais e portadoras de deficiência.
Realizamos o 7º Prêmio DETRAN de Jornalismo para a imprensa goiana, e celebramos junto com os nossos colaboradores os 37 anos
de criação da autarquia e criamos o coral do Detran.
Auto Avaliação
Considerando a complexidade que envolve a prestação dos serviços oferecidos pelo DETRAN/GO, as questões nos municípios goianos,
e toda a crise econômica por qual atravessamos, o Detran de Goiás atingiu os objetivos programados apresentando um resultado
plenamente satisfatório e alinhado com a visão de futuro organizacional de SER O MELHOR DETRAN DO BRASIL COM TECNOLOGIA
E EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Sistema Elaboração Orçamentária -SIOF NET;
Sistema de Administração Financeira- AFT;
Sistema de Eletrônico de informações;
Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual -SIPLAM
Sistema de Registro de Atendimento Integrado - RAI;
Sistema de BI- QlikView;
Sistema de Gestão de Trânsito;
Previsão de Desembolso Financeiro - PDF
Planejamento Estratégico 2014-2018;
Sistema de Gestão integrada;
Bizage;
Autocad,
Reuniões de Governança;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Campanhas Realizadas;
Sinalização Realizada;
Revitalização implantada;
Percentual de respostas da ouvidoria atendidas no prazo legal;
Usuários Atendidos pelo Detran;
Construção Realizada m²;
Número de de fiscalização de transito realizada;
Número de mortes a cada 100 mil habitantes;
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Número de Operações da Balada Responsável;
Número de campanhas educativas realizadas;
Número de palestras realizadas;
Número de alunos atendidos;
Número de correspondências entregues;
Número de exames realizados;
Número de CNH emitida;
Percentual da nova infraestrutura de tecnologia da informação implantada;
Percentual de otimização de processo implantado;
Quantidade de tributos arrecadados em real;

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1060 - PROGRAMA DETRAN CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Os resultados do programa foram alcançados considerando todos os resultados das ações e que eles corroboraram para que tivéssemos
o máximo de satisfação dos usuários que recorreram aos serviços do DETRAN/GO, visto que foram oferecidos com presteza, agilidade,
educação, confiabilidade e conforto.
AÇÃO: 2320 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NOVO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Total de Atendimentos do Detran no Programa VAPT VUPT em 2017: 3.253.236.
Assim distribuidos:
1. Padão Vapt Vupt - 818.062
2. Demais Unidades - 1.600.001
3. Disque Detran - 835.173
Outros resultados:
Projeto Detran no vapt vupt mais de 100 serviços do detran oferecidos nos vapt vupt`s da capital e interior.
Concentração do atendimento ao público do detran no padrão vapt vupt detran"atendimentos aos usuários com demandas das 19 setores
do detran
Jurídica/ auditoria/ ti / finanças/ veículos/ fiscalização/ habilitação/ credenciamento/ renach/ renavam/ formação de condutores/ suspensão
e defesa prévia/ jari/ pontuação/ baixa de veículos/ leilão/ alteração de caracteristica/ snd"
Centro de treinamento detran "1.117 servidores treinados no Serviços de atendimento digital - SEI
Revitalização e ampliação do disque Detran - 154" pa's de 12 para 26 em 27/07/2016
Prêmio servidor destaque Detran - 110 servidores premiados em 2017
Unidade Padrão Vapt Vupt Detran tem o objetivo de disponibilizar e facilitar o acesso aos diversos serviços e informações do Detran/GO
e garantir aos usuários um atendimento de qualidade, rápido, eficiente e eficaz. O Vapt Vupt Detran é também responsável pela
execução de atividades que de forma direta ou indireta contribuam para a melhoria contínua e busca da excelência no atendimento
prestado aos usuários dos diversos serviços do Detran/GO. Entre as principais atividades desenvolvidas estão o atendimento presencial
aos usuários do Detran na sede do órgão e a descentralização dos serviços para as demais Unidades do Vapt Vupt em todo o Estado de
Goiás. Além disso a Unidade Padrão Vapt Vupt Detran presta atendimento e suporte técnico presencial, via e-mail e telefone a toda
equipe de atendentes e servidores das Unidades Fixas do Vapt Vupt em todo o Estado além de planejar e executar treinamentos
constantes com os servidores, elaboração de documentação técnica e operacional e atualização de informações nos diversos canais de
atendimento do Detran.
As realizações foram com contrato de locação de Imóveis para funcionamento das Ciretrans do Estado e com serviços de manutenção
das mesmas.Visando atender os usuários no interior do Estado, realizando a prestação de serviços , tais como: abertura de processos,
revalidação de CNH, 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
Os atendimentos totais informados consideram os atendimentos da Unidade Padrao Vapt Vupt, dos Unidades descentralizadas do Detran
no Vapt Vupt e também no Disque Detran que são coordenados pela Unidade Padrão da sede do Detran.
Inovações tecnológicas que foram implementadas em relação ao atendimento ao usuário:
1. Portal do cidadão
2. Biometria em todas as fases do processo de habilitação para conduzir veículo
3. Detran Go on (mobile)
4. Análise de documentos eletrônicos
5. CNH digital (Cnh eletrônica)
6. Bot telegram
Serviços ofertados que além de serem prestados de forma presencial também são oferecidos por outros meios:
1. Segunda via cnh
2. Pré -cadastro primeira habilitação
3. Emissão de débitos
4. Alteração de endereço
5. Baixa de gravame
6. Marcação de aulas
7. Marcação de provas
8. Acompanhamento de processo
9. Recurso de multa
10. Transferência de pontuação
11. Troca por CNH definitiva
12. Consulta pontuação
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AÇÃO: 2321 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES E EMISSÃO DE CNH

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Outros resultados relevantes:
1. Captura de imagens e digitais abrangendo em todo o estado (valid), antes só 25 pontos, passando para 120 fixos e 10 móveis.
2. Biometria em todas as fases dos processos (médicos, psicólogos, CFCS)
3. Pista Legal já em 24 municípios.
4. CNH categorias (C, D, E) para pessoas com deficiência física.
5. CNH Digital
6. Processo Digital (sede e começando a expandir para as outras unidades)
7. Descentralização das pistas de provas (Goiânia 4 locais, Aparecida 4 locais, Luziânia 2 locais, Anápolis 2 locais)
8. Descentralização dos serviços, permitindo CFCS de solicitarem serviços.
Os resultados aqui apresentados são satisfatórios tendo em vista que os atendimentos são realizados sob demanda.

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.
Contribuir com a formação do 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.

AÇÃO: 2322 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
O que foram feitos na área de Tecnologia da informação:
1. Downsizing de plataforma;
2. Inovações sistêmicas
3. Sala cofre.
Inovações tecnológicas que foram implementadas em relação ao atendimento ao usuário:
1. Portal do Cidadão
2. Biometria em todas as fases do processo de habilitação para conduzir veículo
3. Detran Go on (mobile)
4. Análise de documentos eletrônicos
5. CNH digital (CNH eletrônica)
6. Bot telegram
Serviços ofertados que além de serem prestados de forma presencial também são oferecidos por outros meios:
1. Segunda via CNH
2. Pré -cadastro primeira habilitação
3. Emissão de débitos
4. Alteração de endereço
5. Baixa de gravame
6. Marcação de aulas
7. Marcação de provas
8. Acompanhamento de processo
9. Recurso de multa
10. Transferência de pontuação
11. Troca por CNH definitiva
12. Consulta pontuação
Resultados com a realização destas ações:
- Maior disponibilidade dos sistemas e da infraestrutura em geral;
- Maior confiabilidade dos sistemas e segurança dos dados que gera a melhoria dos sistemas de tomada de decisão;
- Modernização da Infraestrutura técnica e Parque tecnológico;
- Maior estabilidade da rede elétrica;
- Maior facilidade na recuperação de dados em caso de acidentes;
- Melhorias em sistemas;
- Melhoria das redes de telecomunicações;
- Melhoria no atendimento ao cidadão;
- Melhoria da infraestrutura de atendimento de sistemas corporativos;
- 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);

OBSERVAÇÕES
Promover a inclusão digital, eficiência e eficácia com transparência na Gestão Pública através da utilização da Tecnologia da Informação
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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.

AÇÃO: 3119 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NOVO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Atingimos 96% da meta programada para 2017. A nova unidade de atendimento da GO 020 Autódromo de Goiânia já esta com 65% da
obras concluída. Mantivemos 201 Ciretrans e transferimos 9 para dentro das unidades de atendimento do Vapt Vupt no interior. As obras
de reforma e ampliação da sede tambem foram realizadas dentro da meta e ja estão com 66% concluídas. Segue abaixo a relação de
CIRETRAN´S que foram revitalizadas, implantadas e que mudaram para o VAPT VUPT em 2017:
Obras realizadas na Sede:
1. Obras de Acessibilidade em cumprimento ao termo de ajustamento de conduta com o ministério público Estadual
2. Revitalização DETRAN, reforma e iluminação
3. Construção de auditório
4. Reforma creche, CNH, pista de prova
5. Revitalização do mirante
6. Iluminação externa
Ciretrans reformadas = 24
CIRETRAN implantada = 6
1. São Domingos – implantada
2. Vicentinópolis
3. São Patrício
4. Serranópolis
5. Ipiranga
6. Mundo Novo
CIRETRAN que mudaram para o VAPT VUPT = 9
1. Goiás
2. Minaçu
3. Paraúna
4. Rialma
5. Rubiataba
6. Goianira
7. Pires do Rio
8. Ceres
9. Itapuranga
CRITÉRIOS:
-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.

OBSERVAÇÕES
Já foram concluídas 65% das obras de reforma, ampliação e construção das unidades da Sede, Ciretrans, do Centro de atendimento ao
condutor, da nova pista de provas e da nova sede do Conselho Estadual de trânsito de Goiás.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Os principais resultados do programa foram através da Balada Responsável e os objetivos alcançados foram:
Redução do número de óbitos passando de 32,5 óbitos a cada 100 mil habitantes para 27,9¹ (Fonte: Datasus);
O recuo confirma a tendência de queda já apontada pelo Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, que divulgou, no primeiro
semestre, que Goiás é um dos estados brasileiros que mais reduziram o número de mortos no trânsito. O índice saiu de 32,5 mortos por
100 mil habitantes em 2014 para 27,9 mil mortos a cada 100 mil habitantes no levantamento de 2015. O recuo alcançado (4,5 pontos
percentuais) foi o quarto maior do país, ficando atrás apenas de Mato Grosso do Sul (-7,7), Rio de Janeiro (-5,6) e Amazonas (-5,5). O
fato mais importante é a consolidação de tendência de queda nos números, o que mostra que a soma de esforços dos do Detran-Go e
dos diversos órgãos e entidades estatais, polícias e prefeituras para implantar políticas de inteligência, conscientização e fiscalização,
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está no caminho certo.
-A redução do número de mortes no trânsito é um indicador que vem sendo priorizado pelo Governo de Goiás, também por meio do
Programa Trânsito com Vida, do Goiás Mais Competitivo e Inovador. Nesse sentido, Secretarias de Saúde, Segurança Pública, Polícias
Militar e Civil, Corpo de Bombeiro, Agência Goiana de Transportes e Obras, Detran-GO vem trabalhando de forma coordenada no sentido
de desenvolver e implantar ações de inteligência (identificação dos pontos críticos, fatores de risco e redesenho de políticas públicas),
fiscalização (intensificação de bloqueios, blitzes, implantação de redutores de velocidade e intensificação do programa Balada
Responsável), resgate ao acidentado (Construção e adequação de hospitais de urgência, aparelhamento do Corpo de Bombeiros para
redução no tempo de resgate) e educação (intensificação de campanha, ações e programas educativos com envolvimento de setores da
sociedade civil organizada e empresas).
- Redução do número de acidentes com vítima fatal, passando de 1064 em 2016 para 952* em 2017² (² Fonte: DETRAN-GO/ SSP-AP,
registrados no RAI – refere-se somente aos acidentes registrado no RAI e pela Policia Militar);
- Redução do número de acidentes com vítima não fatal, passando de 17.369 em 2016 para 15.742 em 2017² (² Fonte: DETRAN-GO/ SSP-
AP, registrados no RAI – refere-se somente aos acidentes registrado no RAI e pela Policia Militar);
- Índice de condutores flagrados passando de 121 (12,10%) em 2016 para 91 (9,10%) a cada mil condutores abordados nas abordagens
das Blitz da balada Responsável fiscalização em 2017.
Considerando todo que foram reduzidos o número de acidentes com vítima não fatal, com vítima fatal e o número de óbitos em Goiás,
vimos que o resultado do programa foi alcançado considerando todos os resultados das ações que foram capazes de reduzir os número
de acidentes com óbitos em Goiás.
AÇÃO: 2324 - ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Palestras Educativas: Ação permanente para atender as demandas por palestras educativas na área de trânsito em escolas estaduais,
municipais e particulares do estado de Goiás do ensino infantil, fundamental e médio, abarcando todas as pessoas envolvidas no trânsito
como pedestres, ciclistas, passageiros, motociclistas e motoristas.
DETRANZINHO: Ação que contempla a unidade móvel de Educação para o Trânsito, que tem por intuito transmitir aos alunos atendidos
do ensino infantil e fundamental, a capacidade de entenderem através de uma abordagem totalmente pedagógica, que eles são
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.

AÇÃO: 2325 - FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
São realizadas fiscalizações e vistorias dos permissionários do DETRAN em todo o Estado de Goiás:
41 - CFC´S:
121 - Despachantes;
876 - Balada Responsável
7.885- CNH´S recolhidas em todo o estado;
8.105 - Vistoria nos veículos que realizam o transporte escolar;
41.463 - cadastramento dos autos de infração e autos de apreensão/retenção, de todo o Estado de Goiás.( até outubro de 2017)
Total de operações de Fiscalização no ano de 2017= 10. 984

OBSERVAÇÕES
Fiscalização direcionada para redução e prevenção dos acidentes de trânsito, com vistas no maior cumprimento das normas de
circulação de trânsito, direcionando o cidadão e também junto as empresas credenciadas.
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.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 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.

AÇÃO: 2326 - GOIÁS SINALIZADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
A Gerência de Engenharia de Tráfego, tem como objetivo a elaboração de Projetos de Sinalização de Trânsito e suas respectivas
implantações, de sinalização vertical e horizontal e dispositivos auxiliares de sinalização de trânsito, cujas malhas viárias foram
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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 44 municípios do Estado de Goiás com sinalização viária e 30 com a revitalização, entre eles sinalização horizontal e
vertical e dispositivo auxiliar de sinalização implantado.

OBSERVAÇÕES
O produto 2313- DISPOSITIVO AUXILIAR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO IMPLANTADO só implantou 10 dispositivos porque,
segundo a Gerência de Engenharia de Tráfego, a empresa abandonou o contrato.
Os resultados foram atingidos graças ao Programa Goiás Sinalizado.
A finalidade do programa é sinalizar os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito - SNT e realizar outros serviços de
melhoria no trânsito afim de promovendo elaboração e implantação de projetos de
contribuir para o alcance de nossa principal meta que é reduzir óbitos por acidentes de trânsito.

AÇÃO: 2362 - APOIO AS UNIDADES DE TRAUMAS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Foram adquiridos, com o apoio do Detran, 5 unidades de caminhão auto bomba para as unidades do corpo de bombeiro. Com este
reformo O bombeiro militar de Goias terão uma maior eficiência nas ações de regate para salvar vidas.

OBSERVAÇÕES
As viaturas utilizadas pelos corpos de bombeiros de todo o mundo são um dos principais ícones representativos da nobre missão
desenvolvida por esta categoria profissional. Estes tipos de veículos, especialmente desenvolvidos para as atividades de combate a
incêndios florestais e de transporte de tropa em terrenos off-road, é uma ferramenta fundamental em incêndios florestais, onde o acesso
é dificultado pelo tipo de terreno não pavimentado. Inúmeras ocorrências que chegam ao CBMGO, no tocante a incêndios em locais de
difícil acesso, demandam viaturas que tenham capacidade de transportar militares e equipamentos o mais próximo do evento com maior
agilidade possível. A utilização destas viaturas no Estado de Goiás resultará em uma mobilidade maior com maior quantidade de militares
e equipamentos, o que, automaticamente, diminuirá os riscos de um potencial incêndio de grandes proporções que são frequentes nos
períodos de estiagem. A aquisição das viaturas objetos deste pedido tem como objetivo aumentar a capacidade operacional do CBMGO,
tornando-o mais adequado à nova realidade Corporativa, que tem seu campo operacional ampliado ano a ano.

AÇÃO: 3136 - GMC - INTELIGÊNCIA DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
- Redução no número de acidente de trânsito com vítima fatal de 674 em 2016 para 651(3,41%) (jan - set).
- Integração DETRAN-GO/SSPAP via RAI agilizando o registro e acesso aos dados de acedente de trânsito.
- Integração DETRAN-GO/CONECTASUS/SAMU agilizando a apuração dos indicadores de análise de acidentes de trânsito, permitindo
ações mais eficazes para redução de acidentes.
-Informatização do processo de emissão de Certidão Negativa de Acidente de Trânsito, podendo ser obtida no VAPT-VUPT do DETRAN-
GO.

OBSERVAÇÕES
As ações do programa estão sendo monitoradas pela central de resultados da SEGPLAN.
A integração com SAMU e CONECTASUS não foram totalmente implantada mas já foram definidas.

AÇÃO: 3137 - GMC - PREVENÇÃO DE ÓBITOS NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
A meta é realizar 360 operações da balada responsável educativa e atingimos a meta. Neste ano realizamos 413 operações, o que
contribuiu para o alcance da meta reduzir o numero de acidentes de trânsito em Goiás.

OBSERVAÇÕES
Este projeto faz parte do Programa Goias Mais competitivo e inovador. As ações deste projeto são monitoradas pelo Gerencia de Gestão
e Planejamento e pela Central de resultados da SEGPLAN.

AÇÃO: 3138 - GMC - REPRESSÃO NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Foram atingidas as metas da Ação e principalmente reduzimos o numero de acidentes com fita fatal, com vítima não fatal e o número de
óbitos por acidentes de trânsito em Goiás.
Outros resultados:
- Auto de infração aplicado nas ações = 42.015;
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- CNH recolhidas = 7.628;
- CRLV recolhidos = 1.943;
- Veículos Removidos ao DETRAN = 4.987;
- Veículos abordados = 104.637;
- Teste de Etilômetro Realizado =69.557
* dados do BPMTRANS Até set/2017

OBSERVAÇÕES
As ações do programa estão sendo monitoradas pela central de resultados da SEGPLAN.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

JOSÉ MANOEL CAIXETA HAUN

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Executar medidas de defesa e vigilância animal e vegetal.

2.2 Legislação
Lei de criação de defesa n° 14.645 de 30 de dezembro de 2003, Decreto n°5.911 de 10 março de 2004,
publicado no Diário Oficial do Estado em 15 de março de 2004, legislação estadual, Leis n°s 13.453/1999
- 13.998/2001, 14.245/2002 e Decretos n°s 5.652/2002 e 6.795/2005, 7.887/2013 e 7.888/2013, Leis
Federais n°s 8.171/1991 e 9.712/1998.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Agrodefesa, como órgão responsável pela execução das ações de defesa agropecuária (sanidade animal, sanidade vegetal,
fiscalização vegetal, fiscalização animal e inspeção de produtos de origem animal), ao longo do ano de 2017 obteve grandes avanços
técnicos e operacionais dentro das áreas específicas de atuação.
Neste sentido destacamos abaixo as principais conquistas em suas várias áreas de atuação:
SANIDADE VEGETAL:
- Obtenção do reconhecimento dos status fitossanitário de “Praga Ausente” para Cancro Cítrico no estado de Goiás;
- Obtenção do reconhecimento do Sistema de Mitigação de Risco (SMR) da praga Anastrepha grandis em cultivos de cucurbitáceas
(abóbora, melão e melancia) no município de Edealina/GO, com o objetivo de exportar estes frutos frescos para países do MERCOSUL;
- Disponibilização aos Produtores Rurais e Responsáveis Técnicos para emitirem eletronicamente a Permissão de Trânsito Vegetal e
Autorização de Trânsito Vegetal) no SIDAGO;
- Fiscalizações no campo dos principais Programas de Sanidade Vegetal, como Algodão, Banana, Citros, Feijão, Girassol, Soja, Tomate,
Uva, Certificação Fitossanitária de Origem e Sistema de Mitigação de Risco;
- Realização de 05 Treinamentos para capacitação de 265 Fiscais;
- Participação de 12 eventos técnicos fora do estado de Goiás;
- Participação de 25 eventos técnicos dentro do estado de Goiás;
- Realização de 07 levantamentos fitossanitários de pragas (Ácaro Vermelho das Plameiras, Sigatoka Negra, Mosca da Carambola,
Cancro cítrico, Amaranthus palmeri, Mosca-Branca e Vírus Associados à cultura do feijão).
SANIDADE ANIMAL:
- Realização do Seminário internacional Pré-COSALFA e da 44ª reunião da Comissão Sul Americana de Luta contra a Febre Aftosa –
COSALFA, ocorrida de 03 a 07 de abril de 2017, na cidade de Pirenópolis-GO promovida pelo Centro Panamericano de Febre Aftosa-
PANAFTOSA com o apoio da AGRODEFESA, MAPA e FUNDEPEC;
- 268 atendimentos à notificação de suspeita de enfermidades em propriedades rurais (vigilância passiva), sendo 82 de atendimentos às
síndromes respiratórias e nervosas das aves, vesiculares, neurológicas em herbívoros e hemorrágicas nos suínos;
- Manutenção dos índices de vacinação do rebanho bovino e bubalino na campanha de vacinação contra Febre Aftosa 2017 (etapas maio
e novembro), superiores a 99%;
- 1.592.448 bezerras (bovinas e bubalinas) vacinadas contra Brucelose em 88.399 propriedades rurais;
- Registro e monitoramento de 980 granjas avícolas comerciais de corte e postura no Estado;
- Realização de 61 auditorias e 70 reauditorias para manutenção das exportações de carne bovina para a União Europeia (408
estabelecimentos rurais aprovados pelo Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos – SISBOV).
INSPEÇÃO ANIMAL:
- Incremento de novas empresas junto ao Serviço de Inspeção Estadual - SIE;
- Habilitação de novas empresas junto ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal - SISBI-POA;
- Disponibilização aos empresários com indústrias registradas no Serviço de Inspeção Estadual para cadastro e registro junto ao sistema
informatizado da Agrodefesa - SIDAGO;
- Participação de servidores em Congressos Nacionais sobre Bem Estar Animal e Higienistas de Alimentos e VI encontro do Sistema
Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, organizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, considerado
o mais importante encontro nacional dos Serviços de Inspeção Oficial;
- Realização das supervisões técnicas previstas para a coordenação do Serviço de Inspeção Estadual;
- Realização de inspeção de Produtos de Origem Animal junto às empresas registradas no Serviço de Inspeção Estadual – SIE.
Laboratório de Análise de Sementes e Mudas - LABSEM:
- Realização de 548 análises de sementes, sendo: 184 amostras de soja, 183 amostras de forrageiras, 100 amostras de milho, 23
amostras de feijão, 25 amostras de arroz, 13 amostras de trigo, 9 amostras de algodão, 6 amostras de girassol, 3 amostras de ervilha, 1
amostra de cevada e 1 amostra de sorgo;
- Realização de 449 análises de germinação, 467 análises de pureza, 447 análises de exame de sementes nocivas; 16 análises de
verificação de outras cultivares, 102 testes de tetrazólio, 106 testes de vigor, 1 teste de peso de 1.000 sementes e 108 análises de
sementes infestadas;
- Realização de 142 amostras da ADAPAR, 96 amostras de produtores rurais, 95 amostras da fiscalização do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – MAPA, 61 amostras da EMATER, 30 amostras da EMBRAPA, 27 amostras da fiscalização do comércio de
sementes feita pela GEFISV/AGRODEFESA, 6 amostras foram de interlaboratoriais, e apenas 2 amostras de produtores de sementes
registrados no RENASEM.
- Realização de classificação de produtos vegetais, no período de janeiro a novembro/2017: Milho - 3.761,34 t; Feijão - 1.179,70 t; Canjica
de milho - 696,95 t; Arroz beneficiado - 293,00 t; Soja - 24,00 t.
Laboratório de Análise de Diagnóstico Veterinário - LABVET:
- Reconhecimento pelo Inmetro da Manutenção da Acreditação do Laboratório, colocando o LABVET como um dos principais laboratórios
veterinários públicos do Brasil pertencente à rede credenciada do MAPA;
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- Habilitação de médicos veterinários do LABVET no LANAGRO-PE para diagnóstico de Mormo, que realizaram no ano de 2017 mais de
1000 exames para diagnóstico desta doença;
- Participação de servidores em eventos nacionais como COSALFA, em Pirenópolis-GO, e no V Encontro de Defesa Sanitária Animal
(ENDESA), em Belém-PA.
Laboratório de Controle de Qualidade dos Alimentos - LABQUALI:
- Foram analisadas 5.995 amostras, sendo 3.048 pelo setor de Microbiologia e 2.947 pelo setor de Físico-Química, esses números
correspondem ao maior número de amostras/ano que o Laboratório já registrou;
- Implementação junto a Gerência de Inspeção da colheita fiscal para a análise de água em uso industrial, totalizando mais de 300
amostras por ano, otimizando o processo de fiscalização e monitoramento da produção industrial.
Avanços da Tecnologia de Informação:
- Vinculação da Emissão eletrônica da GTA com a Nota Fiscal em parceria com a SEFAZ. A emissão agilizou, desburocratizou e facilitou
a vida do Produtor Rural;
- Registro das atividades dos Fiscais em Aplicativo criado para Emissão de Termo de Fiscalização em Tablets e Smartphones
modernizando e agilizando as atividades operacionais da Agrodefesa;
- Ampliação do número de produtores que receberam sua senha para Emissão de Documentos Sanitários via Web, totalizando 13.938
produtores que aderiram a essa facilidade;
- Consolidação da parceria Agrodefesa com o sistema Vapt Vupt em 33 Unidades no estado de Goiás.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
LDO - Lei nº 19.424, de 26/07/2016, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017 e
dá outras providências.
LOA - Lei nº 19.588, de 12/01/2017, orça a receita e fixa e despesa do Estado para o exercício de 2017.
Orçamento Geral do Estado de Goiás - 2017 (arquivo formato PDF de 102 Mb).
Decreto nº 8.865, de 12/01/2017, estabelece normas complementares de programação e execução
orçamentária e financeira para o exercício de 2017.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Aumentar a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar;
Taxa do crescimento do PIB.
A evolução e desenvolvimento de ações sanitários da área de animal e vegetal passam pelas fases de diagnóstico, controle, prevenção e
erradicação das doenças. As ações preconizadas pela legislação sanitária animal e vegetal devem, obrigatoriamente, seguir estes
parâmetros para o sucesso das ações de defesa.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1062 - PROGRAMA DEFESA E VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA
AÇÃO: 2330 - ANÁLISE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Análise de raiva: 1.297, sendo 1.250 negativas e 47 positivas.
Boutulismo: 27
AIE: 4.129
Brucelose Teste ATT: 97
Brucelose 2 ME: 53
Microbiologia: 418
Auto vacinas: 312
Mormo: 929
Análises de produtos de Origem animal realizados: 5.729
AÇÃO: 2331 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANÁLISE DE SEMENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Análises de sementes realizadas (análise fiscal e análise de prestação de serviços): 548
Classificação de Produtos de Origem Vegetal analisados: 5.969,60 em Toneladas
AÇÃO: 2332 - FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E TRÂNSITO DE ANIMAIS VIVOS, PRODUTOS
E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Veículos fiscalizados nos postos fixos (barreiras) e fiscalizações volantes nas Regionais: 40.059
AÇÃO: 2333 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E INSUMOS
AGROPECUÁRIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA
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REALIZAÇÕES
Fiscalizações de Agrotóxicos: 8.495
Fiscalização do Comércio de Sementes e Mudas: 1.116
Fiscalização do Trânsito de Produtos de Origem Vegetal em Postos Fixos (Barreiras e Fiscalizações Volantes: 36.482
AÇÃO: 2334 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Fiscalizações realizadas em estabelecimentos sob Inspeção Estadual: 14.959
AÇÃO: 2335 - REESTRUTURAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DA AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Não houve realização.
AÇÃO: 2336 - SANIDADE ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
vacinação do rebanho contra febre aftosa na etapa maio/2017 num total de 22.698.532 animais,
equivalendo a 99,64%
vacinação do rebanho contra febre aftosa na etapa novembro/2017 num total de 9.824.436 animais,
equivalendo a 99,65%
vacinação de fêmeas jovens bovinas e bubalinas: 78,1%
foram realizadas 60 auditorias e 71 reauditorias em propriedades rurais.
foram emitidos 913.202 gtas envolvendo bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, equídeos, galinhas, ovinos,
animais aquáticos e animais silvestres.
AÇÃO: 2337 - SANIDADE VEGETAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
FISCALIZAÇÃO FITOSSANITÁRIA: 27.401
INSPEÇÃO FITOSSANITÁRIA: 2.691
CADASTRO DE PROPRIEDADES RURAIS: 6.894
AÇÃO: 2338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 6601 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Foram realizados cursos e treinamentos com a participação de 470 servidores.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
EMATER

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Pedro Antonio Arraes Pereira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Execução da política estadual de assistência técnica, extensão rural, pesquisa agropecuária e atividades correlatas ao desenvolvimento
rural sustentável, atendendo prioritariamente à agricultura familiar, bem como a promoção de atividades de classificação de produtos de
origem vegetal e certificação de produtos de origem animal, em consonância com a Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006.

2.2 Legislação
. Criação da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária- EMATER
- Lei nº 17.257 de 26 de Janeiro de 2011- Dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo
e dá outras providências

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Síntese da Gestão – Aspectos Gerais
A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER foi
criada conforme a Lei n. 17.257 de 26/01/2011.
A EMATER, focada num modelo gerencial inovador para alcance de seu mister institucional, vem desenvolvendo ações primordiais como:
• Modernização de suas Bases Físicas, construções de laboratórios, da sede própria e recuperação do Centrer- tudo constituindo o
complexo “Centro de Inovação Rural”;
• Expansão e modernização das Estações Experimentais de Araçu, Anápolis e Porangatu, e de pesquisas descentralizadas;
• Modernização da infra-estrutura de informática;
• Ampliação de Programas de Parcerias com os Setores públicos e privados, possibilitando o incremento de talentos humanos,
quantitativa de recursos financeiros e materiais, com rebates na expansão, eficiência e eficácia da Pesquisa e Assistência Técnica;
• Expansão do Portal de transparência – Revista, Boletim Técnico;
• Intensificação da produção de sementes e mudas diferenciadas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
1. Planos Municipais de Ações Compartilhadas da EMATER – Parcerias com as Prefeituras;
2. Plano de Ações Estratégicas e Modernizantes- Ações em andamento e/ou projetadas para 2018 em diante.
• Ampliação e Dinamização de Ações Ambientais- Microbacias Nascente e Produtores de Água
• Programa de Demissão Voluntária – Ponte para ampliação carreando dos talentos humanos e enriquecimento intelectual da Emater;
• Avaliação de desempenho por metas e competências/Programa de Avaliação de Desempenho- PROAD – Um estimulo ao crescimento
individual, à colaboração e ao engrandecimento institucional;
• Estabelecimentos de novos modelos de Pesquisa e Assistência Técnica/Rede de Inovação Rural;
• Ampliação do Selo de Indicação Geográfica de APL’s – grandes impactos na Agricultura Familiar;
• Ampliação de abrangência geográfica e do conteúdo de ATLAS AGROPECUÁRIA;
• Intensificação das articulações internacionais;
• Implantação do EMBRAPA WEBAGRITEC e do Museu Institucional;
• Iniciação de um processo de planejamento estratégico para direcionar a atuação da Agência até 2030;
• Plano de Metas;
• SISTEC – Sistema de Acompanhamento, Controle e Avaliação de ATER;
• SISCONTAR – Sistema de Controle de Arrecadação;
• SISCRED – Sistema de Crédito Rural;
• Comercialização 2017/2018 – Sistema de Controle de Vendas de Sementes

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- SEMENTE PRODUZIDA
- CULTIVAR/VARIEDADE REGISTRADA E/OU PROTEGIDA
- MUDA PRODUZIDA
- PROJETO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA APROVADO EM AGÊNCIA DE FOMENTO
- PRÁTICA, PROCESSO E /OU PRODUTO INDICADO PARA A AGROPECUÁRIA
- LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA ESTRUTURADO
- ATENDIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS AGROPECUÁRIA REALIZADO
- ATENDIMENTO EM GESTÃO DA PROPRIEDADE REALIZADO
- ARTIGO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO APRESENTADO
- ARTIGO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO PUBLICADO
- PESQUISADOR CAPACITADO NA ÁREA AGROPECUÁRIA
- SERVIDOR DA EMATER QUALIFICADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA
- ATENDIMENTO REALIZADO A PRODUTOR RURAL NA ÁREA AGROPECUÁRIA
- PROJETO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO DE PESQUISA ELABORADO
- PUBLICAÇÃO CINENTÍFICA E TECNOLÓGICA
- UNIDADE DE VALIDAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA IMPLANTADA
- ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DA REDE DE INOVAÇÃO RURAL REALIZADO
- ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DA REDE DE INOVAÇÃO RURAL REALIZADO
- ANÁLISE LABORATORIAIS E RECOMENDAÇÃO TECNOLÓGICA REALIZADA
- DIAS DE CAMPO, VISITAS TÉCNICAS, CURSOS E FEIRAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA REALIZADO
- PRODUTORES ATENDIDOS COM SEMENTES CERTIFICADAS
- GALPÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES CONSTRUÍDO
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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

AÇÃO: 2180 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS PARA O FORTALECIMENTO DE CADEIAS
PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
.14 Projetos em andamento dentre os aprovados em 2016 com continuidade em 2017.
.Implementação de 11 projetos de pesquisa aprovados dentro dos Convênios Emater/Fapeg.
.Instalação de 34 Unidades Demonstrativas (Feijão Caupi, Arroz de Terras Altas, Feijão Comum, Milho, Soja, Sorgo, Mandioca, Uva e
Banana), ano 2016/2017.
.Instalação de 10 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.
.10 Projetos de pesquisa elaborados em parceria com outras instituições.
.Atividades de Pesquisa nos Programas grãos e raízes (soja, milho, sorgo, milheto, arroz, feijão e mandioca), hortaliças (pimenta, feijão
vagem, abóbora, feijão trepador, plantas medicinais e melão), fruticultura (citros, pequi, fruta pão e banana).

OBSERVAÇÕES
Continuação do Resultado da Ação:
SOJA:
1-Avaliação de: linhas de progênies visando à obtenção de linhagens; linhagens superiores visando à obtenção de cultivares
convencionais e transgênicas nas Estações e Campos Experimentais da Emater; Ensaios de Valor Cultivo e Uso (VCUs), visando
observar o comportamento dos materiais nas principais regiões do Estado de Goiás, parceria Emater/CTPA.
2-Renovação das sementes do banco de germoplasma
3-Avaliação de Distinguibilidade, Herdabilidade e Estabilidade- DHE, dos materiais promissores
4-Registro de 03 cultivares de soja transgênicas
5-Avaliação em casa de vegetação de resistência as principais doenças da soja em 17 acessos
6-Uso do Ascophilum nodosum na indução de resistência de Doenças Fúngicas em Soja-parceria com a Faculdade Araguaia;
ARROZ E FEIJÃO:
1-Avaliação de Ativos Tecnológicos : Linhagens Promissoras de Arroz de terra altas, Arroz irrigado e de feijão, parceria Emater/Embrapa;
2-Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso (VCUs), visando obtenção de cultivares de arroz de terras altas;
3- Avaliação de Ensaio Valor Cultivo e Uso (VCUs), visando obtenção de cultivares de feijão, parceria Emater/Embrapa;
MILHO, SORGO E MILHETO:
1-Seleção de populações de acesso do Banco de germoplasma visando o melhoramento genético;
2-Avaliação de Densidade Populacional x Espaçamento para a variedade Emgopa 501
3-Seleção em Campo de linhagem de milho EGO 18;
4-Multiplicação e avaliação de 20 acessos de Sorgo
5-Avaliação de 15 acessos de Milheto e de VCU milho – AL Bandeirante
HORTALIÇAS
1-Avaliação de Híbridos Experimentais de melão tipo Cantalupe
2-Estudo de adaptabilidade e estabilidade de linhagens promissoras de feijão vagem de crescimento indeterminado visando o lançamento
de cultivares- parceria com a UEG;
3-Cruzamentos em Feijão vagem arbustivo para a geração de variabilidade - casa de vegetação
4-Multiplicação de sementes de Feijão comum trepador;
5-Avaliação de linhagens de pimentas calabreza e jalapeño;
6-Manutenção do BAG de pimentas
7-Avaliação e Seleção de Linhagens de Abóbora Verde sob Cultivo Orgânico;
8-Campo de seleção de abóbora Goianinha;
9-Campo de autofecundação com as abóboras Goianinhas selecionadas;
10-Avanço de geração de linhagens de abóboras tipo Maranhão;
11-Identificação, Catalogação e Perpetuação de plantas medicinais do Horto - Faculdade Araguaia;
12-Multiplicação de 15 espécies de plantas medicinais;
13-Coleta e preparo de 8 espécies de plantas medicinais para registro no herbário da UFG
FRUTICULTURA:
1-Manutenção da Coleção de variedades de tangerinas, de tangores, de porta-enxertos, de laranjas e de caqui.
2- Avaliações físicas e químicas das variedades de tangerinas
3- Manutenção de Plantas matrizes de citros
4- Avaliações físicas e químicas das variedades de laranjas
5-Teste de aceitação comercial das variedades de tangerinas
6-Avaliação de variedades de porta-enxertos X tangerinas
7- Avaliação do porta-enxerto xien nas variedades tangerina Ponkan IAC, limão Tahiti IAC 5, laranja Pera IAC e tangor Murcott
8-Controle da broca e polinização artificial na atemóia
9-Levantamento de fitonematoides em fruteiras de importância econômica para o Estado de Goiás - parceria com IFGoiano/Urutaí
10-Manutenção da Coleção de Trabalho de pequi no Campo Experimental Nativas do Cerrado
11- Caracterização da 1200 acessos de Pequi
12- Avaliação de progênies de Pequi sem espinho
13- Instalação e condução de 4 Unidades Demonstrativas da cultura da banana
14- Avaliação de métodos de enxertia de fruta pão
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AÇÃO: 2181 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
1-PARTICIPAÇÕES: Expositor na Feira TecnoShow Comigo 2017 em Rio Verde, com tecnologias de produção agrícola para as culturas
da soja, milho, mandioca, abóbora, feijão caupi, arroz , sorgo, banana maçã, cultura de tecidos e banco de germoplasma de bromélias,
assim como o processamento de pimentas e feijão vagem; Expositor na Tecnoleite, com as tecnologias de produção de forrageiras
tropicais e milho; Expopec, com visitas de produtores na Estação Experimental de Porangatu, com objetivo de apresentar as tecnologias
adaptadas à região Norte; Programa de TV : Produção de Pequi (TVST-DF) e Caminhos do Agronegócio - PUC-TV
2- VISITAS RECEBIDAS: a)Estudantes de Graduação nas Estações e Campos Experimentais da Emater e b) Deputado Estadual e
assessores da Frente Parlamentar do Cerrado nas áreas de Nativas do Cerrado.
3-DIAS DE CAMPO: Arroz de Terras Altas; Mandioca de Mesa; Tecnologias de Produção de grãos em Rio Verde
4- PALESTRAS: Doenças Cítricas, Adubação e Nutrição de Citros, "Pragas em Citros" ; Resistência de Phakopsora pachyrhizi, Agente
Causal da Ferrugem Asiática da soja, a fungicidas
5- REUNIÕES TÉCNICAS REALIZADAS: Arroz Irrigado e Apresentação de Resultados de Pesquisa-maio/dezembro/17.
6-CURSO E MINI CURSOS SOBRE: Cultura do Caqui; Programa de Melhoramento de pimenta, de abóbora e de feijão vagem;
Melhoramento Genético de Soja - Principais Aspectos atuais; Aproveitamento da soja na alimentação Humana; Preparo de Produtos
Fitossanitário para Hortas Orgânicas; Tratamento de Sementes e Uso de inoculantes.
7- WORKSHOP: ILPF em Goiás; Demonstrativo das atividades do Programa de Melhoramento Genético de Milho, Soja e Milheto ; Iº
Workshop de Integração entre a Emater e UEG
8- ENCONTROS: Iº Encontro Centro Oeste de Pesquisadores em Aquicultura/ Workshop Piscicultura direcionada aos pequenos
agricultores; 3º e 4º Encontro para Inovação Rural- Cultura do Arroz Irrigado Tropical; 2° Encontro do Sistema ILPF para o Empreendedor
Leiteiro; 1° Encontro de Tecnologia para o Desenvolvimento Agrícola do Centro Oeste;
9- VISITAS TÉCNICA: Milho e sorgo; Tecnologia para o Norte de Goiás
10- TREINAMENTO: Produção e Catalogação de Plantas Medicinais
11- OFICINAS SOBRE: Processamento de Soja, Cultivar BRSGO-8061; Utilização de Soja BRSGO 8061 na alimentação Humana
12-PUBLICAÇÕES: 31 Publicações Tecnológicas e Científicas apresentadas e/ou publicadas, equivalentes aos produtos: 5266, 5267 e
5658.
13- UNIDADES DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA EM ILPF IMPLEMENTADAS:
NOVA CRIXÁS - ILPF para produção de grãos /carne - madeira (30 ha); QUIRINÓPOLIS - IPF para produção de leite/madeira (3 ha) – já
irradiou para 24 propriedades na região; PORANGATU- IPF para produção de leite/carne/madeira (10 ha); Posse - ILPF para produção
de leite -grãos/madeira (1 ha) e ARAÇU – madeira (2 ha); VARJÃO - ILPF para produção de carne/grãos/madeira (20 ha);
Morrinhos- seleção de clones de eucalipto em sistema ILPF para produção de carne/grãos
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AÇÃO: 2182 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO
TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
1- Protocolo definido para multiplicação de abacaxi jupi e perola
2 - Protocolo definido para multiplicação de banana maçã var "capixaba"
3 - Coleta e armazenamento(8°C ) de material vegetal (trifólio) de 240 acessos para extração do DNA.
4 - Ajuste do protocolo de extração de DNA - Doyle e Doyle, 1990 para caracterização genotípica de linhagens de soja
5 - Fenotipagem de linhagens de soja para resistência à nematoides
6 - Isolamento, multiplicação e armazenamentos de isoladados fúngicos
7 - Patologia de sementes de 40 acessos de soja
8 - Diagnósticos de contaminantes em culturas in vitro
9 - Avaliação do Fungo Micorrízico de Orquídeas na supressão do desenvolvimento de fungos fitopatogênicos associados a soja
10 - Diagnósticos de doenças em frutífera, ornamental e nativas

OBSERVAÇÕES
O Complexo de Laboratórios está com 25% da obra concluída dentro do prazo. Previsão para término em agosto/2018.
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AÇÃO: 2183 - PRODUÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MUDAS E SEMENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
A EMATER produz e disponibiliza sementes de cultivares desenvolvidas por programas de melhoramento genético e Parcerias Públicas
Privadas "PPPs", além de mudas das principais fruteiras nativas do Cerrado. Em 2017, foram conduzidos 240 ha de campos de sementes
de milho, arroz e feijão e disponibilizou ao produtor 23.528 sacos de sementes desses produtos ao agricultor goiano. E foram
disponibilizadas 6012 mudas.
Produção de Mudas - Mudas Produzidas - 6012 mudas
Pequi, Cagaita, Murici, Mangaba, Araticum, Cajuzinho, Plantas Medicinais, Mamacadela, Gariroba, Abacaxi (Cultura de Tecidos) e
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Banana ( Cultura de Tecidos)
Produção de Sementes-Kg ( Ver anexo/gráfico)
Foi construído o galpão para a Usina de Beneficiamento de Sementes e o desassoreamento da represa realizado.
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AÇÃO: 2184 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM PESQUISA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER
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U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
A Emater através de uma ação intensa mantém seus Pesquisadores atualizados, através de um programa de qualificação continuada,
participando de eventos técnicos científicos externos, tais como: Congressos, Simpósios, Seminários, Fóruns, Semanas, etc, tais como:
-VIII Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente;
-VI Congresso Latino Americano, X Congresso Brasileiro e VI Seminário do DF e entorno de agroecologia, em Brasília, DF;
-IV Congresso brasileiro de Melhoramento de plantas, em Foz do Iguaçu-PR;
-I Simpósio de Integração Ciência e Educação Ambiental: abelhas e arborização;
-39ª Semana da Citricultura em Cordeirópolis-SP;
-II Seminário de Apicultura no Cerrado em Bonito, MS;
-21° Congresso Brasileiro de Floricultura e Plantas Ornamentais e VIII Congresso Brasileiro de Cultura de Tecidos de Plantas em Bonito,
MS;
-Fórum Mais Milho, em Jataí-GO;
-XII Congresso Nacional de Pesquisa de Feijão – CONAFE, em Piracicaba– SP;
-I Workshop “Avanços no Melhoramento do Feijoeiro Comum para Resistência a Doenças” Embrapa Arroz e Feijão

AÇÃO: 3162 - GMC - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
1. Construção do Complexo de Laboratórios - Já realizada a terraplanagem, fundação, parte estrutural e cobertura.
2. Construção da Sede da Emater - Já iniciada e está na fase de terraplanagem.
3. Reforma do Centro de Inovação Rural - A reforma já foi iniciada do Centro de Treinamento e da Hotelaria.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

AÇÃO: 2191 - GESTÃO DA PROPRIEDADE OTIMIZANDO OS FATORES DE PRODUÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
As famílias são atendidas através de métodos simples (contato, visita) e métodos complexos (Campanhas, Dias de Campo,Excursão,
etc).
Através da metodologia Rede de Inovação Rural, são transmitidos conhecimentos nas diversas atividades agropecuárias com o intuito de
introduzir novas tecnologias, capazes de aumentar a renda e a eficiência produtiva das propriedades rurais.
Paralelamente os produtores recebem orientações sobre gestão da propriedade através de diagnóstico, planejamento e noções de
administração.
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AÇÃO: 2192 - PROMOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DO ESPAÇO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
A Rede de Inovação Rural (RIR) é uma metodologia desenvolvida pela Emater que tem como objetivo ampliar o acesso de produtores
rurais a um modelo de assistência técnica contínua e qualificada e, consequentemente, promover o aumento da renda das famílias do
campo do Estado de Goiás. A proposta começou a ser implantada em 2016 e já conta com aproximadamente 544 famílias totalizando
mais de 20mil atendimentos pela nova metodologia. Para o oferecimento de uma assistência técnica contínua, qualificada e em rede a
RIR preconiza a contratação de técnicos por meio de parcerias público-público ou público-privada. Dentro da metodologia, uma equipe
multidisciplinar de profissionais de nível superior ligados à Emater é responsável por formar e assessorar continuamente técnicos de nível
médio. Cada um desses profissionais, por sua vez, atende até 20 famílias rurais. A RIR foi uma alternativa criada diante da ampla
demanda por assistência técnica em Goiás.
A implantação da Rede de Inovação Rural é feita em etapas. Entre as mais importantes delas está elaboração do diagnóstico e a
elaboração do plano de ação da propriedade. Durante o diagnóstico chamado de Marco Zero, é realizada uma avaliação dos aspectos
produtivo, econômico, ambiental e social da propriedade. Para o desenvolvimento do planejamento é considerado o sonho do produtor
rural para que o trabalho seja realizado em cima daquilo que as famílias planejam para seu futuro. Feito o diagnóstico, desenvolve-se o
plano de ação de maneira compartilhada entre técnicos e as famílias. Assim, definindo metas para saber como chegar onde a família
sonha. Após o planejamento, tem início o trabalho de assistência técnica, que tem como principal objetivo promover ganhos produtivos e
elevação de renda. A expectativa é que dentro de 3 a 4 anos, os produtores organizados em comunidades estejam capitalizados e em
condições de contribuir com o custeio das despesas dos técnicos responsáveis pelo assessoramento. A emancipação deverá ser gradual,
considerando a capacidade de cada família. O objetivo da RIR é que o produtor seja o protagonista da sua ação por meio da melhoria de
renda e da qualidade de vida. Os grandes diferencias da metodologia são a assistência continuada e a abordagem comportamental. O
assessoramento ao longo dos anos é fundamental para resultados duradouros e a valorização e sensibilização das pessoas para a
importância do planejamento e da gestão que são fundamentais para o fortalecimento das propriedades. Não se deve olhar o negócio do
campo apenas em seus aspectos produtivos e econômicos. São as pessoas que fazem esse desenvolvimento acontecer, estas têm que
mudar para as coisas avançarem.

OBSERVAÇÕES
A Obra da Construção do Galpão para instalação da Usina de Beneficiamento de Sementes está com 88% da medição concluída. Foi
celebrado um Termo Aditivo em 11/10/2017 para drenagem de uma área não prevista no valor de R$ 225mil totalizando o Contrato para
R$ 1.980.131,75.
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AÇÃO: 2193 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
A Emater mantém através dessa ação uma atualização e qualificação continuada para fazer frente às demandas cada dia mais
complexas e exigentes.
Para isso proporciona a seus técnicos, encontros técnicos, participação em seminários, simpósios e cursos, tanto patrocinado pela
Autarquia como por parceiros como: Academia, instituições de Pesquisa e demais parceiros afins.
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AÇÃO: 2194 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
A Transferência de Tecnologias Inovadoras e Sustentáveis é a base de sustentabilidade da ação produtiva. A conservação do solo e da
água, conservação da biodiversidade e o uso dos fatores racionais da produção permite a introdução de práticas como Microbacias e
Integração Lavoura- Pecuária- Floresta (ILPF), visando a conscientização dos produtores e da sociedade em geral quanto ao uso racional
da água tanto para irrigação, dessedentação de animais e do ser humano.

329



AÇÃO: 3163 - GMC - INOVAR O MEIO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 6602 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA - EMATER

REALIZAÇÕES
A EMATER deixou de fazer parte do Programa Goiás Mais Competitivo e os produtos previsto nesta Ação foram desenvolvidos e
lançados na Ação 2192 com o mesmo código a partir de junho de 2017 .
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

LEANDRO MARCEL GARCIA GOMES

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Fomentar, promover e alavancar o turismo no Estado, transformando Goiás em um dos principais destinos do país, gerando divisas para
os municípios, emprego e renda para as comunidades, evidenciando suas características e singularidades, incrementando os destinos e
regiões turísticas através de produtos e vocações. Mostrar para o Brasil e para o mundo que Goiás oferece experiências para todos os
gostos, sabores e desejos.

2.2 Legislação
Lei Estadual 13.550 11/11/1999; Decreto Estadual 5.862 17/11/2003; Lei Estadual 17257 25/01/2011; Lei Estadual 17372 14/07/2011;
Decreto Estadual 7424 11/08/2011; Decreto Estadual 7851 27/03/2013; Decreto Estadual 8144 08/04/2014; Lei Estadual 18445
23/04/2014; Lei Estadual 18746 29/12/2014.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Goiás Turismo em 2017 executando a política de turismo do estado tem se destacado com o seu programa de desenvolvimento
turístico, que aglutina seus produtos e serviços desenvolvidos em prol do turismo goiano, levando aos municípios competências e
habilidades turísticas como forma de incrementar a economia local, criando emprego e renda, melhorando a qualidade de vida da
população. Em outra vertente o programa de infraestrutura turística permitiu a realização de projetos de melhoria em diversas cidades
goianas ampliando estradas, revitalizando praças e locais turísticos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Lei Orçamentária Anual de 2017 foi executada, as ações da LOA do exercício cujos objetivos estão em sintonia com o PPA 2016/2019
deram origem a um planejamento metodológico de atividades dispostos no Plano Estadual de Estratégia para o Turismo 2017:
EXPERIÊNCIAS CULTURAIS; EXPERIÊNCIAS NA NATUREZA; EXPERIÊNCIAS EMPRESARIAIS; EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS;
EXPERIÊNCIAS GASTRONÔMICAS. Cada atividade possui diferentes Circuitos Turísticos a serem desenvolvidos e executados nos
municípios goianos, respeitando suas características e potencialidades:
- EXPERIÊNCIAS CULTURAIS: Circuito da Fé; Circuito Celebrar; Circuito Sertanejo;
Circuito Cultural; Circuito Cavalhadas.
- EXPERIÊNCIAS NA NATUREZA: Circuito do Conhecimento; Circuito Parques de Goiás; Circuito Vivência ao Ar Livre; Circuito de
Pesca.
- EXPERIÊNCIAS EMPRESARIAIS: Circuito Eventos e Oportunidades;
EXPERIÊNCIAS CRIATIVAS: Circuito Eventos e Oportunidades; Circuito Turismo Criativo; Vitrine Goiás.
- EXPERIÊNCIA GASTRONÔMICA: Circuito Gastronômico; Experiências Gastronômicas;
As atividades estão dispostas e organizadas em planilhas de custos com um cronograma que especifica o município e a data de
realização do evento que quando consolidadas permite uma visão anual dos seus custos e atividades a serem realizadas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
PIB PER CAPITA; CRESCIMENTO DO PIB; DENSIDADE RODOVIÁRIA; DESEMPREGO; RENDIMENTO MÉDIO DO TRABALHO.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1063 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

ÓRGÃO GESTOR: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

O Programa de Desenvolvimento Turístico, formado pelas ações de Apoio a Realização de Eventos, Gestão de Informações Turísticas,
Captação e Fomento de Negócios, bem como Implantação de Infraestrutura Turística é destinada à investimento nas atividades do
turismo em todo o Estado de Goiás. O programa permitiu a realização de diversos projetos e atividades na área, através da identificação
dos potenciais turísticos foi possível desenvolvendo de atividades aprimorando e incrementando o turismo permitindo aos municípios a
valorização de suas vocações e a melhoria sua infraestrutura turística.
As ações do programa tiveram por objetivo levar aos municípios instrumentos e meios de desenvolver o turismo, levando emprego e
renda, melhorando os polos e roteiros aumentando o fluxo turísticos.
A gestão, a promoção e a troca de conhecimento da atividade turística também foi foco através da pesquisa, do incentivo aos municípios
e da participação em feiras, eventos e palestras como o Mostra Viajar em São Paulo e a troca de experiências internacional com a
participação de Goiás na BTL/Feira Internacional do Turismo em Lisboa e a missão técnica à África para troca de experiências em
projetos turísticos dos parques florestais, entre outras atividades.
A promoção e o desenvolvimento dos roteiros através de apoio técnico, financeiro e a realização de eventos de cultura, lazer e esporte
respeitando as vocações locais permitiram o incremento de receita de impostos, através do aumento da renda média local, criação de
emprego e aumento da qualidade de vida da comunidade, são exemplo disso o Festival Aruanã em Canto, temporada de Férias do rio
Araguaia, Circuito Gastronômico que contemplou várias cidades como a de Pirenópolis que já se tornou um evento tradicional, Circuito
das Cavalhadas, etre outros.
Em vários municípios como Goiânia, Padre Bernardo, Crixas, Rio Quente, Caldas Novas, Mundo Novo, Aragarças, Colinas do sul e
outros, foi melhorada a infraestrutura do turismo e a sinalização para orientação que permitem a diversificação dos roteiros turísticos,
foram contemplados ainda a infraestrutura básica dos municípios melhorando a qualidade devida local, além do transporte e da logística.
AÇÃO: 2339 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO
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U.O.: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
A Ação de APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS tem por objetivo a promoção e o desenvolvimento local e regional, através da apoio
e/ou realização de eventos culturais, esportivos e turísticos, promovendo o turismo goiano, trazendo emprego e renda, melhorando a
qualidade de vida local, aumentando as receitas municipais através da geração de impostos criando um circulo virtuoso de crescimento
econômico do comércio e da indústria no município e região.
No exercício 2017 foram executadas atividades em diversos municípios goianos, visando a indução, promoção e o desenvolvimento do
turismo, a Agência Estadual de Turismo realizou e/ou apoiou eventos culturais, esportivos, agropecuários, e diversas outras atividades
voltadas para o incremento dos destinos e regiões do estado, desta forma podemos destacar:
- Aruanã em Canto: realizado no período de 20 a 23 de julho no município de Aruanã. Atrações: contou com a presença de diversos
cantores nacionais e regionais, Israel Novaes, Michel Teló, Banda Cidade Negra, Marcelo D2, Maria Eugênia, DJ Múcio entre outras.
Arraiá do Cerrado: De 27 a 30 de julho, realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer, contou com atrações: Falamansa, Rastapé, Moraes
Moreira, Diego e Arnaldo e artistas regionais Grace Carvalho, Almir Pessoa, Cesar e Alessandro, DJ Caik, entre outros.
- Circuito das Cavalhadas: realizada em diversos municípios do Estado, Pirenópolis, Corumbá de Goiás, Palmeiras, Jaragua, Cedrolina e
outras cidades, as cavalhadas é um evento típico regional de origem portuguesa, com diversos cavaleiros, encena as batalhas medievais
entre mouros e cristãos.
Feira das Nações: Realizada em Goiânia no mês de setembro no Parque Flamboyant o evento contou com uma programação repleta de
atividades culturais e boa gastronomia contou com a participação de mais de 27 restaurantes da capital.
- Steak Goiânia: apoio a realizada do Steak Goiania, realizado na capital mês de outubro entre os dias 7 e 8 reuniu mais de 13
restaurantes, atrações musicais.
- Realização dos Festivais Gastronômicos em diversas cidades como Pirenópolis, Goiás, Goiânia, Rio quente, Caldas Novas, Nova
Veneza com a contratação de renomados chefs de cozinhas que promoveram palestras e aulas culinárias melhorando e qualificando a
gastronomia local, bem como diversas outras atrações.
AÇÃO: 2340 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
Tendo em vista a dificuldade de alocação de recursos orçamentários nesta ação, suas atividades foram desenvolvidas em outra ação
"2339- APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS".

OBSERVAÇÕES
N.A

AÇÃO: 3120 - CAPTAÇÃO E FOMENTO DE NEGÓCIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
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. Entretanto tendo em vista a dificuldade de alocação de recursos orçamentários
nesta ação, suas atividades foram desenvolvidas em outra ação "2339- APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS"

OBSERVAÇÕES
Considerando que o orçamento de 2018 já se encontra em execução, informamos que para o exercício 2019 será solicitada para
SEGPLAN ajuste no orçamento do exercício 2019 desta Autarquia para adequação à realidade da execução do orçamento.

AÇÃO: 3121 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 6603 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
A Ação de IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA tem por objetivo a elaboração de projetos de infraestrutura e sinalização
turística, além de permitir a implantação de infraestrutura básica nos municípios, em 2017 a Goiás Turismo continuou a execução de
projetos de infraestrutura em diversos municípios através de parceria com o Governo Federal, seja utilizando o expediente de convênio
com o Governo Federal através da Caixa Econômica Federal com Obras em Caldas Novas, Itaberaí, Urutaí, entre outras ou repasse de
empréstimo com o Banco do Brasil que destinou R$ 20.000,000,00 para obras de infraestrutura turística em Goiânia, Padre Bernardo,
Crixas, Rio Quente, Caldas Novas, Mundo Novo, Aragarças e outras cidades.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Rafael Bastos Lousa Vieira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Legitimar as atividades empreendedoras com segurança e agilidade, para contribuir com o
desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás.

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

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Consideramos que o ano de 2017 foi muito transformador e exitoso em relação à gestão.
Pudemos fazer, com o apoio do Governador e da equipe de governo, investimentos que produziram resultados muito positivos e
contribuíram sobremaneira com a melhoria do ambiente de negócios em Goiás.
Dentre as realizações podemos citar a reforma e ampliação do Vapt Vupt Empresarial que permitiu expandir o atendimento ao
empreendedor com novos serviços e o incremento de órgãos que facilitam a vida do empresariado.
Também lançamos o Portal do Empreendedor Goiano que permitiu a redução em 22 vezes do tempo de tramitação dos processos e a
diminuição de 5 etapas no ciclo de tramitação, permitindo a resposta ao cidadão em poucas horas ao invés de dias.
Podemos citar também o lançamento da versão 100% digital da Junta Comercial, permitindo o acesso aos nossos serviços de forma
digital e eliminando todo o papel, ação também de responsabilidade ambiental, além de permitir a abertura ou baixa de empresa estando
em qualquer local do mundo.
Concluímos os projetos executivos e complementares para reforma do prédio sede da JUCEG que será modernizado e atende
plenamente aos conceitos de inovação, conforto e segurança, melhorando o ambiente de trabalho dos servidores e usuários.
Também conseguimos com o apoio da Assembléia Legislativa e do Governo Estadual, a criação do auxílio alimentação aos servidores,
demanda antiga, a meritocracia e o fortalecimento da área técnica da JUCEG, com o organograma ganhando uma Diretoria de
Atendimento, Integração e Redesim e duas novas gerências técnicas, melhorando nossos serviços e fortalecendo nossa integração com
os demais órgãos estaduais, além de municípios e Governo Federal em prol da simplificação dos procedimentos ao cidadão.
Essas ações contribuíram para a melhoria do nosso desempenho, o redesenho dos processos e o treinamento dos servidores, o que
permitiu o aumento da eficiência, com crescimento das receitas e a redução das despesas em áreas meio para investimentos nas áreas
fins e na virtualização dos nossos serviços de forma crescente.
Tudo isso permitiu que fossemos reconhecidos pelo Movimento Goiás Competitivo eRede de Qualidade, Produtividade e Competitividade
(Rede QPC) da Fundação Nacional da Qualidade com o Prêmio da Excelência em Gestão – 2017.
Além disso, os números falam por si, este ano foram abertas mais de 19.500 novas empresas em Goiás, um crescimento acima da nossa
meta para este ano e 15% acima do ano de 2016.
Assim terminamos 2017 com a certeza do dever cumprido e muito otimista para 2018.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Com o planejamento estratégico estabelecido em 2016, neste ano a Junta Comercial do Estado de Goiás iniciou os planos de ações
visando o alcance dos objetivos e metas discriminados no mapa estratégico em anexo. Foi realizado o alinhamento dos processos de
negócios com os objetivos e realizadas as melhorias no fluxo processual, garantindo a prestação de serviços da JUCEG com maior
agilidade e segurança.
A ação da JUCEG no programa Goiás na Frente “Implantação do novo sistema de registro mercantil e integração dos órgãos estaduais
de licenciamento” foi o grande marco deste ano com o lançamento do Portal do Empreendedor Goiano. A aquisição do novo sistema
tornou o processo 100% digital, permitindo a redução de 5 etapas no processo e redução do tempo médio de abertura de empresas de 4
dias em 2016 para 7 horas em 2017.
A fim de garantir a eficácia do Portal do Empreendedor Goiano, a JUCEG em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade – CRC
promoveram o programa estratégico de qualificação de contadores em todo o Estado, onde foram realizadas palestras em 35 cidades-
pólos.
Neste mesmo direcionamento, todos os atendentes e analistas da capital e do interior foram capacitados para utilização da nova
ferramenta de trabalho e foram adquiridos 60 scanners e 38 monitores distribuídos em 27 pontos de atendimento.
Buscando maior transparência, sob a supervisão da Controladoria Geral do Estado, realizamos o mapeamento de risco de corrupção em
12 processos, que a partir da identificação de pontos frágeis foram aplicados os planos de melhorias, que eliminaram ou minimizaram os
riscos e padronizaram a atuação dos agentes públicos no exercício da função. Aderimos também ao Sistema de Gestão de Trilhas de
Auditoria, que foram analisados os contratos de aquisições de bens e serviços, auxiliando assim o ordenador de despesa na solução
preventiva das ocorrências.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
* Tempo médio para abertura de empresas - mede o tempo entre o protocolo de solicitação para abertura de empresa até a entrega do
serviço ao usuário.
* Quantidade de empresas constituídas - total de empresas abertas no Estado de Goiás
* Quantidade de servidor capacitado - Número de servidores capacitados
* Quantidade de órgão integrados a REDESIM - Número de órgãos e prefeituras integrados aos sistema da REDESIM
* Nível de satisfação do usuário - percentual de satisfação do usuário quanto ao atendimento
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS

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

AÇÃO: 2208 - INOVAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO NO ATENDIMENTO DA JUCEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
A ação de Inovação e Apoio aos Serviços Tecnológicos foi impulsionada para atender ao novo Portal do Empreendedor Goiano que
tornou o processo de registro mercantil 100% digital. A partir de março deste ano o portal deu à JUCEG a capacidade de atender os
empresários e contabilistas de forma totalmente eletrônica, sem a necessidade de deslocamento a um ponto de atendimento.
O usuário, por sua vez, pôde obter dos demais órgãos de registro, tributários, de licenciamento e prefeituras, através do mesmo endereço
eletrônico, todas as inscrições, certidões e alvarás necessários ao funcionamento do seu negócio.
O novo processo permitiu a extinção de 5 (cinco) etapas tornando o processo mais ágil.
Para tanto, a JUCEG investiu na compra de 60 scanners, 38 monitores, bem como na capacitação de todos os atendentes e analistas do
interior e capital para utilização do novo sistema.
Foram realizadas 35 (trinta e cinco) palestras promovidas pela JUCEG em conjunto com o Conselho Regional de Contabilidade – CRC
em todo Estado de Goiás a fim de preparar os empresários e classe contabilista para o novo processo de registro mercantil.
O sistema de integração do registro mercantil “SIGFACIL” foi implantado em 31 (trinta e uma) cidades do estado e em cada prefeitura
foram realizados os serviços de sensibilização, através dos representantes da empresa que forneceu o sistema.
Quanto aos processos administrativos a Junta Comercial do Estado de Goiás aderiu 100% ao Sistema Eletrônico de Informações – SEI,
ocasionando a redução do tempo de tramitação dos processos e do contrato de impressão, além da troca de impressoras individuais por
departamento para impressoras multifuncionais compartilhadas nos corredores da Autarquia.
Todos os esforços para melhoria da prestação de serviços foram reconhecidos pelo Prêmio Excelência da Gestão de Goiás (PEGG)
recebido em julho de 2017. Após o envio de relatório sobre a administração institucional da JUCEG em janeiro, a alta direção, gerentes e
coordenadores receberam a equipe de avaliadores do PEG para visita técnica a fim de verificar se o que foi divulgado no relatório
correspondia à realidade.
O Prêmio da Excelência em Gestão de Goiás é um reconhecimento promovido pelo Movimento Goiás Competitivo – MGC com apoio
técnico da Fundação Nacional da Qualidade - FNQ e tem como objetivo promover o reconhecimento das organizações de todos os portes
e segmentos, sejam públicas ou privadas, que se destaquem em suas práticas de gestão. Baseado no Modelo de Excelência da Gestão®
(MEG) da FNQ, o Prêmio visa realizar um diagnóstico da maturidade da organização.
Indicadores:
Tempo médio para abertura de empresas: 7 horas
Quantidade de empresas constituídas: 20.022
Quantidade de órgãos integrados a REDESIM: 69
Nota de satisfação do usuário (SIC): 4,22 (máxima de 5)

OBSERVAÇÕES
Este ano foi marcado pela mudança geral de sistema e de procedimentos na prestação de serviços aos nossos usuários, para tanto foi
necessário realizar a capacitação de todos os servidores lotadas em nossas unidades, bem como os contadores de todas as regiões do
estado, sendo que tudo isso foi possível através da cooperação da empresa Vox Tecnologia, do CRC-Go, das prefeituras dos municípios
goianos e de todos nossos servidores envolvidos.
Enfrentamos várias resistências iniciais a implantação do sistema, tanto interna como externa, porém após os ajustes necessários
obtivemos o êxito almejado pela alta direção desta autarquia, tendo em vista que o tempo médio de trâmite dos processos tem sido
recordista e atualmente servidores e usuários estão satisfeitos com a agilidade e rapidez dos serviços prestados nas unidades. O tempo
médio para abertura de empresa reduziu de 4 dias (2016) para 7 horas após a implantação do sistema.
Considerando as alterações nos procedimentos e no intuito de melhorar a qualidade na prestação de serviços aos usuários, a Diretoria de
Atendimento, Integração e Redesim, foram criadas as áreas de Suporte as Prefeituras, Suporte a REDESIM e Convênios.
Quanto aos produtos finalísticos:
Empresa constituída - O Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador, instituído pelo governador Marconi Perillo com objetivo de
promover melhoria da gestão pública previa uma meta de 15 mil novas empresas para 2017. O resultado alcançado pela Juceg é 33%
maior que o estipulado. Já o Plano Plurianual (PPA) 2016-2019, que estabelece metas da administração pública a médio prazo, prevê 19
mil empresas abertas em 2017. O resultado foi 5,2% maior que o previsto.
Por detrás deste resultado, está o Portal do Empreendedor Goiano. Implantado em março deste ano, a ferramenta possibilitou a abertura
de empresas on-line. Foram três etapas de implantação, com a integração dos serviços públicos necessários, como por exemplo, o da
Receita Federal.
- “Livros autenticados” a redução do quantitativo deste serviço foi ocasionada pelo DECRETO PRESIDENCIAL 8683/2016 em
25/02/2016, em que
os Livros Diários ECD deixaram de ser de responsabilidade das Juntas Comercias, sendo autenticados simultaneamente ao envio à
Receita Federal do Brasil.
Desde o exercício 2014 as empresas do Lucro Real já são obrigadas ao envio do ECD.
Outro fato que conseqüentemente levou a uma queda significativa do número de autenticações de livros foi o art. 3º-A da Instrução
Normativa RFB nº 1.420/2013 complementar ao seu art. 3º, ou seja, há duas regras vigentes para obrigatoriedade de entrega da ECD
pelas pessoas jurídicas tributadas com base lucro presumidas a partir do ano-calendário 2016, reproduzidas abaixo:
- as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita (Art. 3º, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013); ou
- as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45
da Lei nº 8.981, de 1995 (Art. 3º-A, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013)
- Cancelamento de empresa: apesar da previsão estabelecida no PPA, neste ano não houve nenhum cancelamento de empresa.
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- Certidões emitidas: Todas as certidões oferecidas pela Juceg estão disponíveis através do Portal de Serviços, no qual permite o usuário
realizar a solicitação dos serviços, geração e pagamento do documento de arrecadação e download do arquivo em PDF assinado
eletronicamente de forma quase que instantânea. As certidões simplificadas, por exemplo, são expedidas sem qualquer interferência
humana, por parte da Juceg. O sistema identifica a solicitação e o respectivo pagamento, gera o arquivo e disponibiliza ao usuário. Esse
sistema eliminou as fraudes realizadas com a reutilização de documentos de arrecadação e com o extravio de documentos físicos.
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AÇÃO: 2375 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS E PONTOS DE
ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Estamos finalizando o ano de 2017 com 51 Unidades de atendimento ativas, sendo 12 na Região Metropolitana de Goiânia e 39 no
interior do Estado de Goiás, destas foram implantadas 8 unidades no decorrer deste exercício.
A previsão do quantitativo de 64 para a ação “UNIDADE REGIONAL DA JUCEG MANTIDA / NUMERO”, estabelecida no Plano Plurianual
- PPA elaborado em 2014, não foi alcançada, uma vez que o atendimento da JUCEG é realizado nos vapt vupts, onde a manutenção
destes postos de atendimento fica a cargo da Secretaria de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), exceto o Vapt Vupt empresarial e sede
administrativa.
Para garantir à eficácia do novo processo do registro mercantil todas as unidades de atendimento foram equipadas com scanners e
monitores.
Com a mudança do sistema foi necessário realizar a capacitação de todos os servidores lotadas em nossas Unidades, bem como os
Contadores de todas as Regiões do Estado, sendo que tudo isso foi possível através da cooperação da Associação Goiana dos
Municípios, da empresa Vox Tecnologia, do CRC-Go, das Prefeituras dos Municípios Goianos e de todos nossos servidores envolvidos.
Considerando as alterações nos procedimentos e no intuito de melhorar a qualidade na prestação de serviços aos usuários, a Diretoria de
Atendimento, Integração e Redesim, incluiu a área de Suporte as Prefeituras, Suporte a REDESIM e Convênios na Gerência de
Escritórios Regionais.
Com o objetivo de diminuir despesas e garantir a eficiência no canal de comunicação com o cliente via telefone, a Junta Comercial
investiu na mudança do sistema de telefonia, alterando o Pabx Físico para o Pabx virtual, que gerou economia na manutenção e na
contratação do serviço. Esta alteração proporcionou a redução de 30% do valor contratado anteriormente, além de melhorar a qualidade
do serviço prestado ao cidadão através do SIC.
A JUCEG foi representada em 10 edições do Governo Junto de Você, onde foram realizados atendimentos presenciais aos empresários
e cidadãos goianos, e prestação de serviços de informações, protocolo de processos e demais serviços do Registro Mercantil. Foram
realizados intercâmbios de servidores a outras Juntas Comerciais em busca de novos conhecimentos e de processos de melhoria da
gestão e operacionalização. Tivemos no decorrer do ano três Encontros Nacionais das Juntas Comerciais, onde foram discutidas a
simplificação e modernização dos processos de legalização de empresa.

OBSERVAÇÕES
Informamos que a reforma do Vapt Vupt Empresarial foi custeada pelo condominio do VVE, sem nenhum acréscimo no valor da locação
pago pela JUCEG.
Listamos a seguir os benefícios trazidos com a Reforma:
- Ampliação da sala de Apoio Operacional de Processos da JUCEG que viabilizou o aumento de quadro de servidores analistas,
tínhamos 5 (cinco) analistas e com a ampliação contamos hoje com um quadro de 10 (dez) analistas com perspectiva de lotação de mais
4 (quatro) servidores, garantindo a celeridade e a qualidade na entrega dos serviços, insto salienta que este setor foi responsável pela
análise de *33.215 processos, sendo feita a entrega destas análises em menos de 24 horas
- Implantação da sala de Apoio Operacional de Cadastro de Processos da JUCEG , setor este responsável pela correção e atualização
de dados cadastrais de empresas que solicitam arquivamento perante esta autarquia.Com a implantação deste setor, houve uma
descentralização deste serviço que por ora estava sendo oferecido apenas na sede administrativa otimizando assim a entrega deste
serviço, proporcionando aos clientes cidadãos mais celeridade.
- Economia em relação às despesas com o pagamento de energia elétrica (reduzimos em 50% o valor pago com as contas de energia),
uma vez que foram trocadas 1200 lâmpadas fluorescentes por lâmpadas led's, melhorando a eficiência da luminosidade que pode ser
garantida com a durabilidade deste material evitando assim manutenções recorrentes.
- Reestruturação de toda a tubulação dos ares condicionados, sanando o retorno da água nos aparelhos evitando a avaria nestes
equipamentos, de modo a manter o perfeito funcionamento destes proporcionando ao nosso público interno e externo um ambiente

337



agradável.
- Readequação da estrutura hidrossanitária dos banheiros de uso dos clientes e servidores.
- Reestruturação da escada de acesso ao mezanino que apresentava uma certa latência e estava "movimentando", garantindo segurança
no tráfego dos clientes e servidores.
- Reparos gerais (pintura portas, paredes, troca de fechaduras) foram realizados em toda a estrutura predial que compreende 600m2.
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AÇÃO: 3147 - GMC - ALIANÇA EMPREENDEDORA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação aliança empreendedora contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI, e portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3148 - GMC - DESPERTAR EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação despertar Empreendedor contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3149 - GMC - CIDADES EMPREENDEDORAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
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críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação Cidades Empreendedoras contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3150 - GMC - EMPREENDA FÁCIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação Empreenda Fácil contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto, não
houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3151 - GMC - CRÉDITO EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação Crédito Empreendedor contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto, não
houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3152 - GMC - APRENDA E EMPREENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 6604 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
GMC
Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos meses e a divulgação dos rankings de
competitividade em 2016, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de modo a adequá-la aos desafios da
gestão estadual em seus últimos 2 anos de mandato e permitir a concentração de esforços do governo de Goiás sobre as áreas mais
críticas para a competitividade. Sendo assim os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade
2. Educação profissional de nível técnico
3. Serviços públicos ofertados aos cidadãos
4. Rural, Eficiente e Competitivo (EMATER)
5. Oportunidades de empreendedorismo
6. Investimentos em CT&I
A ação apreenda e empreenda contemplava o programa oportunidades de empreendedorismo, que fora retirado do GMCI e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Maria Zaira Turchi

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Lei de criação da FAPEG nº 15.472, de 12/12/05;
E.C. 39/05, de 15/12/05 (vinculação da receita estadual);
E.C. 43, de 12/05/09 (escalonamento da vinculação);
Lei 16.690, de 04/09/09 (concessão de bolsas e outros);
Lei 16.922, de 08/02/10 (incentivo à inovação tecnológica);
Decreto 7.158, de 1º/10/10 (Estatuto);
Lei 17.257, de 25/01/11 (organização administrativa);
Decreto 7.283, de 08/04/11 (estrutura organizacional);
Lei 18.537, de 25/06/2014 (criação de gerência).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) atua no financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e
de inovação; no incentivo à capacitação de recursos humanos em ciência e tecnologia, por meio de bolsas de diversos níveis de
formação; na fixação e consolidação de grupos de pesquisa científica e tecnológica; na integração entre o setor produtivo e as instituições
de pesquisa e desenvolvimento; no apoio à realização e à participação de pesquisadores em eventos de ciência, tecnologia e inovação;
na articulação e no estabelecimento de parcerias internacionais e com órgãos federais de fomento à pesquisa (CNPq, FINEP, CAPES,
entre outros) e na indução de programas especiais de pesquisa e inovação.
Em 2017, esta Fundação manteve os programas anteriores e lançou 13 (treze) novas chamadas públicas para difusão de ciência,
tecnologia e inovação; para concessão de bolsas de mestrado e de doutorado pela FAPEG e pela CAPES; para workshops de
preparação das chamadas públicas voltadas a empreendedorismo, inovação e parques tecnológicos; bem como para o Programa
Pesquisa para o SUS (PPSUS/GO); para projetos de pesquisa agropecuária; para cooperação internacional e para subvenção econômica
à inovação (INOVA GOIÁS) destinada a Microempreendedores Individuais (MEI), a Micro e Pequenas Empresas (MPE) e para
estruturação de parques tecnológicos. Foram divulgadas, ainda, 14 (quatorze) novas chamadas públicas para o desenvolvimento de
projetos em parceria com instituições internacionais, tais como Fundação Bill Gates e Melinda Gates, Conselho Britânico, Conselho
Europeu de Pesquisa (ERC) e Reino Unido.
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 2017, foram divulgados os seguintes editais:
- Chamada 01/2017 – 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 02/2017 – 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 03/2017 – CONCESSÃO DE BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO (FAPEG)
Objetivo: fomentar a formação de recursos humanos qualificados e fortalecer os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGSS)
do Estado de Goiás recomendados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, mediante a
concessão de bolsas de mestrado e doutorado.
Recursos Financeiros: 194 cotas de bolsas de mestrado, no valor de R$1.350,00 por aluno/mês e de 40 cotas de bolsas de doutorado, no
valor de R$2.000,00 por aluno/mês. A bolsa de mestrado terá a duração máxima de 24 meses e a de doutorado, de 48 meses. No
exercício de 2017, foram disponibilizados recursos do tesouro estadual de aproximadamente R$2,0 milhões para esta chamada.
- Chamada 04/2017 – PROGRAMA PESQUISA PARA O SUS: GESTÃO COMPARTILHADA EM SAÚDE - PPSUS
Objetivo: Financiar projetos de pesquisa que promovam a melhoria da qualidade da atenção à saúde no estado de Goiás no contexto do
Sistema Único de Saúde (SUS), representando significativa contribuição para o desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e Inovação para
a Saúde (CT&I) local.
Recursos Financeiros: R$2.320.000,00, sendo R$1.320.000,00 oriundos do Decit/SCTIE/MS, a serem repassados por meio do CNPq, e
R$950.000,00 da FAPEG, provenientes do Tesouro do estado de Goiás.
- Chamada 05/2017 – FAPEG/Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER
Objetivo: Selecionar propostas para apoio financeiro a projetos de pesquisa agropecuária que visem contribuir significativamente para o
desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do estado de Goiás.
Recursos Financeiros: R$519.712,00 da EMATER. O valor máximo de cada proposta deverá ser de R$150.000,00.
- Chamada 06/2017 – 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
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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$1.500.000,00 da FAPEG. O valor global máximo a ser despendido nas propostas aprovadas está estimado em
R$240.000,00.O financiamento desta Fundação para cada projeto terá o valor máximo de:
a) até R$100.000,00/projeto, para equipe principal, sem agregação de equipe orbital;
b) até R$120.000,00/projeto, para equipe principal com agregação de equipe orbital; e
c) até R$40.000,00/por projeto, no caso equipe orbital.
- Chamada 07/2017 – BOLSAS DE FORMAÇÃO DE MESTRADO E DOUTORADO (ACORDO CAPES/FAPEG)
Objetivo: viabilizar a concessão de bolsas de formação em nível de mestrado ou de doutorado, em qualquer área do conhecimento,
visando apoiar a formação de recursos humanos altamente qualificados e fortalecer os PPGSS do estado de Goiás
recomendados/reconhecidos pela CAPES.
Recursos Financeiros: 20 cotas de bolsas de mestrado, no valor de R$1.500,00 por aluno/mês e de 60 cotas de bolsas de doutorado, no
valor de R$2.200,00 por aluno/mês. A bolsa de mestrado terá a duração máxima de 24 meses e a de doutorado, de 48 meses. Os
recursos financeiros extraorçamentários provenientes da CAPES são repassados diretamente aos bolsistas contratados.
- Chamada 08/2017 – SELEÇÃO PÚBLICA DE PROPOSTAS PARA APOIO À PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO DE
EMPRESAS EMERGENTES DE BASE TECNOLÓGICA
Objetivo: apoiar, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica (recursos não reembolsáveis), propostas de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico e inovação apresentadas por Micro Empreendedor Individual (MEI), microempresas e empresas de pequeno
porte emergentes de base tecnológica, sediadas no estado de Goiás, com prioridade para projetos de desenvolvimento de produtos (bens
e serviços) ou de processos inovadores que transformem ideias inovadoras em empreendimentos potencialmente sustentáveis e que
incorporem novas tecnologias, em setores econômicos ou sociais para o estado de Goiás.
Recursos Financeiros: R$2.200.000,00, com aporte máximo de R$55.000,00/projeto para MEI e de até R$105.000,00/projeto para
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sendo obrigatória a alocação de R$5.000,00/projeto em uma ou mais das seguintes
alternativas de capacitação/acompanhamento:
a) curso de capacitação oferecido pelo SEBRAE, realizado durante a execução do projeto;
b) serviços prestados a partir da execução do projeto por incubadora de empresas de base tecnológica na qual a empresa está ou estará
incubada;
c) serviços prestados a partir da execução do projeto por aceleradora de empresas.
- Chamada 09/2017 – Subvenção Econômica à Inovação – INOVA GOIÁS
Objetivo: apoiar projetos de inovação que envolvam significativo risco tecnológico associado a oportunidade de mercado, por meio da
concessão de recursos de subvenção econômica (recursos reembolsáveis), com prioridade para projetos de desenvolvimento de
produtos (bens e serviços) ou de processos inovadores que transformem ideias inovadoras em empreendimentos potencialmente
sustentáveis e que incorporem novas tecnologias nos setores econômicos estratégicos em acordo com o Programa Goiás Mais
Competitivo e Inovador.
Recursos Financeiros: R$4.300.000,00 da SED, para desembolso em até 12 meses. O valor máximo solicitado como subvenção
econômica da proposta é de R$300.000,00.
- Chamada 10/2017 – APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PARQUES TECNOLÓGICOS (FAPEG/SED)
Objetivo: apoiar a estruturação de parques tecnológicos sediados no estado de Goiás, visando elevar a produtividade e a competitividade
da economia goiana, por meio da ampliação do patamar de investimentos e de maior apoio a projetos de risco tecnológico, com
fortalecimento das relações entre empresa e instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos, em habitats de inovação que favoreçam
o surgimento de empresas goianas de base tecnológica.
Recursos Financeiros: até R$22.000.000,00 da SED, sendo R$2.000.000,00 destinados à elaboração de projetos executivos de
infraestrutura e de construção de obras civis e R$20.000.000,00 para a execução desses projetos.
- Workshop para Chamada Pública – PARQUES TECNOLÓGICOS
Objetivo: apoiar a estruturação e a manutenção de Parques Tecnológicos sediados no estado de Goiás, visando elevar a produtividade e
a competitividade da economia goiana com a ampliação do patamar de investimentos e de maior apoio a projetos de risco tecnológico,
bem como contribuir para o fortalecimento das relações entre empresas e Instituições Públicas ou Privadas sem fins lucrativos, em
ambientes de inovação que favoreçam o surgimento de empresas goianas de base tecnológica.
- Workshop para Chamada Pública Empreendedores – SUBVENÇÃO ECONÔMICA À INOVAÇÃO – Microempreendedor Individual (MEI)
e Micro e Pequenas Empresas (MPE)
Objetivo: apoiar, por meio da concessão de recursos de subvenção econômica, o desenvolvimento de produtos (bens ou serviços) e/ou
processos inovadores de empresas goianas que envolvam significativo risco tecnológico associado a oportunidades de mercado, com
prioridade para projetos de desenvolvimento de produtos ou de processos inovadores que transformem ideias inovadoras em
empreendimentos potencialmente sustentáveis e que incorporem novas tecnologias nos setores econômicos estratégicos em acordo com
o Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador.
A programação do workshop contempla a apresentação de cases de inovação de MPEs goianas, questões de legislação e orientações
para o preenchimento dos formulários para o envio de propostas.
- Workshop para Chamada Pública Empreendedores – IDEIAS INOVADORAS – STARTUPS
Objetivo: fomentar ideias de projetos de desenvolvimento de produtos (bens e serviços) ou de processos inovadores que transformem
ideias inovadoras em empreendimentos potencialmente sustentáveis e que incorporem novas tecnologias, nos setores econômicos
estratégicos em acordo com o Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador.
A programação do Workshop contempla apresentação de cases de sucesso de startups goianas e do Brasil, questões da legislação
voltada à área e orientações para o preenchimento dos formulários e envio de propostas.
- Chamada de Propostas CONSELHO BRITÂNICO/CNPq/Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa -
CONFAP/FAPESP/FAPEG – FAMELAB 2017
Objetivo: promover a aproximação entre cientistas e público em geral, por meio da contextualização e abordagem de temas científicos do
dia a dia da sociedade; e incentivar o desenvolvimento de competências de comunicação, em especial a habilidade oral.
O concurso FameLab foi lançado em 2004 pelo Festival de Ciência de Cheltenham, na Inglaterra, está presente em 32 países. Consiste
na realização de uma apresentação oral sobre um tópico de ciência e/ou tecnologia, com a duração máxima de 3 (três) minutos, sem
recurso de PowerPoint ou outro dispositivo eletrônico de apresentação, e com uso limitado de materiais de apoio portáteis.
Recursos Financeiros: R$8.000,00 da FAPEG.
- Chamada Fundação Bill Gates e Melinda Gates/FAPEG: Grand Challenges Explorations (GCE) – EXPLORAÇÃO DE GRANDES
DESAFIOS 19ª RODADA
Objetivo: promover a inovação para resolver problemas globais de saúde e desenvolvimento por meio de um grupo de iniciativas voltadas
para grandes desafios.
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Essas iniciativas concentram a atenção e o esforço em problemas específicos e nos remetem ao matemático David Hilbert, que há mais
de um século definiu um conjunto de desafios não resolvidos para impulsionar o progresso no campo da matemática.
Recursos Financeiros: a subvenção inicial é de US$100.000 (cem mil dólares). Os projetos ganhadores têm oportunidade de receber um
financiamento adicional para continuar o projeto de até US$1.000.000 (um milhão de dólares).
- Chamada CONFAP/ERC/CNPq/CAPES/FAPEG: Call for Expression of Interest – CHAMADA DE EXPRESSÃO DE INTERESSE
Objetivo: buscar colaborações em pesquisa com pesquisadores pós-doutores principais ativos brasileiros e beneficiários das Agências de
Financiamento do Estado (FAPs), da Coordenação para a Melhoria do Superior Pessoal de Educação (CAPES) e do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) já apoiados por meio de financiamento concedido pelo Conselho Europeu de
Pesquisa (ERC).
Recursos Financeiros: os pesquisadores visitantes podem receber apoio, na forma da subvenção, durante o período de visita na
instituição anfitriã dos projetos, cujo financiamento será negociado e definido pelo principal financiado pelo ERC. Os custos, que podem
ser reembolsados pelo ERC, devem ser elegíveis nos termos da subvenção, cujo montante máximo não pode ser aumentado para este
fim. As categorias de custos elegíveis incluem:
a) custos de subsistência proporcionais ao nível de experiência do pesquisador visitante individual;
b) quaisquer outros custos elegíveis incorridos durante a visita dos pesquisadores brasileiros diretamente relacionados ao projeto.
- Chamada CONFAP/FAPEG: Researcher Links Workshops 2017-2018 – PARCERIAS ENTRE PESQUISADORES - WORKSHOPS
Objetivo: apoiar a realização de workshops científicos que sirvam como plataformas para a colaboração entre cientistas brasileiros e
britânicos. A proposta deve trazer um benefício social para o Brasil, ou seja, demonstrar impacto direto ou indireto em populações
vulneráveis ou de baixa renda.
Recursos Financeiros: até £43.000 (quarenta e três mil libras esterlinas) por workshop.
- Chamada Institucional Links Inovação Social/FAPEG – DESENVOLVIMENTO RURAL E BIODIVERSIDADE
Objetivo: incentivar parcerias entre instituições localizadas nos estados elegíveis e instituições britânicas de ensino superior e/ou
pesquisa, dentro de inovação social, nas áreas de Desenvolvimento Rural e Biodiversidade, com abordagem interdisciplinar, envolvendo
pesquisa aplicada e tendo como foco central o desenvolvimento de capacidades de alcance direto a atores relevantes das áreas
contempladas.
Recursos Financeiros: a chamada destina-se ao financiamento de propostas entre £100.000 (cem mil libras esterlinas) e £140.000 (cento
e quarenta mil libras esterlinas).
- Chamada CONFAP/FAPESP/FAPEG: Researcher Connect 2017-2018 – CONEXÃO DE PESQUISADORES 2017-2018
Objetivo: selecionar instituições de ensino superior nos estados participantes para sediar uma série de cursos presenciais destinados ao
desenvolvimento de habilidades em comunicação científica para pesquisadores, sob o Programa Researcher Connect, a serem
realizados no Brasil de 1° de agosto de 2017 a 16 de março de 2018.
O Programa Researcher Connect tem por objetivos:
a) prover apoio financeiro a cursos que possam contribuir para capacitação de pesquisadores brasileiros em escala nacional; e
b) apoiar a internacionalização de pesquisas relevantes para o desenvolvimento econômico e social do Brasil.
Recursos Financeiros: cada FAP disponibilizará o valor entre R$10.000,00 e R$ 12.500,00 por curso.
- Chamada CONFAP/FAPEG: Mobility CONFAP Italy Call (MCI) – CHAMADA BOLSAS DE MOBILIDADE CONFAP/ITÁLIA
Objetivo: facilitar e apoiar a colaboração efetiva entre as Partes para a cooperação científica, tecnológica e de inovação, por meio da
mobilidade entre os dois países de estudantes em programas Stricto Sensu.
Recursos Financeiros: os itens financiados pela FAPEG são:
a) passagens de ida e volta ao pesquisador em classe econômica;
b) seguro-saúde obrigatório;
c) bolsas de Mestrado e Doutorado Sanduíche no valor de € 1.300,00 (mil e trezentos euros) mensais, com duração máxima de 06 meses
para a etapa de pesquisa do Mestrado e de até 12 meses para a etapa de pesquisa do Doutorado;
d) bolsas de Pós-Doutorado no valor de € 2.100,00 (dois mil e cem euros) mensais.
- Chamada Pública CONFAP/MDIC/FAPEG 01/2017 – APOIO A PROJETOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA INOVAÇÃO
ENTRE EMPRESAS BRASILEIRAS E ISRAELENSES
Objetivo: fomentar empresas brasileiras, sediadas em Goiás, e/ou ICTIs que desenvolvam projetos em parceira com empresas
brasileiras, na concepção e viabilização de projetos de inovação tecnológica em cooperação técnico-científica-empresarial com empresas
de Israel, que resultem no desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços de aplicação industrial direcionados à
comercialização no mercado doméstico e/ou global.
Recursos Financeiros: O montante de recursos aportados por projeto, bem como o número de projetos financiados, será definido e
divulgado pela FAP em 2018.
- Chamada MCR/CONFAP/FAPEG: Call for Health Systems Research Networks – CHAMADA PARA REDES DE PESQUISA EM
SISTEMAS DE SAÚDE
Objetivo: apoiar pesquisas com foco em melhorias no sistema de saúde e em cuidados de saúde a comunidades vulneráveis no Brasil,
premiando propostas para pesquisa rigorosa e de alta qualidade que:
a) promovam o fortalecimento do sistema de saúde e melhorem os resultados de saúde no Brasil;
b) informem a entrega de intervenções baseadas em evidências ou mudanças estruturais;
c) forneçam provas de relevância direta para os tomadores de decisão e usuários em campo.
A rede Reino Unido/Brasil deve incluir pelo menos duas FAPs brasileiras e um parceiro do Reino Unido.
Recursos Financeiros: £ 4.000.000 (quatro milhões de libras esterlinas), sendo £ 2.000.000 (dois milhões de libras esterlinas) das FAPs e
£ 2.000.000 (dois milhões de libras esterlinas) do parceiro do Reino Unido
- Chamada Fundo Newton/Academy of Medical Sciences/British Academy/Royal Society/CONFAP/FAPEG: Newton Advenced
Fellowships – NEWTON BOLSAS AVANÇADAS
Objetivos: oferecer bolsas avançadas para apoiar o desenvolvimento de uma comunidade de pesquisa altamente capacitada que possa
contribuir para o desenvolvimento econômico e bem-estar social do país-parceiro, transferindo novas habilidades e criando novos
conhecimentos; fortalecer a excelência da pesquisa no país-parceiro; apoiar cientistas em meio de carreira e seus grupos de pesquisa e
redes; estabelecer relações de colaboração a 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.
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 Water JPI/Concil of the European Union/FAPEG: Water Joint Programming Initiative (JPI) 2017 – “GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS EM APOIO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS NAÇÕES UNIDAS”
Objetivo: Apoiar projetos colaborativos e transnacionais de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que abordem questões relacionadas

343



aos desafios da água a serem enfrentados pela sociedade, visando o gerenciamento de recursos hídricos em apoio aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Recursos Financeiros: €150.000 (cento e cinquenta mil euros) da FAPEG.
- Chamada Fundo Newton/CONFAP/Institutos de Pesquisa do Reino Unido (UK)/FAPEG: Confap-The UK Academies – 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 a 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 de
viagem; 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 de
viagem; 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 de viagem; apoio diário concedido pela FAPEG.
- Missões de 16 dias a 3 meses: passagens aéreas (ida e volta em classe econômica) e seguro de viagem; bolsa mensal no valor de
R$7.000,00.
- Chamada Fundo Newton/British Academy/Royal Society/CONFAP/FAPEG: Newton Mobility Grants – NEWTON BOLSAS DE
MOBILIDADE
Objetivos: fortalecer a capacidade de pesquisa e contribuir para promover o desenvolvimento econômico e o bem-estar social do país-
parceiro, facilitando o treinamento e a transferência de habilidades; apoiar a excelência em pesquisa, interligando os melhores
pesquisadores do Reino Unido e dos países-parceiros, por meio do suporte a pesquisas colaborativas; estabelecer relações de
colaboração a longo prazo entre o Reino Unido e o país-parceiro para garantir o desenvolvimento de pesquisa sustentável nos países-
parceiros e benefícios para a comunidade de pesquisa do Reino Unido.
Recursos Financeiros: até £ 37.000 (trinta e sete mil libras esterlinas)/ano da Academia Britânica, sendo até £5.000 (cinco mil libras
esterlinas)/ano para bolsa no exterior; até £12.000 (doze mil libras esterlinas) para auxílio pesquisa destinado a cobrir custos com viagem,
acomodação e subsistência; até £5.000 (cinco mil libras esterlinas)/ano para custos com treinamento e até £15.000 (quinze mil libras
esterlinas)/ano para custos com pesquisa.
- Chamada Pública CONFAP/MDIC/FAPEG 02/2017 – APOIO A PROJETOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL PARA INOVAÇÃO
ENTRE EMPRESAS BRASILEIRAS E ALEMÃS
Objetivo: fomentar empresas brasileiras, sediadas em Goiás, e/ou ICTIs que desenvolvam projetos em parceira com empresas
brasileiras, na concepção e viabilização de projetos de inovação tecnológica em cooperação técnico-científica-empresarial com empresas
da Alemanha, que resultem no desenvolvimento de novos produtos, processos ou serviços de aplicação industrial direcionados à
comercialização no mercado doméstico e/ou global.
Recursos Financeiros: o montante de recursos aportados por projeto, bem como o número de projetos financiados, será definido e
publicado pela FAP em 2018.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1064. Programa Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
Ação 2341: Concessão de Bolsas de Pesquisa, Formação e Bolsas Tecnológicas (FAPEG BOLSAS)
- Aluno Beneficiado com Bolsa de Pesquisa, Formação e Bolsa Tecnológica/ número: é o número total de alunos beneficiados com a
concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas em 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.
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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.

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, Institutos de Ciência, Tecnologia
e Inovação, pesquisadores, docentes e alunos de universidades das redes pública e privada, beneficiando todo o sistema de CT&I do
estado de Goiás.
Em 2017, foram beneficiados 712 bolsistas com recursos exclusivamente orçamentários, conforme liquidações registradas no SIPLAM,
sendo:
- 472 alunos de mestrado (R$1.350,00 por aluno/mês): 33 Anápolis, 1 Aparecida de Goiânia, 26 Catalão, 7 Ceres, 1 Firminópolis, 1
Formosa, 310 Goiânia, 1 Goiás, 2 Goiatuba, 4 Inhumas, 9 Ipameri, 3 Iporá, 4 Itapuranga, 1 Itarumã, 4 Itumbiara, 1 Jaraguá, 15 Jataí, 1
Jussara, 1 Luziânia, 1 Mineiros, 7 Morrinhos, 1 Orizona, 1 Palmeiras, 7 Pires do Rio, 1 Quirinópolis, 2 Rialma, 15 Rio Verde, 4 Santa
Helena, 4 São Luiz, 1 Senador Canedo, 1 Silvânia e 2 Uruaçu;
- 204 alunos de doutorado (R$2.000,00 por aluno/mês): 7 Anápolis, 1 Catalão, 1 Ceres, 1 Corumbaíba, 172 Goiânia, 1 Goiás, 2 Ipameri, 1
Iporá, 5 Jataí, 2 Orizona, 2 Quirinópolis, 7 Rio Verde, 1 Santa Helena e 1 Trindade;
- 35 pesquisadores de desenvolvimento tecnológico industrial – DTI, sendo 13 DTI-A (R$4.000,00 por aluno/mês): 12 Goiânia e 1
Goiandira; 16 DTI-B (R$3.000,00 por aluno/mês): 1 Anápolis, 13 Goiânia, 1 Inhumas e 1 Jussara; 6 DTI-C (R$1.100,00 por aluno/mês): 5
Goiânia e 1 Sanclerlândia; 1 ATP (R$550,00 por aluno/mês): 1 Goiânia.
No período considerado, também, foram aportados recursos financeiros extraorçamentários provenientes da CAPES, que são
repassados diretamente aos 160 bolsistas beneficiados, integral ou parcialmente, conforme estabelecido nos editais 04; 06; 10 e 12/2014,
sendo:
- 23 alunos de doutorado (R$2.200,00 por aluno/mês): 1 Aparecida de Goiânia, 17 Goiânia, 1 Jataí e 4 Rio Verde;
- 104 alunos de iniciação científica (R$400,00 por aluno/mês): 2 Anápolis, 8 Catalão, 1 Ceres, 70 Goiânia, 2 Goiás, 1 Iporá, 7 Jataí, 4
Morrinhos, 5 Rio Verde e 4 Urutaí;
- 14 pesquisadores beneficiados com bolsa de pós-doutorado DOCFIX (R$4.100,00 por aluno/mês): 13 Goiânia e 1 Rio Verde;
- 20 pesquisadores beneficiados com bolsas de pós-doutorado no país (R$4.100,00 por aluno/mês): 1 Anápolis, 1 Aparecida de Goiânia,
2 Catalão e 16 Goiânia.
NOTA: Conforme metodologia adotada pela Seplan, foi considerado o maior total de bolsas orçamentárias (março) para apuração do
resultado no exercício de 2017. O SIPLAM, também, consolida o maior total mensal apresentado em cada município, que corresponde a
750 alunos beneficiados com bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas.
AÇÃO: 2341 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA, FORMAÇÃO E BOLSAS TECNOLÓGICAS - FAPEG
BOLSAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2017, 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 03/2013; 03 e 06/2014; 04/2015; 03/2016 e 03/2017);
- Concessão de Bolsa de Iniciação Científica – IC (Edital 10/2014);
- Concessão de Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – DTI (Acordos de Cooperação FAPEG/UFG; FAPEG/EMATER;
FAPEG/EMBRAPA; FAPEG/VOTARANTIM e CH. Museu de Ciências);
- Concessão de Bolsa de Mobilidade Pesquisa (Chamada Conselho Nacional de Estado do Brasil/CONFAP/FAPEG - MCI);
- Concessão de Bolsa de Pós-Doutorado no País (Edital 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 gráficos.
2. Ressalta-se que a população beneficiada e o valor mensal pago podem variar no decorrer do exercício, à medida que os bolsistas
concluem seus cursos de pós-graduação ou novos benefícios são concedidos.
3. Há necessidade de reavaliar a metodologia utilizada pela SEGPLAN para apuração das metas físicas anuais dos produtos desta ação.
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AÇÃO: 2342 - FOMENTO À DEMANDA UNIVERSAL EM PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO -
FAPEG UNIVERSAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2017, 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:
- FAPEG Universal (Edital 07/2014);
- Desenvolvimento Científico Regional – DCR (Edital 04/2016);
- Programa de Apoio a Núcleos de Excelência – PRONEX (Edital 06/2016);
- Programa de Apoio a Núcleos Emergentes – PRONEM (Edital 07/2016);
- Programa Pesquisa para o SUS – PPSUS (Edital 04/2017);
- Cooperação Internacional FAPEG/FAPs/INRIA/INS2i-CNRS (Edital 05/2016);
- Conselho Britânico/FAPEG: Diversidade e Inclusão na Ciência;
- Fundo Newton/CONFAP/Conselho Britânico/FAPEG: Researcher Links 2016-2017 (Parcerias entre Pesquisadores 2016-2017);
- Conselho Britânico/FAPEG: Researcher Connect 2017-2018 (Conexão de Pesquisadores 2017-2018);
- Fundo Newton/CONFAP/FAPEG/EMBRAPA: Arroz e Feijão;
- Acordo de Cooperação Técnica FAPEG/CAPES/CNPq: PROTAX;
- Chamada CONFAP/FAPEG: Mobility CONFAP Italy Call - MCI (Chamada Bolsas de Mobilidade CONFAP/Itália).

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 a liquidação de 156 (cento e cinquenta e seis) auxílios pesquisa, sendo 20 (vinte) para Devolvimento Científico Regional –
DCR, 16 (dezesseis) relativos a parcerias internacionais, 1 (um) de cooperação técnica, 7 (sete) do Programa de Apoio a Núcleos de
Excelência – PRONEX, 32 (trinta e dois) do Programa de Apoio a Núcleos Emergentes – PRONEM, 50 (cinquenta) do Programa
Pesquisa para o SUS – PPSUS e a estimativa de 30 (trinta) auxílios referentes à Demanda Universal, haja vista que a publicação do
resultado final da Chamada Pública nº 07/2017 está prevista para o exercício de 2018.
3. O produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação/número”
contempla, ainda, 12 (doze) processos destinados ao pagamento de viagens, diárias, ajudas de custo e taxas relacionadas ao
desenvolvimento das atividades finalísticas desta Fundação, totalizando 168 (cento e sessenta e oito) liquidações neste produto.
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AÇÃO: 2343 - FOMENTO À DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2017, 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 01/2016 e 01/2017);
- Realização de Eventos Científicos, Tecnológicos e de Inovação (CT&I) de abrangência nacional ou internacional no estado de Goiás
(Editais 02/2016 e 02/2017; FAMELAB 2017 e Fórum do Futuro).

OBSERVAÇÕES
Os resultados das chamadas públicas implementadas nesta ação estão expressos em gráficos.
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AÇÃO: 2344 - FOMENTO À INFRAESTRUTURA DE PESQUISA - FAPEG INFRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2017, não foi implementada a meta física do produto “Instituição de Pesquisa em CT&I Apoiada/número”.

OBSERVAÇÕES
Não há.

AÇÃO: 2345 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FAPEG INOVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2017, foi implementada a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número” por meio
de recursos orçamentários destinados aos seguintes fomentos:
- Subvenção Econômica à Inovação – TECNOVA (Edital nº 07/2013 – Ação Transversal);
- Apoio às Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica – INCUBADORAS (Edital nº 06/2015);
- Apoio à Estruturação e Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT (Edital nº 07/2015);
- Apoio à Implantação do Parque Tecnológico Samambaia-UFG (Convênio FAPEG/MCTI/FINEP/AT/IE).

OBSERVAÇÕES
1. Os resultados dos fomentos concedidos por meio desta ação estão expressos em gráfico.
2. O produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número” contempla 68 (sessenta e oito) auxílios pesquisa,
sendo 32 (trinta e dois) para Apoio à Estruturação e Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT, 35 (trinta e cinco) para
Apoio às Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica – INCUBADORAS e 1 (um) referente à implantação do Parque Tecnológico
Samambaia-UFG.
3. O produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número” contempla, ainda, 1 (um) processo destinado à
execução da ação transversal do Programa TECNOVA (Convênio nº 01.13.0100.00), cujo objetivo é dotar a FAPEG das condições
necessárias ao atendimento e à capacitação das micro e pequenas empresas beneficiadas pela subvenção econômica, totalizando 558
(quinhentas e cinquenta e oito) liquidações.
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AÇÃO: 2346 - FOMENTO À PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FAPEG ÁREAS ESTRATÉGICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2017, 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 fomentos:
- Projeto Extensão Industrial Exportadora – PEIEX (Convênio FAPEG/APEXBrasil);
- Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD (Editais 34/2012 e 15/2016 do CNPq);
- Rede Pró Centro-Oeste Mobilidade (Convênio FAPEG/CAPES);
- Projeto de Pesquisa de Caracterização Genética Alimentar em Bovinos Nelore (Convênio FAPEG/EMBRAPA);
- Projeto de Pesquisa em Piscicultura (Convênio FAPEG/EMATER-GO);
- Centro Avançado em Diagnóstico de Câncer de Mama (Convênio FAPEG/UFG);
- Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Fármacos, Medicamentos e Cosméticos – FARMATEC (Convênio
FAPEG/UFG);
- Cana-de-açúcar (Convênio FAPEG/UFG – Escola de Agronomia);
- Manejo de Irrigação (Convênio FAPEG/UFG – Escola de Agronomia);
- Defensivos Agrícolas (Convênio FAPEG/Ministério Público – MP);
- Apoio em Atividades de Pesquisa de Alto Impacto Científico (Edital FAPEG/INCT/CNPq/CAPES).

OBSERVAÇÕES
1. Os resultados dos fomentos concedidos por meio desta ação estão expressos em gráfico.
2. Nesse período, foram liquidados 22 (vinte e dois) auxílios pesquisa relativos ao produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à
Pesquisa em Áreas Estratégicas/número”, sendo 9 (nove) do Projeto Extensão Industrial Exportadora – PEIEX, 5 (cinco) do Programa de
Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD, 7 (sete) referentes a parcerias institucionais com EMBRAPA, UFG, EMATER, FAEG,
Ministério Público – MP e INCT/CNPq/CAPES e 1 (um) da Rede Pró Centro-Oeste, totalizando 87 (oitenta e sete) liquidações nesta ação.
3. As metas físicas previstas para esta ação poderão sofrer alterações no decorrer do exercício 2018 para contemplar as demandas
estratégicas estabelecidas por meio de parcerias com os órgãos do Poder Executivo do estado de Goiás ou com a União.
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AÇÃO: 3122 - NOVA FAPEG - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 6605 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2017, foi implementada a meta física estabelecida para o produto “Sede da FAPEG Modernizada/percentual”.

OBSERVAÇÕES
Os processos liquidados neste produto correspondem a 32% (trinta e dois por cento) da sede da FAPEG estruturada e reformada por
meio da aquisição de licenças para uso do software de indicadores institucionais, de tintas e materiais para pintura externa do prédio
desta Fundação e de pontos de acesso local da rede de internet sem fio (Wireless), totalizando R$47.500,00.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Haroldo Reimer

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos
capazes de se inserirem criticamente na sociedade e promoverem a transformação da realidade socioeconômica do Estado de Goiás e
do Brasil.

2.2 Legislação
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 nº 19.285/2016.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A oferta de ensino superior pela UEG, em todos os seus níveis promoveu inestimáveis impactos sociais e econômicos. Com o
fortalecimento das graduações, consequentemente, formam-se as bases para o desenvolvimento das pesquisas. Os programas de Stricto
Sensu e os Cursos de Lato Sensu da UEG respondem pela formação descentralizada de pesquisadores em Goiás. As pesquisas
desenvolvidas por seus quase três mil estudantes de pós-graduação garantem o fomento e o desenvolvimento de novos produtos e
inovação - além de gerarem conhecimento e produções científicas o que contribui para o crescimento das áreas do conhecimento. A UEG
é hoje a maior ofertante de cursos de pós-graduação no interior do estado.
De maneira madura e responsável, a instituição passa, nos últimos anos por um processo de expansão e qualificação que a torna uma
parceira estratégica para o desenvolvimento de projetos, seja com órgão estaduais, seja com a iniciativa privada. Os Convênios com o
Governo de Goiás garantem a oferta de cursos de graduação e de pós-graduação para o funcionalismo público estadual. Além disso,
parcerias têm garantido a inserção da UEG em importantes pesquisas internacionais.
A Universidade Estadual de Goiás e o Governo de Goiás lançaram em 2017 cursos de Direito e um de Medicina em cinco municípios,
ampliando o leque de oportunidades e tornando a UEG uma universidade completa. As aulas para as novas turmas deverão ter início no
segundo semestre de 2018, atendendo a mais 175 universitários. As turmas de Direito em cada câmpus terão 40 alunos – exceto
Aparecida de Goiânia, que contará com 50. Medicina, em Itumbiara, terá 25 alunos. São 77 cursos presenciais e mais dois a distância,
sendo a  a universidade com maior número de cursos de licenciatura no País e permitindo com os novos cursos, o atendimento a todas
as áreas acadêmicas.
O programa UEG Qualifica, um programa criado para capacitação dos servidores, implementado em junho/2017 já ofereceu os cursos de
Qualidade no Atendimento ao Público, primeira e segunda edição; Redes Sociais: como cuidar de perfis de instituições públicas;
Fotografia Básica; Conhecendo a Estrutura da UEG; Desenvolvendo líderes para coordenadores; Treinamento técnico para regionais de
TI; Oito compromissos da UEG (Realizado em 4 turmas); Redação oficial 1ª edição. Atingindo um total de 673 servidores participantes.
A UEG em parceria com o PRONATEC - Programa Nacional Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego executa o
MedioTec, oferecendo 22 cursos técnicos para alunos que cursam o ensino médio, presente em 14 cidades, contando com 132
professores, 16 coordenadores e 517 alunos matriculados. Na mesma linha de cursos ofertados, também está em execução o FIC que
são cursos de formação inicial oferecidos a toda comunidade. O FIC oferece 51 cursos em 18 cidades com 1.220 alunos matriculados.
Atualmente o programa está em fase de manutenção, controle de frequência e acompanhamento dos alunos e visitas técnicas. Foi
realizada a seleção e contratação dos professores formadores para elaboração das disciplinas a serem ministradas em 2018 em parceria
com Centro de Aprendizado em Ensino em Rede - CEAR. 20% das disciplinas do Mediotec é on line e será realizado em 2018 seleção de
professores e tutores.
Em relação a infraestrutura foi concluída a obra do câmpus Itaberaí, faltando apenas a ligação da subestação para inauguração do
referido Câmpus. Ao mesmo tempo houve a conclusão da construção do auditório de Formosa, faltando apenas a ligação da subestação
para inaugura-lo, a reforma do telhado, forro e pintura do câmpus de São Miguel do Araguaia, a construção do telhado em estrutura
metálica da sala dos professores e finalizado o edifício de laboratórios na fazenda escola em São Luís de Montes Belos, a reforma da
piscina do câmpus de Quirinópolis e realizadas as adequações no câmpus de Trindade para o Corpo de Bombeiros, gerando o certificado
de conformidade (CERCON), encontra-se em andamento a obra do Centro de Pesquisa e Pós Graduação (CPPG) e em licitação a obra
do Centro de Pesquisa e Educação Científica (CEPEC) da Universidade Estadual de Goiás Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e
Tecnológicas Henrique Santillo - CCET , no Câmpus Itumbiara foi concluído a climatização de todos os ambientes do edifício.
Em um contexto em que importantes instituições nacionais estão encerrando suas atividades, a UEG mantém em dia os pagamentos de
salários de fornecedores e prestadores de serviços. Mantemos a estabilidade na oferta de bolsas aos nossos discentes, conseguimos
avançar com programas importantes e estamos construindo importantes equipamentos de apoio às nossas atividades de ensino, de
pesquisa e de extensão, dando continuidade aos nossos processos internos.
Conseguir atravessar as adversidades em relativa posição de conforto é resultado de processos de reconhecimento, autocríticas e
ajustes promovidos ao longo doas anos. Esse esforço é reconhecido pela comunidade acadêmica e pela população goiana.
Já são quase cem mil diplomas expedidos e milhares de vidas modificadas. A UEG é um importante vetor do desenvolvimento do estado,
é um patrimônio do povo goiano. É uma potência no ensino público, gratuito, de qualidade e ao alcance de todos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional
PPI - Projeto Político Institucional
PPC - Projeto Pedagógico de Cursos

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não há indicadores consolidados na Universidade Estadual de Goiás.

352



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 de 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.
AÇÃO: 2347 - ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Ação de Administração Institucional e Consolidação da Infraestrutura está ligada A Pró-Reitoria de Gestão e Finanças (PrGF) que é o
órgão executivo responsável pelo planejamento operacional, coordenação, execução, controle, supervisão e avaliação das atividades
relacionadas às áreas de suprimentos, patrimônio, infraestrutura, contratos e finanças em consonância com as políticas, estratégias e
objetivos definidos pelos órgãos diretivos da UEG.
Além dos produtos ligados a sua área de atuação também estão inseridos os produtos relacionados a biblioteca, laboratórios e TI.
As atividades relacionadas ao Produto: Manutenção preventiva e/ou corretiva da infraestrutura da UEG foi realizado em 23 Câmpus da
UEG incluindo Administração Central em Anápolis e o Prédio da Coordenação do Programa Educando e Valorizando a Vida em Goiânia.
Já em relação ao Produto Câmpus da UEG Construído foi concluído a obra do câmpus Itaberaí, faltando apenas a ligação da subestação
para inauguração do referido Câmpus. Ao mesmo tempo no Produto: Câmpus da UEG reformado/ampliado, houve a conclusão da
construção do auditório de Formosa, faltando apenas a ligação da subestação para inaugurá-lo, a reforma do telhado, forro e pintura do
câmpus de São Miguel do Araguaia, a construção do telhado em estrutura metálica da sala dos professores e finalizado o edifício de
laboratórios na fazenda escola em São Luís de Montes Belos, a reforma da piscina do câmpus de Quirinópolis e realizadas as
adequações no câmpus de Trindade para o Corpo de Bombeiros, gerando o certificado de conformidade (CERCON), encontra-se em
andamento a obra do Centro de Pesquisa e Pós Graduação (CPPG) e em licitação a obra do Centro de Pesquisa e Educação Científica
(CEPEC) da Universidade Estadual de Goiás Câmpus Anápolis de Ciências Exatas e Tecnológicas Henrique Santillo - CCET , no
Câmpus Itumbiara foi concluído a climatização de todos os ambientes do edifício, houve também reformas de pequeno porte em outros 7
câmpus.
No período de monitoramento e análise do produto "Laboratório da UEG Mantido", correspondente aos meses de janeiro a dezembro
deste ano, ocorreu o satisfatório atendimento, considerando a meta de atendimento de um total de 69 (sessenta e nove) laboratórios, 106
(cento e seis) foram atendidos, desta forma, a mesma foi amplamente superada. Destaca-se a potencialização dos investimentos, de
forma que uma única aquisição atende a um grupo significativo de laboratórios, cujas atividades ou áreas sejam afins, o que pode ser
interpretado como demonstração de eficácia no planejamento e, sobretudo, na aplicação dos recursos.
A UEG chega neste final de Dezembro com um novo parque tecnológico de infraestrutura de servidores, links de dados, firewalls Core e
acesso (Campus), bem como a concretização da rede wifi corporativa. Diversos serviços e suportes de TI foram realizados, bem como o
desenvolvimento de Sistemas Corporativos.

OBSERVAÇÕES
A UEG chega neste final de Dezembro com um novo parque tecnológico de infraestrutura de servidores, links de dados, firewalls Core e
acesso (Campus), bem como a concretização da rede wifi corporativa. Diversos serviços e suportes de TI foram realizados, bem como o
desenvolvimento de Sistemas Corporativos.
I - Projeto UEG CONECTA:
* 40 Campus com a rede Wifi instalados;
* 42 Links de dados instalados;
* 40 Servidores Firewall instalados (Reitoria e Campus Universitários);
II - Projeto de Migração do E-mail corporativo (Gmail):
* Migração de 2000 contas de e-mail do ambiente Zimbra para a plataforma em cloud GMAIL.
III - Outras Projetos de Infraestrutura:
* Migração plataforma de chamados e atendimentos de TI (GLPI)
* Integração e hospedagem da infraestrutura do CEAR;
* Integração UEG à rede de dados RNP;
* Implantação do novo Zabbix;
* Atualização OJS Revistas Eletrônicas;
* Implantação do Projeto SIM;
* Criação de S.O. Centos 7 virtual otimizado;
* Implantação do novo Backup;
* Implantação do servidor Mediotec;
* Migrar servidor de Log;
* Implantação do Backup da Segplan;
* Implantação servidor NTP;
* Atualização Moodle Geral;
* Migrar WebServer;

AÇÃO: 2348 - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Extensão Universitária é um processo educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa, de forma indissociável e
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viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade, com base na interlocução entre saberes, que tem como
consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade, a democratização do conhecimento acadêmico e a
participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de instrumentalizadora desse processo dialético de teoria/prática/
reflexão/prática, a Extensão Universitária é interdisciplinar favorecendo a visão integrada de todas as dimensões da realidade social.
Aluno da UEG formado acompanhado -A Política de Egressos é o conjunto de ações que visam a manutenção do vínculo dos
acadêmicos formados com a UEG, reafirmando a identidade institucional, bem como o sentimento de pertença.
Resultados alcançados: Criação do Portal dos Egressos (http://www.portalegressos.ueg.br/), que visa ofertar para os acadêmicos um
meio de constante comunicação institucional, coleta de dados, e informações relativas a eventos, seminários, congressos e editais de
programas de pós-graduação;
Assistência Estudantil- Permanência O acompanhamento dos bolsistas permanência é um conjunto de instrumentos que visam avaliar
constantemente a situação do acadêmico em situação de vulnerabilidade social, e o impacto da Bolsa no desempenho dos mesmos.
Resultados alcançados: Análise dos relatórios finais de 595 bolsistas permanência;
Disponibilização de 600 bolsas permanência no valor de R$ 400,00 cada; Confecção e aplicação do questionário de avaliação da Bolsa
Permanência em 2017;
Incorporação da Entrevista pessoal como ferramenta no processo seletivo dos bolsistas;
Ação de Esporte e Lazer executada
Os Jogos Universitários são um evento desportivo institucional, que visa estimular o desenvolvimento da prática esportiva em nível de
competição bem como a ampla socialização e integração dos acadêmicos intercampi. Em 2017 o evento esteve em sua IV Edição.
Resultados alcançados: IV Edição dos Jogos Universitários da UEG; Ao todo foram envolvidos 2000 acadêmicos;8 etapas regionais
distribuídas em todas as regiões do estado de Goiás;
Final dos Jogos realizado no Centro de Excelência do Esporte, totalizando 500 estudantes, com jogos nas modalidades coletivas
(Handebol, Basquetebol, Voleibol, Futsal) e individuais (tênis de mesa, natação, atletismo) com equipes masculinas e femininas;
Participação da delegação UEG nos Jogos Universitários Goianos (JUG`S) composta pelas equipes de Basquete Feminino, Basquete
Masculino, Futsal Masculino as inscrições foram subsidiada financeiramente pela PrE Participação da delegação UEG nos Jogos
Universitários Brasileiros (JUB`S) com equipe de Basquete Feminino.

OBSERVAÇÕES
Auxílio Financeiro de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis
No ano de 2017, o programa auxílio eventos atendeu 31 estudantes e professores que tiveram a oportunidade de apresentar os
resultados de suas experiências extensionistas em congressos científicos dentro e fora do estado de Goiás. Esse investimento permite a
aproximação de nossa comunidade acadêmica com outras realidades, contribuindo para o crescimento e qualidade da educação superior
no estado de Goiás .
Ação Cultural Executada - Das metas estabelecidas em planejamento para o ano de 2017 para a Ação Cultural Executada, (produto 09)
cerca de 80% delas foram realizadas dentro das expectativas previstas, e aquelas substituídas por novas ou que por conta dos
imperativos legais não correram dentro do prazo legal, ocasionando a sua transferência/realização para o ano subsequente.: vide –
Política Cultural implantada.2 - Constante à execução financeira, ora levantados, este recaíram sobre os fixos da administração (diárias –
transporte), salvo uma compra direta no valor de R$ 6.360,00 (seis mil, trezentos e sessenta reais) 3 - Dos resultados alcançados, cita-
se:Realização da 2ª Tenda Multiétnica dos Povos do Cerrado – FICA 2017; Apoio institucional na realização do XVI Encontro de Culturas
Tradicionais dos Povos da Chapada dos Veadeiros, do qual teve participação dos alunos do Câmpus UEG Pires do Rio; Articulação e
orientação para a realização da visita técnica no Sítio Histórico Kalunga – comunidade Engenho 2, Cavalcante – GO; Realização de
oficias e orientação na escrita de projetos culturais direcionados ao Fundo de Cultura do Estado de Goiás; Execução e realização do
projeto Cineclube UEG (mostra independente – Circuito Tela Verde e Cinema e Direitos Humanos; Participação na Semana Nacional do
Museu; Participação do Grupo de Trabalho para a confecção/elaboração do Plano Estadual de Políticas sobre Drogas. Parceria com a
Ancine na difusão do cineclubismo com a entrega de kits (79 filmes brasileiros) aos projetos extensionistas ligados à temática audiovisual.
Realização e execução do Espaço de Entretenimento, Cultura e Sustentabilidade e do Palco Aberto durante o IV Congresso de Ensino,
Pesquisa e Extensão da UEG; Realização e atendimento das demandas ora solicitadas para apresentação, participação e elaboração de
apresentação cultural.

AÇÃO: 2349 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Ação de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Institucional é gerida pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional da UEG que é o órgão executivo responsável pelo planejamento, organização, direção e controle, em níveis estratégico,
tático e operacional das atividades de planejamento, gestão de pessoas, inovação tecnológica e avaliação institucional em consonância
com as políticas, estratégias e objetivos definidos pelos Órgãos Diretivos da UEG.
Entre os produtos de sua responsabilidades encontram-se também os produtos referente a Assessoria de Relações Externas da UEG.
A Assessoria de Relações Externas da UEG (AREX-UEG) é um órgão de assessoramento especializado da Reitoria da UEG,
responsável pela integração da universidade com instituições nacionais e internacionais, por meio de cooperação e intercâmbio
acadêmico, cultural, tecnológico e científico. Até Dezembro/2017 houve 54 Participações de Servidores da UEG em Evento de
Internacionalização Acadêmica; 2 Alunos estrangeiros recebidos; 5 Alunos da UEG beneficiados com Intercâmbio Internacional; 2 Alunos
da UEG beneficiados com Intercâmbio Nacional; 2 Docentes da UEG beneficiados com Intercâmbio Internacional; 18 Parcerias e
Convênios em outros países em andamento e mais 2 Parcerias firmadas em outros países em 2017.
Visando impulsionar e complementar o Produto: Servidor da UEG Qualificado a Universidade implementou O programa UEG Qualifica em
junho/2017 que oferece cursos a todos os servidores. Até o mês de dezembro/2017 foram oferecidos os cursos de: Conhecendo a
Estrutura da UEG; Desenvolvendo líderes para coordenadores; Treinamento técnico para regionais de TI; Oito compromissos (Realizado
em 4 turmas); Redação oficial 1ª edição, atingindo um total de 673 servidores participantes. A novidade do programa é que todas as
inscrições e emissão de certificados são realizadas on line através do novo site: www.qualifica.ueg.br. Mas também foram qualificados 57
servidores da UEG pela Escola de Governo e 18 em instituições externas à UEG e a Escola de Governo.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2350 - QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Ação de Qualificação da Pesquisa e Pós-Graduação é gerida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PrP, que tem a
atribuição de coordenar o ensino de Pós-Graduação stricto e lato sensu, bem como as atividades de pesquisa na Universidade Estadual
de Goiás.
Os dados das ações da PrP indicam avanços significativos em metas como a promoção de eventos nos diversos câmpus da instituição,
oferta de cursos lato sensu e stricto sensu com alto impacto no desenvolvimento econômico de Goiás. Considera-se que esta superação
deve-se a medidas de melhor gestão dos processos de submissão das propostas das atividades da PrP, bem como a melhoria da
infraestrutura institucional promovida nos câmpus pela gestão central e interna de cada setor. Considera-se que o cenário de crise e
redução dos gastos públicos tem impacto em ações que demandam investimentos como editais específicos para bolsas de publicação e
de pesquisa. Houve uma redução significativa em recursos disponibilizados e com isso foi necessário uma adequação ao número de
vagas oferecidas seja na questão de bolsas, seja em ações como o pró-eventos. Uma estratégia para equacionar esta questão seria a
dotação orçamentária ser elevada para os próximos anos devido ao crescimento das atividades de pesquisa e pós-graduação que serão
continuadas na UEG.
AÇÃO: 2351 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DA GRADUAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 6606 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
A Pró Reitoria de Graduação é órgão executivo responsável pelo planejamento, coordenação,execução,controle,supervisão e avaliação
das atividades de graduação. Sua finalidade é contribuir para formação geral do cidadão comprometido com equidade e justiça social,
buscando a construção de competências intelectuais, organizacionais, comunicativas comportamentais. Implementar ações que visem o
desenvolvimento cientifico, social, cultural e humanístico dos acadêmicos e professores, estimulando a proximidade da PrG com a PrP e
a PrE com programas comuns, que promovam a interação da Universidade com a sociedade. Estimular a noção de necessidade da
formação continuada nos acadêmicos dos cursos de graduação da UEG.
Ao longo de 2017 as metas previstas foram alcançadas com destaque para o fomento financeiro à participação docente e discente em
eventos acadêmicos fora da instituição: via Programa Auxílio Eventos, o projeto CAPES/Fullbright que faz o intercambio de docentes
nativos americanos aos campus da UEG, o Programa PIBID, o projeto Água em parceira com a Agência Nacional de Águas (ANA). 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 anual foi também alcançada através de políticas que 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.
No ano de 2017 conseguimos preencher 94,6% das vagas ofertadas nos processo seletivo de 2017/1; a matrícula online para 2018/1 foi
deflagada e os eventos de treinamentos realizados. Foi mantido o número de vagas ofertadas em 2017/1 e 2017/2, com alteração apenas
na modalidade de curso, sem alterar o número de vagas oferecidas.

OBSERVAÇÕES
O seguro de vida pago pela UEG não só atende ao que determina o inciso VI do art. 9º da Lei nº 11.788/2008, a Lei do Estágio, que
prevê a obrigatoriedade da contratação de seguro de vida para os estagiários, como beneficia também todos os discentes da Graduação
e da Pós-Graduação da instituição, em média 21.000 alunos por mês. Todos os meses do ano de 2017 foram realizados os trâmites para
o pagamento da seguradora, envolvendo desde a confecção das planilhas contendo as informações dos discentes, a elaboração de
atestados para o pagamento até o acompanhamento da quitação dos boletos/faturas. A renovação do Contrato 096/2016 foi realizada e o
novo contrato possui vigência até o dia 31/08/2018. O seguro confere cobertura em caso de morte acidental, invalidez permanente total
ou parcial, por acidente, além de despesas médico-hospitalares e odontológicas. A adesão do estudante é automática, a partir do
momento em que ele estiver regularmente matriculado em curso de graduação ou pós-graduação na Universidade. A decisão de
contratar o seguro é mais um reflexo do compromisso e da responsabilidade social da UEG com os acadêmicos.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Henrique Tibúrcio Peña

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo 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.

2.2 Legislação
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.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A GoiásFomento executa ações de concessão de crédito no âmbito do Programa de Competitividade e Atração de Investimentos, cujo
órgão gestor é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SED, que tem como foco a geração e manutenção de emprego e renda.
Em 2017, foram contratadas 811 operações de crédito no montante de R$ 31,5 milhões às microempresas, empresas de pequeno e
médio porte, microempreendedores individuais e autônomos. As operações com destaque ocorreram na linha GoiásFomento Crédito
Produtivo, incluindo energia solar e eficiência energética, com equalização de juros por meio do FUNPRODUZIR representando 64% do
volume total desembolsado. Um dos aspectos mais relevantes nesse período, apesar da retração da economia com consequências na
demanda por financiamentos, foi a manutenção das operações de crédito com a redução da provisão para devedores duvidosos
(inadimplência). Da mesma maneira, o lucro líquido acumulado superior a R$ 6 milhões ficou muito acima do projetado bem como do
obtido no ano anterior.
Das diversas ações visando a consolidação financeira da GoiásFomento destacam-se:
* Implantação de linhas de crédito para renegociações;
* Implementação de Plano de Reestruturação com alcance dos resultados esperados;
* Elevação do limite de crédito por tomador de R$ 50 mil para R$ 250 mil;
* Realização de processo licitatório para aquisição de licença de software voltado à atividade fim da GoiásFomento;
* Controle das despesas administrativas realizadas dentro do programado;
* Redução nas despesas com provisão ficando mais de R$ 13 milhões menores que as obtidas no ano anterior.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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 2017 estão definidas no PPA, contemplando valores individualizados por município, região de planejamento e por produto.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Empregos gerados/mantidos. 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 3.547 empregos diretos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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

AÇÃO: 2167 - CONCESSÃO DE CRÉDITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
Em 2017 a GoiásFomento desembolsou R$ 31,5 milhões em financiamentos concedidos às microempresas, empresas de pequeno e
médio porte, empreendedores individuais e autônomos por meio de 811 contratos. Os desembolsos ocorreram em todas as dez regiões
de planejamento, sendo que a região metropolitana concentrou a maioria dos contratos.

OBSERVAÇÕES
O fluxo de desembolsos no exercício de 2017 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 e posteriormente elevado para R$ 200 mil,
como também a suspensão temporária das operações de repasses do FCO/BNDES e FINEP.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

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

AÇÃO: 2354 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GOIÁSFOMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
Os investimentos em T.I. foram prorrogados para o exercício de 2018, considerando a aquisição de novo software, melhoria na
infraestrutura física e compra para substituição de equipamentos.
AÇÃO: 3128 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA GOIÁSFOMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 6610 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
Para o ano de 2017, não havia previsão de realização dentro da ação de "Construção e Ampliação da Sede da GoiásFomento". Os
investimentos realizados ficaram adstritos à aquisição de bens necessários à rotina de atividades, como na substituição de ar
condicionado, instalação de armários, cadeiras e mesas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Júlio Cezar Vaz de Melo

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A CODEGO tem a finalidade de apoiar e executar políticas, programas e ações de industrialização do Estado, visando reduzir as
desigualdades regionais e sociais, garantindo a dignidade humana e o desenvolvimento sustentável. Tem ainda, o objetivo de promover o
desenvolvimento econômico mediante o desempenho de atividades de fomento para diversificar a economia, gerar empregos e renda e
preservação do meio ambiente, cabendo-lhe exercer as atribuições específicas no Estatuto Social.

2.2 Legislação
Lei de Criação: 19.064, de 14 de outubro de 2015.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Cabe ressaltar que a CODEGO vem priorizando as seguintes ações:
- Aquisição de novas áreas para fomentar a industrialização do Estado, dotando-as de toda a infraestrutura necessária para o
desenvolvimento das atividades e Regularização dos Distritos Industriais.
- Melhoria nas infraestruturas dos Distritos Industriais existentes, como a implantação de controle de acesso e fechamento das áreas dos
Distritos, seja com muro, gradil ou alambrado.
- Licenciamento ambiental dos Distritos Industriais administrados pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás-CODEGO.
- Elaboração e implantação do novo Regulamento dos Serviços de Água e Esgotos, conforme as diretrizes da atual Diretoria.
- Elaboração e implantação do novo Regulamento para Alienação de Áreas e empreendimentos da CODEGO S.A., conforme as diretrizes
da atual Diretoria.
Obras e/ou Serviços realizados/em execução com recursos próprios:
1. Catalão - Execução dos serviços de engenharia para reforma e adequação no Ginásio de Esportes de Catalão, neste Estado - Valor do
contrato R$ 9.766.771,58 - Valor pago 2017 R$ 8.914.286,99.
2. Diversos - Contratação de empresa especializada na locação de equipamentos topográficos para fiscalização da obra de implantação
da pista dos romeiros GO 237 - Valor do contrato R$ 6.800,00 - Valor pago 2017 R$ 3.610,00.
3. Goianira - Execução de serviços de engenharia para reforma do prédio comercial situado na via secundária 01, Qd.01, Lt.01, no Distrito
Agroindustrial de Goianira - Valor do contrato R$ 367.282,10 - Valor pago 2017 R$ 255.316,94.
4. Goianira - Execução de serviços de engenharia para fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro e revestimento em ACM,
no prédio comercial situado na via secundária 01, Qd.01, Lt. 01, no Distrito Agroindustrial de Goianira - Valor do contrato R$ 405.204,47 -
Valor pago 2017 R$ 121.561,34.
5. São Paulo - Execução dos serviços de engenharia para reforma e adequações na sala comercial 201 do Edifício Ciragan, na cidade de
São Paulo / SP - Valor do contrato R$ 132.224,34 - Valor pago 2017 R$ 132.224,34.
Obras e/ou serviços realizados/em execução com convênio:
1.Anápolis-Execução dos serviços de engenharia para ampliação e reforma da Estação de Tratamento de Esgoto-ETE no Distrito
Agroindustrial de Anápolis-DAIA-R$ 8.695.560,48
2.Anápolis-Construção o Anel Viário que liga a BR060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis-DAIA- R$ 11.266.662,15
3.Niquelândia-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-R$ 19.172.965,69
4.Posse-Pavimentação da GO-453(trecho que liga o município de Posse ao município 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;
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-Distrito Agroindustrial de Paraúna;
-Distrito Agroindustrial de Piracanjuba;
-Distrito Agroindustrial de Pontalina;
-Distrito Agroindustrial de Porangatu;
-Distrito Agroindustrial de Rio Verde I - DARV I;
-Distrito Agroindustrial de Rio Verde II - DARV II;
-Distrito Agroindustrial de Rubiataba;
-Distrito Agroindustrial de São Miguel do Araguaia;
-Distrito Agroindustrial de Senador Canedo - DASC;
-Distrito Agroindustrial de Senador Canedo - DISC;
-Distrito Agroindustrial de Uruaçu.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Reuniões com público interno e externo da Companhia, envolvendo empresários, Associações Comerciais, Prefeituras, Secretarias
dentre outros.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Número de empresas em assentamento nos Distritos.
Número de empresas escrituradas nos Distritos.
Número de empresas instaladas nos Distritos.
Municípios beneficiados com ações.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

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

AÇÃO: 3053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DISTRITOS E CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
Condomínio Industrial de Aparecida de Goiânia - Assinado Contrato de Parceria Imobiliária, atualmente aguardando análise da Licença
Ambiental pela SECIMA.

OBSERVAÇÕES
Produtos: Condomínio Industrial de Anápolis construído e Condomínio Industrial de Itumbiara construído não foram executados no
exercício 2017
Produto Condomínio Industrial de Aparecida de Goiânia construído, data de início depende da Licença Ambiental

AÇÃO: 3054 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORAMENTO DOS DISTRITOS AGROINDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
Conservação rotineira no Distrito Agroindustrial/Mineroindustrial - executado 100%;
Manutenção de Iluminação Pública no Distrito Agroindustrial/Mineroindustrial - 85% executado;
Manutenção e melhoria da Infraestrutura dos Distritos Agroindustriais - 54% executado;
Ampliação e Reforma da Rede Coletora de Esgoto no Distrito Agroindustrial/ Mineroindustrial – 100% executado;
Manutenção corretiva de equipamentos eletromecânicos no Distrito Agroindustrial/ Mineroindustrial - 84% executado;
Ampliação e reforma da ETE do Distrito Agroindustrial – 100% executado;
Anel viário ligando a BR-060 ao Distrito Agroindustrial de Anápolis - 40% executado.

OBSERVAÇÕES
Construção do trevo de acesso ao Distrito Agroindustrial de Orizona - não executado no exercício de 2017;
Execução dos serviços de Terraplanagem/Pavimentação e Recapeamento no Distrito Agroindustrial Piracanjuba – não executado em
2017

AÇÃO: 3055 - REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 6611 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
PRODUTO REFORMA DO PRÉDIO OPERACIONAL / ADMINISTRATIVO DO DISTRITO AGROINDUSTRIAL DE GOIANIRA
REALIZADO, NÃO EXECUTADO NO EXERCÍCIO 2017
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

DENÍCIO CELIO TRINDADE

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
SER RECONHECIDA COM REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

2.2 Legislação
CF/88; LEI 13.303/2016; LEI 6.404/76; LEI 13.019/2014; LEI 8.666/93; LEI 8.987/95; LEI COMPLEMENTAR 101/2000; LEI
COMPLEMENTAR 123/2006; LEI ESTADUAL 5.577/75; DECRETO 70.502/72; REGULAMENTO DE MERCADO CEASA/GO Lei nº7490
de 26 de abril de 1972 ; Lei nº10520 de 17 de julho de 2002.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Acrescentando aos resultados positivos já alcançados apontado no relatório de 2016, com a conclusão das obras de melhoria realizados
no exercício de 2017, apresentamos os principais avanços que contribuíram para melhorar a gestão administrativa, financeira e
operacional do mercado desta central em 2017, conforme a seguir:
Melhor controle dos serviços da portaria de acesso as dependências da CEASA-GO;
Recadastramento dos usuários desta central;
Melhoria do trafego interno;
Ampliação do sistema de monitoramento com instalação de mais 60(sessenta) câmeras;
Redução dos custos de rateios em função da expansão de áreas edificadas
Aumento significativo da receita própria em face a implantação definitiva do controle de entrada dos produtos comercializados nesta
central.
Melhorias do serviço de limpeza com o inicio da coleta seletiva do eixo;
Aumento da capacidade do sistema eletrico com a a ampliação de rede, aquisição de novos transformadores e troca de parte do
cabeamento;
Prevenção com a instalação do sistema de combate a incêndio.
Previsão de resultados financeiros e contábil altamente positivo para o exercício de 2017, que pode ultrapassar os R$ 2.000.000.00
(DOIS MILHÕES DE REAIS)
Incremento das ações sociais de atendimento odontológico, banco de doações e de apoio aos produtores.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PLANO DE NEGÓCIOS - CEASA -GO - INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE; PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL CEASA - GO; PLANO
DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CEASA - GO.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores são:
a) Modernização administrativa:
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
Readequação da ETE
Implantação de estrutura de drenagem e bacias de infiltração.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

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

AÇÃO: 2195 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL DA CEASA/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

U.O.: 6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

REALIZAÇÕES
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 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.

AÇÃO: 3060 - EXPANSÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEASA/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

U.O.: 6612 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

REALIZAÇÕES
PRINCIPAIS RESULTADOS OBITIDO PELAS AÇÕES
Acrescentando aos resultados positivos já alcançados apontado no relatório de 2016, com a conclusão das obras de melhoria realizados
no exercício de 2017, apresentamos os principais avanços que contribuiram para melhorar gestão administrativa, financeira e operacional
do mercado desta central em 2017, conforme a seguir:
Melhor controle dos serviços da portaria de acesso as dependências da CEASA-GO;
Recadastramento dos usuários desta central;
Melhoria do trafego interno;
Ampliação do sistema de monitoramento com instalação de mais 60 (sessenta) câmeras;
Redução dos custos de rateios em função da expansão de áreas edificadas
Aumento significativo da receita própria em face a implantação definitiva do controle de entrada dos produtos comercializados nesta
central.
Melhorias do serviço de limpeza com o inicio da coleta seletiva do eixo;
Aumento da capacidade do sistema elétrico om a ampliação de rede, aquisição de novos transformadores e troca de parte do
cabeamento
Prevenção com a instalação do sistema de combate a incêndio.
Previsão de resultados financeiro e contábil altamente positivo para o exercício de 2017, que pode ultrapassar os R$ 2.000.000.00 (dois
milhões de reais).
Encremento das ações sociais de atendimento odontológico, banco de doações e de apoio aos produtores.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

INSTITUCIONAL

1. Gestor

JAYME EDUARDO RINCON

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Agência Goiana de Transportes e Obras – Agetop, surgiu com a Reforma Administrativa, na gestão do Governador Marconi Perillo,
através da lei 13.550/1999, para absorver as atividades desenvolvidas pelo extinto DERGO e do CRISA em liquidação, eliminando assim
o paralelismo de atividades e hoje, se faz responsável pela implantação, pavimentação, conservação e gestão de rodovias, construção,
reforma, ampliação e manutenção de prédios públicos, além da travessia de balsas.

2.2 Legislação
Decreto nº 8.483, de 20 de novembro de 2005, que aprova o regulamento da AGETOP e dá outras providências; além do Decreto nº
8.954, de 23 de maio de 2017, que altera este.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Os aspectos gerais da gestão 2017, nesta autarquia, se detêm ao atendimento das necessidades e interesse público, circunscritos com
zelo pelo objetivo institucional, no âmbito do governo estadual: execução de variadas e imprescindíveis ações nos Programas
Aeroportuário, de Próprios Públicos, Programa Rodovida e Programa Rodovida Urbano, de acordo com o Plano Plurianual -PPA 2016-
2019. Através desta identificação clara de objetivos e prioridades do governo, identificação de órgãos gestores responsáveis por ações e
programas governamentais específicos, a organização dos propósitos da organização pública em programas, integração com o
orçamento e transparência; o PPA 2016-2019 nos direciona, juntamente com a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e a Lei
Orçamentária Anual - LOA, em atenção ao princípio da supremacia do interesse público: de acordo com o artigo 37, da Constituição da
República Federal.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A cargo do que versa a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, atentamo-nos à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO,
que nos aponta as prioridades do governo, estabelecendo parâmetros necessários à alocação dos recursos no orçamento anual e
garantindo, dentro do possível, a realização das metas e objetivos contemplados no PPA.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Um dos principais indicadores de desempenho, verificado em 2017, é o "Monitoramento das Ações do Plano de Governo 2015-2018",
com atualizações mensais (todo dia 10) por cada órgão do governo e sua fusão sistemática (com a finalidade de uma visão holística das
obras e ações que o Governo do Estado apresentam) à cargo da Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN. A governança deste
plano é realizada de forma contínua e encaminhada ao Exmo. Governador Marconi Perillo, sistematicamente.
Um outro indicador é a própria atualização do NOVO SIPLAM - Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual em
prática (2016 e 2019), com a vinculação de um ou vários produtos a cada liquidação de despesa realizada por esta autarquia. Relatórios
podem ser disponibilizados, conforme a necessidade, pelo Sistema e, desta forma, os programas e ações da AGETOP, apresentam
transparência e eficiência e sobretudo, resultados, que auxiliam e direcionam a gestão.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 5901 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2327 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DE TRÂNSITO

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

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

REALIZAÇÕES
Palestras foram realizadas no auditório desta Agência (AGETOP), com o objetivo de conscientizar os servidores para uma mobilidade
mais segura no dia a dia, como parte do movimento mundial iniciado pela Organização das Nações Unidas (ONU) intitulado "Maio
Amarelo". Neste ano, o "Maio Amarelo" destacou a proibição do uso do aparelho celular ao volante, do consumo de álcool antes de dirigir
e ainda incentivou o respeito aos limites de velocidade, o uso do cinto de segurança, dentre outras atitudes que contribuem para diminuir
o risco de acidentes.
AÇÃO: 2328 - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, TRATAMENTO E POSTAGEM DE MULTAS

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

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

REALIZAÇÕES
Contratou-se uma empresa especializada para execução de serviços contínuos informatizados de automação do processo de medição de
velocidade de veículos, em pontos críticos das rodovias estaduais, com radar fixo, estático, radar tipo pistola, radar tipo barreira
eletrônica, painel de mensagem variável e acessórios. A empresa também realiza a transmissão online para o Centro de Controle,
Operação e Fiscalização - CCOF e ainda a coleta, armazenamento e tratamento de dados volumétricos e classificatórios de todos os
veículos. Através dessas imagens é possível detectar infrações como o desrespeito à velocidade regulamentada, transitar com o veículo
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em situação irregular (fiscalização de veículo sob suspeita policial e/ou licenciamento irregular, recolhimento de tributos, gravames) e
ainda outras situações que vierem a ser solicitadas. São 268 equipamentos instalados que auxiliam no monitoramento e controle da
velocidade nas rodovias Goianas.
O Estado de Goiás tem hoje 51,6 Km de rodovia monitorados por imagem, sendo distribuídos nas GO's:
-GO-020, Trecho: Goiânia/Autódromo: 11 Km;
-GO-040, Trecho: Goiânia/Ribeirão dos Dourado: 7,6 Km;
-GO-403, Trecho: Goiânia/Senador Canedo: 17 Km;
-GO-060 Trecho: Goiânia/Trindade: 16 Km;
As multas são postadas e o gerenciamento dos processos de recursos das multas é eletrônico, serviço este implantado na Agetop desde
2016.
AÇÃO: 2329 - POLICIAMENTO PREVENTIVO, REPRESSIVO, OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS, FISCALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA

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

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

REALIZAÇÕES
A Agência Goiana de Transporte e Obras - AGETOP, através de um Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança Pública -
SSP e Polícia Militar do Estado de Goiás, mantém 37 postos do Comando da Polícia Militar Rodoviária - CPMR, ficando a cargo desta
Agência a aquisição dos etilômetros, material gráfico, fornecimento dos tablets, pagamento de parte da remuneração de recursos
humanos suficientes para a prestação dos serviços e o fornecimento dos demais recursos materiais necessários à prestação do serviço
público (tais como água, energia, telefone e internet). São também disponibilizadas, através de locação, 90 viaturas para fiscalização
rodoviária, sendo 70 carros modelo Palio Weekend e 20 motocicletas modelo Velox, com toda a manutenção já incluída e disponibilização
de combustível.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

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

Em 2017, o trabalho está voltado para a regularização dos aeródromos junto a ANAC (homologação, atualização e elaboração do Plano
Básico de Zona de Proteção dos Aeródromos – PBZPA), além de dar continuidade às obras já iniciadas como a implantação do
Aeródromo de Alvorada do Norte e à regular manutenção de todos os aeródromos administrados pela AGETOP.
AÇÃO: 2353 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS

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

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

REALIZAÇÕES
Sem atuação relevante.
AÇÃO: 3124 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE AERÓDROMOS

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

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

REALIZAÇÕES
Em 2017, deu-se início à implantação do aeródromo de Alvorada do Norte, encontrando-se hoje com 25% da obra já concluída. Foi
realizada também a adequação do aeródromo de Aruanã e a manutenção da energia elétrica dos 18 aeródromos administrados pela
Agetop: Ipameri, Pirenópolis, Palmeiras, Uruaçu, Porangatu, Posse, Aragarças, Catalão, Aruanã, Niquelândia, São Miguel do Araguaia,
Cidade de Goiás, Alto Paraíso, Bandeirantes, Quirinópolis, Santa Helena e duas unidades em Goiânia.
AÇÃO: 3125 - IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS

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

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

REALIZAÇÕES
NÃO HOUVE REALIZAÇÕES NESTA AÇÃO

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS
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ÓRGÃO GESTOR: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP

Em 2017, tivemos entregas em Bom Jesus de Goiás, com a conclusão do Centro de Atendimento Infanto-Juvenil; em Goiânia, construção
da Casa de Semiliberdade, na Chácara do Governador e, o Centro de Excelência; em Porteirão, a construção do Ginásio de Esportes
Compacto; Anápolis, construção de CASE e, em Itumbiara, Instituto de Medicina Legal - IML.
As reformas dos próprios públicos também estiveram em andamento em 2017, com a adequação do Palácio das Esmeraldas, o sistema
de combate a incêndio da AGETOP, o Centro Cultural Oscar Niemeyer e a Praça 19 de Agosto, em Vianópolis. A reforma concluída foi a
do Sistema de ar condicionado da AGETOP. Ocorreu também durante todo o exercício a realização de serviços de fornecimento de
energia elétrica, conservação e manutenção das áreas internas, externas e prediais do Estádio Serra Dourada, do Autódromo
Internacional Ayrton Senna e do Centro de Excelência do Esporte, além da aquisição de equipamentos digitais visando a divulgação das
atividades realizadas nos espaços citados.
AÇÃO: 2355 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

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

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

REALIZAÇÕES
Em 2017,tivemos a realização de serviços de fornecimento de energia elétrica, conservação e manutenção das áreas internas, externas e
prediais do Estádio Serra Dourada, do Autódromo Internacional Ayrton Senna e do Centro de Excelência do Esporte, além da aquisição
de equipamentos digitais visando a divulgação das atividades realizadas nos espaços citados.
AÇÃO: 3129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE OBRAS CIVIS PÚBLICAS

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

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

REALIZAÇÕES
Em 2017, foram concluídas as obras dos CASE´s - Centros de Atendimento Socioeducativo, de Anápolis e Goiânia, no conjunto Vera
Cruz; além da Unidade de Semiliberdade Feminina, na Chácara do Governador, também na capital; o Ginásio de Esportes, em Porteirão
e o Instituto Médico Legal - IML, em Itumbiara. Os próprios públicos em que as obras estão em andamento são: o CASE de São Luís de
Montes Belos e o de Rio Verde, além do Parque Ecológico de Ipameri.
As reformas dos próprios públicos que estiveram em andamento em 2017 foram a adequação do Palácio das Esmeraldas, o sistema de
combate a incêndio da AGETOP, o Centro Cultural Oscar Niemeyer e a Praça 19 de Agosto, em Vianópolis. A reforma concluída foi a do
Sistema de ar condicionado da AGETOP.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1068 - PROGRAMA RODOVIDA

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

O Programa Rodovida, buscando desenvolver um sistema de transportes seguro, rápido e econômico que assegure mobilidade de bens e
pessoas e o desenvolvimento do Estado, elevando a trafegabilidade das rodovias, no exercício de 2017, teve suas obras concluídas dos
trechos: GO-020, trecho: Autódromo de Goiânia/ Bela Vista (trevo de acesso à cidade de Pirancanjuba); duplicação e iluminação da BR-
070, trecho urbano de Águas Lindas de Goiás; iluminação da GO-010, trecho urbano de Vianópolis; iluminação da GO-080, trecho
Goiânia/ acesso UFG; duplicação, iluminação e viaduto na GO-520, trecho Luziânia/ Lago Azul e GO-040, trecho Goiânia/ Aragoiânia;
passarelas km1,56 e km2,32 na GO-458 Trecho Formosa/ Santa rosa, pontes sobre o rio Paranã e o rio Crixás e na GO-070, trecho
Inhumas/ Cidade de Goiás; pontes sobre o rio Uru e o rio Bugre. A reconstrução do trecho da GO-215 (entr.Br-153/ Piracanjuba)
encontra-se com pavimentação concluída, sendo sinalizado; as obras com ordem de serviço passaram por grandes avanços físicos,
tendo inclusive alguns trechos com os serviços de pavimentação concluídos como, por exemplo, a rodovia GO-210, trecho: Goiandira/
Catalão, GO-210 (Goiandira/ Cumari/ Anhanguera), GO-139 (Caldas Novas / Marzagão), GO-309 (Caldas Novas/ Pires do Rio), GO-210
(Turvelândia/ Porteirão), GO-210 (Rio Verde/ Santa Helena), GO-173 (Britânia/ Entr.BR-070), GO-215 (Entr.Br-153/ Piracanjuba), GO-164
(Sanclerlândia/ Entr. GO-070), GO-222 (Entr GO-326/ Adelândia), GO-334 (Nova América/ Rubiataba), GO-154 (Uruana/ Carmo Do Rio
Verde), GO-338 (Contorno De Pirenópolis/ Serra Dos Pirineus). Foram concluídas as obras de construção de um viaduto sobre a Ferrovia
Norte-Sul (17m) e 05 pontes em concreto armado (PCA), sobre o Córrego Lagoa (36 m), Córrego Ribeirão Bonito (40m), Córrego
Cachoeira I (38m), Córrego Lagoinha (42m) e Córrego Cachoeirinha II (30m), além da GO-080, no trecho Nerópolis/entr. BR-153. Deu-se
início ao estudo de viabilidade técnica e econômica da concessão de 06 rodovias goianas: GO-020 (Goiânia/ Bela Vista/ Cristianópolis/
Catalão), GO-010 (Goiânia/ Bonfinópolis), GO-060 (Goiânia/ Trindade/ São Luís/ Iporá), GO-070 (Goiânia/ Cidade de Goiás), GO-080
(Goiânia/ entr.São Francisco/ BR-153) e GO-213 (Morrinhos/ Caldas Novas).
AÇÃO: 2356 - GMC - CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENT.,
OBRAS DE ARTES ESPEC. E SINALIZAÇÕES

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

U.O.: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
6750 - FUNDO DE TRANSPORTES - FT

REALIZAÇÕES
Por ser uma atividade contínua podemos inferir que o Programa RODOVIDA Manutenção é responsável hoje por 9.000 Km de rodovias
não pavimentadas. A Fase II (Rodovias Não Pavimentadas) teve início em janeiro de 2016 e está em contínua execução, com a
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conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos rodoviários, conservação rotineira da pista de rolamento, manutenção preventiva
periódica e melhoramentos da pista de rolamento, serviços especiais, conservação em pontes mistas e de madeira e manutenção e
operação de balsas. Manteve-se o Gerenciamento de Tráfego Rodoviário de Cargas e Passageiros.
SINALIZAÇÃO VERTICAL /HORIZONTAL IMPLANTADA:
GO 341 - Mineiros - Div. MS (114 km 88%
GO 020 - Goiânia - Bela Vista (44 km) 100%
GO 020 - Bela Vista - Pires do Rio (99 km) 100%
GO 060 - Goiânia - São Luiz de Montes Belos (122 km) 70%
GO 070 - Goiânia - Itauçú (70 km) 100%
GO 070 - Goiás - Itapirapuã (58 km) 50%
GO 080 - Jaraguá - Entr. BR 080 (100 km) 100%
GO 139 - Entr. GO 217 - Entr. GO 213 (40 km) 100%
GO 164 - Quirinópolis - Paranaiguara (65 km) 100%
GO 164 - Goiás - Araguapaz (119 km) 100%
GO 164 - Araguapaz - São Miguel do Araguaia (219 km) 100%
GO 210 - Entr. BR 050 - Davinópolis (37,8 km) 100%
GO 217 - Piracanjuba - Entr. GO 139 (25,6 km) 100%
GO 225 - Pirenópolis - Corumbá de Goiás (19 km) 10%
GO 237 - Uruaçú - Niquelândia (88 km) 80%
GO 330 - Pires do Rio - Ipameri (52 km) 100%
GO 330 - Ipameri - Catalão (61 km) 100%
GO 431 - Pirenópolis - Entr. BR 153 (27 km) 100%
GO 530 - Araguapaz - Aruanã (55 km) 100%
GO 060 - Iporá - Piranhas (92 km) 100%
GO 070 - Itauçú - Goiás (67 km ) 50%
GO 139 - Caldas Novas - Div. MG (76,5 km ) 100%
GO 164 - São Luiz de Montes Belos - Entr. GO 070 (19 km) 60%
GO 164 - São Miguel do Araguaia - Div. TO (25 km ) 100%
GO 174 - Rio Verde - Iporá ( 171 km) 50%
GO 206 - Caçú - Quirinópolis (82 km) 100%
GO 206 - Quirinópolis - Entr. BR 452 (125,5 km) 90%
GO 302 - Itajá - Div. MS (19 km) 65%
GO 341 - Mineiros - Div. MS (114 km) 100%.
Implantação Defensas Regiões 1 e 2 - 70.844 metros, concluído em 2017: 48.104 metros.
GO 178 - Itajá/Itarumã - 2.500 mts - 100%;
GO 302 - Aporé/Itajá - 1.760 mts – 100%
GO 206 - Itarumã/Entr. Br 364 - 3.200 mts – 100%
GO 164 - Quirinópolis/Paranaiguara - 3.020 mts – 100%
GO 206 - Entr. Br 364/Entr. Br 452 - 6.388 mts – 100%
GO 174 - Iporá/Montividiu - 3.260 m – 100%
GO 118 - Div. GO-TO/Teresina de Goiás - 4.000 mts
GO 431 - Entr. Br 153/Pirenópolis - 1.000 mts – 10%
GO 225 - Pirenópolis/Corumbá - 1.000 mts – 10%
GO 237 - Uruaçú/Niquelândia - 3.500 mts – 10%
GO 060 - Iporá/Piranhas - 3.500 m – 40%
GO 060 - São Luiz de Montes Belos/Nazário - 3.816m – 100%
GO 164 - São Luiz de Montes Belos/GO 070 - 17.976 m – 100%
GO 341 - Mineiros/Div. GO/MS - 8.000 m–10%
GO 070 - Cidade de Goiás/Itapirapuã - 2.000 m – 10%
GO 164 - Araguapaz/São Miguel Do Araguaia - 3.500 m – 10%
GO 164 - Goiás/Araguapaz - 2.484 m –100%.
AÇÃO: 2357 - EVENTOS, FESTIVIDADES E INAUGURAÇÕES DE OBRAS

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

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

REALIZAÇÕES
Evento entitulado "Tradicional Festa em Louvor ao Divino Pai Eterno", em Trindade-Goiás, com os serviços de estruturação do Centro de
Apoio aos Romeiros, da Organização das Voluntárias de Goiás - OVG, localizado na GO-060, trecho: Goiânia- Trindade, entre os dias 23
de junho e 02 de julho de 2017.
AÇÃO: 2358 - GMC - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

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

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

REALIZAÇÕES
Sempre no intuito de promover a recuperação da malha viária, das obras de arte especiais e das sinalizações verticais e horizontais, esta
ação, levando em conta os princípios do projeto de governo "Goiás Mais Competitivo e Inovador", traduz a restauração (completa) do
principal meio de transporte de cargas e transeuntes do Estado e do país, que é a malha rodoviária, obras de arte especiais e
sinalizações correlacionadas, implicando significativamente, no desenvolvimento de Goiás, como um todo, investindo na trafegabilidade.
AÇÃO: 3029 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

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

U.O.: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
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REALIZAÇÕES
O Programa Rodovida, buscando desenvolver um sistema de transporte seguro, rápido e econômico, que assegure mobilidade
satisfatória de bens e pessoas e contribua para o desenvolvimento econômico do Estado, no exercício de 2017, contou com 39 obras em
andamento, sendo que 33 obras de implantação de rodovias, cinco duplicações e o anel viário de Palmeiras de Goiás. Infere-se ainda
que estão em fase de estudos e de viabilidade técnica e econômica, a concessão de seis rodovias goianas, descritas abaixo:
1. GO-020, (Goiânia/ Bela Vista/ Cristianópolis/ Catalão);
2. GO-010, (Goiânia/ Bonfinópolis);
3. GO-060, (Goiânia/ Trindade/ São Luís/ Iporá);
4. GO-070, (Goiânia/ Cidade de Goiás);
5. GO-080, (Goiânia/ entr. São Francisco/ BR-153) e,
6. GO-213, (Morrinhos/ Caldas Novas).
Trechos em destaque que foram concluídos ou estão com execução acima de 50%:
Alto Paraiso de Goiás/São Jorge - 72% Executado;
Anápolis/Gameleira/Silvânia - 90% Executado;
Britânia/Aruanã – 100% Executado;
Cachoeira/Ivolândia - 93% Executado;
Colinas do Sul/Minaçu - 93% Executado;
Davinópolis/Div. GO/MG - 78% Executado;
Entr. GO-050 / Entr. GO-220 (Estrada Velha de Caiapônia) - 73% Executado;
GO-154 Taquaral / Santa Rosa – 61% Executado;
GO-309 – Trecho: Cachoeira Dourada / Itumbiara – 54% Executado;
GO-326 Jaupaci/Montes Claros – 100% Executado;
GO-480 – trecho: Cirilândia / Santa Isabel – 65% Executado;
Goianesia/Juscelândia – 97% Executado;
Lagolândia/Capela - 87% Executado;
Luziânia / Lago Azul - 99% Executado;
Malhador/Goianésia (GO - 080) - 67% Executado;
Mambaí/Divisa GO/BA - 100% Executado;
Mara Rosa/Alto Horizonte - 99% Executado;
Nova América / Entr. GO-164 (Mozarlândia) 63% Executado;
Rodovia Ligação; Entr. Águas Lindas de Goiás / Braslândia - 90% Executado;
São Jorge/Colinas do Sul - 72% Executado;
Trindade/Abadia - 100% Executado;
Trindade/Goianira - 100% Executado;
Entr. GO-080 (Inhumas) / Distrito Industrial- 53% Executado;
GO-070: Itaberaí / Entroncamento GO-164 (Mossâmedes) - 99% Executado;
itauçu/Itaberaí - 99% Executado;
Nerópolis/Petrolina de Goiás/Entr. BR 153 - 71% Executado;
Silvânia/GO-010 - 84% Executado.
AÇÃO: 3030 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

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

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

REALIZAÇÕES
Foram concluídas as obras de construção de um viaduto sobre a Ferrovia Norte-Sul (17m) e cinco pontes em concreto armado (PCA),
sobre o Córrego Lagoa (36 m), Córrego Ribeirão Bonito (40m), Córrego Cachoeira I (38m), Córrego Lagoinha (42m) e Córrego
Cachoeirinha II (30m), na GO-080, no trecho entre Nerópolis e o entroncamento com a BR-153. As obras de construção de outras quatro
pontes em concreto armado (PCA), na GO-336, trecho Crixás-entr.GO-164 (Nova Crixás), sobre o Ribeirão Taboca, Ribeirão Santo
Antônio, Ribeirão das Antas e Córrego Papuda, já se encontram com ordem de serviço emitidas.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1069 - PROGRAMA RODOVIDA URBANO

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

O Programa Rodovida Urbano se estendeu às áreas urbanas dos municípios de PIRENÓPOLIS, URUAÇÚ e CRIXÁS. Este último, já em
fase de finalização, com a proposta de cuidar da qualidade das vias de circulação dentro das cidades.
AÇÃO: 2359 - REABILITAÇÃO DAS VIAS URBANAS

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

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

REALIZAÇÕES
Foram reabilitadas as Vias Urbanas nos municípios de Crixás e Uruaçu.
AÇÃO: 2380 - REABILITAÇÃO DAS VIAS URBANAS (EMENDAS SANCIONADAS)

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

U.O.: 6701 - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP
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REALIZAÇÕES
Sem atuação relevante.
AÇÃO: 3028 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS

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

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

REALIZAÇÕES
O Programa Rodovida Urbano apresenta-se como um apoio às prefeituras na pavimentação e reabilitação das vias, dentro dos limites do
município, visualizando melhora na infraestrutura das cidades abrangidas e consequente e principalmente, na qualidade de vida dos
cidadãos. Obras em Pirenópolis, Uruaçú e Crixás se encontram em andamento.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

RENE POMPEO DE PINA

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Lei nº 13.641, de 09 de junho de 2000 (Lei de Criação da Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. - Goiasgás), alterada pela Lei nº
14.908, de 09 de Agosto de 2004.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O Governo do Estado de Goiás sancionou, em 09/06/2000, a Lei nº 13.641, que autorizou o Poder Executivo a constituir a Agência
Goiana de Gás Canalizado S.A., uma empresa de economia mista. A constituição da Companhia se deu por intermédio das ações do
ESTADO DE GOIÁS que, entendendo a importância que o gás natural vinha demonstrando em todo o mundo, como variável chave na
busca do desenvolvimento sustentado, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a indústria desse energético na região. Esse
modelo, consolidado na Goiasgás, buscou conciliar o preceito constitucional - que estabelece como de competência dos Estados
membros da Federação a distribuição de gás canalizado - com a necessidade de se promover uma gerencia empresarial para a
distribuição de gás natural e com uma solução que contempla as limitações dos recursos do tesouro nos Estados.
Ações empresariais e principais desafios: as questões afeita 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 viabilizar a distribuição do gás natural em Goiás:
GÁS NATURAL LIQUEFEITO - GNL: por intermédio da GNL GEMINI Logistica e Comercialização de Gás Ltda, uma sociedade formada
entre a White Martins e Petrobras, de iniciativa pioneira do país, foi inaugurado em Junho de 2006 uma planta de liquefação de gás
natural em Paulínia em SP, que tem a finalidade de oferecer o gás natural liquefeito - GNL, em condição de suprimento competitivo com
outros energéticos. Como consequencia em Novembro de 2006 o Estado de Goiás, passou a contar com uma nova matriz energética,
iniciando a distribuição de gás natural no Estado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Companhia iniciou suas operações distribuindo gás natural para o segmento veicular em 29 de Novembro de 2006. Desde então várias
ações vem sendo desenvolvidas com o intuito de aumentar o consumo desse importante energético no Estado, onde podemos citar
especificamente para o ano de 2017:
- progresso nas tratativas do Projeto de Biometano com a Empresa Geo Energética na cidade de Itumbiara;
- início de entendimento para a produção e distribuição de Biometano na cidade de Rio Verde e municípios próximos;
- início de acordo para a produção e distribuição de Biometano em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goianápolis, Senador
Canedo e Nerópolis.

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

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

AÇÃO: 3094 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

U.O.: 6702 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

REALIZAÇÕES
- progresso nas tratativas do Projeto de Biometano com a Empresa Geo Energética na cidade de Itumbiara;
- início de entendimento para a produção e distribuição de Biometano na cidade de Rio Verde e municípios próximos;
- início de acordo para a produção e distribuição de Biometano em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Goianápolis, Senador
Canedo e Nerópolis.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Júlio Cesar Vaz de Melo

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Otimizar a utilização da infraestrutura dos ativos, por intermédio das atividades: atuação em serviços especializados e soluções de
telecomunicações, telecontrole, transmissão de dados, automação, telesupervisão, telemetria e outros serviços digitais; fabricação e
comercialização de equipamentos e dispositivos eletrônicos; gestão do compartilhamento da infraestrutura; atuação na área de soluções
em tecnologia da informação; realização de parcerias voltadas para pesquisa soluções de negócio.

2.2 Legislação
Lei nº. 16.237, de 18 de abril de 2008, que autoriza a Constituição da Companhia de Telecomunicações e Soluções - CELGTelecom e dá
outras providências.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Sociedade encontra-se em fase pré-operacional. Como parte da estruturação interna, foram realizadas: eleições do Conselho de
Administração e Conselho Fiscal; mudança da denominação social de CELGTelecom para GoiásTelecom; mudança de endereço de
Goiânia para Goianira; eleição da comissão de licitação; licitação e obtenção da respectiva licença junto a ANATEL; reunião com a CELG
D para celebração de parceria das fibras ópticas; liberação dos equipamentos da METROGYN, via cessão de uso, por parte da SED para
a GoiásTelecom; aquisição via licitação de Torre Metálica Autoportante de Telecomunicações; e, identificação de demandas junto às
Secretarias de Educação, Saúde e Segurança.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Não possui outros planejamentos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Possui somente os indicadores de PPA.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

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

AÇÃO: 3072 - ACESSO ÓPTICO, INTERCONEXÃO ÓPTICA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAM E DE
RTM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

U.O.: 6703 - COMPANHIA DE TELECOMUNICAÇÕES E SOLUÇÕES - CELGTELECOM

REALIZAÇÕES
Encontra-se em análise, por parte da CELG D, a parceria para utilização das fibras ópticas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Diretor Presidente - Jalles Fontoura de Siqueira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Até 2020, estar entre as cinco empresas de referência que atuam no mercado de saneamento do Brasil, no atendimento aos clientes,
com sustentabilidade social, econômica e ambiental.

2.2 Legislação
Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989 e Lei 19.424 de 26/07/2016

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O objetivo da Saneago é implantar as ferramentas do Sistema de Gestão da Qualidade e do Modelo de Excelência em Gestão - MEG no
âmbito de toda a empresa. Adicionalmente, a Saneago busca a acreditação dos laboratórios centrais de análises de água e esgotos no
INMETRO. Para isto, a Saneago busca o desenvolvimento de um sistema de gestão único, ou o Sistema de Gestão Integrado da
Saneago que será alinhado com as diretrizes estratégicas da companhia.
Para assegurar o alcance destes objetivos, no ano de 2017 foi realizada a revisão de todas as ferramentas do Sistema de Gestão da
Qualidade, atividade que está prevista para ser finalizada no final de Janeiro de 2018, incluindo as ferramentas de auditorias internas de
gestão, tratamento de não conformidades e gestão de melhorias e análise crítica do sistema de gestão da Saneago.Em 2017, os dois
laboratórios passaram, pelo processo de reconhecimento de sua gestão nos moldes da norma NBR ISO 17025:2005, conseguindo a
certificação de reconhecimento. Está previsto para o 1º semestre de 2018, o início do processo de acreditação no INMETRO.
Alinhado com a intenção da Saneago em se tornar um modelo de excelência em gestão, a Saneago, em 2017, investiu na capacitação de
vários funcionários no Modelo de Excelência de Gestão e concorreu ao Prêmio Nacional da Qualidade no Saneamento – PNQS, prêmio
promovido pela ABES Nacional voltado ao setor de saneamento, que analisa as práticas de gestão da organização, baseado no modelo
MEG e premia as melhores práticas conforme o nível de maturidade das práticas de gestão. A Saneago foi premiada na categoria “B”,
com os primeiros passos para a excelência. A intenção da Saneago para 2018 é melhorar e expandir as práticas adotadas padronizando-
as e implementando nos processos corporativos.
Alinhado com as intenções de avançar nos caminhos da excelência em gestão, a Saneago buscou avançar na padronização dos
processos, para isto investiu em capacitação em Mapeamento e Gerenciamento de processos em todas as áreas e processos da
empresa. A partir desta capacitação, a Saneago está trabalhando num projeto de mapeamento corporativos, onde todos os processos e
atividades da empresa serão identificados, mapeados, tendo, posteriormente, uma análise de cada processo, onde serão revistos e
melhorados e por fim, padronizados por meio de procedimentos documentados.
Benefícios que a Saneago busca e espera alcançar com essas práticas mencionadas:
• Promoção da melhoria contínua dos processos;
• Padronização dos processos, resultando em redução de custo operacional;
• Investimento no Desenvolvimento e Treinamento de Pessoal;
• Agilidade nas respostas;
• Melhoria na comunicação interna;
• Melhoria na comunicação com o Cliente;
• Atendimento às especificações dos produtos e serviços oferecidos;
• Melhoria do relacionamento com fornecedores e prestadores de serviços;
• Monitoramento de gestão por meio de indicadores.

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Sistema de Abastecimento de água nos municípios goianos implantada/ampliado
- Sistema Público de esgotamento sanitário nos municípios goianos implantado/ampliado

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

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

AÇÃO: 3112 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

U.O.: 6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

REALIZAÇÕES
Para o ano de 2017 foram realizadas obras e melhorias em diversos municípios como Aparecida de Goiânia, Goiânia, Trindade e Rio
Verde. E realizou-se ligações de água e instalação de hidrômetro em vários municípios.
I – INDICADORES DIVERSOS:
Ampliação dos índices de atendimento no Estado de Goiás .......Dez/2016....................Nov/2017.......................Variação %
Pop Atendida com Abastecimento de Água ................................5,48 milhões ............5,56 milhões .......................1,49%
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Índice de Atendimento com Abastecimento de Água.................... 96,50%................... 96,80% .............................. 0,30%
Fonte: MIG 112
Principais Obras:
1. GOIÂNIA – Sistema de Abastecimento de Agua - BNDES - O Contrato foi concebido para garantir o abastecimento e a melhoria das
condições sanitárias dos habitantes de Goiânia e Áreas Conurbadas, mediante a realização de intervenções que possibilitem o
tratamento e o abastecimento do sistema de água potável, incluindo a melhoria dos sistemas de água e de esgotos sanitários, bem como
o aumento da eficiência na prestação de serviços.
Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB
Vazão inicial de 4,0 m³/s e potência de 5.000 cv., duas bombas de fabricação da KSB serão acionadas por Turbinas do Tipo Francis, de
fabricação da empresa SEMI Industrial e/ou por motores elétricos. As outras três bombas, também de fabricação da KSB, serão
acionadas por motores elétricos. Atualmente as obras da EEAB encontram-se 100% executadas.
No ano de 2017 foi realizado comissionamento das turbinas pela empresa SEMI com resultado satisfatório. Atualmente a EEAB encontra-
se em regime de pré-operação
2. APARECIDA DE GOIÂNIA –FGTS - Sistema de Abastecimento de Agua - O Contrato destina-se a ampliação do Sistema de
Abastecimento de Água – SAA na cidade de Aparecia de Goiânia, contemplando a interligação de poços tubulares profundos,
reservatórios, elevatórias, redes e adutoras, correspondentes aos Sistemas Alto Paraíso e Delfiori/ Park Sul. Estação Elevatória de Água
Tratada – EEAT - As montagens eletromecânicas, as bombas e os quadros de comando, estão sendo realizadas com previsão de
conclusão até a primeira quinzena do mês de janeiro de 2018.

OBSERVAÇÕES
continuação obra Aparecida de Goiânia....
Caixa de Reunião – Reservatórios/ Tratamento
Foi realizada a re-validação dos projetos elétricos da Caixa de Reunião do SAA Delfiori/ Park Sul.
A caixa de reunião dos poços está concluída, bem como os reservatórios. As interligações estão em andamento e as obras e serviços
relativos ao sistema de tratamento/ desinfecção ainda não foram iniciadas, visto que foi necessário também realizar aditivo contratual em
função da não previsão no orçamento destes serviços.
Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT
Foi realizada a re-validação dos projetos elétricos da EEAT Delfiori e do Poço Tubulares Profundo(PF01). Os serviços de montagens
eletromecânicas ainda não foram inciados.
Adutora de Água Tratada – AAT
Todas as obras de implantação da adutora foram concluídos. As obras de interligações aos reservatórios ainda não foram inciados.
Redes de Distribuição/ Ramais
Todas as obras de implantação de redes, adutoras de distribuição (redes primárias) foram concluídos. Os ramais domiciliares previstos
no contrato foram implantados.
Foto 1:EEAT - Alto Paraíso - Obra de Aparecida de Goiânia
Foto 2: Adutora Poços SAA - Alto Paraíso - Aparecida de Goiânia
Foto 3: Comissionamento turbinas EAB - Obra Sistema de Abastecimento de Agua de Goiânia
Foto 4: Derivação AAT MB -ETAG - Obra Sistema de Abastecimento de Agua de Goiânia
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AÇÃO: 3113 - GMC - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

U.O.: 6704 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

REALIZAÇÕES
Para o ano de 2017 foram realizadas obras e melhorias em diversos municípios como Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Iporá,
Jataí, Porangatu, Rio Verde e Vianópolis, sendo beneficiados mais de 160.000 habitantes em todo o Estado.
I – INDICADORES DIVERSOS:
Ampliação dos índices de atendimento do Estado de Goiás ..........Dez/2016 ................11/2017 ....................variação %
Pop Atendida com Esgotamento Sanitário ....................................... 3,11 milhões ...........3,27 milhões ............... 5,31%
Índice de Atendimento com Esgotamento Sanitário ............................ 54,70% ................. 56,90% .......................2,35%
Fonte: MIG 112R01
Principais realizações:
1 Aparecida de Goiânia
1.1 Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Santo Antônio
A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Santo Antônio foi concebida para receber as contribuições de toda a bacia do Ribeirão Santo
Antônio, atendendo às Bacias Almeida, Tamanduá e Santo Antônio.
As unidades previstas na ETE Santo Antônio são: Tratamento Preliminar (Gradeamento, Caixa de Areia e Calha Parshall), Reatores
Anaeróbios de Fluxo Ascendente, Leitos de Secagem, Tanque Diário de Lodo, Sistema de Desidratação de Lodo (Centrífugas), Filtros
Biológicos de Alta Carga, Decantadores, Filtros Rápidos de Areia, Desinfecção com Ultra-Violeta e Medição Final (Parshall).
Desde Nov/16 a ETE Santo Antônio está em pré-operação, com as seguintes unidades ativadas:
Tratamento Preliminar, que inclui Gradeamento (Grade Cremalheira mecanizada e Peneira do tipo Step Screen), Roscas
Transportadoras, Caixa de Areia com sistema de desarenação do tipo Ponte Rolante, Parafusos Classificadores, Caçambas, Calha
Parshall para medição de vazão de entrada e Elevatória de Escuma; Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente (Reator 1), Leitos de
Secagem e estrutura de Lançamento Final; além do Prédio Administrativo (com Laboratório, Escritórios, Copa, Banheiros, Vestiários,
Depósito de Materiais, Auditório e C.C.O.).
Sendo Executado em 2017:
Montagem hidráulica do reator 2;
Montagem hidráulica do reator 3;
Montagem da interligação do Decantador até a Calha Parshall;
Regularização de fundo de vala para interligação da Calha Parshall;
Montagem da EEE de Recirculação de Lodo;
Urbanização/Execução de Calçada do Reator 2.
Rede de saída da Calha Parshall Final;
Reaterro da Calha Parshall;
Urbanização do reator 3 (Calçada).
- Urbanização (Execução de meio fio e pavimentação)
- Execução da grade de piso dos reatores 2 e 3.
- Montagem da tubulação hidráulica do reator 2 Montagem das grades de piso dos reatores 2 e 3

OBSERVAÇÕES
.....continuação das obras de Aparecida de Goiânia
1.2 Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Vila Maria
A Estação Elevatória de Esgotos Vila Maria será responsável por recalcar os esgotos coletados das subbacias S43, S43A e S44 até o
PV-01 do Trecho 5 do Interceptor Tamanduá. Será implantada na esquina da Rua Daniel Viana com a Avenida Guanabara, no setor Vila
Maria, em Aparecida de Goiânia.
As principais características dessa unidade serão: Ponto de Lançamento: Trecho 5 do Interceptor
Tamanduá (PV-01); Tipo de bomba: Rotativa de deslocamento positivo; Quantidade de bombas a serem instaladas: 1 + 1 reserva; Vazão
de recalque por bomba: 22,7 L/s; Altura manométrica total: 28,1 mca. Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017:
Gabarito e armação da caixa de medição
Reaterro da área de EEE
Execução de canaleta para drenagem
Execução do abrigo do quadro de comando
Execução de muros
Execução da linha de recalque
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Execução de meio-fio
Execução das armaduras do poço de sucção
1.3 Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Cândida de Queiroz
A Estação Elevatória de Esgotos Cândida de Queiroz será responsável por recalcar os esgotos coletados na sub-bacia T20 e parte da
sub-bacia T-22 até o PV a montante do Sifão 6 da bacia Tamanduá. Será implantada na Rua 23, altura da Rua 12, no Residencial
Cândida de Queiroz, em Aparecida de Goiânia.
As principais características dessa unidade serão: Ponto de Lançamento: PV a montante do Sifão Tamanduá 6; Tipo de bomba: Rotativa
de deslocamento positivo; Quantidade de bombas a serem instaladas: 1 + 1 reserva; Vazão de recalque por bomba: 11,9 L/s; Altura
manométrica total: 16,85 mca.
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em outubro de 2017.
Armação da estrutura do poço
Concretagem da estrutura do poço
Montagem de forma para concretagem do poço de sucção
Execução do muro e medidor de vazão
Execução de muro Execução da alvenaria da casa de ferramentas
Execução de PV do extravasor Execução do poço de sucção
1.4 Interceptor Tamanduá (MND – Shield Country)
Está previsto a execução de um trecho em Método Não Destrutivo (MND) em Shield, de formato circular,com diâmetro de 2 m e
tubulação interna de DN 1.200 mm, assentada na parte inferior do túnel.
O trecho a ser transposto por meio de travessia não destrutiva é de, aproximadamente, 600 m de comprimento e está localizado após a
passagem sob a rodovia BR-153, já executada em MND Linner, seguindo nas ruas Ipê e Rua Walter Cristino Carrilo até a esquina da Rua
2, em Aparecida de Goiânia-GO, nas proximidades do Country Clube de Goiás.
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Montagem da base para receber o Shield
Cravação de tubos
Transformação do Poço em PV
Concretagem da base para craveamento dos tubos
Cravamento de tubos
Montagem do Shield
Craveamento do tubos de concreto DN 1200 mm
Escavação mecanizada Montagem do Shield
1.5 Interceptor Tamanduá
O Interceptor Tamanduá possui quase 22 km de extensão, com diâmetros variando entre 300 mm e 1.200 mm e consiste em 6 trechos de
interceptor, 5 sifões invertidos e um sifão (Sifão 6) que promove a interligação entre os Interceptores Tamanduá e Bonança. Ele será
responsável por conduzir os efluentes das bacias Almeida, Tamanduá e Santo Antônio até a ETE Santo Antônio.
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Execução de caixa de passagem
Execução de PV
Montagem das estruturas de escoramento
Execução de 207,23 metros do Interceptor Tamanduá.
Montagem das estruturas de escoramento Execução de PV
1.6 Interceptor Tamanduá (Sifão 4)
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Os serviços mais significativos foram: Execução da caixa de inspeção e recomposição asfáltica.
Preparação do terreno para receber lastro de brita Lastro de brita
Montagem/Assentamento de tubos Compactação mecanizada
Execução da caixa de inspeção Recomposição asfáltica
1.7 Redes Coletoras na Bacia Santo Antônio (Jardim Riviera e Setor Colina Azul I)
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Execução de 2.280,55 metros de redes coletoras e 177 ligações domiciliares nos Bairros Jardim Riviera e Colina Azul I, localizados na
Bacia Santo Antônio.
Escavação mecanizada Montagem das estruturas de escoramento
Montagem/Assentamento de tubos Compactação mecanizada
1.8 Redes Diversas na Bacia Almeida (Vila Brasília e Recanto dos Emboabas)
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Execução de 1.442,31 metros de redes coletoras e 138 ligações domiciliares no Setores Vila Brasília e
Recanto dos Emboabas, localizados na Bacia Almeida.
Escavação mecanizada Montagem das estruturas de escoramento
Reaterro Compactação mecanizada
2 Trindade
A seguir estão descritas as obras realizadas pela BRK Ambiental - Goiás em Trindade em 2017.
2.1 Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Barro Preto
A Estação Elevatória de Esgotos Barro Preto existente, se localiza em área próxima à da Estação de Tratamento de Esgotos Barro Preto,
recebe todo o esgoto coletado no Sistema Barro Preto e os encaminha para a ETE. O esgoto afluente passa por tratamento primário
composto por unidades de gradeamento e desarenação antes de serem recalcados pela elevatória para a ETE Barro Preto.
As principais características dessa unidade são: Tipo de bomba: submersíveis; Quantidade de conjuntos
motobombas instalados: 1 + 1 reserva; Vazão de recalque por bomba: 106 L/s; Altura manométrica: 40 mca.
A Elevatória Barro Preto não precisará ser ampliada, as vazões previstas para essa unidade de
bombeamento são bem próximas de suas vazões de dimensionamento. Será necessário apenas implantar o terceiro conjunto motor-
bomba.
Contudo, o tratamento preliminar dessa elevatória apresenta diversos problemas operacionais, principalmente devido à utilização de
grades e caixas de areia de limpeza manual. Assim, as principais alterações
se darão para automatização desses dispositivos, com a instalação de grades mecanizadas e caixas de areia por “air lift”.
Outros problemas dessa elevatória são a limitação de espaço, o que impossibilita o acesso de máquinas ao interior da elevatória, e não
há água potável e nem instalações de apoio para o operador, tendo sido improvisado um pequeno container com banheiro.
Assim, deverá ser adquirida área ao redor da elevatória, passando dos atuais 717 m² para 1.800 m². Com a nova área deverão ser
implantados: um pátio de manobras para os caminhões limpa-fossa e os que farão o transporte das caçambas com os detritos retido;
uma casa de controle, com escritório, depósitos e um pequeno laboratório para análises básicas; um poço para abastecimento de água
potável e um reservatório elevado de 10 m³.
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Está prevista a instalação de uma grade grossa mecanizada de fluxo frontal, do tipo cremalheira ou similar, sendo que na altura de
despejo da grade haverá uma rosca transportadora, a qual encaminhará o material retido para uma caçamba. Está prevista também a
instalação de uma peneira fina mecanizada de fluxo frontal, do tipo Step Screen ou similar, e na altura de despejo da peneira haverá uma
rosca transportadora, a qual encaminhará o material retido para uma caçamba.
Deverá ser mantido o desarenador existente, devendo ser reformados os canais e implantado um sistema mecanizado de remoção da
areia por meio de Ponte Rolante, com sucção através de “air-lift”. Deverá ser implanto o terceiro conjunto motobomba submersível,
conforme previsto no projeto original da elevatória, com as mesmas características das bombas existentes.
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Execução da alvenaria da casa de controle Alvenaria do abrigo do QCM
Execução da base para grupo gerador Urbanização – Plantio de grama
3 Rio Verde
A seguir estão descritas as obras realizadas pela BRK Ambiental - Goiás em Rio Verde em 2017.
3.1 Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Chapadinha
A Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Chapadinha foi concebida para receber as contribuições da Bacia Laje. A vazão total da ETE
Chapadinha é de aproximadamente 68l/s.
A ETE Chapadinha terá o processo de tratamento composto pelas seguintes unidades: Tanque
Pulmão/Equalização, Dosagem de Alcalinizante, Reator MBBR, Dosagem de Coagulante ou Floculante,
Decantador Lamelar, Adensador de Lodo, Torre de Desaguamento de Lodo, Tanque de Desinfecção, Bomba
Dosadora de Hipoclorito e Calha Parshall com Medidor Ultrassônico.
A seguir, é possível visualizar o Layout da ETE Chapadinha e suas unidades.
ETE Chapadinha – Layout
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Execução de Instalações elétricas.
Execução de Instalações elétricas
3.2 Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Chapadinha
A Estação Elevatória de Esgoto (EEE) Chapadinha foi concebida para receber as contribuições da Bacia
Laje e recalcá-las até a ETE Chapadinha. A vazão total da Elevatória Chapadinha é de aproximadamente 98l/s.
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
• Instalação de cuba;
• Assentamento de bancada em granito;
• Instalação de divisórias;
• Assentamento de piso cerâmico;
• Pintura externa da casa de controle;
• Pintura interna da casa de controle.
Instalação de cuba Assentamento de bancada em granito
Instalação de divisórias Assentamento de piso cerâmico
Pintura externa da casa de controle Pintura interna da casa de controle
Vista externa da casa de controle da EEE
4 Jataí
A seguir estão descritas as obras realizadas pela BRK Ambiental - Goiás em Jataí
4.1 Interceptor Queixada
Seguem relacionados a seguir, os serviços realizados em 2017.
Execução de 124,85 metros do Interceptor Queixada.
Desmonte de rocha com utilização de escavadeira hidráulica Montagem/Assentamento de tubos e Reaterro Execução de PV
Foto 1: Montagem da tubulação hidráulica do reator 2 e Estação de tratamento esgoto ETE Santo Antonio - Aparecida de Goiânia
Foto 2: Vista geral da Estação Elevatória de Barro Preto - Trindade
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6706 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

CYRO MIRANDA GIFFORD JÚNIOR

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Colaborar, apoiar e viabilizar a implementação de ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás, através
de Programas e Projetos de Parcerias Público-Privadas

2.2 Legislação
Lei nº 6.404/76, das Sociedades Anônimas (SA)
Lei nº 14.910/2004 - Lei de criação da Companhia de Investimento e Parcerias do Estado de Goiás;
Lei nº 19.588/2017 de 12.01.2017 Lei Orçamentária Anual (LOA)
Lei nº 19.424/2016 de 26.07.2016 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
Programa Plurianual PPA 2016/2019;

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No exercício de 2017, a execução do Programa de trabalho da Companhia que integrou o Orçamento Geral do Estado de Goiás, na
Unidade Orçamentária 6706.
As necessidades financeiras da Companhia foram supridas por meio de integralização de capital pelo Estado de Goiás, acionista
majoritário da Companhia e em sua maior parte por intermédio de recursos oriundos de passivos financeiros também do Estado de Goiás
para a Companhia.
As ações no Programa Estadual de Investimentos e Parcerias Públicas Privadas foram e/ou estão sendo executadas pelos órgãos afins,
em parceria com esta Companhia, através de assessoramento técnico.
Nos termos da legislação vigente cabe à Companhia em conjunto com os diversos órgãos participar da estruturação dos projetos,
cabendo aos órgãos afins a sua execução. Esta participação da Companhia se dá direta ou indiretamente, sob diferentes formas e meios
de atuação.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Termos de Parcerias Públicas Privadas, Concessão de Uso, Protocolos, Convênios e Contratos

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não possui indicadores.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 2700 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

AÇÃO: 3027 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO, PRIVADO E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6706 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

U.O.: 6706 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

REALIZAÇÕES
I. Avaliação de modelagem de gestão e de destinação de ativos no âmbito do PDEG:
Concluídos
1. METROBUS
2. IQUEGO
Em andamento (% de realização)
1. Centro de Excelência (40%)
2. CEASA (90%)
3. Goiânia ARENA (40%)
4. CELG G&T (70%)
5. Centro de Convenções de Anápolis (40%)
6. Centro Cultural Oscar Niemeyer (50%)
7. Parques Estaduais (30%)
8. Plataforma Logística de Anápolis (80%)
9. Aeroporto de Cargas de Anápolis (40%)
II. Estruturação de Programas no âmbito do PDEG:
Concluídos
1. Programa de Moedas
2. Programa de Venda de Direitos Creditórios Habitacionais
Em andamento (% de realização)
1. Programa de Ativos Imobiliários (50%)
III. Outros Projetos
Concluídos
1. Elaboração de mecanismos alternativos para estruturação de Projeto de Destinação de Resíduos Sólidos na Região Metropolitana de
Goiânia.
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2. Estruturação do Projeto de Parceria Público-Privada do VAPT VUPT.
3. Análise do Projeto do Trem Goiânia – Brasília
Em andamento (% de realização)
1. Estruturação do Projeto do Centro Gastronômico (10%)
2. Projeto Parque da Serrinha ( desembaraço do terreno) (50%)

OBSERVAÇÕES
I. As ações no âmbito do PDEG através da Fundação Getúlio Vargas objetiva indicar alternativas para a desmobilização de ativos, que
após processo decisório e a consequente indicação da alternativa escolhida, deverá ser executada pelos órgãos afins de acordo com a
respectiva modalidade.
II. As ações fora do âmbito do PDEG são executadas pela Companhia no escopo de estruturação do projeto sob diferentes formas de
atuação juntamente com os órgãos envolvidos. Caberá também aos órgãos afins a execução dos projetos conforme estruturados.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

MARLIUS BRAGA MACHADO

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Lei estadual nº 13.049/1997 de 16/04/1997
Lei estadual nº 13.086/1997 de 19/06/1997
Lei estadual nº 15.047/2004 de 29/12/2004
Lei estadual n.º 15.516 de 05/01/2006
Lei estadual n.º 16.118 de 04/09/2007
Lei estadual n.º 15.346/2005 de 14/09/2005
Lei 15.047 de 29/12/2004
Decreto n.º 8.676 de 23 de junho de 2016
Lei Estadual n.º19.217 de 11/01/2016
Lei Estadual n.º 19.283 de 04/05/2016
Decreto n.º 8.749 de 12/09

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
3.1.1 Ações impactantes
3.1.1.1 - 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 e modificações posteriores.
No período de 01/01/2017 a 31/12/2017 a demanda subsidiada foi de aproximadamente 4.350.000 (quatro milhões e trezentos e
cinqüenta mil) passageiros, o que gerou um repasse da operadora da Linha Eixo Anhanguera para as operadoras das linhas semiurbanas
no valor também aproximado de R$ 9.355.000,00 (nove milhões, trezentos e cinqüenta e cinco mil reais)
3.1.1.2. Ampliação a extensão do Eixo Anhanguera, atendendo com qualidade uma quantidade maior de municípios e maior quantidade
de passageiros – Ação prevista no Plano de Governo 2015 - 2018
A ampliação do Eixo Anhanguera foi concluída em 27/09/2014, quando a mencionada linha foi prolongada até a sede dos municípios de
GOIANIRA, SENADOR CANEDO e TRINDADE, levando aos usuários residentes nessas cidades o benefício do SUBSÍDIO referente ao
PROGRAMA TRANSPORTE CIDADÃO, que corresponde a 50% do valor da tarifa praticada nas demais linhas da Rede de Transporte
Coletivo da Grande Goiânia.
No entanto a infraestrutura de transporte para melhoria da eficiência e da eficácia do atendimento aos usuários ainda não foi implantada,
por exemplo: Terminais de Integração, Pontos e Estações de Embarque/Desembarque, Passarelas nas rodovias, Faixas Preferenciais,
Sinalização, Iluminação, as quais transcendem as competências da Metrobus Transporte Coletivo S/A, enquanto concessionária.
A extensão do Eixo Anhanguera provocou alterações nas linhas, percursos, quilometragens e aspectos operacionais das linhas
alimentadoras das regiões leste, oeste e noroeste. Esse fato gerou redução do Percurso Médio Mensal (PMM) e frota das empresas
concessionárias dessas linhas e incremento do PMM e frota da Metrobus, com conseqüente aumento dos custos operacionais da
empresa, sem receitas adicionais.
Em 2014 no período de janeiro a agosto, quando extensão do Eixo Anhanguera não havia sido implantada, a frota da Metrobus rodou
3.283 mil quilômetros e consumiu 2.536 mil litros de óleo diesel. Em 2017, no mesmo período, a produção quilométrica foi de 5.462.500
quilômetros e os veículos consumiram 3.808 mil litros de óleo diesel. Ou seja, o prolongamento do Eixo anhanguera aumentou a
produção quilométrica da empresa em mais de 66%.
No exercício de 2017, o déficit médio mensal da empresa girou em torno de R$ 2 milhões de reais. Essa situação evidencia a
necessidade de se buscar uma solução não apenas para o problema conjuntural do desequilíbrio econômico-financeiro dos lotes 2, 3, 4 e
5 do sistema todo, mas também do Lote 1 operado pela Metrobus, empresa que vem assumido os custos operacionais da política
governamental de ampliação do Eixo Anhanguera.
3.1.2 - Ações Previstas no Orçamento do Exercício de 2017
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 exclusiva de ônibus bem como a manutenção/Conservação da Estrutura de
Segregação do Eixo Anhanguera foram realizados mensalmente durante o ano de 2017 nos 14 Km do Eixo Anhanguera. Essa atividade,
basicamente, consistiu na realização de operação tapa-buraco com massa asfáltica (CBUQ+Emulsão) e substituição de materiais da
estrutura de segregação da pista de ônibus (tubos, grades e totens de concreto) ao longo do eixo.
3.1.2.1.2. Manutenção / Conservação dos Terminais de Integração de Passageiros e Estações do Eixo Anhanguera
• Terminal Padre. Pelágio
a) Serviço de limpeza do terminal, manutenção das instalações físicas; manutenção e conservação dos gramados;
b) Limpeza e recuperação das valas de esgoto;
c) Revisão nas instalações e troca de lâmpadas elétricas do terminal;
d) Limpeza da caixa d’água e da fossa séptica;
e) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
f) Irrigação das plantas e jardins;
g) Pintura em torno de todo o terminal;
h) Troca de calhas danificadas
• Terminal Dergo
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
b) Reparos nos banheiros;
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c) Manutenção de bebedouros;
d) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
e) Manutenção de bebedouros;
• Terminal da Praça A
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura de grades metálicas;
d) Reparo e pintura em banheiros;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
g) Irrigação das plantas e jardins;
• Terminal Praça da Bíblia
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura da grade metálica e paredes;
d) Pintura de sinalização horizontal;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Construção de banheiros para os funcionários;
• Terminal Novo Mundo
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
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 foi executada nenhuma reforma de estação de embarque /desembarque de passageiros no Eixo
Anhanguera.
3.1.2.1.4. Reforma dos Terminais do Eixo Anhanguera
• Nenhum Terminal foi reformado no presente exercício.
3.1.2.2. Aquisição de Frota –
• Durante o exercício, nenhum ônibus foi adquirido

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
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

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

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

AÇÃO: 2235 - AQUISIÇÃO DE FROTA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

U.O.: 6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

REALIZAÇÕES
• Durante o exercício, nenhum ônibus foi adquirido

OBSERVAÇÕES
A empresa possui um frota patrimonial de 133 veículos, quantidade que atende plenamente a atual demanda de passageiros. Tendo em
vista a acentuada queda da demanda nos últimos dois anos, não houve necessidade de ampliar a frota com aquisição de novos veículos.

AÇÃO: 2236 - MELHORIA NAS ESTAÇÕES, TERMINAIS, PAVIMENTO E ESTRUTURA DE SEGREGAÇÃO DO
CORREDOR ANHANGUERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

U.O.: 6707 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS
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REALIZAÇÕES
No período de 01/01/2017 a 31/12/2017 foram gastos na melhoria do Eixo Anhanguera, R$ 6.066.000,00 (seis milhoes e sessente e seis
mil reais) distribuídos da seguinte forma:
Manutenção do pavimento e da estrutura de segregação do Eixo Anhanguera
Realizado / quilômetro
• Meta Física realizada: 14
• Custo: R$ 426.000,00
Manutenção/Conservação dos Terminais de Integração de Passageiros e Estações do Eixo Anhanguera
• Meta Física realizada: 24
• Custo: R$ 5.640.000,00
Reforma das Estações do Eixo Anhanguera (Número)
• Meta Física realizada: 00
• Custo: R$ 00,00
Reforma dos Terminais do Eixo Anhanguera (Número)
• Meta Física realizada: 00
• Custo: 00,00

OBSERVAÇÕES
Com a execução do programa de extensão do Eixo Anhanguera para os municípios de Goianira, Trindade e Senador Canedo e
considerando que ficou definido no modelo de repartição de receitas entre a Metrobus e as demais operadoras das regiões leste, oeste
que não haveria incremento de receitas para a Metrobus, a empresa ficou deficitária e sem condições de entregar os produtos 5102 -
Reforma das Estações do Eixo Anhanguera e 5103-Reforma dos Terminais do Eixo Anhanguera.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

INSTITUCIONAL

1. Gestor

LUIZ ANTONIO STIVAL MILHOMENS

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo 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;

2.2 Legislação
• 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;

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No âmbito de Unidades Habitacionais construídas e entregues foram beneficiadas 2.485 famílias, distribuidas em 65 empreendimentos.
Na construção e reforma de equipamentos comunitários os municípios foram beneficiados com a construção e/ou reforma de 49
equipamentos totalizando R$ 3.824.000,00 com recursos do Estado.
Já na reforma de unidades habitacionais Urbanas e Rurais destaca-se 1496 famílias beneficiadas com recursos estaduais e federais no
valor de R$ 4.609.800,00
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, esta ano o programa chegou a 20.000 escrituras registradas e entregues gratuitamente para as
familias, sendo 2.771 em 2017.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Agehab juntamente com empresa contratada esta em processo de elaboração de seu Planejamento Estratégico.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
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.
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.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR

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

AÇÃO: 3102 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

REALIZAÇÕES
No âmbito de Unidades Habitacionais construídas e entregues foram beneficiadas 2.485 Famílias Urbana.
Na construção e reforma de equipamentos comunitários os municípios foram beneficiados com a construção e/ou reforma de 49
equipamentos.
Já na reforma de unidades habitacionais Urbanas e Rurais destaca-se 1.495 famílias beneficiadas com recursos estaduais e federais no
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valor de R$ 4.609.800,00.
AÇÃO: 3103 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 6708 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

REALIZAÇÕES
Já, no tocante à regularização fundiária, foram entregues 793 escrituras para moradores de Goiânia, e mais 1978 escrituras para
moradores dos Municípios de Aparecida/Trindade/Senador Canedo/Caiapônia. Alem disso tivemos coleta de mais 971 assinaturas nos
municípios de Goiânia/Bela Vista/Aparecida e Itumbiara.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2017
6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Bráulio Afonso de Morais

2. Visão Institucional

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

2.2 Legislação
Autorizada pela Lei nº 13.537 de 15.10.1999, com redação dada pela Lei nº 15.148 de 11.04.2005

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
- Prover o Estado de energia que garanta a sustentabilidade do seu crescimento sócio-econômico;
- Obediência aos preceitos de qualidade e confiabilidade do Sistema Elétrico.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico;
- Plano de Ação;
- Programa anual.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- 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 - Quilômetro - 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 da de
capacidade da usina.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

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

AÇÃO: 2239 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES CORPORATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
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.
AÇÃO: 3095 - EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Adequação do Arranjo 230 kV na subestação Itapaci, em Itapaci de Goiás.
Previsão de conclusão em 2018. 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.
Previsão de conclusão em 2018. 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.
Previsão de conclusão em 2018. 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.
Obra concluída parcialmente. Previsão de conclusão em 2018. 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.
AÇÃO: 3096 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSMISSÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T
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REALIZAÇÕES
1. Instalação de Banco de Capacitores de 138 kV 80 MVAr na subestação Carajás, em Goiânia.
Obra concluída em 09/07/2017. Melhoria no controle do perfil de tensão nesta subestação, resultando no aumento da qualidade do
suprimento de energia para esta região.
2. Instalação de Banco de Capacitores de 230 kV 50 MVAr na subestação Itapaci, em Itapaci de Goiás.
Obra concluída em 12/03/2017. Melhoria no controle do perfil de tensão nesta subestação, resultando no aumento da qualidade do
suprimento de energia para esta região.
3. Implantação do 4º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x50 MVA na subestação Xavantes, em Goiânia.
Obra em fase de licitação. Previsão de conclusão em 2019. 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.
4. Implantação do 4º trafo 230/13,8 kV 50 MVA na subestação Goiânia Leste, em Goiânia.
Obra em fase de conclusão parcial. Previsão de conclusão total em 2018. 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.
5. Implantação do 3º trafo 230/69 kV 50 MVA na subestação Palmeiras, em Palmeiras de Goiás
Obra em fase de licitação. Previsão de conclusão em 2019. 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.
6. Implantação do 3º trafo 230/69 kV 50 MVA na subestação Paranaíba, em Itumbiara.
Obra em fase de execução. Previsão de conclusão em 2018. 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.
7. 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 execução. Previsão de conclusão em 2018. Com esta obra será ampliada a capacidade instalada nesta subestação em
50 MVA possibilitando a ampliação da oferta de energia para a região de Morrinhos, atendida por esta subestação, além do aumento da
segurança e confiabilidade com a substituição, devido ao fim de vida útil dos trafos existentes.
Continua no Campo de Observações

OBSERVAÇÕES
8. Substituição de 2 bancos 230/138 kV com instalação de 7x75 MVA na subestação Anhanguera, em Aparecida de Goiânia.
Obra concluída parcialmente. Previsão de conclusão final em 2018. 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.
9. Implantação do 2º banco de autotransformadores 230/138 kV 3x50 MVA na subestação Firminópolis, Região de Firminópolis.
Obra em fase de execução. Previsão de conclusão em 2019. 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.
10. Implantação de Compensador Estático 500 kV (150/+300) MVAr. na subestação Luziânia, em Luziânia.
Obra em fase de execução. Previsão de conclusão em 2018. O empreendimento tem o objetivo de possibilitar exportações elevadas da
região Norte e exportação elevada no cenário Nordeste exportador, quando da entrada do Bipolo 1 da Usina de Belo Monte,
principalmente no patamar de carga leve. Sua antecipação proporcionará praticar recebimento elevados do Sudeste da região
Norte/Nordeste, evitando afundamentos na região de Paracatu e Pirapora.

AÇÃO: 3097 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
Aportes finais de capital na SPE Energética Fazenda Velha, com participação de 20% no empreendimento. A PCH (Pequena Central
Hidrelétrica) Fazenda Velha entrou em operação com potência instalada de 16,5 MW e energia garantida de 8,9 MW. Foi implantada no
rio Ariranha, afluente no Rio Claro, localizada a 10km distância da cidade de Jataí na região sudoeste do estado de Goiás.
AÇÃO: 3098 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
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.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

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

AÇÃO: 3033 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CELG GT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 6709 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T
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REALIZAÇÕES
Em fase de licitação para contratação dos projetos para construção da Nova Sede da Celg GT.
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