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APRESENTAÇÃO 

 

Este volume (II) é parte integrante do Relatório do Órgão Central do Sistema de Controle Interno 

que, juntamente com os Balanços Gerais do Estado, constitui a Prestação de Contas do Governador 

referente ao exercício de 2019. Em cumprimento às determinações contidas no inciso I, parágrafo 4º do 

artigo 174 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, esta obra apresenta uma 

descrição analítica das atividades desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Poder Executivo na execução 

dos programas e ações incluídos no orçamento anual.  

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

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

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

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

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

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

desempenho dos programas e ações. 

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

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

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

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

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

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

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

Foram encaminhados aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual o Ofício Circular 

Intersecretarial nº 001/2019 – ECONOMIA/CGE, de 17 de outubro de 2019 (Processo nº 

201900004094167, cód. 9648966) e o Ofício Circular Intersecretarial nº 002/2019 – ECONOMIA/CGE, 

de 06 de dezembro de 2019 (Processo nº 201900004111958, cód. 000010509634), solicitando que fossem 

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

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

Especificamente para a Secretaria de Estado da Casa Civil, a Vice-Governadoria e a Secretaria 

de Estado da Casa Militar foram remetidos, respectivamente, os Ofícios nos 1959/2019 - CGE (Processo 

nº 201911867002529, cód. 000010503158), 1932/2019 – CGE, de 05/12/2019 (Processo nº 

201911867002496, cód. 000010478557) e 1933/2019 - CGE (Processo nº 201911867002498, cód. 

000010478957), de 05 de dezembro de 2019, solicitando que essas unidades alimentassem o Siplam 

apenas com informações institucionais, uma vez que elas não são gestoras de programas nem 

responsáveis por ação governamental. 

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

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

consistência e veracidade.  
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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, este Relatório será disponibilizado à sociedade por meio 

de sua divulgação no Portal da Transparência do Estado de Goiás – Goiás Transparente. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1100 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Alan Farias Tavares ( atribuição temporária - Decreto nº 9.564, de 25/11/2019 )

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Casa Civil tem a função de ajudar o governo a gerenciar e integrar todas as suas funções assessorando o Governador do Estado no
relacionamento institucional com demais poderes e órgãos e assistindo-o no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais,
conforme definidas pela Lei nº 20.491/2019.

2.2 Legislação
Lei 17.257, de 25/01/2011; Decreto nº 7.252, de 16/03/2011; Decreto nº 17.318, de 20/06/2011; Lei 17.319, de 20/06/2011; Lei 17.440, de
20/10/2011; Decreto nº 7.519, de 22/12/2011; Decreto nº 7.565, de 08/03/2012; Decreto nº 7.578, de 20/03/2012, Decreto nº 7.733, de
04/10/2012; Decreto nº 7.808, de 26/02/2013; Lei nº 18.445, de 24/04/2014; Lei nº 18.746, de 29/12/ 2014, Decreto nº 8.457/2015, de
21/07/2015, Lei nº 20.417, de 06/02/2019, Lei nº 20.491, de 25/06/2019, Decreto nº 9.564, 25/11/19.

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. Utilizando
como referencial os ‘Critérios de Excelência em Gestão’, evidenciam-se na Secretaria os seguintes aspectos:
- Liderança: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores tais como: estabelecimento de
competências de lideranças e avaliação das mesmas, estabelecimento e disseminação de valores e diretrizes da organização. Há
evidências pontuais de práticas de gestão de interação da alta direção com as partes interessadas. A alta direção busca
comprometimento e oportunidade de melhoria através de reuniões, engajamento via comunicação por aplicativo WhatsApp, disseminação
de campanhas via Intranet, implementações de comissões temáticas;
- Estratégia e planos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas à formulação das estratégias da
organização para o direcionamento das ações e obtenção de resultados institucionais. Há evidências de práticas de gestão de
Planejamento Estratégico, com a definição inicial da Missão, Visão e Planos de Ação em áreas estratégicas.
- Cidadãos-usuários: prática (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como: identificação e avaliação
dos níveis de conhecimento dos produtos/serviços e da imagem da Secretaria; seleção de canais de relacionamento com os cidadãos-
usuários (Fale Conosco); tratamento e avaliação das reclamações e sugestões utilizando-se da Lei de Acesso à Informação (LAI);
utilização da informação para melhorar o grau de satisfação dos cidadãos-usuários, com aplicação de formulário consulta no site da Casa
Civil e ampla divulgação nas redes sociais. Há evidências pontuais de práticas de gestão referentes à seleção de canais de
relacionamento com os cidadãos-usuários, tratamento e utilização da informação para melhoraria do grau de satisfação do cidadão-
usuários. Foi implementado, via sítio eletrônico da Secretaria de Estado da Casa Civil, consulta aos cidadãos acerca do nível de
conhecimento dos serviços prestados pela secretaria. Houve a publicação da Carta de Serviço, com o objetivo de informar o cidadão
sobre os serviços prestados pelo órgão, em cumprimento à Lei Federal nº 13460, de 26/06/2017, regulamentada pelo Decreto nº 9.277,
de 30/07/2018.
- Sociedade: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores tais como: responsabilidade
socioambiental e desenvolvimento social. Há evidência pontual de prática de gestão referente ao critério Sociedade.A reavaliação de
convênios celebrados pela Casa Civil permitiu o cancelamento de mais de R$ 8,8 milhões em restos a pagar de processos irregulares em
suas execuções, sem prosseguimento ou com vigência expirada. Outros R$ 6 milhões, aproximadamente, ainda estão sob análise. Os
convênios, celebrados entre os anos de 2011 e 2015, estavam inscritos sob responsabilidade da Casa Civil e indevidamente
comprometidos no Orçamento. Foi ampliado, pela Casa Civil, o acesso da sociedade ao acervo histórico de documentos do GOVERNO
DE GOIÁS. Foi criada uma nova página – um hotsite – que reúne em um mesmo ambiente virtual os documentos oficiais históricos com
os momentos mais marcantes da formação institucional e do desenvolvimento do Estado. Em 2019, foram digitalizadas e incluídas no
acervo digital 647 legislações, com destaque para as Leis do Império, do período de 1838 a 1888.
- Informação e conhecimento: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como:
identificação dos principais sistemas de informação para apoiar a operação e o gerenciamento da organização; confiabilidade e
segurança da informação utilizada; disponibilidade das informações. Há evidências pontuais de práticas de gestão referente ao critério de
informação e conhecimento. São utilizados o AFT, SIOF, RHNET, SEI, SSD, COMPRASNET, SIPLAM, ECG, TCEnet, Trilhas,
Transparência, SCO, SFR, SFR 2, SIGMATE, SPMI, SICOP Sistema de Legislação. São utilizados como método de segurança
criptografia de ponto-a-ponto através de SSL, autenticação de usuários através de senha e de certificado digital e rotinas de redundância
e backups. Os conhecimentos mais importantes da organização são difundidos através do sítio da Casa Civil, Intranet, Sistema Eletrônico
de Informação (SEI) e-mail corporativo e grupos de aplicativos.
- Pessoas: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como: definição e implementação
da organização do trabalho, comunicação e cooperação entre pessoas de diferentes áreas da organização; avaliação e gerenciamento do
desempenho das pessoas; identificação e tratamento dos riscos relacionados à saúde, segurança e ergonomia; identificação e tratamento
dos fatores que afetam o bem-estar, satisfação e motivação das pessoas. Práticas de gestão referente ao critério Pessoas são realizadas
através da ação de levantamento das necessidades de dimensionamento da força de trabalho, realização de triagem de competências e
encaminhamento para entrevista para análise do perfil do candidato. As pessoas são reconhecidas através das seguintes ações:
atribuição, por mérito, das Funções Comissionadas aos servidores efetivos; havendo disponibilidade de cargo, e de acordo com o seu
desempenho o servidor comissionado poderá ser contemplado com a melhoria de seu cargo. As pessoas são capacitadas através das
seguintes ações: participação nos cursos presenciais oferecidos pela Escola de Governo Henrique Santillo e em cursos à distância (EAD)
promovido pela Escola Virtual de Governo (vinculado à Escola Nacional de Administração Pública – ENAP); participação dos servidores
em palestras, seminários, workshop, Congressos – houve, em 2019, o treinamento de 60% dos servidores. Os riscos relacionados à
saúde ocupacional e à segurança das pessoas são tratadas com as seguintes ações: instituição da Comissão Interna de Prevenção de

11



Acidentes; utilização de placas de sinalização para evitar acidentes de trabalho; entrega de EPI para servidores (luva e máscara);
adequações nos espaços físicos para melhoria do ambiente de trabalho e a promoção da acessibilidade às pessoas com deficiência;
intervenções e orientações com a família do servidor em casos de saúde; realização de Relatório de Acessibilidade quanto às barreiras
arquitetônicas e de comunicação. O bem-estar e satisfação das pessoas são promovidas através das seguintes ações: conscientização
dos servidores por meio de incentivo em participação de palestras nas temáticas, como: violência doméstica, prevenção do suicídio,
câncer de mama e câncer da próstata; realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho – SIPAT; confraternizações
e comemorações de datas festivas.
- Processos: práticas de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas a fatores como: definição de como a
organização analisa e melhora os processos finalísticos, como é a definição e adequação dos processos de apoio, como é o atendimento
aos requisitos da organização por parte dos fornecedores. Há evidências pontuais de práticas de gestão referente ao critério Processos.
Foram realizados mapeamento dos processos principais da organização, com a constituição de Comissão com essa finalidade através da
Portaria n° 1.198, de 07/10/2019. A Secretaria de Estado da Casa Civil assinou Termo de Compromisso N° 10/2019, com a
Controladoria-Geral do Estado e Procuradoria-Geral do Estado para implementação do Programa Compliance Público – PCP.
- Resultado: prática de gestão (atividade disseminada e executada regularmente) relacionadas à mensuração de resultados. Há
evidências pontuais de práticas de gestão referente ao Item Resultado, tais como redução em 71% do número de contratos
administrativos e 29,57% na Folha de Pagamento, entre o período de Janeiro até Outubro de 2019, proporcionando uma redução de
custo operacional.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Secretaria de Estado da Casa Civil finalizou a elaboração do seu Planejamento Estratégico em novembro de 2019. Será colocado em
prática, de modo a atingir de maneira eficaz e eficiente os objetivos de curto, médio e longo prazo.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os principais indicadores são operacionais. São utilizados indicadores de controle de contratos administrativos e de nível de gastos
financeiros (diárias, folha de pagamento, fundo rotativo).
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

VALÉRIA TORRES DA COSTA E SILVA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Planejar e executar a política de comunicação do Estado de Goiás, maximizando o acesso do cidadão a informações de interesse público
e garantindo transparência e proximidade com a sociedade.

2.2 Legislação
A Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM foi criada pela Lei Estadual nº 20.491/2019 (estabelece a estrutura administrativa do
Poder Executivo). O Decreto Numerado nº 9.544/2019 aprovou o regulamento da SECOM.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A responsabilidade da gestão do contrato de publicidade do Poder Executivo ficou com a SECOM. O primeiro ato foi realizar a redução
do valor do contrato de R$ 113.000.000,00 para R$ 25.000.000,00, sendo R$ 13.000.000,00 de responsabilidade da SECOM e R$
12.000.000,00 do DETRAN.
Outra medida de gestão é realizar reuniões periódicas com as setoriais de comunicação dos demais órgãos para dialogar quanto a
atuação e definir parâmetros de atuação.
Para desenvolver o sentimento de pertencimento e compromisso de todos, cidadãos e Poder Público, foi adotado o conceito "Somos
Todos Goiás" e a marca da gestão a Bandeira do Estado, atendendo inclusive o princípio constitucional da impessoalidade na
administração pública, pois, até então, era praxe colocar nos órgãos a foto do governador.
Para valorizar, reconhecer, homenagear e divulgar os homens e mulheres que realizam ações em prol do desenvolvimento de Goiás e do
bem-estar de sua população, o Governador, por meio de Decreto, criou a comenda da "Ordem do Mérito Cidadão-Héroi".
A Secom em parceria com outras secretarias desenvolveu algumas campanhas de publicidade, entre elas:
* "O seu exemplo nos transforma": inspirada em uma campanha do governo de Minas Gerais, a Controladoria-Geral do Estado e a
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás realizaram a campanha para reafirmar os valores como transparência, integridade e
ética na gestão pública, com o objetivo de construir um legado de seriedade, integridade, responsabilidade e transparência na gestão do
Governo de Goiás;
* "Todos por elas": realizada em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Segurança Pública, tem o objetivo de
divulgar as ações do "Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher", convocando todos os goianos na luta contra a violência contra
a mulher;
* "Em Goiás ou o bandido muda de profissão ou muda de Estado": com uma linguagem cinematográfica, a campanha foi um case de
sucesso. Foi exaltado o trabalho desenvolvido pelas Forças de Segurança, destacando o tripé: inteligência, integração e integridade.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Reuniões periódicas com as Comunicações Setoriais dos órgãos e entidades para definir as diretrizes do plano de comunicação do
Executivo Estadual;
Reuniões com os dirigentes dos órgãos e entidades para definir as campanhas publicitárias que serão realizadas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
quantidade de campanhas publicitárias realizadas.

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: 1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

U.O.: 1250-FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - FECOM

REALIZAÇÕES
Foram realizadas campanhas publicitárias para divulgar as ações do governo: Segurança Pública, Apresentação de Contas, Viva a Praça
Cívica, Transferência da Capital, Ipasgo - seriedade no cuidado, Cidadão Herói, OVG.
Para desenvolver o sentimento de pertencimento e compromisso de todos, cidadãos e Poder Público, foi adotado o conceito "Somos
Todos Goiás" e a marca da gestão a Bandeira do Estado, atendendo inclusive o princípio constitucional da impessoalidade na
administração pública, pois, até então, era praxe colocar nos órgãos a foto do governador.
Para valorizar, reconhecer, homenagear e divulgar os homens e mulheres que realizam ações em prol do desenvolvimento de Goiás e do
bem-estar de sua população, o Governador, por meio de Decreto, criou a comenda da "Ordem do Mérito Cidadão-Héroi".
A Secom em parceria com outras secretarias desenvolveu algumas campanhas de publicidade, entre elas:
* "O seu exemplo nos transforma": inspirada em uma campanha do governo de Minas Gerais, a Controladoria-Geral do Estado e a
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás realizaram a campanha para reafirmar os valores como transparência, integridade e
ética na gestão pública, com o objetivo de construir um legado de seriedade, integridade, responsabilidade e transparência na gestão do
Governo de Goiás;
* "Todos por elas": realizada em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Social e de Segurança Pública, tem o objetivo de
divulgar as ações do "Pacto Goiano pelo fim da violência contra a mulher", convocando todos os goianos na luta contra a violência contra
a mulher;
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* "Em Goiás ou o bandido muda de profissão ou muda de Estado": com uma linguagem cinematográfica, a campanha foi um case de
sucesso. Foi exaltado o trabalho desenvolvido pelas Forças de Segurança, destacando o tripé: inteligência, integração e integridade.
AÇÃO: 2039 - MODERNIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL ELETRÔNICA DAS AÇÕES DO GOVERNO
DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1200 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

U.O.: 1250-FUNDO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - FECOM

REALIZAÇÕES
A ação não foi alocada para execução no Fundo Especial de Comunicação - FECOM.

OBSERVAÇÕES
A ação não foi alocada para execução no Fundo Especial de Comunicação - FECOM.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

INSTITUCIONAL

1. Gestor

De 01/01/2019 a 01/07/2019 por Decreto de 02/01/19 – DO/GO Nº 22.963 – Presidente: Vassil José de Oliveira; De 02/07/2019 a
27/08/2019 por Decreto de 04/07/2019 – DO/GO Nº 23.087 – Presidente Interina: Elizeth Castro de Araújo; De 28/08/2019 até a presente
data por Decreto de 27/08/2019 – DO/GO Nº 23.124– Presidente: José Roberto Borges da Rocha Leão

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Competem à Agência Brasil Central - ABC a execução dos serviços públicos de radiodifusão de sons e imagens das emissoras de
propriedade do
Estado e administração da Imprensa Oficial do Estado e do seu sistema digital, conforme art. 2º do Decreto 9.529 de 07 de outubro de
2019.

2.2 Legislação
Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017;
Lei Estadual nº 13.550, de 11 de novembro de 1999;
Lei Estadual nº 18.746, de 29 de dezembro de 2014
Decreto Estadual nº 9.529, de 07 de outubro de 2019.
Lei Estadual 15.690, de 06 de junho de 2006.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Do ponto de vista da sua estrutura hierárquica e das atividades e ações estabelecidas em plano de governo para o período de 2016 a
2019, as atividades na Agência Brasil Central continuaram em andamento, seguindo seu curso normal.
O presidente Vassil Oliveira, que assumiu a Agência em 01/01/2019, começou sua gestão estabelecendo novas diretrizes na Agência
Brasil Central, e enfatizando três pontos: a economicidade, a praticidade e a criação de mecanismos de fortalecimento financeiro da ABC.
Além disso, apresentou outros pontos importantes para serem buscados no ano de 2019 na Agência:
- melhoria da audiência dos veículos rádios e TV;
- foco na ABC Digital;
- fortalecimento da marca ABC;
- parceria com a Goiás Telecom, para facilitar e melhorar o acesso à internet;
- busca pelo barateamento dos custos;
- e a procura por convênios com órgãos estaduais e federais para dar retorno financeiro.
Em 01/07/2019, o então presidente Vassil Oliveira foi exonerado sendo designada como presidente interina a diretora de telerradiodifusão
da Agência, Elizeth Castro de Araújo, que ficou como presidente interina até o dia 27/08/2019, nesse período ela deu continuidade aos
trabalhos realizados pela gestão anterior. No dia 28/08/2019 foi então nomeado o atual presidente da Agência, o consultor José Roberto
Borges da Rocha Leão, que possui ampla experiência da área de gestão pública. José Roberto Leão se propôs a adotar mecanismos e
instrumentos de gestão para nortear os processos decisórios da Agência em sua atuação nas áreas de informação, cultura e
conhecimento.
OUTROS DESTAQUES DA GESTÃO EM 2019:
1) Um importante desafio para a Agência Brasil Central no ano de 2019 foi a promoção da convergência das mídias de seus veículos.
Isso porque a ABC congrega a Rádio Brasil Central AM, a RBC FM, a TV Brasil Central (TBC) e o Diário Oficial do Estado. Com o
advento da internet e a popularização das mídias digitais, canais de comunicação como rádios, TVs e jornais estão se adequando para
atender à demanda de um novo público, totalmente conectado. Sendo assim, a ABC tem trabalhado para unir suas plataformas,
possibilitando que um programa tradicionalmente veiculado na rádios Brasil Central AM e RBC FM, como por exemplo, O Mundo em Sua
Casa, seja também veiculado simultaneamente pela TBC, e ainda, transmitido ao vivo pela internet, nas redes sociais da Agência. Isso já
ocorria com o programa Roda de Entrevista da TBC, que é transmitido também pelas emissoras de rádio da Agência. A ideia da
convergência de mídias é focar mais no conteúdo produzido, afinal o conteúdo passou a ser mais importante que o meio.
2) Nesse ano de 2019 no Dia da Mulher, 08 de março, a Agência Brasil Central (ABC) lançou o Comitê Permanente para Questões da
Mulher e da Diversidade, com o objetivo de de implantar políticas e ações que possam contribuir para consolidar os avanços das
conquistas das mulheres e buscar formas de combater o preconceito, a injustiça e as desigualdades oriundas de questões de gênero;
3) A ABC vem ganhando expertise com a produção e veiculação de vídeo-aula, caso do bem sucedido projeto da Secretaria de
Educação(Seduc) "Goiás Bem no Enem", que visa preparar estudantes, com telecursos veiculados pela televisão Brasil Central (TBC),
redes sociais e outros meios digitais. Nesse sentido, a Agência Brasil Central, por meio de seus veículos de comunicação, realizará mais
um projeto da Seduc, o GoiasTec. Um projeto que terá início em fevereiro de 2020, com aulas transmitidas ao vivo, atendendo mais de
2.500 alunos de 608 escolas, em 64 municípios do estado.
4) A Agência Brasil Central (ABC) e a Universidade Estadual de Goiás (UEG) firmaram cooperação nesse ano de 2019 para compartilhar
conteúdo, equipamentos, tecnologia e pessoal. A parceria contribui para que os estudantes do curso de Cinema e Audiovisual possam
colocar na prática a teoria acadêmica, garantindo uma melhor formação profissional a estes, e viabiliza também que as duas instituições
atuem em conjunto na produção de conteúdo audiovisual.
5)A Agência Brasil Central aderiu ao programa Compliance Público instituído pelo Governo de Goiás no âmbito de toda administração, ao
criar o Comitê Setorial de Compliance. O programa visa a prática de um modelo de gestão mais eficiente e moderno, para aprimorar o
funcionamento da máquina administrativa, evitando desvios e desperdícios. A Agência conta com a consultoria de dois servidores da
CGE, para ajudar na instituição da Gestão de Risco em três setores do órgão: Aquisições, Contratos e Gestão de Pessoas. Nesse
contexto ainda, os servidores do quadro administrativo da autarquia tem participado dos cursos dos eixos do Programa de Compliance
Público, oferecidos pela Escola de Governo, com o intuito de aprender sobre o programa e contribuir para colocá-lo em prática na ABC.
6)A ABC promoveu ao longo de 2019 várias ações preventivas de saúde, algumas delas citadas a baixo:
- 13ª Semana de Prevenção de Acidentes de Trabalho (Sipat) da Agência Brasil Central, um evento promovido pela Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) da ABC;
- Realização de evento de prevenção de saúde, através de parceria com a empresa Fisio Eda, onde foram realizadas aferições de
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pressão arterial, prática de massagem relaxante, drenagem linfática, e ainda orientações sobre sedentarismo, hipertensão,cansaço físico,
estresse, tendinite e lesões por esforço repetitivo;
- Realização do Sarau Pais ABC, um evento para comemorar o dia dos pais com os servidores, e ainda promover ações de saúde, como
avaliações de bioimpedância (composição corporal), e orientações nutricionais.
DESTAQUES DOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO DA AGÊNCIA BRASIL CENTRAL:
TV BRASIL CENTRAL
• Estreados os NOVOS CENÁRIOS DOS TELEJORNAIS TBC 1ª E 2ª EDIÇÕES.
• ATIVADO O CENÁRIO VIRTUAL para a gravação da Retrospectiva 2019.
• Incorporados BOLETINS JORNALÍSTICOS AO VIVO, ao longo do dia, na programação do canal.
• Lançados PODCASTS DOS PROGRAMAS TÁ LOGADO E AGENDA CULTURAL.
• Estreado o programa GOIÁS CONTRA O CRIME.
• Produzido o CURSO EM EAD ÉTICA & SERVIÇO PÚBLICO, COMO CLÓVIS BARROS FILHO, em parceria com a Controladoria Geral
do Estado e a Escola de Governo.
• Em parceria com a Secretaria de Educação, foram produzidos o PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA A NOVA BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR e o GOIÁS BEM NO ENEM.
RÁDIO BRASIL CENTRAL
•Criado o programa FALA GOIÁS EM REDE, para divulgação de
notícias e informações dos municípios goianos por meio de rádios parceiras espalhadas por todo o Estado. Dois comentaristas
convidados, diariamente, no programa O Mundo Em Sua Casa.
•Disponibilizadas MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PARA RÁDIOS DO INTERIOR.
•Realizada a TRANSFERÊNCIA DA RÁDIO BRASIL CENTRAL PARA O ESTÚDIO AUDITÓRIO DO COMPLEXO ABC. O estúdio
auditório é o mais completo estúdio de rádio que a ABC possui, e estava desativado há 5 anos. A reativação desse espaço, sem gastos,
possibilitou mais participantes na bancada.
•TROCADA VÁLVULA DO TRANSMISSOR DA RBC FM, O QUE MELHOROU SIGNIFICATIVAMENTE O ALCANCE DO SOM
TRANSMITIDO PELA EMISSORA.
•ESTREADO O RBC AGRO, programa com a temática do agronegócio, apresentado por Antônio Pereira, e veiculado de segunda a
sexta-feira, das 6h30 às 7h00.
ABC DIGITAL
• As redes sociais dos veículos da Agência Brasil Central bateram recordes em 2019.
• No YOUTUBE, MAIS DE 9,3 MILHÕES DE PESSOAS FORAM ALCANÇADAS NO CANAL DA TV BRASIL CENTRAL. O número de
inscritos alcançou 16.500,dos quais 5 mil fizeram a adesão ao canal em 2019, um crescimento de quase 50% no ano.
• No FACEBOOK, 547 MIL PESSOAS VISUALIZARAM AS PAGINAS OFICIAIS DOS VEÍCULOS DA ABC. A Página do Facebook da
TBC teve mais de 500 mil visualizações e foi A PRIMEIRA NO ESTADO A TRANSMITIR, AO VIVO, TELEJORNAIS E PROGRAMAS DE
ENTRETENIMENTO NA REDE SOCIAL. As páginas têm, ao todo, 15.702 seguidores.
• No INSTAGRAM, OS PERFIS DA ABC e seus veículos somam 9 mil seguidores e tiveram um ALCANCE DE 1 MILHÃO DE PESSOAS
DURANTE TODO O ANO DE 2019.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A autarquia não faz uso de outras ferramentas de planejamento além do PPA/LOA

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Indicador da Ação 2306 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO :
A média de acessos ao site do Diário Oficial no ano de 2019 foi de 3.108.236,4 milhões.
Indicador da Ação 2304 - COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA TELEVISÃO BRASIL CENTRAL E RÁDIOS
AM/FM:
Foram realizadas 4.123 (quatro mil cento e vinte e três) coberturas de eventos jornalísticos pela Televisão Brasil Central de Janeiro a
Agosto de 2019. E 5 (cinco) coberturas de eventos jornalísticos pela Rádio Brasil Central AM/FM de Janeiro a Agosto de 2019,
totalizando 4.128 (quatro mil cento e vinte e oito) coberturas de Janeiro a Agosto de 2019.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1056 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM, TV BRASIL
CENTRAL E IMPRENSA OFICIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

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 2019 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 realizou a verificação e alimentação quadrimestral no SIPLAM (Sistema
de Planejamento e Monitoramento das Ações Governamentais). Trata-se de um rastreamento constante, tanto na apropriação das
despesas finalísticas liquidadas no Siofi Net, bem como a distribuição dos valores financeiros e das metas físicas estabelecidas.
Os produtos do Programa 1056 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: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 1261-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
REALIZAÇÕES:
1)Mais de 60 emissoras de rádio de cidades do interior estão agora integradas com a Rádio Brasil Central AM, em cadeia com a RBC
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FM, no Programa Fala Goiás em Rede, transmitido de segunda a sexta-feira, no horário das 8h30 às 9h00;
2)O programete TBC Campo que é transmitido às 12h50 diariamente, e traz notícias do mundo do agronegócio e cotações agrícolas,
passou a ser transmitido também no YouTube, Facebook e IGTV do Instagran da emissora, que integram o complexo da Agência Brasil
Central(ABC);
3) A partir de 05 de fevereiro a rádio Maracá FM, de Nova Crixás, passou a retransmitir o programa O Mundo em sua Casa;
4)Diretor da TV Rio Verde, afiliada e parceira da TV Brasil Central , visita o complexo de comunicação da Agência e ressalta a intenção
de ampliar a parceria com a TBC;
5)Rádio Brasil Central AM comemorou 69 anos em março de 2019 e foi homenageada, inclusive pelo Governador Ronaldo Caiado, que
em entrevista aos programas O Mundo em Sua Casa e Fala Goiás em Rede, ressaltou a importância e o papel da Rádio Brasil Central
AM na história política do Estado e da Região Centro-Oeste;
6) TBC reforça parceria já existe com TV Assembleia com objetivo de otimizar gastos;
7) Governador dá entrevistas no Programa Fala Goiás em Rede e responde perguntas de radialistas de todo o Estado;
8) Seduc grava projeto Goiás Bem no Enem na TV Brasil Central, e a emissora transmitiu o conteúdo de preparação para o Enem com
aulas inéditas aos sábados e com conteúdo específico;
9) TBC comemorou no dia 1º de Maio 44 anos no ar, a emissora esteve presente na cobertura dos principais acontecimentos de Goiás e
divulgando as mais importantes manifestações culturais e religiosas do Estado;
10) A Agenda Cultural, apresentada todas as sextas-feiras, às 8h20, no programa O Mundo em Sua Casa das rádios Brasil Central AM e
RBC FM, passou a ser disponibilizada também no formato podcast.É mais um produto da Agência Brasil que está na plataforma digital
para os usuários da internet;
11) A TV Brasil Central entrou de vez no mundo da cenografia virtual, foram instalados equipamentos pela empresa fabricante AVID, com
tecnologia israelense denominada XYNC, que permitem a inclusão de objetos virtuais na cena da apresentação dos telejornais e demais
programas da emissora;
12)TBC produziu vídeo institucional da campanha Juntos Pelo Araguaia. O vídeo apresenta três personagens que falam sobre o Rio: um
morador ribeirinho, um agricultor que trabalha na região com produção mais sustentável e um especialista e pesquisador da Universidade
Federal de Goiás;
13)Departamento de conteúdo da TBC produziu documentário sobre a história dos servidores da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD);
14)Foi entregue um estúdio novo e moderno para apresentação dos dois telejornais diários da TV Brasil Central (TBC1 e TBC2);
15)TBC transmitiu ao vivo a missa solene da Romaria de Nossa Senhora d'Abadia de Muquém;

OBSERVAÇÕES
CONTINUAÇÃO DOS RESULTADOS DA AÇÃO:
16)Seduc firmou parceria com a TBC para implantação do projeto GoiasTec, onde a emissora irá transmitir aulas do Ensino médio para
64 municípios a partir de fevereiro de 2020;
17)O material jornalístico local e os programas produzidos e veiculados pela TBC alcançaram mais de 1 milhão de pessoas no YouTube
em julho de 2019;
18) Foram adquiridos dois televisores com tela de 75 polegadas para o cenário de apresentação dos telejornais da TBC, nesse aparelhos
são exibidos reportagens e links ao vivo;
19)Através de uma parceria entre a ABC, SEDI, SEAD, CGE e Secom, foram gravados pequenos programas em forma de aulas sobre o
tema Ética, com o jornalista e professor Clóvis de Barros Filho, em apoio ao plano de Complice, que está sendo desenvolvido em toda a
estrutura do atual governo;
20) TBC passou a ter novo programa chamado Goiás Contra o Crime, apresentado de segunda a sexta-feira das 17:30 ás 18h. O
programa aborda especificamente o tema da segurança pública;
21)Em novembro deste ano, TBC lançou um novo produto chamado TBC Agora, que são boletins de notícias, veiculados ao longo da
programação diária, para que os telespectadores fiquem atualizados sobre os últimos acontecimentos.
OBSERVAÇÕES:
1)A Rádio Brasil Central AM recebeu em junho o prêmio de emissora destacada na 16ª Edição do Prêmio "Os mais Influentes da
Comunicação em Goiás", em 2019, entre as quatro rádios AM mais influentes de Goiás;
2) Os servidores da Agência Brasil Central Dármélia Barbosa, Susete Amâncio, Mazé Alves e Rafael Mesquita foram homenageados
durante sessão especial na Câmara Municipal de Goiânia em comemoração ao Dia da Comunicação Social;
3)TBC ganhou o 1º Prêmio Dom Tomás Balsuíno de Direitos Humanos para a Imprensa, pelo documentário Ditadura - Um Passado
Sombrio;
4)O coordenador do Departamento de Conteúdo de da TBC, Jarleo Barbosa, recebeu a Medalha de Destaque Cultural do ano 2019, que
faz parte da solenidade do Prêmio Jaburu. A solenidade aconteceu na Sala de Cultura Gercina Borges Teixeira do Palácio das
Esmeraldas;

AÇÃO: 2304 - COBERTURA DE EVENTOS JORNALÍSTICOS E ARTÍSTICOS DA TELEVISÃO BRASIL CENTRAL
E RÁDIOS AM/FM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 1261-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 6.202 (seis mil duzentos e duas) coberturas de eventos jornalísticos pela Televisão Brasil Central e 152 (cento e
cinquenta e duas) coberturas de eventos jornalísticos pela Rádio Brasil Central AM/FM, totalizando 6.354 (seis mil trezentos e cinquenta e
quatro) coberturas no ano de 2019.
As coberturas de fatos jornalísticos de interesse da comunidade e acompanhamento das atividades do Governo do Estado têm como o
objetivo alimentar os telejornais e demais programas locais da grade de programação da emissora, tais como:
• Cobertura completa das atividades do Governador do Estado em Goiânia e no interior do Estado;
• Cobertura de assuntos de interesse da população que afetam direta ou indiretamente a vida em comunidade, tanto na capital como no
interior;
• Viagens para cobertura jornalística em Brasília e inaugurações de obras e comemorações nas cidades do interior do Estado. A grande
maioria acompanhando o Governador do Estado em suas atividades.
Outros eventos:
• Cobertura ao vivo a missa solene da Romaria de Nossa Senhora d'Abadia de Muquém;
• Cobertura do Tecnoshow 2019, cinco dias de Feira de Tecnologia em Agronegócio no município de Rio Verde, onde Rio Verde passa a
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ser a sede simbólica do Estado;
• Cobertura da Procissão do Fogaréu na cidade de Goiás.
AÇÃO: 2305 - MODERNIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 1261-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
1)Trocada válvula de saída do transmissor da Rádio Brasil Central FM, objetivando operação com potência no ponto máximo;
2)No mês de outubro começou um processo de adaptação de um dos estúdios de rádio do complexo da Agência Brasil Central para
utilização da RBC FM, com objetivo de proporcionar presença maior no ambiente digital. A adaptação do estúdio permitirá, por exemplo,
transmissão ao vivo, pelas redes sociais, de áudio e vídeo dos programas. O mesmo deverá acontecer em um futuro próximo, com a
Rádio Brasil Central AM;

OBSERVAÇÕES
PROJETOS PARA OS PRÓXIMOS ANOS:
• Reformar estrutura física do sistema RBC-AM (OC/OM/OT) e FM, com aquisição de equipamentos;
• Reformar e modernizar as Estações Transmissoras localizadas na Estação Fazenda Bananal (RBC);
• Contratar empresa para transporte de sinal da RBC, por fibra óptica, entre os estúdios e os Parques Transmissores;
• Reformar estrutura física dos Estúdios;
• Adquirir equipamentos para os estúdios da RBC AM e FM entre outros.
AÇÃO: 2306 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFIC

AÇÃO: 2306 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

U.O.: 1261-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
Com a implementação do Diário Oficial eletrônico, que se iniciou em 2017 a Agência Brasil Central deixou de ter despesas com chapas,
papel, maquinário, servidores, tornando o método de publicação mais ágil e eficiente. No ano de 2019, de janeiro a outubro, o Diário
Oficial arrecadou uma receita de R$14.002.291,69. Porém, devido ao Decreto nº 9.223/2018 que estabelece a gratuidade aos órgãos da
Administração Direta, a Agência deixou de arrecadar nesse mesmo período o valor de R$ 12.516.056,42.
A média de acessos ao site do Diário Oficial no ano de 2019 foi de 3.108.236,4 milhões.

OBSERVAÇÕES
O contrato de prestação de serviços de manutenção preventiva, adaptativa e perfectiva da solução implantada para a automação do D.O.
foi pago no grupo de despesas 03 nas fontes 100 e 220 oriundos dos recursos do 1056 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DAS RÁDIOS AM/FM, TV BRASIL CENTRAL E IMPRENSA OFICIAL

AÇÃO: 3115 - EXPANSÃO DO SINAL DA TV, VIA SATÉLITE, VIA TERRESTRE, EDIFICAÇÕES E SUA
ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1261 - AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
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U.O.: 1261-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC

REALIZAÇÕES
1)Realização de serviços prestados pelas empresas contratadas: Claro S.A (Star one), Eletronikar Ltda ME e Serviços Eletrônicos Ltda
(Servitel);

OBSERVAÇÕES
Número de Municípios que são beneficiados pelo sinal da TV:
*73 Estações Retransmissoras em atividade
*índice de Municípios atingidos: 47,84%
Estações Retransmissoras
1. Acreúna
2. Alto Araguaia-MT (Santa Rita Arag-GO)
3. Alto Horizonte
4. Alto Paraíso de Goiás
5. Anápolis
6. Aruanã
7. Aurilândia
8. Bom Jardim de Goiás
9. Britânia
10. Buriti Alegre
11. Buritinópolis
12. Cabeceiras
13. Cachoeira de Goiás
14. Caçu
15. Caiapônia
16. Caldas Novas
17. Campos Belos
18. Carmo do Rio Verde
19. Catalão
20. Cavalcante
21. Ceres
22. Chapadão do Céu
23. Cocalzinho de Goiás
24. Cristianópolis
25. Divinópolis de Goiás
26. Doverlândia
27. Edealina
28. Edéia
29. Flores de Goiás
30. Formosa
31. Formoso
32. Goianésia
33. Goiás
34. Goiatuba
35. Guarani de Goiás
36. Iaciara
37. Ipameri
38. Iporá
39. Itaberaí
40. Itapirapuã
41. Itapuranga
42. Itumbiara
43. Jandaia
44. Jataí
45. Jussara
46. Mambaí
47. Mara Rosa
48. Minaçu
49. Mineiros
50. Monte Alegre de Goiás
51. Morrinhos
52. Palmeiras de Goiás
53. Palminópolis
54. Perolândia
55. Pires do Rio
56. Pontalina
57. Portelândia
58. Rio Quente
59. Sanclerlândia
60. Santa Cruz de Goiás
61. Santa Fé de Goiás
62. Santa Helena de Goiás
63. Santa Terezinha
64. São Domingos
65. São João d’Aliança
66. São Miguel do Araguaia
67. São Simão
68. Silvânia
69. Teresina de Goiás

19



70. Uruaçu
71. Vianópolis
72. Vicentinópolis
73. Vila Boa
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1300 - VICE-GOVERNADORIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

LINCOLN GRAZIANI PEREIRA DA ROCHA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Prestar apoio e assessoramento administrativo, operacional e técnico ao Vice-Governador no desempenho de suas atribuições
constitucionais e nas funções a ele conferidas por lei ou delegadas pelo Governador;
Este assessoramento é prestado com profissionalismo e comprometimento, de forma ágil e prudente.

2.2 Legislação
Lei n.º 7.986/75
Lei n.º 13.456/99
Lei n.º 17.254/11
Lei n.º 17.407/11
Lei n.º 18.286/13
Lei nº 18.744/14
Lei n.º 18.746/14
Lei n.º 20.491/19
Decreto: 9.455/19
Decreto 9.538/19

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 é pautada 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.
Dentre as atividades delegadas ao Vice-Governador está a coordenação do Programa Goiás de Resultado, instituído pelo Decreto nº
9.446, de 15 de maio de 2019. Este Programa objetiva a gestão de recursos técnicos e institucionais orientados para a integração das
ações e potencialização de resultados na esfera governamental, racionalização do tempo e emprego de recursos públicos, bem como
ampliação da qualidade no atendimento da rede de serviços públicos estaduais ou parceiros, com o foco direto na necessidade do
cidadão.
1 - O Programa Goiás de Resultados é composto por 08 DIRETRIZES Estruturantes, em consonância com 20 Metas Prioritárias
distribuídas em 32 entregas que produzem transformação social por meio de 115 produtos (ações) a serem realizados pelo Governo.
As METAS prioritárias dos órgãos estão alinhadas metodologicamente com o Plano Plurianual 2020-2023, direcionando o Governo para
vencer os desafios e revelar em qual cenário que quer ver o Estado daqui a 03 anos, além de oferecer um panorama geral das
prioridades, bem como medir a capacidade de realização e eficiência dos serviços.
A MISSÃO do Programa Goiás de Resultados é nortear as ações da gestão pública estadual fomentando a sinergia governamental, a
entrega das metas prioritárias e a produção de resultados com o foco no atendimento da sociedade.
Como LEGADO o Programa Goiás de Resultados se propõe a incorporar ao serviço público do Estado de Goiás as seguintes premissas:
• Nova Cultura: serviço voltado ao cidadão acima de tudo;
• Governo de Resultados: planejamento que gera economia e eficiência;
• Sinergia: produtividade a partir da transversalidade do Governo;
• Legado de Longo Prazo: estruturação de dados para políticas públicas de prevenção;
• Paz Social: dignidade, qualidade de vida e prosperidade.
2 – TAREFAS REALIZADAS:
2.1 - DIA 15/05/2019:
Publicação do Decreto n. 9.446/2019.
2.2 – DE 23/05/2019 a 14/06/2019:
 Lançamento do Programa com o Governador e Secretários;
 Nomeação de 03 membros do Comitê Gestor;
 Execução de 02 módulos da Trilha de Conhecimento e capacitação dos 130 líderes de resultados;
 Recebimento e compilação das metas prioritárias dos órgãos estaduais.
2.3 – DIA 15/07/2019:
Reunião de apresentação inicial das metas prioritárias ao Governador.
2.4 – DE 16/07/2019 a 12/09/2019:
 Refinamento e realinhamento das metas com os órgãos;
 Nomeação de mais 02 membros do Comitê Gestor;
 Execução de mais 02 módulos da Trilha de Conhecimento e capacitação dos 130 líderes de resultados.
2.5 – DIA 24/09/2019:
Foi criada a Força Tarefa no Programa Goiás de Resultados com a participação de integrantes de vários órgãos para o aperfeiçoamento
da Biometria no Serviço Público. Foi instituída pela Portaria 93/2019 – VICEGOV, publicada no Diário Oficial n. 23.143, no dia 24 de
setembro de 2019.
2.6 – DIA 01/10/2019:
 Início do detalhamento dos projetos;
 Início de execução das metas;
 Início das Forças Tarefas:
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 Início da Biometria Cidadã.
2.7 – DIA 06/12/2019:
Término da consolidação financeira global do Programa.
2.8 – DIA 11/12/2019:
Foi criada a Força Tarefa no Programa Goiás de Resultados com a participação de integrantes de vários órgãos para tratar sobre a
ressocialização de presos. Foi instituída pela Portaria 126/2019 – VICEGOV, publicada no Diário Oficial n. 23.196, no dia 11 de dezembro
de 2019.
2.9 – DIA 13/12/2019:
Realizou-se reunião com o Centro de Liderança Pública - CLP para apresentação das demandas do Programa Goiás de Resultados, o
que culminou na intenção de celebrar um Acordo de Cooperação Técnica entre as partes. No presente momento a minuta do referido
Acordo de Cooperação encontra-se à disposição da Procuradoria Setorial da Vice-Governadoria para emissão de parecer jurídico.
2.10 – DIA 18/12/2019:
 Atualização dos nomes dos Líderes de Resultado e Pontos Focais do Programa;
 Criação do Grupo de Trabalho de Integração dos Sistemas Corporativos dos Servidores, com o objetivo de desenvolver uma plataforma
única de gestão de pessoal, frequência, férias, folha de pagamento e demais rotinas administrativas, com sistemas modulares integrados
de acordo com a particularidade das unidades.
2.11 – DIA 20/12/2019:
Conclusão e entrega do Portfólio do Programa ao Senhor Vice-Governador, para fins de apreciação, contendo a apresentação do
Programa, o Memorial e a Matriz de Responsabilidades.
3 – PRINCIPAIS RESULTADOS:
Dentre os 115 produtos (projetos) propostos, 03 já foram executados no ano de 2019, sendo eles:
 Disque Denúncia à corrupção;
 Protocolo de Segurança Escolar e estimulo à cultura da paz nas escolas;
 Sala Lilás – sala de proteção às mulheres e crianças vítimas de violência.
4 – A SER REALIZADO:
 Até 14/02/2020 – Aprovação das metas do Programa por parte do Governador do Estado;
 A partir do dia 22/01/2020 - Iniciar o alinhamento dos projetos aprovados com os respectivos Líderes de Resultados;
 Até o dia 14/02/2020 - Lançar o Programa Goiás de Resultados para a população e para a imprensa;
 Até 18/02/2020 - Concluir o Processo Seletivo para formação da equipe da Sala de Situação;
 A partir do dia 02/03/2020 - Iniciar o treinamento da equipe da Sala de Situação e dos Líderes de Resultados;
 A partir do dia 09/03/2020 – Iniciar o preenchimento das matrizes de responsabilidade e os planos de ação dos respectivos projetos dos
órgãos;
 A partir do dia 16/03/2020 – Iniciar o monitoramento dos projetos;
 Dar prosseguimento no Acordo de Cooperação com o Centro de Liderança Pública – CLP. Na presente data a minuta do Acordo está
sendo analisada pela Procuradoria Setorial da Vice-Governadoria;
 Até 24/01/2020 – Providenciar minuta de Plano de Trabalho para ser anexado ao Acordo de Cooperação com o CLP;
 Continuar a estruturação da Sala de Situação do Programa Goiás de Resultados: definir qual software de gerenciamento de projetos
será utilizado pela Sala de Situação. Aguardando retorno da SGI VICE-GOV a respeito da possibilidade de utilização do software da
SGG;;
 Aguardando aprovação do Sr. Governador sobre a proposta de formalização da criação da Sala de Situação: definição da estrutura
administrativa, competência e atribuições. O ofício confeccionado e entregue no dia 15/01/2020.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico: Em sintonia com a SEAD, a Vice-Governadoria empreende esforços para instituir este instrumento visando
aprimorar o planejamento de suas atividades;
Reuniões Periódicas: A manutenção desta pratica visa nivelar o conhecimento das atividades e das necessidades dos diversos setores
contribuindo para sinergia na mitigação de dificuldades, melhoria de processos e desenvolvimento institucional.

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.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1400 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO - PGE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Procuradoria Geral do Estado de Goiás possui como objeto de seus esforços a atribuição de representar o Estado judicial e
extrajudicialmente e prestar consultoria jurídica ao Estado. Seu objetivo é oferecer aos seus usuários serviços com agilidade, presteza,
economicidade e eficiência, objetivando efetividade nas prestações jurídicas e judiciária, além de oferecer à Administração Pública
segurança jurídica nas suas ações.

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
Em 2019, a atuação da Procuradoria-Geral do Estado contribuiu sobretudo para o equilíbrio das contas estaduais. Os dados das
Procuradorias especializadas mostram impacto positivo nos cofres estaduais, principalmente, em decorrência das ações de cobrança da
dívida ativa não tributária, bem como do trabalho intensivo sobre devedores contumazes.
Na atuação judicial em matéria tributária, por meio da Procuradoria Tributária, o Estado arrecadou mais de R$ 98 milhões de créditos
ajuizados. Outra conquista importante foi manter, judicialmente, as autuações fiscais da Secretaria de Economia, inclusive quanto ao
adicional de 2% do PROTEGE sobre combustíveis. Se houvesse a interrupção desses trabalhos haveria um impacto de cerca de R$ 200
milhões anuais aos cofres dos Estado de Goiás.
Também merece destaque o acompanhamento diferenciado de processos estratégicos. A gestão desses processos levou à penhora de
mais de R$ 61 milhões, valores já foram transferidos ao Tesouro após o trânsito em julgado. Há ainda um acompanhamento especial dos
processos envolvendo os programas FOMENTAR/PRODUZIR/PROTEGE, já que haveria um impacto nas contas estaduais em mais de
R$ 12 bilhões, e tratativas de acordo com municípios para reduzir o montante a pagar nos processos em que já houve condenação. Por
fim, no que se refere a matéria tributária, existe atuação diferenciada em processos com garantia, o que poderá implicar em uma
arrecadação de até R$ 500 milhões.
Já na atuação da PGE sobre a execução de créditos não tributários devidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC) –
PROCON e ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA) – SEMAD, no que se refere à cobrança administrativa, em onze meses de
atuação, a Gerência da Dívida Ativa inscreveu 5.208 créditos em dívida ativa e 2.910 foram encaminhados para protesto no Estado de
Goiás e nos Estados que já têm convênio com a Procuradoria-Geral do Estado, dos quais 27% foram quitados. O Valor recuperado foi de
R$ 6,6 milhões.
Em que pese a previsão da Lei Estadual n.º 19.754/2017 de desobrigar a inscrição em dívida ativa dos créditos não tributários, por
devedor, o valor abaixo de R$ 10 mil, a PGE não os dispensou. Tal medida, além do interessante efeito educativo e preventivo contra
violação dos direitos do consumidor e do meio ambiente e desestimulador da inadimplência daqueles devedores contumazes, significou
22% do valor recuperado.
Na Procuradoria Judicial, as seguintes ações judiciais tiveram impacto positivo de aproximadamente R$5,9 bilhões nas contas públicas e
foram subsidiadas pela elaboração e análise de cálculos da PGE:
a) 700 milhões: indeferimento do pedido do MPGO de sequestro de verbas públicas para pagamento de salários de dezembro/2018;
b) 400 milhões: garantida em definitivo a utilização de depósitos judiciais para pagamento de precatório;
c) 96 milhões: revogação da decisão que havia determinado o repasse de 8 milhões/mês a título de passe livre estudantil;
d) 75 milhões: negado pedido do MPGO de repasse do valor a título de gratuidades de transporte coletivo;
e) 7,4 milhões: revogação de decisão que mandava nomear 60 auditores e conselheiro substituto no TCM;
f) 250 milhões: revogada decisão que condenava o Estado ao pagamento de indenização em favor de ROMA EMPREENDIMENTOS;
g) 250 milhões: reversão no STJ de decisão do TJGO que mandava pagar a quantia em favor de 40 servidores (engenheiros) da Goinfra;
h) 600 milhões: modificado entendimento do TJGO que obrigava o Governador a promover de imediato os Oficiais da Polícia e Corpo de
Bombeiros Militares, cabendo ao Governador, após a decisão, promover de acordo com a necessidade e com o orçamento;
i) 14 milhões: revertida no STJ decisão que mandava sequestrar 14 milhões de reais para pagamento de valores a ex-servidores da
CAIXEGO;
j) 2,5 bilhão: redução do precatório devido ao BANCESA referente a empréstimos tomados na década de 90 pelo Estado de Goiás para
pagamento da folha;
k) 2 bilhões: negado pedido do MPGO de pagamento do valor por irregularidade no repasse de verbas da Educação;
l) 2 bilhões: ACP que pedia o ressarcimento de todas as gratuidades não pagas do transporte coletivo; e
m) 40 milhões: em ação que se discutiu crédito devido a Anthony Jeferson.
Além dessas ações, o Estado obteve liminar na Justiça Federal para garantir o repasse de verbas federais pelo próximo ano (Certidão de
Regularidade Previdenciária) e no STF impedindo a União de executar contra-garantias contratuais decorrente da suspensão do
pagamento de empréstimos contraídos junto ao Banco do Brasil e CEF.
A atuação da Procuradoria Judicial resultou ainda no indeferimento de liminar de mandado de segurança impetrado por parlamentar
visando suspender a tramitação do Processo Legislativo nº 5044/2019, que prevê a utilização de parcela de depósitos judiciais para o
custeio da Previdência Social, o pagamento de precatórios, dos advogados dativos e amortização da dívida com a União.
A Procuradoria Trabalhista, por sua vez, gerou economia de R$ 19 milhões aproximadamente em ações judiciais finalizadas e cerca de
R$ 500 milhões pelo indeferimento, em ação coletiva da CAIXEGO. Merecem destaque ainda nessa especializada:
1) Liberação, via liminar em Mandado de Segurança, de valor bloqueado na conta do Tesouro Estadual, de mais de R$4.000.000,00 para
pagamento de empregados de empresa terceirizada, contratada pela CEGECOM, Organização Social que administrava o Instituto
Basileu França;
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2) Obtenção de liminar, em ação rescisória, para suspender o bloqueio e repasse de valores do FUNDESP – Fundo Especial de
Reaparelhamento e Manutenção do Poder Judiciário, junto ao Tribunal de Justiça, de quase R$500.000,00 para pagamento de
empregado de Cartório.
3) Grande taxa de assertividade nos recursos de revista, envolvendo terceirização e responsabilidade subsidiária.
4) Suspensão da interdição do Hospital Materno Infantil;
5) Êxito em ação coletiva do pessoal da CAIXEGO, pretendendo inúmeras verbas, inclusive do período de afastamento, num total médio
de mais de R$500.000.000,00 (quinhentos milhões);
6) Êxito em Mandado de Segurança aviado em nome da IQUEGO, onde fora possível a liberação dos valores bloqueados integralmente
em suas contas bancárias, limitando-se o bloqueio a 20% (vinte por cento) do valor bloqueado.
Por fim, a Procuradoria de Defesa do Patrimônio Público e Meio Ambiente destacou ações que geraram R$ 400 milhões de economia em
redução obtida quanto ao valor perseguido em Ação Civil Pública de royalties de usinas hidroelétricas para o FEMA e de R$ 566.448,49
(quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos) em arrecadação verificada nos
processos que tiveram trâmite na Especializada em 2019. Tais êxitos foram possíveis graças à criação de unidade interna especializada
para os processos de execução fiscal, com aplicação de ajuizamento seletivo, tramitação diferenciada e classificação gradual de créditos
em execução, entre outras medidas.
No que se referem às atividades de conciliação, mediação e arbitragem, estima-se arrecadação de R$ 854 mil reais e economia de R$ 14
milhões em negociações em que o Estado é réu ou devedor, em apenas 5 processos. Tais processos teriam duração de 25 a 4 anos de
tramitação na Justiça, foram solucionados em 2 a 3 meses na Câmara de Conciliação. Em geral, verificou-se o índice de 83% de acordos
entabulados em audiências realizadas na CCMA. Espera-se êxito maior com o convênio entre o Estado de Goiás, envolvendo a PGE e a
Secretaria de Saúde, e o Tribunal de Justiça para implantação do Centro de Soluções Consensuais de Conflitos - CEJUSC da Saúde,
para atendimento das demandas de medicamentos e direito sanitário.
No aspecto consultoria jurídica em matéria administrativa, a Procuradoria Administrativa instituiu força-tarefa para análise de
aproximadamente 300 processos de inativação (aposentadorias e transferências para a reserva e reforma) de servidores públicos civis e
militares que se encontravam parados na unidade.
Foram adotadas também outras medidas visando a celeridade das atividades:
1) implantação e efetivo funcionamento da Gerência de Análise de Aposentadorias no âmbito da GOIASPREV, para cuja unidade
administrativa foram deslocadas três Procuradoras do Estado, com a finalidade de otimizar, junto à autarquia previdenciária, o exame de
juridicidade de processos de inativação de civis e militares;
2) edição de Verbetes de Orientação Jurídica da Procuradoria Administrativa, com o propósito de conferir maior celeridade na análise
jurídica de processos encaminhados à Especializada e, com isso, dar pronta resposta aos órgãos e às entidades consulentes;
3) apresentação de propostas de atos normativos: (i) instituição de naming rights, com vistas a, de maneira inovadora, permitir ao ente
político a obtenção de fontes extras de financiamento; (ii) alteração da lei de concursos do Estado (Lei nº 19.587/17), na parte em que
trata da realização de prova de aptidão física por gestantes, tendo em vista recente julgado, em sede de repercussão geral, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal acerca do tema; (iii) alteração da Lei nº 10.460/88, para, mantida a isonomia, ser ampliado para 20 dias o
prazo de licença-paternidade aos servidores do Executivo; e
4) atuação em matéria de direitos fundamentais, tais como: (i) orientação pela concessão de licença-paternidade a servidor, no prazo
extensível ao da licença-maternidade, em razão da morte de sua companheira – e mãe de seu filho – durante o parto; (ii) orientação em
matéria de alteração de prenome e gênero de policial militar transgênero feminino; (iii) orientação sobre a visita de menores de idade aos
pais em unidade prisional, em atendimento a demanda da Defensoria Pública do Estado; (iv) orientação sobre o acesso por terceiros às
imagens colhidas por câmeras de videomonitoramento na Capital, dentre vários outros assuntos.
Cumpre, por fim, anotar que consultas formuladas por Superintendentes, Secretários de Estado e Presidentes de autarquia têm recebido
especial atenção da Procuradoria Administrativa, dando-se a distribuição em caráter prioritário, para que as autoridades públicas e
decisores políticos disponham, de maneira célere, de satisfatória orientação jurídica.
No que se referem aos aspectos da gestão voltados à capacitação, o Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) ofertou aos Procuradores de
Estado e servidores inscrições em diversos eventos, tais como, 12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção e Governança, CONEX -
Congresso de Excelência em Licitação e Contratações Públicas, XLV Congresso Nacional de Procuradores de Estados e do DF,
Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais, XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, Newgotiation Opportunity for legal.
Além de eventos de capacitação foram custeados:
1) programas de pós-graduação, nível mestrado e doutorados, para Procuradores de Estado e ainda celebrado convênio para oferta de
Mestrado Profissional em Direito Público aos procuradores; e
2) assinaturas de revistas jurídicas e jornais locais e especializados para estudos e pesquisas pelas Procuradorias Especializadas
realizarem seus trabalho, destacando-se: assinaturas impressas do Jornal O Popular, assinatura digital Jornal Valor Econômico,
assinatura Zênite Fácil (ferramenta de pesquisa de informação na área de adm. pública).
Um último aspecto relativo à gestão que merece destaque são as atividades do Núcleo Central de Segurança e Inteligência – NCSI.
Vinculado ao Gabinete da PGE, o Núcleo realiza suas ações em três eixos distintos. O Eixo 1 é o da Segurança Orgânica e Institucional e
visa promover ações para redução dos índices de vulnerabilidade indicados no Relatório de Análise de Risco. As atividades
desenvolvidas nesse eixo foram cruciais para a mudança da sede da PGE e é estruturante para a defesa legal dos interesses da
Administração. O Eixo 2 é a Inteligência, que tem por meta subsidiar tomada de decisão de interesse institucional, bem como ampliar os
recursos para levantamentos de campo (Operações de Inteligência) e acesso a banco de dados de órgãos estaduais e federais. O último
eixo é o da Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação Tecnológica que está em andamento, por meio de proposta para levantamento das
atuais soluções de jurimetria no mercado, a fim de apresentar a melhor para a PGE desenvolver suas atividades institucionais.
Especificamente no que concerne à melhoria tecnológica, foi deflagrado a implantação do Sistema de Gerenciamento Eletrônico de
Processos (SGEP), conforme previsto no Plano de Governo, em seu eixo estruturante “Governança”, item 4.1 “Advocacia-Geral do
Estado”, elegendo-se o Sistema de Controle de Processos – SICOP como ferramenta tecnológica de gestão de negócios e tecnologia da
informação. Em substituição e melhoria, implantamos o novo sistema CORA, cuja proposta é mais robusta e mais eficiente em relação às
ferramentas de gestão atuais.
Sob o ponto de vista financeiro, a par das importantíssimas conquistas alcançadas nos tribunais pátrios, que geraram substancial
economia aos cofres públicos, verificou-se o ajustamento das rotinas do órgão para alcançar maior redução possível das despesas
correntes, priorizando os recursos do FUNPROGE.
Desta forma, a Procuradoria-Geral do Estado preservou o esforço feito pelo Governo para manter equilibradas as contas públicas,
evitando a situação de colapso pela qual passam outras Unidades da Federação, ao mesmo tempo em que avançou, enormemente, na
recuperação dos créditos inscritos na dívida ativa, contribuindo com a arrecadação de receitas.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA/LOA, os instrumentos de planejamento utilizados, em 2019, foram os Planos de ação apresentados pelas Procuradorias
especializadas em que restaram consubstanciadas algumas ações estratégicas estabelecidas em parceria com o Gabinete da PGE.
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Em conjunto com a Secretaria de Administração, foi atualizado o Painel do Modelo de Negócios (PMN) da PGE, bem como a sua cadeia
de valor. Neles foram atualizados aspectos importantes para a gestão, tais como: propostas de valor, relacionamento com clientes, canais
de comunicação, segmentos de clientes, parceiros-chaves, recursos e atividades-chaves. Essa atualização é importante pois serve de
base para o planejamento e a implantação de novos projetos no órgão.
Vale destacar ainda que em razão do Programa de Compliance Público, a PGE firmou Termo de Compromisso com a Controladoria-
Geral do Estado para mapear seus riscos e traçar em Plano de ação formas de mitigá-los e ainda realizar monitoramento dos riscos
identificados para melhor tratá-los. O resultado do trabalho foi uma Matriz de riscos e de ações a serem implantadas visando um modelo
de gestão orientado para riscos e que é um importante instrumento de planejamento no órgão.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Nossos indicadores se resumem à eficiência, celeridade e proatividade na representação jurídica do Estado, contabilizados pelos valores
relativos às decisões favoráveis, seja para economia do estado, seja para a arrecadação. São exemplos de produtividade, o número de
providências realizadas pelos Procuradores de Estado, os valores das ações judiciais e, recentemente, o sucesso em projetos como o da
cobrança da dívida ativa não tributária e Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2112 - DEFESA DOS INTERESSES LEGAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

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

REALIZAÇÕES
A defesa dos interesses da Administração Pública passa não apenas pela atuação administrativa e judicial da PGE. Existem ações que
são estruturantes para o desempenho institucional relatado na síntese da gestão desta Casa. As duas principais são o ambiente de
trabalho e os recursos humanos. No caso da estrutura física e tecnológica, a precariedade dos prédios ocupados pela PGE foram objeto
de vários Laudos técnicos da GOINFRA, SEAD e IPHAN, o que inspirava atenção com vistas a garantir a segurança dos servidores e
usuários desses locais e a continuidade dos serviços prestados por este órgão. Em 2019, a solução foi providenciar a locação de imóvel
(processo 201800003011172), a aquisição de mobiliário e outros itens (processos 201900003004649, 201900003004635,
201900003004979 e outros) e a contratação de serviços de desenvolvimento de sistemas (processo 201800003001956) para oferecer
infraestrutura adequada ao apoio das atividades da PGE, especialmente tecnológica, já que praticamente todo o sistema judiciário do
país, do qual esta Casa é parte, é digital. Assim, hoje, a PGE ocupa imóvel que tem a estrutura necessária para o trabalho dos
Procuradores de Estado e desenvolveu um novo sistema de controle de processos judiciais, o qual faz parte de um projeto de inovação
tecnológica do órgão. Assim, nesse quesito, está-se garantindo a celeridade necessária na defesa dos interesses legais da
Administração.
No que se referem aos aspectos da gestão voltados à capacitação, o Centro de Estudos Jurídicos (CEJUR) ofertou aos Procuradores de
Estado e servidores inscrições em diversos eventos, tais como, 12º Fórum Brasileiro de Combate à Corrupção e Governança, CONEX -
Congresso de Excelência em Licitação e Contratações Públicas, XLV Congresso Nacional de Procuradores de Estados e do DF,
Encontro Nacional das Procuradorias Fiscais, XXXIII Congresso Brasileiro de Direito Administrativo, Newgotiation Opportunity for legal.
Além de eventos de capacitação foram custeados 1) programas de pós-graduação, nível mestrado e doutorados, para Procuradores de
Estado e ainda celebrado convênio para oferta de Mestrado Profissional em Direito Público aos procuradores; e 2) assinaturas de revistas
jurídicas e jornais locais e especializados para estudos e pesquisas pelas Procuradorias Especializadas realizarem seus trabalho,
destacando-se a Zênite Fácil, ferramenta de pesquisa de informação na área de administração pública. Houve também projeto para a
realização de evento de capacitação promovido pela PGE ("Day Training") que foi adiado, diante da ausência de confirmação de todos os
palestrantes convidados.
Esses resultados poderiam ser maiores se os recursos do Fundo não fossem limitados pelo sistema de cotas definidos pelo Estado.
Apesar de ter arrecadação maior do que esperado, a limitação imposta pelo momento financeiro do Estado de Goiás, postergou novos
projetos que poderiam dar maior eficiência à atividade da Procuradoria-Geral do Estado ainda em 2019.

OBSERVAÇÕES
Fórmula para apuração da meta física do produto 5615: Apoio ao desenvolvimento das atividades da PGE: % = (Saldo empenhado -
Valor liquidado produto 5637 Servidor da PGE Capacitado) / Valor Autorizado no Orçamento x 100
Os dados de meta física referente ao produto 5637 Servidor da PGE Capacitado foram obtidos pela quantidade de vagas adquiridas para
os eventos de capacitação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

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
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REALIZAÇÕES
A construção da sede desta Procuradoria-Geral do Estado não foi realizada, pois demanda providências do Estado que não foram
adotadas. É necessário a cessão de terreno ou de imóvel pela Secretaria de Estado de Administração para que se proceda ao
levantamento, à elaboração de projetos de engenharia e arquitetura e contratação da empresa para execução da obra. Além disso,
apesar da ação ser prevista em Fundo especial cujos recursos tem destinação específica, conforme lei ordinária, há recorrente
contingenciamento de recursos ou então recolhimento indevidos pelo Tesouro Estado do saldo das contas do Fundo (ver processo
201800003015144) que impactam negativamente na condução do projeto.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Eudenísio Batista da Silva e Henrique Moraes Ziller.

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 pela Lei nº 17.257, de 25/01/11 e atualizada através da Lei nº 20.491/19
com a Reforma Administrativa, e regulamentada com a Portaria nº 165, de 29 de outubro de 2019, estabelecendo a Estrutura as Ações
de Controle pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás na Administração Direta e Indireta do
Poder Executivo do Estado de Goiás, na condição de Órgão Central do Sistema de Controle Interno.

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 entidades da administração estadual, bem como da 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.
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao
Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária.
§ 2º - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou
ilegalidade perante o Tribunal de Contas do Estado.
Já de acordo com o art. 17 da Lei Estadual nº 40.241/19, à Controladoria-Geral do Estado compete:
I – a adoção das providências necessárias à defesa do patrimônio público, ao controle interno, à auditoria pública, à correição, à
prevenção e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da transparência da gestão no âmbito da administração
pública estadual;
II – a decisão preliminar acerca de representações ou denúncias fundamentadas que receber, com indicação das providências cabíveis;
III – a instauração de procedimentos e processos administrativos a seu cargo, constituindo comissões, e a requisição de instauração
daqueles injustificadamente retardados pela autoridade responsável;
IV – o acompanhamento de procedimentos e processos administrativos em curso, cujo objeto esteja entre aqueles mencionados no inciso
I deste artigo, em órgãos ou entidades da administração pública estadual;
V – a realização de inspeções e avocação de procedimentos e processos em curso na administração pública estadual, para exame de
sua regularidade, bem como a proposição de providências ou correção de falhas;
VI – a orientação, o apoio e o acompanhamento dos órgãos e das entidades na implementação do Programa de Compliance Público.
Parágrafo único. As Assessorias de Controle Interno, as Corregedorias Setoriais e as Ouvidorias Setoriais são tecnicamente
subordinadas à Controladoria-Geral do Estado e seus titulares serão servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo.
As unidades administrativas que constituem a estrutura básica e complementar da Controladoria-Geral do Estado, segundo a citada Lei,
são as seguintes:
a) a Superintendência de Auditoria;
b) a Superintendência de Inspeção;
c) a Superintendência de Correição Administrativa;
d) a Gerência de Auditoria em Compliance;
e) a Gerência de Auditoria de Monitoramento;
f) a Gerência de Auditoria de Programas de Governo;
g) a Gerência de Inspeção de Contas;
h) a Gerência de Inspeção Preventiva e de Fiscalização;
i) a Gerência de Inspeção de Pessoal;
j) a Gerência de Resolução Consensual de Conflitos;
k) a Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar;
l) a Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores;
m) a Gerência de Supervisão do Sistema de Correição;
n) a Gerência de Ouvidoria;
o) a Assessoria de Inteligência em Controle Interno.
Atividades desenvolvidas em 2019
1. SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA
A principal atividade desenvolvida pelo setor de transparência, durante o ano de 2019, diz respeito à execução do “Prêmio Goiás Mais
Transparente”, destinado a promoção de práticas de transparência nos órgãos, autarquias, empresas públicas e organizações sociais
vinculadas ao poder executivo estadual. Ressalta-se, também, que a iniciativa é um dos quatro eixos que compõe o “Programa de
Compliance Público” implementado pelo Governo do Estado e a Controladoria-Geral do Estado de Goiás em 2019. O lançamento do
Prêmio se deu no dia 07 de maio de 2019, com a promulgação da Instrução Normativa 01/2019.
A iniciativa consiste, basicamente, no incentivo e promoção do processo de adequação dos portais vinculados a instituições públicas
goianas, no que tange sua aderência ao padrão de disponibilidade de informações e práticas de transparência na gestão pública. A
participação no prêmio apresenta caráter compulsório aos organismos públicos vinculados ao executivo estadual. Neste sentido, a
execução do “Goiás Mais Transparente” se revela como uma iniciativa de suma importância para implementação do programa de
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compliance público no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás. Os esforços para padronização dos portais de acesso a
informação das autarquias vinculadas ao governo estadual se configura como um passo fulcral para consolidar as iniciativas de acesso a
informação, governo aberto e propiciar ao cidadão interessado no acompanhamento da execução de gastos e planejamento estratégico
governamental.
No que tange a metodologia da iniciativa, esta consistiu em um processo de avaliação dos portais de transparência vinculados a cada
instituição. Neste sentido, as instruções normativas disponibilizadas no lançamento do programa, no dia 07 de maio, determinaram os
critérios e o processo de condução da avaliação. Mediante avaliação, o “Goiás Mais Transparente” apresenta as seguintes categorias de
premiação: Prêmio de Inovação em Transparência – destinado a órgãos públicos que exerceram iniciativas para além do escopo
delimitado pelo programa; e o Selo de Excelência em Transparência, subdividido em três categorias referentes a porcentagem de
atendimento do órgão público frente as instruções normativas delimitadas.
Ao todo, durante o ano de 2019, foram realizadas 64 avaliações – que englobam 36 órgãos públicos, 13 Sociedades de Economia Mista;
25 Contratos de Gestão e 52 pedidos de acesso a informação. Tais avaliações resultaram em 32 organismos premiados (3 selos ouro em
excelência, 12 selos prata, 17 selos bronze e 5 prêmios de inovação em transparência). Tais avaliações tiveram como finalidade a
averiguação de adequação das autarquias, órgãos públicos, empresas públicas e contratos de gestão que, durante o ano de 2019,
receberam a incumbência de adaptar seus padrões de acesso a informação de acordo com as normativas delimitadas no ato de
lançamento do programa, como citado anteriormente.
Com o final do processo de avaliações e delimitação das instituições a serem premiadas, ressaltam-se cinco participantes que obtiveram
desempenho de excelência e foram reconhecidos com a concessão do Prêmio de Inovação em Transparência: a Agência Goiana de
Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária – Emater; a Agência Goiana de Habitação – Agehab; a Agência Goiana de
Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos – AGR; a Celg Geração e Transmissão – CelgGT; e a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa.
No que tange a concessão do Selo Ouro em Excelência de Transparência, três organismos públicos obtiveram os resultados suficientes
para serem classificados em tais categoria, sendo estes: a Agência Goiana de Habitação – Agehab; a Controladoria-Geral do Estado –
CGE; e a Secretaria de Estado da Administração – Sead. Já no que tange a concessão do Selo Prata, na mesma categoria, 12
instituições foram agraciadas com a honraria.
Em relação aos resultados absolutos, as Organizações Sociais apresentaram conformidade média de 57,18%. Os órgãos, autarquias e
fundações obtiveram taxa média de 87,6%. E, por fim, as Sociedades de Economia Mista obtiveram 72,13% de conformidade.
Outra relevante entrega resultante dos esforços do setor de transparência diz respeito ao lançamento do Sistema de Avaliação do Índice
de Transparência (SISLAI), no dia 22 de outubro de 2019. O lançamento do SISLAI se configura como um grande avanço no sentido de
se padronizar harmonicamente o processo de disponibilização de informações e gestão da transparência nos órgãos vinculados ao
executivo goiano. O Sistema permite que os órgãos avaliados pela Controladoria-Geral do Estado tenham acesso imediato a avaliação
recebida e possam perpetrar recursos, mediante atendimento as demandas requeridas pela avaliação do órgão de controle.
A implementação e difusão do SISLAI apresenta um papel complementar a execução do “Goiás Mais Transparente”, por meio do acesso
as informações de avaliação e a possibilidade de se perpetrarem recursos mediante o processo de reformulação e adequação as
instruções fornecidas – tanto pelas normativas, quanto pelo acompanhamento do processo, por parte da equipe de transparência da CGE
– possibilitou que os órgãos, autarquias e sociedades de economia mista vinculadas ao executivo e que passaram pelo processo de
adequação de seus portais de acesso a informação ao longo do ano pudessem ser devidamente acompanhadas e instruídas a obtenção
dos resultados esperados pelo Programa de Compliance Público e outras iniciativas de governo aberto e prevenção a corrupção.
Em resumo, o ano de 2019 apresentou avanços de grande importância para promoção da transparência no poder público goiano. A
promoção do “Prêmio Goiás Mais Transparente” obteve resultados amplamente positivos, colaborando diretamente para uma maior
adequação dos portais de transparência vinculados ao Governo de Goiás. Não obstante, o estabelecimento do SISLAI fornece insumos
para um acompanhamento constante e interlocução direta entre a CGE e demais órgãos e autarquias.
2. SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE SOCIAL E OUVIDORIA
2.1 CONTROLE SOCIAL
Durante o ano de 2019, a gestão de Controle Social da Controladoria-Geral do Estado de Goiás obteve relevantes resultados no que
tange a promoção do exercício da cidadania. Destaca-se, neste sentido, a execução do projeto “Estudantes de Atitude” como um
relevante marco no avanço do fomento a participação cidadã no controle e acompanhamento das políticas públicas e ações levadas a
cabo pelo governo Estadual.
Abordando mais especificamente o projeto, o “Estudantes de Atitude” se configura como uma política pública orientada para o fomento da
cidadania, controle social e ações de prevenção a corrupção no âmbito da rede pública de ensino do Estado de Goiás. As escolas
participantes integram uma competição lúdica, onde são avaliadas mediante a execução de atividades e tarefas propostas pela equipe
executora da iniciativa e, ao final, aquelas que apresentam melhor desempenho são premiadas.
A execução do projeto foi viabilizada em parceria com a Secretaria de Estado e Educação (SEDUC), através do termo de cooperação nº
004/2019. Como exposto anteriormente, a metodologia de execução consistiu em uma gamificação do processo, através da disposição
das instituições participantes em uma competição. O ano de 2019 representou a execução do piloto da iniciativa, com escopo reduzido a
6 regionais de ensino do Estado de Goiás e abrangendo 105 instituições – sendo 2 destas vinculadas ao sistema socioeducativo.
Conforme o planejamento da iniciativa, demonstrado no quadro abaixo, espera-se que com a consolidação do “Estudantes de Atitude”, as
edições futuras sejam capazes de abranger todo o Estado de Goiás e instituições de ensino vinculadas a sua rede pública.
A implementação do projeto se deu mediante a execução de quatro etapas:
A primeira etapa se refere à adesão voluntária da instituição de ensino. Cabe à CGE-GO e à SEDUC a divulgação do edital e incentivo
para participação. Com o intuito de se contemplar todas as localidades do Estado, é realizado um cálculo de proporcionalidade referente
a cada Coordenação Regional de Educação – totalizando 40 coordenações em Goiás. Cada coordenação recebe um número pré-
determinado de vagas que passam a ser preenchidas conforme ordem de inscrição. Na primeira edição da iniciativa, foram delimitadas
como participantes as regionais de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Inhumas, Goiás e Rio Verde, que juntas, totalizam 36 (trinta
e seis) municípios. Além das regionais de educação, foram disponibilizadas inscrições para instituições ligadas ao sistema
socioeducativo. Ao fim desta etapa, aderiram ao projeto 103 estabelecimentos de ensino, de 21 munícipios. Além de 2 instituições do
socioeducativo das cidades de Formosa e Luziânia.
A segunda etapa consiste no treinamento de professores-orientadores, designados pela instituição de ensino. O professor orientador é
responsável por formar uma equipe de, no mínimo, 40 (quarenta) alunos – de caráter misto, e contendo estudantes matriculados a partir
do 6º ano do Ensino Fundamental. No que tange os resultados obtidos durante a etapa, ressalta-se que foram capacitados 145
professores, um elemento crucial para promover a internalização dos temas trabalhados pelo projeto junto ao ambiente escolar, uma vez
que o professor-orientador se configura como o principal elo intermediador entre as propostas da equipe executora do projeto e o
engajamento de fato dos alunos e demais componentes do ambiente escolar. Neste sentido, aponta-se que o engajamento por parte dos
estudantes superou as expectativas do projeto durante sua edição piloto, um elemento que reforça o sucesso e os resultados positivos
obtidos durante o ano de 2019. Ao todo, foram 5.376 estudantes da rede pública de ensino que aderiram efetivamente as ações do
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“Estudantes de Atitude”, frente a expectativa de 4.000 apresentada inicialmente.
A terceira etapa se refere a auditoria cívica. A auditoria é orientada por roteiros disponibilizados via aplicativo móvel, direcionando os
estudantes a um exame minucioso e sistemático do ambiente escolar. As informações produzidas pela auditoria possibilitam que a
comunidade proponha intervenções, impactando diretamente na realidade orçamentária, administrativa e pedagógica. Essa experiência
contribui para que, no futuro, esses jovens sejam protagonistas de outras intervenções na vida pública. Assim como as etapas anteriores,
os indicares referentes a auditoria cívica apresentaram dados amplamente positivos. 101 das 105 escolas participantes do projeto
executaram a tarefa proposta, gerando um quociente significativo de 13.806 checklists de auditoria executados nas instituições de ensino
e seus ambientes físicos.
A última etapa se refere ao diagnóstico do problema e a execução do controle social, que consiste no desafio especial. Mediante o
diagnóstico apontado, as escolas são incentivadas a desenvolver um plano de ação. Não obstante, além do próprio desafio de sua
instituição, a comunidade é incentivada a refletir acerca do controle social e do combate a corrupção, por meio de atividades pré-
determinadas pela iniciativa dos Estudantes de Atitude. Este ano, por exemplo, foi proposta a tarefa especial “Olho no Óleo”, em parceria
com a SANEAGO, companhia de tratamento de água e coleta de esgoto, e a missão especial “Game da Cidadania” com o apoio da
Controladoria-Geral da União.
Os resultados da missão e tarefa especial também apresentaram caráter extremamente enriquecedor as ações do projeto. No que tange
a participação no “Olho no Óleo”, foram coletados 14.500 litros de óleo doméstico que, outrora, seriam incorretamente descartados. Já
em relação ao “Game da Cidadania”, o estado de Goiás encerrou sua participação como a unidade federativa com mais participantes na
iniciativa e, obtendo ao seu fim 3 das 10 premiações concedidas nacionalmente.
Outro fator que reforça o sucesso do “Estudantes de Atitude” na execução de seu piloto foi o alto engajamento dos servidores vinculados
a CGE-GO e a SEDUC. As avaliações de desempenho das escolas participantes foram realizadas voluntariamente por servidores dos
órgãos, que puderam presenciar os impactos positivos e transformadores da iniciativa nos diversos estabelecimentos de ensino que se
qualificaram a avaliação final. Ao todo, foram 69 servidores que se dispuseram a visitação e avaliação, colaborando para o engajamento
institucional e perenização do projeto como uma política pública transformadora e duradoura.
2.2 OUVIDORIA
Em síntese, é possível afirmar que o ano de 2019 representou avanços e ganhos significativos no que tange a atuação da promoção do
Controle Social. O sucesso do “Estudantes de Atitude” é um elemento que reforça a necessidade de se promover práticas
transformadoras e empíricas de exercício da cidadania na prevenção a corrupção. Espera-se, nos próximos anos, que a expansão da
abrangência do projeto consolide resultados ainda mais efetivos e promovam uma transformação na cultura política e gestão democrática
da educação no Estado de Goiás.
O ano de 2019, no que tange as ações área de Ouvidoria, no âmbito da Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE-GO), foi marcado
pelos esforços em se promover uma maior eficiência, padrão de qualidade e redução no tempo das respostas as manifestações
apresentadas pela sociedade.
Neste sentido, em dados absolutos, foram registradas 51.993 manifestações no período de janeiro a novembro de 2019. Estas se dividem
em: 3.240 solicitações da Lei de Acesso a Informação; 3.292 referentes a comunicação; 5.306 denúncias; 584 elogios; 2.044 requisições
de informações gerais; 10.826 reclamações; 2.590 solicitações; e 302 sugestões. Também destaca-se que 23.809 manifestações foram
realizadas sem número de protocolo, enquanto 28.184 apresentaram tal registro.
No sentido de se promover uma maior eficiência e padronização as respostas de tamanho volume de manifestações, umas das ações de
destaque que podem ser apresentadas diz respeito ao processo de capacitação de servidores oferecidos em encontros promovidos pela
Ouvidoria Geral, durante todo o ano de 2019. No que tange os resultados de tal iniciativa, foram capacitados 356 servidores.
Outro indicador relevante diz respeito ao número de manifestações finalizadas após o 30º dia subseqüente a sua abertura – ou seja,
manifestações finalizadas com atraso – e a taxa média de respostas as solicitações. Em janeiro de 2019, a taxa de manifestações
respondidas com atraso representava o patamar de 8,4%. Com a execução das iniciativas propostas pela ouvidoria geral durante o ano,
ressaltam-se os expressivos resultados obtidos. Em outubro, a taxa média decaiu para apenas 3,6% e, em agosto, atingiu um patamar
mínimo de 1,9%, sendo que em 16/12/2019 não existia nenhuma manifestação em atraso em todo o estado. A efetiva redução nos
atrasos aos atendimentos em solicitações representam um grande resultado na maximização da eficiência do processo de interlocução
entre o poder público e cidadãos manifestantes.
Seguindo tal linha de maximização da eficiência, outro elemento de destaque diz respeito ao índice de confiabilidade da ouvidoria.
Conforme esperado, mediante os resultados positivos nas taxas de atendimento as manifestações apresentados anteriormente, a taxa de
confiabilidade das ouvidorias do poder público goiano subiu de 6,0 pontos em junho para 7,0 pontos em outubro. Um aumento
exponencial e que revela tendências de maior crescimento, conforme se consolidem as iniciativas e processos de boas práticas em
atendimento executados ao longo do ano de 2019. O índice de resolutividade das respostas também demonstrou amplo crescimento,
saltando de meros 28% em junho para 46% em novembro, conforme pesquisa de satisfação.
Os esforços de padronização nas respostas as solicitações apresentadas também influiu diretamente no feedback apresentado pelo
cidadão em relação ao atendimento. Na 2ª quinzena de novembro foram realizados 883 atendimentos, sendo 801 avaliados como
adequados, 72 como “podem melhorar” e apenas 10 manifestações devolvidas.
Deve-se ressaltar que tal aumento na eficiência das respostas é resultado direto de duas funcionalidades implementadas diretamente no
Sistema Geral de Ouvidorias do Estado de Goiás (SGO): a funcionalidade de bloqueio e qualidade.
A função de bloqueio remete ao objetivo de redução do tempo médio e combate ao excessivo número de manifestações em atraso e
carente de respostas mesmo após o intervalo de dias previsto para atendimento da demanda. O funcionamento de tal dispositivo se dá
mediante uma espécie de ordenamento preferencial para execução das respostas. Neste sentido, uma vez que o sistema da ouvidoria
identifica a existência de manifestações não respondidas dentro do prazo legal (ou seja, 30 dias), o sistema impede que novas
solicitações sejam respondidas antes daquelas cujo prazo ótimo acabaram por expirar. Em miúdos, a funcionalidade de bloqueio “força” o
servidor responsável pelo atendimento a manifestação atuar diretamente naquelas que já estão em atraso, evitando um acúmulo
excessivo de solicitações atrasadas.
A segunda funcionalidade diz respeito ao estabelecimento de um padrão adequado para fornecimento das respostas as demandas
apresentadas pelo cidadão. A necessidade de tal dispositivo foi identificada mediante execução do diagnóstico por parte da equipe
proponente e responsável pela execução do projeto. Foi percebida uma ausência de padronização nas respostas apresentadas ao
solicitante, um fator que pode se revelar prejudicial para uma relação entre ente público e cidadão que busca ser fundamentada por uma
interação recíproca de transparência e confiança.
Como pode se inferir, mediante os indicadores apresentados anteriormente, a adoção de ambas funcionalidades apresentaram
resultados diretos na qualidade dos atendimentos prestados pelas Ouvidorias. Especialmente no que se refere a redução do tempo médio
de atendimento as manifestações e redução do índice de solicitações respondidas antes do 30º dia subseqüente a sua abertura. O
padrão de adequação a qualidade também resultou diretamente em um elevado índice de aprovação dos atendimentos, conforme pode
ser visto na segunda quinzena de novembro, como exposto anteriormente.
Por fim, outra iniciativa desenvolvida pela Ouvidoria Geral do Estado diz respeito a promoção do “I Prêmio Diálogos em Ouvidoria”, o
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prêmio se refere a criação de mais um canal de fomento a boas práticas e processos de aumento da eficiência no atendimento ao
cidadão e estabelecimento de uma relação construtiva entre sociedade e governo. Este apresenta quatro eixos: Rapidez, Qualidade,
Escolha do Cidadão e Destaque.
Em síntese, é possível concluir que as iniciativas colocadas em prática pela Superintendência de Ouvidoria da Controladoria-Geral do
Estado, durante 2019, foram extremamente relevantes no que se refere ao estabelecimento de um maior padrão de qualidade e eficiência
dos serviços prestados pela Ouvidoria Geral do Estado. Não obstante, a promoção do prêmio diálogos em ouvidoria estabelece outro
canal para fomento e perenização de tais boas práticas, consolidando o processo iniciado com a capacitação de servidores e iniciativas
de funcionalidade apresentadas.
3 . SUPERINTENDÊNCIA DE AUDITORIA
Em 18 de fevereiro de 2019, foi instituído o Programa de Compliance Público (PCP) no Estado de Goiás por meio do Decreto nº 9.406,
definido como o conjunto de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais
e legais, bem como garantir o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos. O PCP, cuja participação é
obrigatória para os entes da administração direta e indireta, é composto por quatro eixos prioritários: estruturação das regras e dos
instrumentos referentes aos padrões de ética e de conduta, fomento à transparência, responsabilização e gestão de riscos. Para
estimular uma competição saudável, foi publicado ainda a Portaria nº 93/2019, que instituiu o Ranking do Programa, composto por 20
quesitos que fomentam a implementação dos quatro eixos em todos os órgãos e entidades.
Compete a esta Superintendência de Auditoria, por meio da Gerência de Auditoria em Compliance, as atividades relacionadas ao eixo 4
do PCP - Gestão de Riscos.
Por meio da Portaria 41/2019 – CGE foi instituído um grupo de trabalho constituído por 28 gestores de finanças e controle para prestar
consultoria aos órgãos e entidades para implantação da Gestão de Riscos. Etapas da Consultoria: constituição de Comitê Setorial de
Compliance, emissão de Portaria de Política de Gestão de Riscos, definição de Matriz de Riscos, elaboração de Plano de Ação para
implantação de ações de controle, baseado nos critérios de riscos previamente definidos, elaboração do Plano de comunicação de riscos,
elaboração de relatórios de gerenciamento de riscos e de monitoramento das ações de controle.
Ferramenta Utilizada: Sistema SmartSheet. Trata-se de plataforma de gerenciamento de trabalho que permite a execução de tarefas de
forma colaborativa, com acesso na web e em formato de planilhas. Ao custo anual de $ 900,00, foi possível disponibilizar a ferramenta a
todos os órgãos/entidades, que elaboraram as respectivas matrizes de risco e planos de ação, bem como realizam o acompanhamento
da evolução do processo de gerenciamento dos riscos. Permite a elaboração de painéis que auxiliam os gestores na tomada de decisões
estratégicas.
Atualmente, 21 órgãos e entidades já possuem matrizes de riscos e planos de ação para tratamento de riscos, que estão em plena
execução. Nesses órgãos foram identificados 1157 riscos e propostas 1449 ações de tratamento.Foram realizadas, ainda, 21 Auditorias
Baseadas em Riscos cujo escopo foi verificar a evolução da maturidade em Gestão de Riscos e a implementação dos planos de ação
para tratamento de riscos. Outros 28 órgãos e entidades estão recebendo o apoio consultivo da CGE para implantação do gerenciamento
de riscos em suas atividades.
Foram formados 10 instrutores para capacitar os servidores públicos em gestão de riscos. Ao todo, 642 servidores passaram por
capacitação na Escola de Governo, cuja metodologia tem como principal ferramenta a NBR ISO 31000:2018.
Por meio da Gerência de Auditoria de Monitoramento foram realizadas as atividades de monitoramento do cumprimento pelos
órgãos/entidades das ações corretivas decorrentes de inspeções, encaminhadas aos gestores das unidades por meio de Solicitação de
Ação Corretiva (SAC), referentes a situações potencialmente lesivas ao interesse público e que requeiram adoção imediata de
providências corretivas ou preventivas.
Ainda foi objeto de monitoramento, o cumprimento pelos órgãos/entidades das recomendações decorrentes de inspeções e auditorias,
encaminhadas aos gestores das unidades por meio de Informativo de Ação de Controle (IAC), referentes à síntese das constatações
registradas pela CGE, de modo a que se proceda a adoção das medidas recomendadas.
Ao todo, estão sendo monitoradas 127 ações corretivas. Por meio de Relatórios Executivos de Ações de Controle 38 ações foram
concluídas e entregues para publicação no Portal da Transparência do Estado de Goiás, onde constam as informações referentes às
providências adotadas pelos órgãos/entidades para o seu cumprimento.
Além disso, encontra-se em andamento o monitoramento do cumprimento pelo Estado de 40 determinações e 8 recomendações do
Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás sobre as Contas de Governo 2018.
Assim como no processo de gestão de risco, as atividades de monitoramento são gerenciadas pela ferramenta Smartheet.
Por meio da Gerência de Auditoria de Programas de Governo foram realizadas auditorias nos Programas Produzir e Fomentar que
consistem no "financiamento" de parte do ICMS devido tendo como objetivo: Geração de emprego e renda e redução da desigualdade
social e regional.
Nesses programas foram realizadas 3 auditorias de natureza operacional e 1 avaliação macro-econômica, que apresentou resultados de
forma macro, utilizando-se de pesquisas e dados estatísticos, como por exemplo, o percentual de renúncia de receita em relação ao PIB,
o valor da renúncia do Estado de Goiás em relação aos outros Estados, a comparação dos resultados por região, o custo do emprego
gerado por meio das empresas beneficiárias.
As auditorias operacionais evidenciaram os resultados demonstrados na avaliação macro-econômica, tendo como foco a avaliação dos
resultados alcançados por 30 empresas, sendo 25 beneficiárias do Programa Produzir e 5 do Programa Fomentar.
Os resultados das atividades foram apresentados às Pastas envolvidas, ao Ministério Público do Estado de Goiás e à Assembleia
Legislativa do Estado de Goiás.
Numa perspectiva de realização de auditoria prévia e concomitante para o exercício de 2020, foi elaborado o Projeto Monitoramento Total
com a definição das ações a serem executadas, prazos e metas, nas seguintes áreas:
1. ABR sobre a evolução da maturidade e do plano de tratamento de riscos dos órgãos e entidades.
2. Monitoramento sobre cumprimento de SAC’S.
3. Auditoria operacional sobre o processo de compras e contratação governamental, bem como sobre Programas e Ações prioritários.
4 . SUPERINTENDÊNCIA DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA
Até o ano de 2018, a atividade correcional da Controladoria-Geral do Estado tinha por escopo primordial os procedimentos disciplinares.
Entretanto, com a chegada do novo corpo diretivo, e sob o entendimento de que “Correição Administrativa” deveria ser tratada de forma
ampliada, abarcando não só a responsabilização disciplinar como também a responsabilização de fornecedores da Administração Pública
estadual, visualizou-se a oportunidade de reforma nos mecanismos correcionais. Nesse contexto, e considerando ser a Controladoria-
Geral do Estado o órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo, começou-se a desenhar a nova estrutura administrativa
responsável pela execução das atividades correcionais.
Com a publicação da Lei Estadual nº 20.491/2019, que estabeleceu a nova organização administrativa do Poder Executivo do Estado de
Goiás, a então Superintendência da Corregedoria-Geral do Estado transformou-se em Superintendência de Correição Administrativa, ao
mesmo tempo em que passou a contar com quatro Gerências, quais sejam, a Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar, a
Gerência de Processo Administrativo de Responsabilização de Fornecedores, a Gerência de Resolução Consensual de Conflitos e a
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Gerência de Supervisão do Sistema de Correição.
Diante da nova estrutura administrativa da Superintendência surgiu a necessidade de preparação do ambiente correcional, não só
internamente, como também do ambiente que será demandado dos demais órgãos e entidades da administração pública estadual.
Iniciou-se, portanto, a elaboração e revisão de instrumentos normativos e regulamentares, bem como a concepção do Sistema de
Correição do Poder Executivo estadual. Nessa seara, destacam-se as seguintes atividades desenvolvidas pela Superintendência:
- elaboração da proposta de definição do regulamento interno das unidades correcionais setoriais, por força do parágrafo único do art. 17
da Lei Estadual nº 20.491/2019;
- revisão da minuta que visa atualizar o regime jurídico disciplinar aplicável aos servidores públicos do Estado de Goiás, realizando as
adaptações necessárias ao texto, conforme orientação do Gabinete da Controladoria-Geral do Estado;
- estruturação do Sistema de Correição do Poder Executivo estadual, regulamentado pelo Decreto nº 9.572/2019, nos termos da proposta
elaborada, de forma que a Controladoria-Geral do Estado como órgão central de correição, assume a orientação técnica das unidades
correcionais e comissões processantes existentes nos órgãos e entidades estaduais;
- revisão e posterior apresentação, ao Chefe do Poder Executivo, da minuta de decreto de regulamentação da Lei Estadual nº
18.672/2014 (Lei Estadual Anticorrupção), culminando na publicação do Decreto Estadual nº 9.573/2019;
- realização de estudos e pesquisas quanto ao tema “Termo de Ajustamento de Conduta” e “Termo Circunstanciado Administrativo”,
propondo a regulamentação destes instrumentos primordiais à resolução consensual de conflitos que ingressará no novo regime
disciplinar do Poder Executivo Estadual e permitirá a adoção de medidas alternativas à instauração de processos disciplinares, quando se
tratar de transgressões de menor potencial ofensivo.
Igualmente, a Superintendência de Correição Administrativa atuou diretamente na implantação do Programa de Compliance Público,
desde a elaboração do Decreto Estadual nº 9.406/2019, que o instituiu e, posteriormente, na formulação dos critérios de participação no
Ranking de Compliance, que envolveu a participação de 21 órgãos/entidades estaduais. Na oportunidade, realizou-se o diagnóstico da
atividade correcional dos órgãos e entidades participantes, bem como o acompanhamento da Certificação do Programa.
Sobre o Programa de Compliance Público, e considerando que o Art. 3º do Decreto Estadual nº 9.406/2019 estabeleceu como eixos a
ética, o fomenta à transparência, a responsabilização e a gestão de riscos, foram desenvolvidas as seguintes atividades pela
Superintendência:
Eixo 1 – Ética:
- elaboração do curso Ética (módulo de 8 horas), ministrado na Escola de Governo, com a capacitação direta de 78 servidores; -
desenvolvimento, em conjunto com a equipe de Tecnologia da Informação da Controladoria, do questionário sobre Ética;
- desenvolvimento do 1º Curso de EAD do Estado de Goiás, versando sobre Ética, com aulas ministradas pelo professor Clóvis de Barros
Filho, em parceria com a equipe de Tecnologia da Informação da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação - SEDI e a Escola de
Governo – EGOV.
- Eixo 3 – Responsabilização:
- Com foco no controle, processamento e responsabilização de servidores pela prática de transgressões disciplinares, elaborou-se o novo
Curso de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar (módulo de 20 horas) e a respectiva apostila, com enfoque teórico e prático,
ministrado na Escola de Governo pelos Gerentes de Acompanhamento de Processo Disciplinar e de Supervisão do Sistema de Correição
da Superintendência, com capacitação de 282 servidores;
- Com foco no controle, processamento e responsabilização fornecedores, pessoas físicas e jurídicas, que pratiquem atos ilícitos
previstos na legislação de licitações e contratos, ou tipificados na legislação anticorrupção, elaborou-se o Curso de Processo
Administrativo de Responsabilização de Pessoas Jurídicas, que foi ministrado na Escola de Governo pela Gerente de Processo
Administrativo de Responsabilização de Fornecedores (módulo de 20 horas), totalizando 64 servidores capacitados.
Como atividade voltada para o acompanhamento da atuação de servidores no âmbito estadual, inaugurou-se sistemática de controle
direto de notícias de ilícitos funcionais veiculadas na mídia. Trata-se do Acompanhamento de Fato Noticiado-AFN, formulário endereçado
ao Titular do órgão/entidade que requer, quanto ao caso veiculado, a atuação da autoridade e o fornecimento de informações quanto às
providências efetivadas no órgão/entidade de lotação do servidor.
Por fim, a Superintendência vem conduzindo processos administrativos de responsabilização de fornecedores avocados pela
Controladoria-Geral do Estado, para a apuração de condutas irregulares praticadas por fornecedores que tenham contratado ou
celebrado qualquer tipo de ajuste com órgãos/entidades do Poder Executivo estadual.
5 . SUPERINTENDÊNCIA DE INSPEÇÃO
A Superintendência de Inspeção realizou 04 inspeções supramencionadas em 2019 e foram concluídas 58 inspeções em diversos
contratos dos órgãos e entidades do Poder Executivo, não oriundas de Trilhas de Auditoria, registrando-se com essas ações um total
fiscalizado de R$ 1.647.426.188,58 e uma potencial economia aos cofres públicos e aos cidadãos na ordem de R$ 275.993.382,76.
Registra-se também a análise preventiva em 8 processos licitatórios, oportunidades em que foram produzidas diversas informações aos
gestores no intuito de qualificar o gasto público.
Quanto aos gastos com pessoal do poder Executivo Estadual, a Gerência de Inspeção de Pessoal realizou 102 inspeções sendo: 61 de
acumulação irregular de cargos e empregos públicos; 03 de cessão irregular de servidor público; 01 de folha de pagamento na Secretaria
de Educação; 03 de contratos temporários; 05 para averiguação de descumprimento de carga horária; 19 em rubricas do Sistema de
Recursos Humanos do Estado de Goiás e 10 referente a denúncias de normas diversas.
A Gerência de Inspeção de Contas, durante o exercício de 2019, realizou mais de 800 inspeções em contas públicas relativas às
transferências voluntárias, adiantamentos, fundos rotativos, prestação de contas anuais dos órgãos, entidades e empresas públicas,
análise prévia de DEA e Restos a Pagar, tomadas de contas especiais, relatórios de gestão e contas anuais do Governador.

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

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1 - Total de recursos fiscalizados;
2 - Total de Servidores internos/externos capacitados;
3 - Quantidade de atendimentos ao cidadão registrados x atendimentos realizados;
4 - Sistemas corporativos elaborados e implantados;
5 - Parcerias firmadas com instituições públicas ou privadas;
6 - Trilhas eletrônicas executadas;
7 - Cidadão atendido em suas manifestações através da Ouvidoria;
8 - Ouvidor voluntário habilitado, entre outros.
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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.
Em 18 de fevereiro de 2019, foi instituído o Programa de Compliance Público - PCP - no Estado de Goiás por meio do Decreto nº 9.406,
definido como o conjunto de procedimentos e estruturas destinados a assegurar a conformidade dos atos de gestão com padrões morais
e legais, bem como garantir o alcance dos resultados das políticas públicas e a satisfação dos cidadãos. O PCP, cuja participação é
obrigatória para os entes da administração direta e indireta, é composto por quatro eixos prioritários: estruturação das regras e dos
instrumentos referentes aos padrões de ética e de conduta, fomento à transparência, responsabilização e gestão de riscos. Para
estimular uma competição saudável, foi publicado ainda a Portaria nº 93/2019, que instituiu o Ranking do Programa, composto por 20
quesitos que fomentam a implementação dos quatro eixos em todos os órgãos e entidades.
Outra grande novidade, foi a separação entre as atividades de auditoria e de inspeção na CGE, oriundas de Trilhas de Auditoria (matéria-
prima).
Diante da nova estrutura administrativa surgiu também a necessidade de preparação do ambiente correcional, não só internamente,
como também do ambiente que será demandado dos demais órgãos e entidades da administração pública estadual. Iniciou-se, portanto,
a elaboração e revisão de instrumentos normativos e regulamentares, bem como a concepção do Sistema de Correição do Poder
Executivo estadual.
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.
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
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.
O Decreto de regulamentação da Lei nº 18.672/14 foi publicado no dia 6/12/2019, permitindo a instauração de processos administrativos
de responsabilização de pessoas jurídicas.
AÇÃO: 2035 - CGE - ORIENTA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas diversas capacitações de servidores, conforme apresentado abaixo nas observações;

OBSERVAÇÕES
No produto "Evento de orientação aos servidores públicos estaduais em processos de compras/contratações" foram 4 eventos, a saber:
O curso de "Instrução Processual em Licitações, Contratos e Convênios" passou a fazer parte da grade do Programa de Certificação em
Compras Governamentais, pela Escola de Governo, constando como pré-requisito para nele participar a realização de outros cursos.
Assim sendo, o servidor deve passar por uma série de cursos para então fazer o Curso de "Instrução Processual". Deste modo, com a
alteração da sistemática no ano de 2019, o curso que foi possível ser ministrado na Ação CGE-Orienta foi o "Básico de Licitações", com o
mesmo propósito de orientar e capacitar os servidores públicos estaduais, em especial na área de instrução de processos para compras
e contratações, dos órgãos e entidades Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado de Goiás. A duração do curso foi
de 10 dias, com 4 horas por dia, totalizando 40 horas, na Escola de Governo Henrique Santillo. Dessa forma, de janeiro a outubro de
2019 foram ministradas 02 turmas do curso "Básico de Licitações" pela CGE. Segue abaixo a data e a quantidade de participantes:
1ª Turma de 2019: 27/05/2019 a 07/06/2019 - 18 concluintes
2ª Turma de 2019: 09/09/2018 a 20/09/2019 - 26 concluintes
Além disso foi realizado o curso "Procedimentos Preliminares para Compras, Fraudes em Licitação e Gestão em Contratos" na Secretaria
de Desenvolvimento Social, nos dias 25 e 26 de setembro de 2019 na SEDS, período matutino, totalizando 8 horas aula, com a
participação de aproximadamente 50 pessoas.
Ressalta-se que desde o início da programa foram realizadas 14 capacitações. Até a presente data foram capacitados 307 servidores,
vinculadas às funções de licitação, compras, suprimento e logística, assessorias jurídicas, fiscais de contratos, gestores de convênios e
áreas a fins.
Foi proposto e realizado no último trimestre de 2019 o curso: "Oficina de Tomada de Contas Especial", com o apoio da Escola de
Governo Henrique Santillo, com o objetivo de expor os conceitos teóricos básicos e práticos da formalização de uma Tomada de Contas
Especial (TCE), bem como das medidas administrativas anteriores à TCE, em consonância com a legislação, a partir da experiência
coletada nos processos de Tomada de Contas analisados e certificados pela Controladoria-Geral do Estado de Goiás (CGE); discutindo e
apresentando a melhor solução, na forma da lei e da Resolução Normativa nº 016/2016 do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, bem
como divulgar as boas práticas dos órgãos e entidades do Estado de Goiás que melhor instruem seus procedimentos. A duração do
curso foi de 02 dias, com 4 horas por dia, totalizando 8 horas, da seguinte forma:
3ª Turma de 2019: 27/11/2019 e 28/11/2019 - 25 concluintes
Ressalta-se que desde o início da programa foram realizadas 15 capacitações. Até a presente data foram capacitados 332 servidores,
vinculadas às funções de licitação, compras, suprimento e logística, assessorias jurídicas, fiscais de contratos, gestores de convênios e
áreas a fins.
No produto "Servidor Capacitado no uso do Sistema de Gestão de SGOe realizado" foram capacitados 356 servidores, a saber:
Em virtude do início da nova gestão no Governo do Estado e a posse de novos servidores, no decorrer do corrente ano foram realizados
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treinamentos de 79 servidores dos diferentes órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, para atuarem na atividade de ouvidoria,
utilizando o Sistema de Gestão de Ouvidoria do Estado – SGOe. Também, na Escola de Governo foram capacitados para registrarem
Manifestações nesse Sistema 72 servidores do Vapt Vupt. Além disso, em virtude da implementação de uma nova versão do SGOe,
foram realizadas três reuniões, em abril, julho e outubro, com os servidores dos órgãos/entidades do Estado para utilizarem as novas
funcionalidades do SGOe, totalizando, dessa forma, 356 (trezentos e cinquenta e seis) servidores capacitados no ano de 2019.
No produto "Evento de orientação sobre ações de prevenção à corrupção realizado", a saber:
Realizado o 1º Seminário do Programa de Compliance Público em 28 de junho de 2019.
No produto "Evento de orientação sobre ética no serviço público realizado", a saber:
Realizada Palestra do Professor Clóvis de Barros em 29 de julho e 30 de julho de 2019. Palestra “Ética e Serviço Público”, sendo a do dia
29 aberta a todos os servidores do Estado e a do dia 30 para servidores da estrutura Básica e Complementar do Poder Executivo
Estadual.
No produto "Evento realizado de orientação da sociedade sobre as ações de transparência pública e controle social", a saber:
O 1º Seminário do Programa de Compliance Público apresentou o tema Transparência, tendo em vista tratar-se de um dos eixos do PCP.
No produto "Servidor capacitado na área de correição do estado capcitado", a saber:
A Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar da Superintendência de Correição Administrativa tem como atribuições (dentre
outras) o controle, acompanhamento e fiscalização da atividade correicional realizada pelos órgãos/entidades do Poder Executivo do
Estado de Goiás, por meio do Sistema de Controle de Processos Administrativos Disciplinares e de Sindicâncias e do Diário Oficial do
Estado, bem como mediante orientações relacionadas aos aspectos disciplinares da Lei nº 10.460/1988.
- A capacitação dos servidores atuantes na área de correições formaliza-se com o Curso de Sindicância e Processo Administrativo
Disciplinar, com carga horária de 20 (vinte) horas, disponibilizado na Superintendência da Escola de Governo. Os instrutores são os
gerentes da Gerência de Acompanhamento de Processo Disciplinar e da Gerência de Supervisão do Sistema de Correição, ambas da
Superintendência de Correição Administrativa.

AÇÃO: 2036 - FISCALIZAÇÃO ATRAVÉS DE TRILHAS ELETRÔNICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Inspeção Instaurada e Realizada por meio de Trilhas Eletrônicas nos Órgãos", foram analisadas durante o ano de 2019 04
(quatro) Trilhas de Auditoria referentes às organizações sociais que mantêm contratos de gestão assinados com o Estado de Goiás:
1) Trilha de Auditoria nº 60: despesas administrativas que superam o valor referente a 3% sobre o repasse mensal contratualizado com a
OS, via processo 201811867001726 em Março/2019;
2) Trilha de Auditoria nº 57: repasses mensais em desacordo com o Pactuado no Contrato de Gestão, via processo 201811867001836
em Março/2019;
3) Trilha de Auditoria nº 63: Transferências de Recursos entre OS’s ou de OS para outro interessado – Sem a identificação do
Destinatário, via processo 201811867002173 em Abril/2019;
4) Trilha de Auditoria nº 65: Transferências de Recursos entre OS’s ou de OS para outro interessado – Com a identificação do
Destinatário, via processo 201811867002178 em Fevereiro/2019.
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;
recomendada a instauração de auditoria; devolvido para nova justificativa).
Além da realização das 04 inspeções supramencionadas, em 2019 foram concluídas 58 inspeções em diversos contratos dos órgãos e
entidades do Poder Executivo, não oriundas de Trilhas de Auditoria, registrando-se com essas ações um total fiscalizado de R$
1.647.426.188,58 e uma potencial economia aos cofres públicos e aos cidadãos na ordem de R$ 275.993.382,76.
Registra-se também a análise preventiva em 8 processos licitatórios, oportunidades em que foram produzidas diversas informações aos
gestores no intuito de qualificar o gasto público.
Quanto aos gastos com pessoal do poder Executivo Estadual, a Gerência de Inspeção de Pessoal realizou 102 inspeções sendo: 61 de
acumulação irregular de cargos e empregos públicos; 03 de cessão irregular de servidor público; 01 de folha de pagamento na Secretaria
de Educação; 03 de contratos temporários; 05 para averiguação de descumprimento de carga horária; 19 em rubricas do Sistema de
Recursos Humanos do Estado de Goiás e 10 referente a denúncias de normas diversas.
A Gerência de Inspeção de Contas, durante o exercício de 2019, realizou mais de 800 inspeções em contas públicas relativas às
transferências voluntárias, adiantamentos, fundos rotativos, prestação de contas anuais dos órgãos, entidades e empresas públicas,
análise prévia de DEA e Restos a Pagar, tomadas de contas especiais, relatórios de gestão e contas anuais do Governador.

OBSERVAÇÕES
Já no produto "Trilha Eletrônica Executada da Despesa Pública" foram feitas 29 trilhas, a saber:
1) Ipasgo: INGOH: conflito de interesse
Objetivo: Identificar a ocorrência de procedimentos auditados por médicos vinculados ao INGOH nos quais o prestador do serviço era o
INGOH.
2) Ipasgo: INGOH: excedente acima de 50%
Objetivo: Identificar a realização de procedimentos pagos ao INGOH acima do limite máximo permitido, considerando 50% acima deste
limite.
3) Ipasgo: GT1: conflito de interesse no contrato
Objetivo: Identificar a ocorrência de procedimentos auditados por servidores vinculados à GT1.
4) Ipasgo: GT1: excedentes guias
Objetivo: Identificar a realização de procedimentos pagos a GT1 acima do limite máximo permitido, considerando 50% acima deste limite.
5) Ipasgo: GT1: excedente dentro da internação
Objetivo: Identificar a realização de procedimentos pagos a GT1 dentro da internação acima do limite máximo permitido, considerando
50% acima deste limite.
6) Ipasgo: AMR e Sempre Saúde: conflito de interesse
Objetivo: Identificar os procedimentos auditados pela AMR nos quais a Sempre Saúde era a prestadora de serviço.
7) Ipasgo: Excedente Geral
Objetivo: Identificar a realização de procedimentos acima do limite máximo permitido, considerando 50% acima deste limite.
8) Ipasgo: Materiais sem desconto ONcovida (matmed)
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Objetivo: Identificar se houve a aplicação de desconto em cima da tabela do Ipasgo, como previsto no credenciamento.
9) Ipasgo: Materias sem desconto INGOH (matmed)
Objetivo: Identificar se houve a aplicação de desconto em cima da tabela do Ipasgo, como previsto no credenciamento.
10) Ipasgo: Taxa de sala indevida
Objetivo: Identificar o pagamento de taxa de sala para situações nas quais não era necessária a cobrança da mesma.
11) Ipasgo: UTI móvel
Objetivo: Identificar todos os prestadores do Ipasgo relativos ao serviço de UTI móvel e os respectivos valores pagos.
12) Ipasgo: Guias emitidas após o óbito
Objetivo: identificar todas as guias pagas emitidas após a data de óbito do usuário.
13) Pessoal: Painel de análise de rubricas
Objetivo: disponibilizar um painel com todas as rubricas pagas, seus valores e servidores que percebem as mesmas, possibilitando uma
análise da alta direção.
14) Pessoal: Painel de Prêmio de incentivo
Objetivos:
• Identificar os servidores que recebem a rubrica Prêmio de Incentivo, Pad I, Pad II e Pad III e os respectivos valores pagos;
• Identificar se existem servidores que recebem as rubricas acima e estão cedidos para órgãos externos;
• Identificar servidores que recebem as rubricas citadas e possuem cargos em comissão;
• Análise anual e evolutiva da rubrica em relação aos vencimentos.
15) Pessoal:Análise rubrica de auxilio alimentação
Objetivo: Identificar os servidores e os valores pagos de auxílio alimentação e a evolução da rubrica.
16) Pessoal:Painel de cedidos (para órgão externo)
Objetivo: identificar todos os servidores cedidos para órgãos externos (por meio da ocorrência de cessão) e o órgão para os quais os
mesmos foram cedidos.
17) Pessoal: Painel de Professores Cedidos
Objetivo:Identificar todos os professores cedidos que não estão exercendo funções inerentes ao cargo.
18) Pessoal: Estudo acúmulo de cargos _administração indireta
Objetivo: identificar acúmulo de cargos dos servidores da administração indireta. O acúmulo pode ser na esfera federal (análise do TCU),
com a a administração direta (base RH NET) ou com os municípios do Estado (base TCM).
19) Pessoal: Estudo acúmulo de cargos- administração direta
Objetivo: identificar acúmulo de cargos dos servidores da administração direta. O acúmulo pode ser na esfera federal (análise do TCU),
com a a administração indireta ou com os municípios do Estado (base TCM).
20) Organizações Sociais: Trilha Corte de Teto
Objetivo: verificar o cumprimento do corte de teto nas Organizações Sociais
21) Pessoal: Painel de análise de rubricas (evolução do já existente)
Objetivo: disponibilizar um painel com todas as rubricas pagas, seus valores e servidores que percebem as mesmas, possibilitando uma
análise da alta direção.
22) Compras: Painel sobre Compras Governamentais
Objetivo: disponibilizar um painel com informações sobre licitações governamentais.
23) IPASGO: Identificação de auditoria automática
Objetivo: Identificar a realização de auditorias realizadas que excederam o quantitativo de 1 auditoria por minuto (por auditor), o que
poderia caracterizar uma auditoria automática.
24) IPASGO: Procedimentos sem coparticipação ou parte
Objetivo: Identificar a ocorrência de procedimentos realizados que não tiveram coparticipação integral ou parcial, com o intuito de verificar
excesso de procedimentos descarregados nessas matrículas sem coparticipação.
35)IPASGO: Guias repetidas por usuário
Objetivo: Levantar todas as guias repetidas emitidas por usuário (realizadas no mesmo dia, pelo mesmo prestador, mesmo procedimento
para o mesmo usuário)
36) IPASGO: Identificar ações realizadas por perfil falso
Objetivo: Levantar todas as ações realizadas pelos perfis falsos identificados pela Polícia Civil.
37) IPASGO: Inclusão de PCO incorretamente
Objetivo: Verificar se houve inclusão de PCO para favorecimento de determinados prestadores
37) IPASGO: Faturamento Grupo América
Objetivo: realizar o levantamento do faturamento
38) IPASGO: Dependentes incluídos de forma irregular
Objetivo: Levantamento de tipos de dependentes incluídos após 2012 que não poderiam ser enquadrados como dependentes.

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
Nos produtos "Processo de trabalho com foco no risco de corrupção mapeado e concluído", "Plano de melhoria elaborado pelos órgãos",
"Processo de Trabalho com Foco no Risco de Corrupção Mapeado e Concluído" e "Servidor capacitado na metodologia de mapeamento
de risco corrupção", ressalvamos:
Tais projetos foram descontinuados em 2019. A CGE a partir de 2019 trabalha com o Programa de Compliance Público.
AÇÃO: 3015 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE CONTROLE INTERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Módulo do sistema de controle interno implantado", não houve atuação no Sistema de Controle Interno até dezembro de
2019.
No produto "Módulo do sistema de convênio implantado", não houve atuação da CGE-GO no Sistema de Convênios até dezembro/2019,
sendo que a SEGOV, que é o órgão gestor do sistema solicitou à STI que assuma o projeto daqui pra frente, por se tratar de um sistema
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corporativo.
No produto "Módulo do sistema de gestão administrativa implantado", não houve atuação no Módulo de Sistema de Gestão
Administrativa até dezembro/2019.
No produto "Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOE Reformulado", as ações envolvendo este sistema estão registradas no produto
Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOE Reformulado/Aprimorado/ dentro da ação Implantação e/ou Aprimoramento dos Canais de
Transparência.
No produto "Sistema de gestão de trilhas implantado", até dezembro/2019 não houve novas implementações no Sistema de Gestão de
Trilhas. O mesmo se encontra plenamente implantado e funcional.
No produto "Sistema de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância Ajustado", foram implementadas novas funcionalidades no
sistema, tais como:
a) Integração com sistema SEI;
b) Tratar casos de processos SEI sigilosos;
c) Possibilidade de viabilizar envio de comunicação e respectiva resposta dentro do processo no âmbito do Sistema de Controle de PAD
e Sindicâncias;
d) Atualização do modelo da declaração;
e) Recurso de anexar documento avulso;
f) Permite o usuário com perfil "Gestor" escolher comissão e assim cadastre processos.
g) Melhorias na funcionalidade de busca de processos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1010 - PROGRAMA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

O ano de 2019 foi marcado por importantes iniciativas na área de Transparência Governamental e Controle Social, tais como:
1 - Reformulação do Sistema de Ouvidoria Geral do Estado, que se traduziu em melhoria dos tempos de resposta das manifestações;
2 - Implantação do Projeto Estudantes de Atitude, que busca fomentar o Controle Social nas escolas, por meio de ações de
conscientização do tema e premiações com base nos resultados alcançados.
Tais iniciativas apresentaram durante o ano de 2019 avanços de grande importância para promoção da transparência no poder público
goiano. A promoção do “Prêmio Goiás Mais Transparente” obteve resultados amplamente positivos, colaborando diretamente para uma
maior adequação dos portais de transparência vinculados ao Governo de Goiás. Não obstante, o estabelecimento do SISLAI fornece
insumos para um acompanhamento constante e interlocução direta entre a CGE e demais órgãos e autarquias.
A gestão de Controle Social da Controladoria-Geral do Estado de Goiás obteve relevantes resultados no que tange a promoção do
exercício da cidadania. Destaca-se, neste sentido, a execução do projeto “Estudantes de Atitude” como um relevante marco no avanço do
fomento a participação cidadã no controle e acompanhamento das políticas públicas e ações levadas a cabo pelo governo Estadual.
AÇÃO: 2040 - ATENDENTE VIRTUAL PARA O CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Site governamental com atendimento virtual implantado", até dezembro/2019 não foram implantados o assistente virtual em
novos sites.
No produto "Atendimento virtual realizado no Portal Transparência", em 2017, o ATV deixou de funcionar no Portal da Transparência e
site da Controladoria, pois foi retirado destes sites em que estava ativo, por conta da não renovação do contrato com a empresa
fornecedora da tecnologia. Portanto, não houve atendimento do Portal da Transparência por meio deste canal desde 2018.
AÇÃO: 2041 - IMPLANTAÇÃO E/OU APRIMORAMENTO DE CANAIS DE TRANSPARÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
A CGE implementou e ou aprimorou diversos canais de transparência, conforme as entregas descritas nas observações abaixo:

OBSERVAÇÕES
No produto "Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOE Reformulado/Aprimorado", a saber:
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 iniciaram somente em junho/2018.
Até maio/2019 foram implementadas e diversas melhorias no sistema SGOe, notadamente modernização do formulário de manifestação,
implementação de bloqueios, recurso de solicitar informações complementares e alterações de fluxo no sistema.
A versão reformulada do sistema SGOe foi publicada em ambiente de produção em junho/2019. Até dezembro/2019 foram realizadas
diversos ajustes na versão recém implantada.
As principais inovações implementadas nessa nova versão do Sistema de Gestão de Ouvidoria estão voltadas para o melhor atendimento
ao cidadão. Além do layout mais simples e intuitivo para o registro de solicitação, reclamação, elogio, sugestão, denúncia e pedido à Lei
de Acesso à Informação (LAI), o usuário vê o passo a passo da manifestação por meio de um fluxograma até que seja gerado o número
de protocolo para posterior consulta e acompanhamento.
Uma das alterações mais significativas está relacionada à ordem de atendimento e visualização das solicitações, que priorizará as mais
antigas. Caso haja alguma manifestação com atraso na resposta (acima de 20 dias sem solicitação de prorrogação ou acima de 30 dias
sem resolução), isso bloqueará a finalização de todas as demais solicitações do órgão no sistema. Assim, enquanto o órgão não resolver
aquela manifestação, as outras não poderão ser finalizadas. Exceção somente para os casos em grau de recurso, que são outra instância
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de tratamento.
Outra inovação diz respeito ao envio da solicitação para o órgão correto de forma automática, caso o cidadão enderece a demanda para
o local errado. Além disso, os dados da manifestação agora podem ser complementados dentro do Sistema. Anteriormente, se não
houvesse disponibilidade imediata de todas as informações, a manifestação era finalizada.
No produto "Sistema do Projeto Estudantes de Atitude Implantado", a saber:
Utilizou-se como base um projeto desenvolvido no CG-DF, a partir do qual foram feitas diversas adaptações técnicas para hospedagem
no datacenter do Estado de Goiás, foi implementado reforço da segurança, bem como foram desenvolvidas diversas funcionalidades
novas e realizadas cargas de dados provenientes da Secretária de Estado da Educação.
O sistema foi lançado em setembro/2019, sendo que até dezembro/2019 foram feitos ajustes/adaptações diversas.
No produto "Sistema de Avaliação da LAI Implantado", a saber:
Neste período, foi feito levantamento de requisitos, análise, projeto, desenvolvimento e implantação desta nova solução, que envolve
coordenação entre a área da Transparência da CGE-GO e os demais órgãos do poder executivo Estadual. A solução implantada recebeu
ajustes diversos até dezembro/2019.
No produto "Novo portal da transparência pública implantado", a saber:
Novo Portal da Transparência lançado em fevereiro de 2017. Esse produto está 100% concluído, não tendo alterações recentes, somente
manutenções e atualizações.
No produto "Portal da Transparência em conformidade com as Metodologias das Instituições Avaliadoras realizado", a saber:
Não foram realizadas novas ações em 2019. Produto concluído.
No produto "Site de acesso à informação de Organizações Sociais Padronizado/Implantado", a saber:
Todos os Contratos de Gestão contam com páginas de transparência atendendo ao padrão estabelecido pela CGE. Tanto o órgão
supervisor quanto a OS. Ocorreu avaliação do índice de transparência em maio e junho de 2019 por meio do qual observou-se uma
média de 50% de atendimento em relação, principalmente, à qualidade da informação disponibilizada.
No produto "Sites de acesso à informação dos órgãos/entidades do Poder Executivo padronizado", a saber:
Atividade concluída.
No produto "Sistema de Avaliação do Índice de Transparência lançado", a saber:
O Sistema de Avaliação do Índice de Transparência – SISLAI foi lançado com o objetivo de aproximar os servidores que atuam com
transparência nos órgãos e entidades dos servidores da CGE que realizam as avaliações e orientações nessa área.
Com o Sislai os órgãos e entidades terão acesso imediato às avaliações de suas páginas de acesso à informação e poderão, inclusive,
interpor recursos.
A CGE tem agora uma ferramenta de gestão de transparência que ajudará a identificar as necessidades de melhoria em cada
órgão/entidade e permitirá atuação pontual e imediata de orientação.
Nos produtos "Órgão premiado com selo ouro, prata e bronze – Prêmio Mais Transparente", "Sociedade de Economia Mista premiadas
com selo ouro, prata e bronze – Prêmio Mais Transparente" e "Órgão Supervisor de Contrato de Gestão premiado com selo ouro, prata e
bronze – Prêmio Mais Transparente", a saber:
O Prêmio Goiás Mais Transparente tem por objetivo reconhecer os esforços dos órgãos, das Empresas (Sociedades de economia mista
controladas pelo Estado), das Organizações Sociais – OSs e de seus órgãos supervisores com o selo de excelência em transparência.
Visa também estimular o desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo da transparência ativa e passiva, pelo atendimento a exigências
legais e às melhores práticas de entrega de informação à sociedade.
Por meio de uma metodologia de avaliação criada pela Controladoria-Geral do Estado, com base nas normas de transparência, e
regulamentada pela IN 01/2019 – CGE, foram estabelecidos os critérios a serem avaliados.
O Prêmio Goiás Mais Transparente foi lançado em 7 de maio de 2019.
Os órgãos que atendem a mais de 90% dos quesitos de transparência estabelecidos pela IN 01/2019 da CGE são premiados com os
selos ouro, prata ou bronze de excelência em transparência. Sendo “ouro” 100% de atendimento, “prata” de 95% a 99,99% de
atendimento e “bronze” de 90% a 94,99%.
As estatais do Poder Executivo Estadual (Sociedades de Economia Mista) que atendem a mais de 90% dos quesitos de transparência
estabelecidos pela IN 01/2019 da CGE são premiados com os selos ouro, prata ou bronze de excelência em transparência. Sendo “ouro”
100% de atendimento, “prata” de 95% a 99,99% de atendimento e “bronze” de 90% a 94,99%.
A categoria Contratos de Gestão engloba a transparência desses Contratos disponíveis tanto no sítio da Organização Social contratada,
quanto no sítio do Órgão Supervisor. Os Contratos de Gestão que atendem a mais de 90% dos quesitos de transparência estabelecidos
pela IN 01/2019 da CGE são premiados com os selos ouro, prata ou bronze de excelência em transparência. Sendo “ouro” 100% de
atendimento, “prata” de 95% a 99,99% de atendimento e “bronze” de 90% a 94,99%.

AÇÃO: 2042 - OUVIDORIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Cidadão atendido em suas manifestações através da Ouvidoria" foi atendido 56.430 cidadãos.
Os atendimentos aos cidadãos, coordenados pela Superintendência de Controle Social e Ouvidoria, por meio dos canais: telefone 162
(0800-621513), carta, e-mail, internet ou presencialmente nas sedes dos órgãos e entidades ou nas Unidades do Vapt-Vupt, registradas
no Sistema de Gestão de Ouvidoria, apresentam uma previsão de registro de 56.430 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta)
manifestações, até ao final deste ano de 2.019.
O desenvolvimento de aplicativos nas plataformas IOS/Android, para utilização em dispositivos móveis (celulares/tablets/smarphones)
está paralizado. Porém, por meio dos aplicativos de navegação na Internet existentes nos celulares, é possível que o cidadão poste sua
manifestação (elogio/críticas/denúncias/pedidos de informação) diretamente na página da Ouvidoria, por meio das janelas adaptáveis à
tela dos dispositivos móveis (páginas responsivas), independentemente do sistema do aparelho ser IOS ou Android.
No produto "Cidadão Voluntário treinado na Função de Ouvidor":
O treinamento de voluntários para atuarem na função de ouvidores – Ação “Ouvidor Voluntário” –, em virtude da escassez de recursos
financeiros, estrutura e pessoal, fora cancelado, não apresentando nenhum resultado.
No produto "Ouvidor Voluntário habilitado":
O treinamento de voluntários para atuarem na função de ouvidores – Ação “Ouvidor Voluntário” –, em virtude da escassez de recursos
financeiros, estrutura e pessoal, fora cancelado, não apresentando nenhum resultado.
No produto "Aplicativo Ouvidor Digital Disponibilizado", não foi executado até dezembro/2019.
No produto "Sistema de Informação Adote uma Obra implantando nos órgãos que realizam obras", não houve atuação neste projeto até
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dezembro/2019.
No produto "Bolsista capacitado no conteúdo controle social por meio de parceria com a OVG":
Não foram realizadas turmas de controle social para capacitação de bolsistas da OVG. Projeto descontinuado nesse formato. Lançado o
Projeto Estudantes de Atitude do qual os bolsistas farão parte realizando outras atividades.
No produto "Cidadão cadastrado no Sistema Adote uma Obra – Módulo Cidadão", foram cadastrados 52 cidadãos.
AÇÃO: 3159 - GMC - TRANSPARÊNCIA GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1500 - CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

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

REALIZAÇÕES
No produto "Novo portal da transparência pública implantado", a saber:
Novo Portal da Transparência lançado em fevereiro de 2017. Esse produto está 100% concluído, não tendo alterações recentes, somente
manutenções e atualizações.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1600 - SECRETARIA DA CASA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

LUIZ CALOS DE ALENCAR - CORONEL QOPM

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.
Decreto N° 9.295, de 17 de Agosto de 2018.
LEI Nº 20.417, de 06 de Fevereiro de 2019.
LEI Nº 20.491, de 25 de Junho de 2019.

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. Consequentemente, todo o planejamento do órgão é executado tendo em vista a agenda dos dignitários que tem sob sua
guarda, a saber:
Promover a assistência ao Governador do Estado nos assuntos referentes a audiências e comunicações pertinentes aos serviços
exclusivos da Secretaria de Estado da Casa Militar;
Garantir a segurança pessoal do Governador e do Vice-Governador, bem como das respectivas famílias, onde quer que estejam, e,
ainda, a segurança física do Palácio Governamental, das residências oficiais, do Palácio Pedro Ludovico Teixeira e do Hangar do Estado
de Goiás;
Promover a segurança e o atendimento funcional ao Governador do Estado e aos Dignitários;
Administrar e proporcionar os meios de transportes aéreos e terrestres ao Governador, Vice-Governador, às suas famílias e a demais
autoridades públicas do Estado, observadas as normas regulamentares específicas;
Colaborar nas atividades de inteligência e contrainteligência afetas ao Governo do Estado, possibilitando a adoção de medidas proativas
em benefício das instituições e da sociedade;
Prestar assessoria militar ao serviço de Cerimonial do Governo do Estado;

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, além da segurança pessoal e patrimonial, 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 2019
1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Cristiane Alkmin Junqueira Schmidt

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover a gestão tributária, orçamentária e financeira, bem como subsidiar a formulação e avaliação de políticas públicas do Estado de
Goiás, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável com equilíbrio fiscal.

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; Lei nº 18934/2015; Lei nº 20.491/2019; Decreto nº 9.585/2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No início do ano o Estado se encontrava com R$ 3,13 bilhões de dívida de restos a pagar e despesas de anos anteriores de R$ 1,72
bilhão. A folha de pagamento de dezembro de 2018 não quitada era de R$ 1,71 bilhão.
O déficit previsto para 2019 era de cerca de R$ 6 bilhões. Já a LOA prevê um déficit de R$ 3,5 bilhões em 2020. Apesar de toda a crise
herdada, o atual governo conseguiu economizar e pagar dívidas atuais e as herdadas e diminuiu o déficit para o próximo ano.
Foram realizados trabalhos com vistas à regularização do fluxo de pagamento dos Poderes e projetos atrasados e na viabilização da
entrada no Regime de Recuperação Fiscal (RRF). Assim, ocorreram várias visitas ao Ministério da Economia, em Brasília, além da visita
de técnicos da STN (Secretaria do Tesouro Nacional) à Goiânia, na discussão do RRF.
A previsão é de que Goiás acumulará dívida de 1,1 bilhão neste ano, com a suspensão baseada em liminar do STF . O Estado não tem
poupança corrente, em razão de suas despesas com a folha do funcionalismo e o serviço da dívida, e está impossibilitado de obter
empréstimo com o aval da União por ter nota C na sua Capacidade de Pagamento (Capag). A nota C vigora desde 2017. Somente os
entes classificados como A e B podem obter empréstimos com a garantia da União.
No que tange ao Orçamento o desafio maior foi trazer a Lei Orçamentária Anual (LOA) mais próxima da realidade, fazer estimativas para
um orçamento muito desequilibrado, e para isso foi preciso fazer as estimativas e enviar um substitutivo ainda no começo do ano. O
orçamento previu muitas despesas de exercícios anteriores tendo que ser trazidas para o orçamento deste ano. A liberdade de
remanejamento na LOA de 2019, leia-se recursos livres, para ser trabalhada dentro do orçamento foi de 4%, sendo o restante obrigatório
(folha, dívida, duodécimo, vinculações etc). Dentro desse percentual, a equipe alcançou a meta estipulada que é ficar abaixo de 1 bilhão
de gastos liquidados no orçamento de 2019.
No que tange ao Planejamento, o mesmo teve que ser revisto dentro da realidade da reforma administrativa, sendo que o maior desafio
foi a construção do Plano Plurianual (PPA), no qual foram negociados com as pastas 90 indicadores (que traduzem as políticas públicas
contempladas), sendo que 19 em construção, 71 indicadores consolidados com base em levantamento da série histórica e criação do
caderno de indicadores.
Mesmo diante de um cenário nacional de baixo crescimento do PIB, Goiás vai fechar o ano com crescimento de quase 10% das receitas
tributárias, dinheiro aplicado no custeio da máquina pública e nas ações do governo (educação, saúde, segurança pública, social e
infraestrutura). Nos últimos anos esse crescimento esteve em torno de 4,5%.
A Receita Estadual obteve, em 2019, incremento de 9,9% na arrecadação, totalizando R$ 1,82 bilhão. No ano foram realizadas 78
operações (ICMS), com base de cálculo de R$ 1,14 bilhão e R$ 271,63 milhões autuados e R$ 574,79 em créditos recuperados. A taxa
de crescimento médio da arrecadação do ICMS em 2019 foi de 8,78% e, nos últimos 5 anos, de 5,37%. O ICMS bruto foi de R$ 16
bilhões, sendo que 25% do ICMS pertencem aos municípios.
A Secretaria da Economia conseguiu construir uma via de mão dupla entre o Governo do Estado e os empresários. O atendimento pelo
0300, essencial nessa relação, recebeu cerca de 90 mil ligações. Já a Delegacia Fiscal de Goiânia realizou aproximadamente 13 mil
atendimentos por mês.
A Semana de Conciliação registrou 18 mil atendimentos presenciais e 8,5 mil pela internet. Já o 0300 saltou de 56 mil atendimentos/ano
para 90 mil atendimentos/ano. Há um crescimento do número de empresas em Goiás, fator que demandou mais serviços, ao mesmo
tempo que tínhamos que reduzir a estrutura da máquina pública.
A celeridade na atuação do Conselho Administrativo Tributário (CAT) foi o principal desafio alcançado: houve um aumento significativo na
quantidade de processos distribuídos, elaboração de sentenças e acórdãos. De uma média de 580 passou-se para 1869 o número de
sentenças prolatadas no mês, aumentando a média mensal de sentenças emitidas em 222%. Com relação à edição de acórdãos, foi
editada a IS 002/19- CAT, regulamentando prazo previsto no Regimento interno do CAT, para aprovação de acórdãos. Tal medida
aumentou significativamente o número de acórdãos aprovados, em 57% na média mensal, saltando de 168 para 264 a média de
acórdãos aprovados, tendo em vista que doravante o Conselheiro possui prazo de 45 dias para aprovar o acórdão após o julgamento e
tal prazo vem sendo monitorado mensalmente, com expedição de notificações para Conselheiros com acórdãos em atraso.
Na Corregedoria Fiscal, os dois principais projetos implementados neste ano de 2019 foram o Projeto Corregedoria Preventiva e o Projeto
de Transparência, ambos previstos no Planejamento Estratégico. Como forma de prevenir ilícitos disciplinares por parte dos servidores,
as principais condutas e normas a serem seguidas são apresentadas em encontros que, neste ano, alcançaram 420 servidores.
A transparência da atuação da Corregedoria foi outro projeto de destaque implementado em 2019. Pelo site da Economia
www.economia.go.gov.br, na aba Corregedoria, é possível visualizar os dados atualizados relativos às sindicâncias, processos
administrativos disciplinares e penalidades aplicadas.
A Ouvidoria demonstrou o crescimento do número de manifestações registradas em seus canais nos últimos anos: no ano passado,
foram 4.540 durante todo o ano contra 4.643 até meados de dezembro. Desse total, a maior parte é categorizada como “pontual”, que é
quando o atendimento é encaminhado a outros departamentos para solução. Em segundo lugar, vem o número de denúncias que passou
de 765 para 930. Vale destacar também os pedidos de informações feitos com base na Lei de Acesso à Informação (LAI) que saltaram de
345, em 2018, para 703 neste ano de 2019. O cidadão está cada dia consciente de seus direitos e mais participativo no sentido de
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preservar o bem público e de exigir a transparência. Aliado a isso, temos feito a nossa parte de melhorar a transparência.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico da Secretaria da Economia (2019-2022).

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: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

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 disponibilizando informações da
gestão financeira ao público.
O Estado de Goiás iniciou o exercício de 2019 com insuficiência de caixa para fazer frente a uma dívida da ordem de R$ 3,4 bilhões,
sendo R$ 1,303 bilhão de folha de pagamento e aproximadamente R$ 2,163 bilhões de restos a pagar sem indicação da fonte de
recursos.
Conforme o fluxo de caixa projetado para o ano de 2019, o Estado prevê uma arrecadação da ordem de R$ 18,788 bilhões e uma
despesa projetada de R$ 24,989 bilhões, o que aponta para um déficit R$ 6,201 bilhões.
Em função desse quadro, o Governador do Estado editou o Decreto nº 9.392, de 21/01/2019, que declara a situação de calamidade
financeira no âmbito do Estado por 180 dias, sendo prorrogado pelo mesmo período, nos termos do Decreto nº 9.481, de 22/07/2019.
Não obstante essa situação de crise aguda, a folha de dezembro/2018, foi parcelada e totalmente quitada no mês de setembro.
Em virtude de decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) foram suspensos os pagamentos de juros da dívida do Estado de
Goiás com a União, o que permitiu a utilização desses recursos para o pagamento das obrigações.
Destacam-se, também, as tratativas para equalização das despesas com o fito de viabilizar proposta a ser apresentada à Secretaria do
Tesouro Nacional STN, com o objetivo de permitir o ingresso no Regime de Recuperação Fiscal – RRF.
Os recursos do DETRAN passaram a compor o sistema de Conta Única do Tesouro Estadual.
AÇÃO: 2098 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE FINANÇAS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
1751-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.
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: RHnet; Sistema do Plano Plurianual (SPP) e Mov. Dotação (SIOFI).
- Participação em seis Fóruns Financeiros, sendo: 01 do CTCONF; 01 no VI FOCAL; 03 - GEFIN e 01 - VII Encontro Iberoamericano de
Coordenação Fiscal;
AÇÃO: 3023 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA

REALIZAÇÕES
A Ação busca a racionalização dos gastos e o equilíbrio das contas estaduais por meio da modernização de sistemas de planejamento,
orçamento, finanças e gestão. Dentre as três ações contempladas no Programa, o Projeto Conta Única do Tesouro Estadual e do
Sistema de Contabilidade Pública foram 100% implantados. O Sistema de Controle da Dívida Pública encontra-se com o percentual de
70% realizado.
Encontram-se em processo avançado os projetos de desenvolvimento do Cartão de Pagamento Corporativo; a adequação dos Fundos e
o desenvolvimento de softwares para a automatização do Tesouro Estadual.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1022 - PROGRAMA INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

Em 2019, o Programa cumpriu mais uma vez seu objetivo, já que a meta de arrecadação pré-estabelecida para o ano foi superada, o que
foi possível graças ao que será exposto a seguir.
A arrecadação total acumulada das Receitas Estaduais (ICMS, IPVA, ITCD, Outros Tributos e Contribuições para o Fundo PROTEGE)
atingiu, no período de janeiro a dezembro de 2019, o valor de R$ 20.536,46 milhões, registrando acréscimo de 9,42% em relação ao
mesmo período de 2018, com variação positiva de R$ 1.791,417 milhões. Quanto às Receitas Tributárias (ICMS, IPVA, ITCD e Outros
Tributos), o valor arrecadado no período foi de R$ 19.702,72 milhões, com variação positiva a preços correntes de R$ 1.542,99 milhões,
representando uma taxa de variação positiva de 8,50%.
Principal imposto que compõe a arrecadação tributária do Estado de Goiás, o ICMS apresentou uma arrecadação total acumulada de
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janeiro a dezembro de 2019 de R$ 17.125,88 milhões, registrando acréscimo nominal a uma taxa de 8,70% em relação ao mesmo
período de 2018, com variação positiva de R$ 1.371,23 milhões. Na média do período, a variação nominal mensal ficou em R$ 1,43
milhões.
Os resultados dessa expressiva arrecadação do ICMS podem ser explicados pelos seguintes fatores não recorrentes:
· Efeitos da Lei nº 20.637/18 (reinstituição dos incentivos fiscais), em vigor desde maio, que prevê uma redução de benefícios fiscais,
especialmente relativos ao crédito outorgado; e,
· Diferença de calendário em relação ao ano de 2018 e reajustes de preços no setor de energia elétrica no período[1].
Aliado a esses fatores não recorrentes e aos fatores econômicos, o resultado também pode ser explicado pelo conjunto de ações listadas
abaixo que foram levadas a efeito conjuntamente no período de janeiro a dezembro de 2019:
· Monitoramento e auditoria dos maiores contribuintes;
· Gestão junto às empresas com alta possibilidade de liquidação de autos de infração;
· Atuação conjunta do CIRA (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos do Estado de Goiás), Inteligência Fiscal e
Gerências/Delegacias Fiscais;
· Cobrança administrativa da dívida ativa de créditos tributários ajuizados ou não, com resultado superior a R$ 330 milhões durante o ano
de 2019, fruto da intensificação e da efetividade cada vez maior dessa atividade realizada no âmbito da Secretaria da Economia, por meio
da Superintendência de Recuperação de Créditos da Subsecretaria da Receita Estadual, trabalho que é tido como referência dentre os
fiscos estaduais do Brasil.
Outra prática que contribuiu para o incremento da arrecadação do ICMS foi o estímulo, sempre que possível, ao cumprimento das
obrigações tributárias, principais e acessórias, mediante a autorregularização, informando e permitindo o saneamento de inconsistências
pelo próprio contribuinte antes de qualquer procedimento de fiscalização.
AÇÃO: 2099 - EDUCAÇÃO FISCAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
1751-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

REALIZAÇÕES
Em 2019 se deu a continuidade nas atividades desenvolvidas pela Coordenação de Educação Fiscal, com realização de palestras,
oficinas, encontros pedagógicos, visitas técnicas de alunos. Em andamento contamos com projetos de cursos virtuais, destacando a
disponibilização do curso de formação de disseminadores da educação fiscal em plataforma própria da Secretaria da Economia.
Atuou em escolas do ensino básico e universidades, repartições públicas nas 3 esferas, entidades civis (conselhos, observatórios sociais,
igrejas, sindicatos e associações de servidores públicos )
Neste ano o Programa de Educação Fiscal , no Brasil , passou a ser coordenado pelo Grupo de Trabalho de Educação Fiscal (GT-66)
pelo Ato Cotepe/ICMS n° 37, do CONFAZ, publicado no último dia 30 de julho, no Diário Oficial da União com o compromisso assinado
Secretários de Estado de Economia e de Fazenda de Estados e Distrito Federal o país, se comprometeram a manter o Programa de
Educação Fiscal em suas respectivas unidades da federação. Na primeira reunião, em agosto , foi aprovado regimento e escolheram os
membros da coordenação do GT e das comissões temáticas.
Relevante ação foi a participação do lançamento da Campanha da Fraternidade 2019. E a participação da Reunião mensal da pastoral da
arquidiocese de Goiânia, com mais de 300 pessoas entre religiosos e leigos de Goiânia e 5 cidades da região metropolitana.
O bispo auxiliar , coordenador das pastorais , assimilou a pertinência dos princípios, objetivos, missão e visão da Educação Fiscal, como
tema profundamente cristão, com a Campanha de 2019: Fraternidade e Políticas Públicas, que convida as pessoas, independentemente
de suas crenças, a atuar com responsabilidade social em prol do bem comum.
Um grande avanço para o Programa de Educação Fiscal em Goiás foi a parceria firmada entre o este e o Instituto Mauro Borges (IMB),
através do Diretor Executivo. Juntos já participaram do Programa “Time Brasil”, da Controladoria-Geral da União, através de reuniões
,entrevistas e palestras ,em destaque no Programa “Time Brasil”, promovido pela Controladoria-Geral da União em conjunto com vários
órgãos federais e estaduais como a Secretaria da Economia no intuito de fornecer subsídios importantes para a melhoria da gestão em
mais de 70 municípios participantes.
Outra importante ação foi o trabalho de estímulo e orientação junto às escolas, jornalistas e instituições para se inscreverem à 8ª edição
de 2019 do Prêmio Nacional de Educação Fiscal, promovido pela FEBRAFITE, federação que reúne associações de fiscais de todo o
Brasil resultando na Inscrição de 13 projetos inscritos e dentre os 9 trabalhos finalistas selecionados, ( categorias escolas e instituições )
2 são de Goiás:
AÇÃO: 2100 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INCREMENTO DA RECEITA TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
1751-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO

REALIZAÇÕES
Para a consecução do objetivo, no período de janeiro a dezembro de 2019 a Receita Estadual intensificou a fiscalização e lavrou 40.848
autos de infração, dos quais 10.637 foram quitados ou parcelados. Já no mesmo período de 2018 foram lavrados 21.066 autos de
infração, tendo sido de 93,90% (ou 19.782 autos) e de 17,48% entre quitados e parcelados (ou 1.583 quitados ou parcelados 9.054. Ou
seja, em 2019 tivemos um aumento nas autuações autos), em relação ao mesmo período de 2018.
Em relação às operações fiscais, merecem destaque as diversas ações realizadas em 2019 pelo FISCO ESTADUAL. Num total de 78
ações até dezembro de 2019, com um valor autuado de mais de R$ 1.000.000.000, (um bilhão de reais) com exigência de mais de R$
270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais) de imposto e multa, merecem destaque as Operações Gran Família, Perfídia,
Carne Legal e Orange Black que demonstram o esforço da Secretaria da Economia em combater fraudes estruturadas no intuito de não
recolher os impostos devidos.
Outro ponto de destaque foram as ações de cobrança do IPVA, que além da realização de Blitzen diárias na Região Metropolitana de
Goiânia e no interior do Estado de Goiás, com a utilização de OCR’s para identificação e abordagem somente dos veículos inadimplentes
em relação a Taxa de Licenciamento ou com Registro de Furto/Roubo/Restrição Judicial de Circulação, com a participação do Batalhão
Fazendário - BPMFAZ e das Secretaria Municipais de Trânsito, foi também efetivada a Semana de Conciliação com descontos para os
proprietários de veículos inadimplentes, o que permitiu que o valor arrecadado até 31/12/2019 superasse o total arrecadado em 2018 em
11,43%.
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Merecem menção a participação:
1) Presencial ou virtual em reuniões no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, do Comitê Nacional dos
Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal – COMSEFAZ; e,
2) Em reuniões da Comissão Técnica Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, e em Grupos de Trabalho - GT, totalizando 75 reuniões,
que resultaram na publicação de 423 normativos, sendo 233 Convênios ICMS, 23 Ajustes SINIEF, 98 Protocolos ICMS, 67 Atos
COTEPE/ICMS e 2 Convênios de Cooperação técnica. Desses, os mais relevantes para o Estado de Goiás são:
I – O Convênio ICMS 19/19, que autoriza as unidades federadas a concederem benefícios fiscais vencidos em 31 de dezembro de 2018,
em virtude do que dispõe a Lei Complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, e dá outras providências;
II – O Convênio ICMS 55/19 que dentre outras matérias, autoriza as unidades federadas a conceder redução de base de cálculo para
querosene de aviação – QAV – (Carga tributária autorizada para Goiás é de 7%);
Outros temas Federativos debatidos no âmbito do CONFAZ e COMSEFAZ:
I - REFORMA TRIBUTÁRIA E DO ICMS;
II - PACTO FEDERATIVO;
III - RESSARCIMENTO DA DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES
Com relação às metas físicas da ação destacamos a manutenção de 223 Unidades Fazendárias em funcionamento.
AÇÃO: 2101 - RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA FAZENDA ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
1751-FUNDO DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF-GO
1802-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
O aprimoramento constante das ações de cobrança, que perpassa pela melhoria contínua dos seus processos, capacitação e valorização
da equipe de colaboradores e, sobretudo, a busca contínua pela evolução de seus sistemas informatizados, tem trazido excelentes
resultados, tanto na qualidade do trabalho prestado ao contribuinte como em expressivos valores de créditos tributários recuperados. Os
números, ainda que sejam insuficientes para evidenciarem a grandiosidade e qualidade do trabalho realizado, representam uma boa e
segura referência do sucesso alcançado no ano de 2019.
Em termos de resultado direto da arrecadação decorrente da recuperação de créditos tributários lançados, foram arrecadados, até o mês
de dezembro de 2019, o valor de R$ 623.958.234,00. A título de comparação, tratando-se de crédito exclusivamente inscrito em dívida
ativa, em 2018, até o mês de novembro, o valor arrecadado foi de R$ 162,7 milhões, e no mesmo período em 2019 foi de R$ 243,3
milhões, superior, portanto, em 49,5%! Para a consecução desse importante recurso financeiro para erário estadual importantes ações
foram realizadas. Assim, em 2019, foram realizadas pela equipe de call center 478.279 ligações telefônicas, que resultou em 107.051
cobranças efetivadas. Também foram enviadas 199.798 cartas informativa de débito de parcelamento a vencer, com a comodidade do
documento de arrecadação da parcela vincenda anexa ao documento. Também como disparados 20.593 e-mails informativo de débitos
aos contribuintes.
Uma das grandes ações de cobrança realizada nesse período foi dar especial atenção ao ICMS declarado e não recolhido, haja vista a
singular importância do cumprimento integral e tempestivo do pagamento do imposto devido mensalmente pelo contribuinte, uma vez que
representa em torno de 47% da arrecadação tributária total do Estado. O investimento no desenvolvimento de módulo específico de
cobrança do ICMS Declarado e Não Recolhido, no Sistema de Cobrança, e o empenho da equipe de Call Center, permitiram a cobrança
de mais de sete mil contribuintes, no período de janeiro a dezembro de 2019, trazendo uma arrecadação, decorrente diretamente desse
trabalho, no valor de R$ 117.542.842,03. A importância desse trabalho se revela não somente pelo impressionante valor de sua
arrecadação, mas também pelo fato de que tendo a cobrança ocorrido nessa fase do débito tributário, ou seja, anterior a lavratura do auto
de infração pela inadimplência, evita o custo decorrente do processo administrativo tributário, além de ser menos oneroso para o
contribuinte. Também em 2019 foi promulgada a Lei 20.492, que permitiu medidas facilitadoras para quitação de débitos de IPVA e ITCD,
com fatos geradores até dezembro de 2018, durante a Semana de Conciliação. Ainda que tenha se tratado de uma anistia sem a inclusão
do principal imposto do Estado, ICMS, o programa foi um sucesso não somente em termos de arrecadação, já que superou a meta em
mais de 75%.
AÇÃO: 3024 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA

REALIZAÇÕES
Dando continuidade ao aprimoramento dos mecanismos de arrecadação e fiscalização, com foco na redução da arrecadação tributária, o
Ação Modernização da Administração Tributária finalizou alguns projetos de anos anteriores e continua desenvolvendo diversos outros
visando o cumprimento de sua meta. 2019 foi um ano de muitos avanços no desenvolvimento desses projetos, inclusive com a conclusão
de alguns, conforme descrito abaixo:
a) Sistema do Processo Administrativo Eletrônico (PAT-e) Implantado – Descrição das regras de negócios, descrição das regras de
geração e expedição das intimações nas diversas fases do processo, descrição das regras de credenciamento para definição de perfil e
acesso ao sistema PAT-e, tabela de modelos de intimações, descrição das regras de emissão e dos respectivos registros das decisões
de Primeira Instância, o que corresponde a, aproximadamente, 20% (vinte por cento) do projeto total.
b) Sistema de Parcelamento de Crédito Tributário Lançado Eletrônico (PCTL-e) em fase de produção e melhorias;
- Conta Corrente de Crédito Tributários (CCCT) concluído;
- (DIVAT-e) Dívida Ativa em desenvolvimento, sendo o módulo I concluído;
- Execução Fiscal em fase de mapeamento;
- Representação Fiscal para fins Penais com 20% concluídos e em fase de implementação;
- Arrolamento Administrativo de bens com 20% concluídos e em fase de implementação;
- Sistema de Cobrança implementado 100% em fase de melhoria;
- Call Center implementado;
- CADIN Estadual - Cadastro Informativo dos créditos não quitados de Órgãos e Entidades Estaduais implantado 100% em fase de
melhorias;
c) Auditoria SAOZA/Suframa – Nova auditoria a ser disponibilizada no Sistema de Auditoria Informatizada da Secretaria da Economia.
d) BP-e – Bilhete de Passagem Eletrônico - Solução informatizada que contempla o credenciamento dos Contribuintes para a emissão de
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Bilhetes de Passagem Eletrônico, a recepção dos BP-es autorizados pelo ambiente nacional e a consulta das informações destes
documentos por meio de funcionalidades a serem disponibilizadas em sites/portais aos usuários internos e externos, com 43% de todo o
projeto concluído;
e) MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais, com 66% de todo o projeto concluído;
f) Auditoria de Energia Elétrica - Auditorias dos dados enviados pelas concessionárias de energia elétrica, com 88% de todo o projeto
concluído;
g) FIS 2 – Fiscalização Inteligente Seletiva (Novo Sistema) – 97% concluído;
h) ITCD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos WEB – 92% concluído;
i) E-On - OCR para Fiscalização de IPVA – Implementação de novas funcionalidades para o E-On (Aplicativo Economia On Line)
relacionadas ao OCR para Fiscalização de IPVA. 22% concluído.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 3025 - MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO CONTRIBUINTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA

REALIZAÇÕES
Para o contribuinte-cidadão: Clareza sobre a atividade e os serviços prestados; Serviços disponibilizados adequadamente às
necessidades e expectativas de seus públicos alvos; Maiores condições de exigir e defender seus direitos. Redução no tempo de
atendimento.
Para a Secretaria da Economia: Direcionar para gestão para resultados; Ganhos em eficiência e economia de tempo e recursos;
Aproximação com seus públicos alvos e estímulo à gestão participativa; Melhoria continua da quantidade serviços prestados;
Confiabilidade e credibilidade à implementação de políticas públicas.
Para o servidor público: Maior clareza na definição dos compromissos e resultados esperados de sua atuação nos processos de
atendimento; Maior significado ao seu trabalho, em função da visibilidade interna e externa de seu desempenho; Maior possibilidade de
reconhecimento institucional da qualidade do desempenho profissional

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2107 - QUALIFICAÇÃO FISCAL, TRIBUTÁRIA E ADMINISTRATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA

REALIZAÇÕES
Foram desenvolvidas atividades de capacitação, as quais atingiram 1059 servidores. Além dos cursos realizados através da Escola de
Governo, outros foram ministrados por Instrutores Internos, sem remuneração pela atividade de docência, com objetivo de disseminar o
conhecimento junto aos colegas, porém de forma sistematizada e profissional, usando os recursos existentes na instituição, como
adequações de espaços físicos. Destes, priorizou-se os treinamentos nas diversas Auditorias, assim como as respectivas ferramentas de
Auditoria e fiscalização, sistemas e legislação. De maneira sucinta, totalizaram 402 horas, distribuídas em 33 cursos para 691 servidores.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

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.
Em 2019 foi desenvolvido o Plano Plurianual 2020-2023 (PPA) em consonância com a realidade. Para o PPA foram acordados 90
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indicadores com todas as Pastas (que traduzem as políticas públicas contempladas).
Foram iniciados estudos e testes para a implantação de uma nova plataforma de planejamento e integração dos sistemas de gestão
orçamentária e financeira, além do monitoramento das agendas estratégicas de interesse da alta direção do governo.
Cabe ainda acrescentar a realização do monitoramento de várias políticas públicas de forma a verificar os resultados alcançados e
propiciar o aprimoramento do planejamento.
AÇÃO: 2121 - APRIMORAMENTO DO CICLO DE GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
1851-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Ao longo do exercício 2019, a Gerência de Planejamento realizou a atividade, conforme descrito abaixo:
1- PPA - 2020-2023
- Elaborado o Plano Plurianual PPA 2020-2023, Conforme Decreto nº 9.434 de 25 de abril de 2019, para o período de 2020-2023 com
envolvimento de todos os 53 órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, de todos os poderes. Com a participação da equipe
técnica e dos seus respectivos dirigentes nas diversas fases do processo.
2. Monitoramento do PPA 2016-2019
- Monitorados 63 Programas em 48 órgãos do Poder Executivo e suas respectivas Ações e Produtos. Especificamente em 2019, foram
capacitados os novos técnicos responsável pela alimentação do SIPLAM.
AÇÃO: 2122 - AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
1851-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 15 avaliações de programas governamentais, sendo elas:
 No mês de Janeiro:
Avaliação de Eficiência das Escolas Estaduais do Estado de Goiás (Estudo publicado no site);
Uma Avaliação do Programa Jovem Cidadão (Estudo publicado no site);
 No mês de abril:
Cadeia da carne em Goiás (Relatório de Assessoramento Estratégico)
Cadeia do arroz em Goiás (Relatório de Assessoramento Estratégico);
 No mês de maio:
Diagnóstico Econômico e Social de Goiás (Relatório de Assessoramento Estratégico);
 No mês de julho:
Considerações sobre a Pesquisa de opinião “Percepção Sobre Industrialização e Incentivos Fiscais” (FIEG/ADIAL) (Relatório de
Assessoramento Estratégico);
 No mês de agosto:
COÍNDICE: Situação atual e proposta de novos critérios para a distribuição do ICMS entre os municípios goianos (Relatório de
Assessoramento Estratégico);
Proposta de limites de financiamento do Programa Produzir com base em dados socioeconômicos (Relatório de Assessoramento
Estratégico);
 No mês de setembro:
Decisão locacional de distrito industrial no Entorno do DF com base em critérios geográficos, econômicos e sociais (Relatório de
Assessoramento Estratégico);
Índice Multidimensional de Carências das Famílias (IMCF) – (Estudo publicado no site);
Justificativa socioeconômica para a priorização de municípios para o recebimento de caminhões para o escoamento da produção agrícola
(Relatório de Assessoramento Estratégico);
Perspectivas do mercado de veículos e baterias elétricas no Brasil (Relatório de Assessoramento Estratégico);
 No mês de outubro:
Gestão de ativos imobiliários: um relato de algumas experiências subnacionais (Relatório de Assessoramento Estratégico);
Caracterização da cadeia sucroalcooleira em Goiás (Relatório de Assessoramento Estratégico);
 No mês de novembro:
INCENTIVOS FISCAIS E O ESTADO DE GOIÁS: uma análise de impacto e do custo econômico dos programas fomentar/ produzir e
crédito outorgado. (Estudo que será publicado no site)
 No mês de dezembro:
Panorama da Rede ITEGO e Percepção dos Egressos. (Relatório de Assessoramento Estratégico)
2º Relatório de Monitoramento do Plano Estadual de Educação de Goiás. (Estudo publicado no site)
Elaboração dos indicadores de monitoramento para o PPA 2020-2023 (Indicadores irão compor o Caderno de indicadores do PPA).
AÇÃO: 2123 - PRODUÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOCIOECONÔMICAS E
GEOGRÁFICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
1851-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Foram produzidos 544 informações estatística, socioeconômicas e geográficas dividas em:
Pesquisas conjunturais:
 Janeiro: Balança Comercial Goiana, IPC, PIM, PMC, PMS;
 Fevereiro: IPC, PIM, PMC, PMS;
 Março: CAGED, IPC, PIB, PIM, PMC, PMS, PNAD;
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 Abril: CAGED, Balança Comercial Goiana, IPC, PIM, PMC, PMS;
 Maio: BALANÇA COMERCIAL GOIANA, IPC, PIM, PMC, PNAD;
 Junho: CAGED, BALANÇA COMERCIAL GOIANA, IPC, PIB, PIM, PMC, PMS;
 Julho: CAGED, BALANÇA COMERCIAL GOIANA, IPC, PIM, PMC, PMS;
 Agosto: CAGED, BALANÇA COMERCIAL GOIANA, IPC, PIM, PMC, PMS, PNAD;
 Setembro: CAGED, BALANÇA COMERCIAL GOIANA, IPC, PIB;
 Outubro: CAGED, BALANÇA COMERCIAL GOIANA, IPC, PIM, PMC, PMS;
 Novembro: IPC.
Pesquisas Estruturais:
 Janeiro: RAIS;
 Julho: Pnad Contínua Anual – Educação;
 Novembro: RAIS.
Relatório de Assessoramento Estratégico:
 Agosto: Nordeste Goiano: caracterização fisiográfica, econômica e social;
 Outubro: Cadeia Sucroalcooleira em Goiás
 Novembro: Contextualização dos fatores de desenvolvimento econômico de Goiás;
 Novembro: Síntese do relatório da OECD Economic Surveys BRAZIL.
 Dezembro: Setor de beneficiamento de arroz em Goiás: uma visão geral (jan-nov/2019).
 Dezembro: Monitoramento do Setor de beneficiamento de arroz em Goiás (1ª quinz. dez. de 2019).
Estudos:
 Janeiro: Índice de Desempenho dos Municípios Goianos IDM – 2018;
 Agosto: Evolução e caracterização das ocupações da economia criativa em Goiás;
 Setembro: Índice Multidimensional de Carência das Famílias (IMCF);
 Dezembro: Boletim de mercado do setor lácteo goiano;
 Dezembro: Proposta de Definição de Municípios Prioritários com Base em Dados
Socioeconômicos.
Informes Técnicos
 Setembro: Censo Escolar da Educação Básica – Rendimento e Censo Escolar de Educação Básica – Panorama da Educação Básica;
 Setembro: Mapeamento de pivôs centrais do Estado de Goiás e Distrito Federal em 2017;
 Setembro: PIB Goiás – 2º Trimestre de 2019
 Dezembro: PIB Goiás – 3º Trimestre de 2019;
 Dezembro: Monitoramento IMCF – Junho/2019.
 Dezembro: Produto Interno Bruto dos Municípios Goianos - 2017
Informações Estatística sobre Goiás
 Outubro: Visão Geral
Informações Geográficas - Mapas
 Março: 04
 Abril:02
 Maio: 01
 Junho:03
 Julho: 30
 Agosto: 08
 Setembro: 18
 Outubro: 13
 Novembro: 08;
 Dezembro:20.
Informações Territoriais – Localização de Bens e Imóveis Rurais
 Fevereiro: 06
 Março: 29
 Abril: 13
 Maio: 02
 Junho: 14
 Julho: 08
 Agosto: 33
 Setembro: 01;
 Dezembro:12.
AÇÃO: 3042 - OPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES PRIORITÁRIAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

U.O.: 1705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
1851-FUNDO DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DE GOIÁS - FUNDES

REALIZAÇÕES
Sendo o ano de 2019 o primeiro de uma nova gestão e último do planejamento plurianual anterior este destaca-se por ser o ano de
planejamento da gestão, inclusive sobre quais serão as suas prioridades.
Deste modo foram desenvolvidas atividades para a própria confecção do PPA 2020-2023 com inclusão e reforço da necessidade de
orientação a resultados e monitoramento de indicadores sociais vinculados aos seus programas bem como desenvolvidas ferramentas e
metodologias a serem utilizadas na execução das novas prioridades.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Eurípedes Barsanulfo da Fonseca (desde fevereiro)

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A AGR tem por objetivo institucional o exercício do poder regulatório de forma autônoma, assegurando o equilíbrio entre o poder público,
usuários e operadores dos serviços, quais sejam: transporte intermunicipal de passageiros, infraestrutura de terminais rodoviários e bens
desestatizados, energia elétrica (Convênio Aneel), gás canalizado, saneamento básico, ouvidoria ao usuário e o acompanhamento e
fiscalização dos contratos referente as parcerias público privadas, OS e OSCIP.

2.2 Legislação
Legislação Estadual: nº 13.550/99 (criação da Agência), nº 13.569/99 (dispõe sobre o funcionamento da AGR), Decreto nº 9.455/19
(Regulamento da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos -AGR), e, demais Leis Federais,
Estaduais, Decretos Estaduais e Resoluções concernentes as áreas de atuação da Agência.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Ao longo do exercício 2019 foram implementadas diversas ações no sentido de promover o aumento da qualidade de serviços públicos
regulados, controlados e fiscalizados pela AGR ao cidadão-usuário, algumas de destaque:
Serviços Públicos/Ouvidoria AGR: não foi possível realizar ações de ouvidoria itinerante neste ano devido não existir o programa
originado pela Secretaria Cidadã. Foram realizadas ações de mediação de conflitos, audiências de conciliação, instrução e orientações.
Implementação contínua de ações de conscientização e promoção da melhoria do atendimento, por meio da melhoria da infraestrutura do
contact center 0800 da AGR para atendimento de reclamações, denúncias, dúvidas, procedimentos e sugestões,
Desenvolvimento e Modernização da Agência: elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web para cadastro eletrônico de
Veículos Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - TRIP - Modalidade Regular para apoio a emissão eletrônica do
Certificado de Registro Veicular.
Desenvolvimento e Modernização da Agência: elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web e móvel, para disponibilizar aos
fiscais do Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros - TRIP para apoio a abordagem de veículos, emissão eletrônica de auto
de infração e de relatórios de fiscalização.
Desenvolvimento e Modernização da Agência: elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web Sistema de Dívida Ativa (SDA)
que realiza a inscrição, cobrança administrativa e execução de créditos tributários e não tributários devidos à AGR . O Sistema de Gestão
de Dívida Ativa (DA) e Execução Fiscal (EF) engloba 03 (três) módulos, sendo eles: a. Cadastro e Cobrança Administrativa de Créditos
Não Inscritos em DA; b. Inscrição e Cobrança Administrativa de Créditos Inscritos em DA; c. Controle de Processos Judiciais de
Execução Fiscal (Cobrança Judicial). Relatórios.
Eventos de capacitação e treinamentos, via Escola de Governo.
Infraestrutura e Apoio Logístico: ações de reparo, manutenção da infraestrutura física administrativa e tecnológica da Agência.
Expansão do link de internet na Sede e na unidade do Arquivo Físico da AGR para melhorar a qualidade de tráfego de dados e serviços
digitais internos e para os usuário-cidadão.
Prestação de serviços de tecnologia da informação, concernentes a modelagem, diagnóstico, redesenho, automação e suporte dos
sistemas existente da AGR;
Serviços de manutenção de equipamentos do sistema de combate a incêndio nos imóveis da AGR (sistema detecção de fumaça e de
alarme de incêndio endereçável, detectores de fumaça, módulos de alarmes, botoeiras, sinalização áudio visual de alarme, luminárias de
emergência, hidrantes, extintores, projetos de engenharia, certificado de conformidade, e manutenção de toda rede de segurança contra
incêndio);
Manutenção em toda rede de ar condicionado nos imóveis e dependências da AGR;
Digitalização de todo o processo de Gestão de Frotas, Solicitações Serviços Internos (Sistema de Apoio Administrativo - SAP)
ENERGIA:
Serviços Públicos: Regulação, Controle e Fiscalização da prestação de serviços de energia elétrica, geração e distribuição, através de
contrato de metas junto a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL;
Adequação do planejamento anual definido conjuntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com o objetivo de
avaliar o cumprimento pelas Distribuidoras e dos Agentes de Geração das normas do setor elétrico garantido a qualidade da prestação
dos serviços e a regularidade dos indicadores de qualidade. As fiscalizações eventuais atendem as demandas dos órgãos Estaduais
relativas à qualidade da prestação dos serviços aos consumidores;
As fiscalizações são realizadas por acompanhamento a distância, no escritório da empresa ou em campo, que culminam em relatórios de
fiscalização ou notas técnicas, visando manter o cumprimento do contrato de concessão/autorização e das normas do setor elétrico;
REGULAÇÃO ECONÔMICA E DESESTATIZAÇÃO:
-Serviços Públicos/Contabilidade Regulatória sobre os entes fiscalizados (OS, OSCIP), a gestão desenvolveu relatórios que apontam os
dados tratados pela gerência e as irregularidades encontradas, denominadas "não conformidades". Após a apreciação das justificativas
apresentadas pelos contratados, caso não sejam sanadas, são instaurados processos administrativos através de autos de infração. Os
quais seguem o trâmite da Agência por meio da Câmara de Julgamento e Conselho Regulador, além de relatados ao órgão contratante
do serviço;
-Serviços Públicos/Fiscalização e controle sobre os bens desestatizados: Vistorias realizadas nas concessões (Centro de Convenções de
Goiânia, TRP de Goiânia, Subterminal de Campinas e TRP de Anápolis) ao longo do exercício de 2018. A equipe técnica, composta por
engenheiros, fiscalizam a realização e qualidade de obras de reparo e manutenção feitas pelas concessionárias responsáveis pela gestão
do bem público,
- Regulação, controle e fiscalização da estrutura física de bens públicos concedidos (Centro de Convenções de Goiânia, Ginásio Goiânia
Arena, Rodoviárias de Goiânia, campinas e centro,
- Serviços e Bens Públicos -Nos Terminais Rodoviários do interior, de 71 TRP’s fiscalizados, 14 atenderam às solicitações de reparos e
melhorias, 5 passaram por reformas parciais e a maioria melhorou os trabalhos de limpeza e conservação. Quanto às OS’s, no que se
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refere à vistoria predial, todas realizaram ou estão realizando obras de reformas e pinturas, além de serviços de manutenção e
conservação. Além da questão predial, a área de Bens Desestatizados também é responsável pelo monitoramento dos indicadores de
desempenho e qualidade que demonstram que, em comparação com o primeiro quadrimestre do ano de 2017, houveram melhorias na
qualidade do atendimento, embora em algumas unidades tenha havido diminuição da quantidade de pacientes atendidos devido à
mudança de perfil de atendimento, o que definiu os casos a serem atendidos em cada unidade e a contra referência para as unidades de
assistência primárias de casos de menor complexidade
-De janeiro a outubro os resultados foram os seguintes: das 17 ( dezessete) Unidades de Saúde fiscalizadas pela Gerência de Regulação
e Desestatização - GERED, nas vistorias para apuração de possíveis não conformidades na conservação dos bens imóveis, constatou-se
que na maioria dessas unidades houve cumprimento dos apontamentos de fiscalização, consequentemente resultou na melhor qualidade
dos serviços, maior segurança e satisfação dos usuários.
Somente em 2 (duas) unidades verifica-se dificuldade na Gestão do hospital em manter a necessária qualidade na conservação do bem.
O mesmo se aplica aos TRPs do Estado de Goiás bem como e Centro de Convenções de Goiânia.
GERÊNCIA DE TRANSPORTE:
- Serviços Públicos/Fiscalização de transporte de passageiros intermunicipal: em relação à Ação nº 5313 - "Veículo fiscalizado pela AGR",
o pretendido é tornar o sistema de transporte intermunicipal cada vez mais seguro e profissional, uma vez que em todas as abordagens
são verificados itens de segurança e documentação obrigatória. Assim, visamos a diminuição do transporte irregular e das irregularidades
cometidas pelos autorizatários do sistema, bem como, quanto maior o número de abordagens, maior visibilidade para a Agência junto à
população a autoridade da manutenção e busca por um sistema de transporte de qualidade a população do Estado de Goiás
- Como resultado das fiscalizações foram emitidos autos de infração lavrados por legislação de janeiro até a primeira semana de
novembro, lembrando que:
Resolução nº 105/2017-CR - infrações serviço não regular (fretamentos/turismo/eventual)
Resolução nº 297/2007 - CG - infrações serviço regular (linhas intermunicipais)
Resolução nº 17/2014 - CR - infrações por deixar de prestar as informações solicitadas pela Ouvidoria no prazo estabelecido pela AGR.
Lei 18.673/2014 - autos de infração por realizar transporte intermunicipal irregular de passageiros (clandestino).
Lei 18.673/2014 – 367 autos; Valor de R$ 1.787.255,24
Resolução nº 17/2014 – 8 autos; Valor de R$ 16.420,40
Resolução nº 105/2017 – 348 autos; Valor de R$ 1.416.392,89
Resolução nº 297/2007 – 221 autos; Valor de R$ 509.528,70
GERÊNCIA DE SANEAMENTO BÁSICO:
-Serviços Públicos de Saneamento Básico e Esgotamento Sanitário: as ações têm por foco o nº de Sistemas Fiscalizados, o tipo de
fiscalização e os Resultados/Benefícios esperados. Houveram ações de fiscalização regular, e ações de cumprimento de determinação
judicial, para averiguação da melhoria da qualidade dos serviços prestados aos usuários. Não poluição dos mananciais, melhor
conservação da estruturas/instalações do SES, sistema de Esgotamento Sanitário, com menor impacto futuro nas tarifas, decorrente de
recuperações que venha a ser evitadas ou minimizadas),fiscalização de Retorno em SAA, Sistema de Abastecimento de Água,
verificação do cumprimento de Termos de Notificação já emitidos (correção de problemas detectados anteriormente), melhor qualidade
dos serviços prestados aos usuários, melhor conservação da estruturas/instalações do SAA (menor impacto futuro nas tarifas, decorrente
de recuperações que venha a ser evitadas ou minimizadas).
- De janeiro a outubro de 2019 foram realizadas as seguintes fiscalizações:
29/01/2019; 17 e 18/09/2019; 15 e 16/10/2019 - (Aparecida de Goiânia) – Objetivo: Fiscalização das Obras de Expansão e Melhoria do
SAA e SES do município por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;
Resultados: Relatório anual da fiscalização (a ser elaborado)
27/06/2019 – (Jussara) – Objetivo: Averiguar denuncia do Ministério Público sobre problema de extravasamento de esgotos;
Resultados: Ofício com resposta ao Ministério Público
09 a 12/09/2019; 23 a 27/09/2019; 07 a 11/10/2019 - (Cromínia/ Americano do Brasil, Firminópolis / Fazenda Nova, Novo Brasil,
Arenópolis e Piranhas; Pires do Rio, Goiandira, Orizona, São Miguel do Passa-Quatro / Luziânia; Lagoa Santa / Caiapônia, Doverlândia,
Aporé, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia) – Objetivo: Fiscalização de retorno, com intuito de verificar in loco o cumprimento dos
Termos de Notificação (TN) emitidos anteriormente pela AGR;
Resultados: Relatório de fiscalização e arquivamento dos processos dos TN's solucionados; Relatório de fiscalização (em elaboração) e
arquivamento dos processos dos TN's solucionados.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Os instrumentos de planejamento, encabeçado pelo modelo orçamentário brasileiro definido legalmente, é composto do Plano Plurianual
– PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA, entretanto cada área responsável por sua respectiva
ação utiliza outros mecanismos de planejamento.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Áreas fiscalizatórias utilizaram-se de indicadores técnicos específicos para construirem seus dados referenciais. Indicadores em planilhas
que fornecem informações sobre quantidade de fiscalizações, tipos de fiscalizações, autos de infração, termos circunstanciados,
relatórios de viagem de fiscalização e outros indicadores relativos a atividade fim. Áreas administrativas utilizaram prioritariamente marcos
para elaboração de projetos, desenho de processos, discussões e reuniões para resoluções de problemas (inerentes a toda Agência),
desenho das etapas de desenvolvimentos e melhorias. Para área de desenvolvimento e modernização tecnológica foram utilizados
programas e aplicações de TI para acompanhamento de tarefas, testes e indicadores de suporte e outras ferramentas de gestão de TI.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2000 - CONTROLAR VALOR DE TARIFA DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERV PÚB DE
COMPETÊNC DO ESTADO E DELEGADOS A TERCEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
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Foi realizado o acompanhamento e a revisão dos reajustes por meio das áreas finalísticas: Gerência de Transportes, Gerência de
Saneamento e Gerência de Energia, além da Gerência de Regulação Econômica e Bens Desestatizados.
AÇÃO: 2104 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
DEVIDO AO CONTINGENCIAMENTO FISCAL NÃO FOI IMPLANTADO A SOLUÇÃO TECNOLÓGICA.
AÇÃO: 2105 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS BENS DESESTATIZADOS, PARCERIAS E
INVESTIMENTOS (OS, OSCIP E PPP)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Das 17 ( dezessete) Unidades de Saúde fiscalizadas pela Gerência de Regulação e Desestatização - GERED, nas vistorias para
apuração de possíveis não conformidades na conservação dos bens imóveis, constatou-se que na maioria dessas unidades houve
cumprimento dos apontamentos de fiscalização, consequentemente resultou na melhor qualidade dos serviços, maior segurança e
satisfação dos usuários.
Somente em 2 (duas) unidades verifica-se dificuldade na Gestão do hospital em manter a necessária qualidade na conservação do bem.
O mesmo se aplica aos TRPs do Estado de Goiás bem como e Centro de Convenções de Goiânia.
AÇÃO: 2106 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
A GERÊNCIA DE CONTABILIDADE REGULATÓRIA ESTAVA COM AS ATIVIDADES SUSPENSAS DESDE 2017, DEVIDO A ISSO,
ESSA AÇÃO NÃO APRESENTOU RESULTADOS.
AÇÃO: 2390 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO USUÁRIO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Não foi possível realizar ações de ouvidoria itinerante neste ano devido não existir o programa originado pela Secretaria Cidadã. Foram
realizadas ações de mediação de conflitos, audiências de conciliação, instrução e orientações. Implementação contínua de ações de
conscientização e promoção da melhoria do atendimento, por meio da melhoria da infraestrutura do contact center 0800 da AGR para
atendimento de reclamações, denúncias, dúvidas, procedimentos e sugestões.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2110 - CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
DEVIDO AO CONTINGENCIAMENTO FISCAL NÃO HOUVERAM CUSTOS COM CAPACITAÇÃO.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2120 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web para cadastro eletrônico de Veículos Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros - TRIP - Modalidade Regular para apoio a emissão eletrônica do Certificado de Registro Veicular.
Elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web e móvel, para disponibilizar aos fiscais do Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros - TRIP para apoio a abordagem de veículos, emissão eletrônica de auto de infração e de relatórios de
fiscalização.
elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web Sistema de Dívida Ativa (SDA) que realiza a inscrição, cobrança
administrativa e execução de créditos tributários e não tributários devidos à AGR . O Sistema de Gestão de Dívida Ativa (DA) e Execução
Fiscal (EF) engloba 03 (três) módulos, sendo eles: a. Cadastro e Cobrança Administrativa de Créditos Não Inscritos em DA; b. Inscrição e
Cobrança Administrativa de Créditos Inscritos em DA; c. Controle de Processos Judiciais de Execução Fiscal (Cobrança Judicial).
Relatórios.
Infraestrutura e Apoio Logístico: ações de reparo, manutenção da infraestrutura física administrativa e tecnológica da Agência.
Expansão do link de internet na Sede e na unidade do Arquivo Físico da AGR para melhorar a qualidade de tráfego de dados e serviços
digitais internos e para os usuário-cidadão.
Prestação de serviços de tecnologia da informação, concernentes a modelagem, diagnóstico, redesenho, automação e suporte dos
sistemas existente da AGR.
Serviços de manutenção de equipamentos do sistema de combate a incêndio nos imóveis da AGR (sistema detecção de fumaça e de
alarme de incêndio endereçável, detectores de fumaça, módulos de alarmes, botoeiras, sinalização áudio visual de alarme, luminárias de
emergência, hidrantes, extintores, projetos de engenharia, certificado de conformidade, e manutenção de toda rede de segurança contra
incêndio);
Manutenção em toda rede de ar condicionado (split, VRF) nos imóveis e dependências da AGR
Serviços de manutenção de equipamentos do sistema de combate a incêndio nos imóveis da AGR (sistema detecção de fumaça e de
alarme de incêndio endereçável, detectores de fumaça, módulos de alarmes, botoeiras, sinalização áudio visual de alarme, luminárias de
emergência, hidrantes, extintores, projetos de engenharia, certificado de conformidade, e manutenção de toda rede de segurança contra
incêndio)
Digitalização de todo o processo de Gestão de Frotas, Solicitações Serviços Internos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2237 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Adequação do planejamento anual definido conjuntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com o objetivo de
avaliar o cumprimento pelas Distribuidoras e dos Agentes de Geração das normas do setor elétrico garantido a qualidade da prestação
dos serviços e a regularidade dos indicadores de qualidade. As fiscalizações eventuais atendem as demandas dos órgãos Estaduais
relativas à qualidade da prestação dos serviços aos consumidores;
As fiscalizações são realizadas por acompanhamento a distância, no escritório da empresa ou em campo, que culminam em relatórios de
fiscalização ou notas técnicas, visando manter o cumprimento do contrato de concessão/autorização e das normas do setor elétrico;
AÇÃO: 2238 - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Adequação do planejamento anual definido conjuntamente com a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, com o objetivo de
avaliar o cumprimento pelas Distribuidoras e dos Agentes de Geração das normas do setor elétrico garantido a qualidade da prestação
dos serviços e a regularidade dos indicadores de qualidade. As fiscalizações eventuais atendem as demandas dos órgãos Estaduais
relativas à qualidade da prestação dos serviços aos consumidores;
As fiscalizações são realizadas por acompanhamento a distância, no escritório da empresa ou em campo, que culminam em relatórios de
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fiscalização ou notas técnicas, visando manter o cumprimento do contrato de concessão/autorização e das normas do setor elétrico;

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÃO: 2240 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
De janeiro a outubro de 2019 foram realizadas as seguintes fiscalizações:
29/01/2019; 17 e 18/09/2019; 15 e 16/10/2019 - (Aparecida de Goiânia) – Objetivo: Fiscalização das Obras de Expansão e Melhoria do
SAA e SES do município por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás;
Resultados: Relatório anual da fiscalização (a ser elaborado)
27/06/2019 – (Jussara) – Objetivo: Averiguar denuncia do Ministério Público sobre problema de extravasamento de esgotos;
Resultados: Ofício com resposta ao Ministério Público
09 a 12/09/2019; 23 a 27/09/2019; 07 a 11/10/2019 - (Cromínia/ Americano do Brasil, Firminópolis / Fazenda Nova, Novo Brasil,
Arenópolis e Piranhas; Pires do Rio, Goiandira, Orizona, São Miguel do Passa-Quatro / Luziânia; Lagoa Santa / Caiapônia, Doverlândia,
Aporé, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia) – Objetivo: Fiscalização de retorno, com intuito de verificar in loco o cumprimento dos
Termos de Notificação (TN) emitidos anteriormente pela AGR;
Resultados: Relatório de fiscalização e arquivamento dos processos dos TN's solucionados; Relatório de fiscalização (em elaboração) e
arquivamento dos processos dos TN's solucionados.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2323 - REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1761 - AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS -
AGR

U.O.: 1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR

REALIZAÇÕES
Como resultado das fiscalizações foram emitidos autos de infração lavrados por legislação de janeiro até a primeira semana de
novembro, lembrando que:
Resolução nº 105/2017-CR - infrações serviço não regular (fretamentos/turismo/eventual)
Resolução nº 297/2007 - CG -  infrações serviço regular (linhas intermunicipais)
Resolução nº 17/2014 - CR - infrações por deixar de prestar as informações solicitadas pela Ouvidoria no prazo estabelecido pela AGR.
Lei 18.673/2014 - autos de infração por realizar transporte intermunicipal irregular de passageiros (clandestino).
Lei 18.673/2014 – 367 autos; Valor de R$ 1.787.255,24
Resolução nº 17/2014 – 8 autos; Valor de R$ 16.420,40
Resolução nº 105/2017 – 348 autos; Valor de R$ 1.416.392,89
Resolução nº 297/2007 – 221 autos; Valor de R$ 509.528,70
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Gilvan Cândido da Silva

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover a centralização da gestão previdenciária do Estado de Goiás, otimizando recursos, garantindo a manutenção dos benefícios
previdenciários e a dignidade de seus segurados e dependentes.

2.2 Legislação
- Constituição Federal Art.40;
- Lei Complementar nº 66 , de 27 de janeiro de 2009;
- Lei Complementar nº 77, de 22 de janeiro de 2010;
- Lei Complementar nº 102, de 22 de maio de 2013.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O Decreto nº 9.376, de 02 de janeiro de 2019, estabeleceu medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas correntes
que impactaram na realização de muitas ações. Em razão da alternância de Governo houve alteração na titularidade da Autarquia
Previdenciária, que ocorreu somente no início do segundo semestre. A Reforma da Previdência foi a grande protagonista nesta gestão. O
cálculo atuarial, agora realizado na própria autarquia, com observância das normas federais, teve significativa importância na manutenção
do Certificado de Regularidade Previdenciária e na avaliação dos impactos financeiros e atuariais da Reforma da Previdência no âmbito
federal e estadual. O Programa de Transformação da Gestão Pública, realizado pelo Governo estadual, tem como premissa repensar a
estrutura organizacional com foco nos serviços entregues ao cliente final, sinalizando para uma gestão de eficiência e eficácia. Na
construção do PPA 2020-2023 as estratégias foram redirecionadas dando foco especial aos resultados. A construção da nova sede e a
implantação da Junta Médica Previdenciária foram abortadas. A Reforma Administrativa, integrante do referido programa, ocasionou um
enxugamento da máquina administrativa, reduzindo consideravelmente o quantitativo de mão de obra. Esta medida, comprometeu a
realização das competências afetas à GOIASPREV, especialmente no que tange à concessão de aposentadorias e demais benefícios,
em virtude do aumento da demanda em face à iminência da Reforma Previdenciária, o que justifica fortemente a necessidade da criação
de quadro próprio de servidores na GOIASPREV.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico 2013.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não se aplica.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1058 - PROGRAMA GESTÃO E PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

O Decreto nº 9.376, de 02 de janeiro de 2019, estabeleceu medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas correntes
que impactaram na realização de muitas ações.
AÇÃO: 2312 - MODERNIZAÇÃO DA JUNTA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 1762-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
Muitas foram as dificuldades encontradas para a implantação da Junta Médica Previdenciária na mesma área destinada à sede da
Goiasprev, pois são exigidos espaços para rota de fuga, estacionamento com recuo visando receber pacientes em ambulância, garagens
com acessibilidade, e com todas estas demandas a área destinada à Unidade se tornou pequena, não atendendo a todas necessidades
de um perfeito funcionamento. Diante de tantos entraves foi necessário a retirada da Junta do projeto e uma nova concepção
arquitetônica. Entretanto na elaboração no PPA 2020-2023 essa ação foi abortada.
AÇÃO: 2314 - FORMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONTINUADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 1762-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
- Turma Noções Básicas de Direito Previdenciário - Escola de Governo - 21/03/2019.
- Turma Noções Básicas de Direito Previdenciário - Escola de Governo - 04/04/2019.
- 65ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV e Reunião
COPAJURE, em Belém - PA, nos dias 04 e 05 de abril de 2019.
- Turma Direito Previdenciário - Noções Básicas - Escola de Governo - 22/04 a 26/04/2019.
- 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV e Reunião
COPAJURE, em Manaus - AM, nos dias 22 e 23 de novembro de 2019.
- 67ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social - CONAPREV e Reunião
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COPAJURE, em Recife - PE, nos dias 28 e 29 de novembro de 2019.
AÇÃO: 2315 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO PREVIDENCIÁRIO - GPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 1762-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
No ano de 2019 foi dada a continuidade às manutenções corretivas e evolutivas no sistema de Gestão Previdenciária (GPREV):
- Implantação do processo de DevOps com ferramentas que se integram, automatizando, padronizando e documentando as implantações
dos módulos de serviços/sistemas;
- Implantação de monitoramento da saúde da aplicação com as ferramentas LogStash, ElasticSearch, Kibana e Springboot Admin.
- Reformulação do Sistema GPrev migrando o versionamento para a ferramenta GIT.
- Implantação da ferramenta de gerenciamento de bibliotecas e automações MAVEN.
- Conversão do código-fonte para o código de caracteres universal UTF-8.
- Reformulação do direcionamento de logs para o Log4J dando a possibilidade de implantação no Sistema Operacional Linux para melhor
gerenciamento de memória e recursos.
AÇÃO: 2316 - PLANEJAMENTO PREVIDENCIÁRIO COM VISTAS À INATIVAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 1762-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
O Decreto nº 9.376, de 02 de janeiro de 2019, que estabeleceu medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas
correntes impossibilitou a realização desta ação. Entretanto, está planejada a palestra Preparação para Inatividade, a ser proferida pelo
Diretor de Militares e Relacionamento com o Segurado: Coronel José Lemos da Silva no dia 29 de novembro de 2019.
AÇÃO: 2317 - REALIZAÇÃO DE PLANOS DE MÍDIA E CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS EDUCATIVAS, DIRIGIDAS
AOS PÚBLICOS INTERNO E EXTERNO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 1762-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
Devido ao decreto de contenção de despesas (Decreto nº 9.376/2019), a política de envio de convocações para recadastramento foi
revista neste ano e o cartão postal, até então enviado, deixou de ser remetido.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AÇÃO: 3127 - NOVA SEDE DA GOIASPREV

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1762 - GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

U.O.: 1762-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV

REALIZAÇÕES
O projeto encontra-se na Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte para avaliação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

BRUNO MAGALHÃES D'ABADIA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Secretaria de Estado da Administração (SEAD) tem como objetivo planejar e coordenar as políticas de gestão da administração pública
estadual, visando fortalecer as capacidades do Estado para a promoção de seu desenvolvimento sustentável e para o aprimoramento da
entrega de resultados aos cidadãos, além de promover uma gestão integrada e simplificada a fim de reduzir gastos e evoluir a maturidade
da gestão dos órgãos/entidades estaduais.

2.2 Legislação
LEI DA CRIAÇÃO DA SECRETARIA ANO 1961
- Lei nº 20.417, de 06 de fevereiro de 2019 - Reforma Administrativa do Estado;
- Decreto nº 9.541, de 23 de outubro de 2019 - Dispõe sobre a gestão dos veículos utilizados pelo Poder Executivo;
- Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019 - Estabelece a organização administrativa do Poder Executivo;
- Decreto 9.462 de 11 de julho de 2019 – Institui o Programa MOVE Goiás no âmbito do Poder Executivo.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Desde que assumiu o governo, Ronaldo Caiado demonstrou responsabilidade, respeito e transparência no uso dos recursos públicos. De
imediato, o governador estabeleceu uma política de contenção de despesas, por meio do Decreto nº 9.376/2019, que determinou uma
série de medidas para redução de gastos. Todas essas medidas significam que Goiás estabeleceu uma nova cultura no Estado,
priorizando um conjunto de ações que garantam transparência e o uso racional do dinheiro do contribuinte.
A SEAD empenhou esforços para profissionalizar a gestão e qualificar o uso dos recursos. A entrega da Reforma Administrativa
evidenciou os ganhos com clareza, transparência e controle e diminuiu as despesas e reduziu em 20% o custo operacional da máquina
pública. A previsão economia é de mais de R$ 400 milhões para os próximos quatro anos.
O compromisso do governador Ronaldo Caiado é aperfeiçoar a máquina pública, com respeito aos recursos, qualidade dos gastos e
valorização dos cidadãos. Está descartando o uso de qualquer artefato que promova desperdício do dinheiro público. Por meio da
Secretaria de Estado da Administração - SEAD, promoveu uma economia aos cofres públicos de aproximadamente R$ 60 milhões desde
o início da atuação da Superintendência de Compras Governamentais, em abril.
O Decreto nº 9.541/2019, também de responsabilidade da SEAD, renovou o modelo de gestão dos veículos utilizados por órgãos e
instituições do Poder Executivo. A reformulação na gestão das frotas, inserindo o modelo compartilhado, em convergência com a revisão
de contratos de veículos utilizados pelo Poder Executivo, é responsável por uma economia superior a R$ 3,5 milhões só em 2019.
A medida inclui a eliminação de 11 veículos de representação, que eram utilizados por superintendentes executivos, resultando uma
economia real de aproximadamente R$ 330 mil por ano apenas em locações, e, como consequência, a redução de R$ 118 mil das
despesas com abastecimento, garagem, limpeza e lavagem da frota.
A restrição na concessão de diárias também propiciou uma economia significativa para o Estado. De janeiro a setembro de 2019, o
Governo de Goiás destinou R$ 8.881.464,27 para efetuação de pagamento de diárias, no mesmo período do ano de 2018, os recursos
aplicados para a mesma modalidade alcançaram R$ 20.981.196,61. Se comparado os dois cenários, a atual gestão viabilizou uma
economia superior a R$ 12 milhões nos primeiros nove meses.
A gestão utiliza o princípio da racionalidade para a concessão de pagamento de diárias, avalizando apenas os deslocamentos essenciais
para realização de ações necessárias para o funcionamento da máquina pública, atos de representação, e para a prestação de serviços
aos cidadãos. Mesmo sendo as pastas responsáveis por suas demandas, o governo trabalha coletivamente para profissionalizar a
gestão.
Em suma, a SEAD promoveu uma economia anual de R$ 149,5 milhões, com devolução de empregados de empresas com disposições
irregulares, auditoria de óbitos e exclusão de servidores falecidos da folha de pagamento; análises das aquisições, contratações e
aditivos contratuais (submetidos ao autorizo governamental); renegociação e encerramento de contratos e readequação do contrato de
gestão da OVG (Bolsa Universitária e Restaurante Cidadão).
Transformação digital
O aproveitamento de ferramentas digitais facilita a disponibilidade de atendimentos em procedimentos antes concedidos apenas
presencialmente. A Secretaria de Estado da Administração é protagonista no processo de modernização e transformação da gestão
estadual. A economia gerada pela digitalização dos serviços como um dos aspectos mais relevantes para o Estado, tendo em vista que o
atendimento ao usuário por meio virtual custa 97% menos do que o método presencial.
Uma das experiências mais recentes e bem-sucedidas implementadas em Goiás foi a possibilidade de agendamento on-line para a
emissão da Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego. A disponibilização do agendamento prévio para as
principais demandas do programa Vapt Vupt organizou o atendimento e acabou com as filas. O tempo médio de espera para a emissão
de identidade, por exemplo, atingiu até uma hora e meia. A aferição do atendimento em outubro deste ano mostrou que para o mesmo
procedimento, o cidadão está aguardando menos que 5 minutos para iniciar o serviço.
Regulamentos internos, Cartas de Serviços e Cadeias de Valor
No primeiro semestre desse ano o Governo de Goiás passou por um processo de definição das competências de cada órgão e entidade
estadual do Poder Executivo, por meio da elaboração dos regulamentos e regimentos internos, que promoveu uma reflexão do trabalho e
dos serviços específicos que cada servidor presta à sociedade.
Estão sendo elaboradas as Cartas de Serviços e foram entregues as Cadeias de Valor dos Órgãos. De acordo com a Lei Federal nº
13.460 de junho de 2017 “toda organização pública deve informar aos cidadãos os serviços prestados por ela em documento chamado
carta de serviços”.
A Carta de Serviços é um instrumento de indução da melhoria de gestão das organizações. Integra o Estado como um ente único e
responsável por entregar valor ao cidadão, promove ainda mudanças da forma de pensar, inovar e realizar trabalhos nas equipes
envolvidas, por meio da sensibilização, do engajamento e da preparação dos servidores para a construção de uma nova cultura
organizacional, se tornando agentes transformadores em um contexto de mudança e inovação institucional.
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Além da Carta de Serviços, a SEAD está finalizando a Construção da Cadeia de Valor, que trará uma visão sistêmica de todos os
processos organizacionais que se executados integralmente, criarão um ambiente interno capaz de coordenar e orientar a instituição para
uma atuação mais eficiente. Com a Cadeia de Valor, será possível ao órgão/entidade ter uma visão clara de como seus processos de
negócios contribuem para a realização de sua missão institucional.
MOVE Goiás
O programa visa implantar, no âmbito da administração estadual, políticas públicas, ações e iniciativas efetivas na área de gestão de
pessoas com o objetivo de atrair novos talentos e valorizar os servidores públicos, por meio da promoção, da qualificação e da prestação
de serviços públicos de excelência, com foco no cidadão.
O M.O.V.E Goiás é um programa de gestão de pessoas baseado em processos mais humanizados, assim como na elaboração de
indicadores. O objetivo é despertar o sentimento de engajamento entre servidores públicos, alcançando todos os goianos com a melhoria
dos serviços prestados.
Programa de Trainees
O Governo de Goiás, seguindo a tendência da administração pública brasileira, onde os programas de Trainees em Gestão Pública têm
ganhado cada vez mais espaço, inova ao propor um programa amplo, desenhado por servidores públicos para novos jovens que desejam
fazer a diferença na gestão pública do Estado.
O processo seletivo ocorre por ampla concorrência, com inovações que permitam levar para a administração pública talentos com perfil
adequado às premissas do programa, com as habilidades e atitudes desejadas para uma administração pública inovadora. O programa
oferece 100 vagas para recém-formados, sendo 10 para portadores de necessidades especiais. O salário é de R$ 3 mil, além de R$ 500
de vale alimentação, para uma jornada de 40 horas semanais. O programa é voltado para recém-formados (com conclusão entre
dezembro de 2016 e dezembro de 2019). O trainee terá a oportunidade de atuar em sua área, dentro da gestão pública.
Estagiários
A SEAD é responsável pelo Processo Seletivo que concederá 467 vagas de estágio a alunos regularmente matriculados e com
comprovada frequência em cursos vinculados ao ensino oficial de educação superior e reconhecido pelos órgãos regulamentadores para
atuar no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, nos termos do Decreto nº 9.496/2019.
O estagiário receberá bolsa de estágio composta por auxílio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), vale-transporte no valor de R$
100,00 (cem reais) e seguro contra acidentes pessoais, contratado em benefício do estagiário.
Qualificação
Só nos seis primeiros meses de gestão, a SEAD capacitou mais de 4.234 servidores, implantou programas de capacitação alinhados aos
eixos estratégicos do Governo, como a primeira certificação em Compliance Público.
O projeto Movendo Líderes faz parte do programa M.O.V.E. Goiás que está implantando na administração estadual políticas públicas,
ações e iniciativas efetivas na área de gestão de pessoas com o objetivo de atrair novos talentos e valorizar os servidores públicos, por
meio da promoção, da qualificação e da prestação de serviços públicos de excelência, com foco no cidadão.
O projeto foi estruturado para construir um novo perfil de líder nos órgãos públicos, oferecendo ações de capacitação que incluem
estratégias de liderança, construção de equipes produtivas, gestão focada em resultados, mudança cultural e comunicação estratégica.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico da SEAD.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Atualmente não possui.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Com o intuito de levar excelência no atendimento ao cidadão, a gestão dos serviços públicos passa por uma transformação, incluindo
novos projetos e o redesenho dos atuais para que o objetivo desse programa seja alcançado.
Um dos projetos é o Programa Vapt Vupt, que vem passando por uma transformação física e tecnológica, para assegurar conforto e
comodidade aos usuários.
Foi implantado o agendamento on line com o objetivo de otimizar e modernizar a prestação dos serviços para a emissão de Carteira de
Identidade, Carteira de Trabalho e Seguro Desemprego, com esse agendamento já foi possível diminuir consideravelmente as filas e o
tempo de espera, contabilizando 15 mil atendimentos nos primeiros 40 dias.
Para aumentar os benefícios ao cidadão foram implantadas duas novas unidades nos municípios de Itapaci e Luziânia/Jardim Ingá, além
das atividades de manutenção das unidades espalhadas em diversos municípios do Estado a qual segue as diretrizes da atual gestão,
pautadas na redução de custos e transparência dos gastos e ações políticas.
AÇÃO: 2102 - ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Para levar mais conforto aos usuários dos serviços públicos do estado, são realizadas rotas para realização a manutenção das unidades
de atendimento ao cidadão, que no momento somam um total de 70 unidades localizadas em 54 municípios de Goiás. Também houve
um aumento no número de serviços ofertados para 1.316 serviços e estão em andamento estudos para a digitalização desses serviços
públicos.
Criou se o agendamento nos serviços de emissão de Carteira de Identidde, Carteira de Trablaho e no pedido do Seguro Desemprego, até
o momento já houveram 15 mil atendimentos, reduzindo as filas nas unidades fixas e também no tempo de espera do usuário.
AÇÃO: 2103 - GOVERNO ELETRÔNICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
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De acordo com a reforma administrativa ocorrido no inicio de 2019 essa ação permaneceu na Secretaria de Estado da Administração-
SEAD, porém as competências de realizar a ação e executar os produtos é de responsabilidade da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Inovação - SEDI.
AÇÃO: 2376 - PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA PARA CENTRAIS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
A ação não foi realizada porque o processo de Parceria Público Privada foi questionado pelo Ministério Público e se encontra paralisado.
AÇÃO: 3026 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES DO VAPT VUPT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Foram implantadas duas novas unidades de atendimento ao cidadão, a primeira em Itapaci em parceria com a prefeitura com serviços do
DETRAN, INSS, IPASGOMULTIFUNCIONAL, junta do Serviço Militar, Prefeitura Municipal de Itapaci, SANEAGO E SSP. Outra unidade
implantada está em Luziânia, no Jardim Ingá em parceria com o empreendedor do imóvel, com serviços da AGRODEFESA, DETRAN,
IPASGO e MULTIFUNCIONAL. Ampliando assim mais opções de acesso aos serviços públicos do Estado, beneficiando a população
desses municípios.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

. Elaboração do Novo Estatuto do Servidor Público
Lançamento do Programa MOVE, instituído pelo Decreto nº 9.462, de 11 de julho de 2019, com objetivo de levar a gestão de pessoas a
novos patamares de excelência, contendo iniciativas a serem implementadas no curto e médio prazos.
Definição de critérios para distribuição das FCPE´s - Funções Comissionadas do Poder Executivo (Sistema de Cotas e nível de
complexidade - decreto 9.566 de 25 de novembro de 2019)
O Banco de Talentos foi sistematizado e está no início da inserção de informações. O objetivo é buscar uma melhor gestão entre talentos
e vagas disponíveis.
Novo modelo de gestão de estagiários
Foi instituído o Circuito Saúde contendo ações de prevenção e conscientização aos servidores.
Participação no GT de Pessoas do CONSAD, subgrupo “Visão Estratégica de Pessoas”
Aperfeiçoamento da gestão da Folha de Pagamento, que evitou gastos na ordem de R$ 136,3 milhões só em 2019 (em 12 meses seria
173 milhões)
Implantação da conferência online da folha de pagamento
Estudo para o Programa de Demissão Voluntária - PDV das Empresas Metrobus, Agehab, Iquego.
Foram realizadas várias atividades no mês do servidor como gincanas (purpose e mining game), esporte (campeonato de voleibol) e
conhecimento (InovaKids) e um dia Especial ao Servidor Público junto com o projeto viva a praça Cívica com várias atividades.
Foi lançada a campanha Natal Solidário – servidor solidário, em parceria com os Correios
A Escola de Governo passou por reformulações, dentre elas:
Criação do laboratório de inovação – PequiLab, focado em trabalhar o mindset dos servidores para habilidades de inovação
Criação do SEMEAR formatos diversificados de eventos com conteúdos relevantes e instigantes (Seminários, Encontros Temáticos,
Mediações, Exposições, Alinhamentos, Rodas de Conversa)
Lançamento do programa de Trainees em Gestão Pública
Programa de certificação - tema Compliance Público
Credenciamento da Escola no Conselho Estadual de Educação
Parceria com a ENAP para utilização da plataforma da Escola Virtual de Governo
Instituição da Rede Goiana de Escolas de Governo (compartilhamento de práticas e soluções)
Inovação da metodologia de recrutamento com equipe de psicólogos realizando entrevistas com base no preenchimento prévio do
currículo do candidato e perfis das vagas demandas, através do sistema OPORTUNIZAR, desenvolvido por parceiro, onde o mesmo
realiza o encontro do perfil com a vaga.
AÇÃO: 2259 - ATENÇÃO À SAÚDE DOS SERVIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 801-GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO
1101-GABINETE DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL
1261-AGÊNCIA BRASIL CENTRAL - ABC
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 SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA MILITAR
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1701-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA
1761-AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AGR
1762-GOIÁS PREVIDÊNCIA - GOIASPREV
1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM
1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
2901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2904-POLÍCIA CIVIL
2955-FUNDO ESPECIAL DE APOIO AO COMBATE À LAVAGEM DE CAPITAIS E ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMI
3001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
3101-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG
3162-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA
3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA
3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
No ano de 2019 deveriam ter sido realizados os exames médicos periódicos dos servidores aniversariantes no meses pares. Porém,
tendo em vista a detecção de falhas no processo desenvolvido em 2018, bem como em função da não quitação de débitos de uma série
de órgãos/entidades para com o IPASGO decorrentes do serviço prestado, os atendimentos foram suspensos por aquela Autarquia em
março de 2019. Os próximos meses foram destinados à realização de ajustes nos sistemas de informática (Sistema de Exame Médico
Periódico - SEAD, Sistema de Saúde Ocupacional SISO - IPASGO), ajustes jurídicos no Termo Cooperação (Anexo 3- Aditivo ao
Convênio 01/2017), incluindo a celebração de novo Termo com cada órgão/entidade, inclusão dos militares no processo mediante
determinação do Ministério Público.
Na atualidade o atendimento pericial ocorre em Goiânia e Anápolis e o processo de descentralização não foi iniciado.

OBSERVAÇÕES
Houveram empenhos indevidos nessa ação dos órgãos:
1) AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO - AGR.
2) AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA e
3) SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO- SEDUC

AÇÃO: 2260 - BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Atualmente o programa Clube do Desconto conta com 403 empresas parceiras, com status ativo no sistema, nos mais diversos
seguimentos do mercado empresarial, beneficiando os servidores com maior diversidade de empresas.
O Portal do Servidor oferece 15 serviços que ao entrar em suas páginas são exemplificados os procedimentos a serem seguidos para
orientação tanto de servidores, quanto aos clientes externos.
AÇÃO: 2261 - DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
A fim de modernizar a gestão de pessoal, por meio do Decreto nº 9.462, de 11 de julho de 2019, foi instituído o Programa MOVE Goiás,
com o objetivo de:
I - implantar projetos e iniciativas visando uma gestão de pessoas mais efetiva, empática e estratégica, que compreenda o ser humano
em sua completude, atraia novos talentos, desenvolva suas potencialidades e aloque-o por competência conforme mapeamento de
necessidades das unidades administrativas do Estado de Goiás;
II - desenvolver conhecimento, habilidade, atitude e a percepção de valores do servidor público como elementos fundamentais para o
sucesso das estratégias e alcance de resultados da Administração Pública, por meio da promoção de sua qualificação e de seu perfil
sistêmico e flexível, de forma a inspirá-lo e engajá-lo para superar obstáculos, conquistar novos patamares de excelência em sua atuação
e adotar acolhimento como prática de respeito na prestação de serviços públicos, com foco no cidadão.
O MOVE Goiás foi estruturado em quatro macroiniciativas estratégicas: Merecer, Oportunizar, Valorizar e Envolver, criou a Rede de
Gestão de Pessoas, sendo a Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas a Unidade Central e as Gerências de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas ou unidades equivalentes, as Unidades Setoriais.
Desde o seu lançamento já apresentou as seguintes entregas:
1) PEQUI LAB (Ponto de Encontro para Qualificação e União para Inovação)- o laboratório de inovação em governo, com capacitações,
oficinas e ideações, adotando abordagem Design Thinking.
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2) PROJETO SEMEAR - com a realização de Seminários, Encontros, Mediações, Exposições, Alinhamentos e Rodas de Conversa, em
eventos pensados especialmente para (in)formar, impactar, despertar ou inspirar nossos servidores.
3) CIRCUITO DE SAÚDE - atividade voltada para promover a saúde, prevenir doenças e estimular a adoção de um estilo de vida
saudável entre os servidores, sob o lema “Servidor Saudável, Estado Forte”, o circuito percorrerá todos os órgãos e entidades do Poder
Executivo do Estado.
4) PROJETO MOVENDO LÍDERES - programa de capacitação voltado aos ocupantes de cargos de gestão do Poder Executivos do
Estado.
4) SELEÇÃO DE TRAINEES - edital publicado, processo seletivo em andamento, com previsão de conclusão em 30/12/2019.
5) SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS - Decreto nº 9.496, de 14 de agosto de 2019 e edital publicado, com previsão de conclusão em
10/03/2020.
Para controle e gestão da movimentação de pessoal, também foi editado o Decreto nº 9.460, de 09 de julho de 2019, que trata da
situação de manutenção de lotação de servidor efetivo, quando exonerado de cargo em comissão decorrente da Lei nº 20.491/19.
AÇÃO: 3031 - MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
A centralização da folha de pagamento ainda não foi Iniciado, depende de decreto para ser realizado.
Foi instituido equipe de psicólogos a fim de delinear os perfis dos servidores; Estruturada as demandas de vagas; Diponibilização do
currículo do servidor e a todos os órgãos as informações sobre as vagas e seu perfil profissiográfico. De novembro de 2019 a dezembro
de 2019 foram movimentados 223 servidores dentro da Administração direta, autárquica e fundacional.
A digitalização do Diário oficial foi cancelado, tendo em vista, que a ABC já fez a sua implementação.
A implantação do dossiê funcional digital foi cancelado, pois foi tranferido para o escopo do projeto da Aposentadoria por Hora Certa
coordenado pela Goiasprev.
para a implantação do E-Social - 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.
"

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Por meio da Secretaria da Administração foram apresentados os seguintes resultados e as demais ações que estão em execução na
gestão pública:
. Digitalização de todo o processo de Gestão de Frotas;
. Elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web para cadastro eletrônico de Veículos Transporte Rodoviário Intermunicipal
de Passageiros - TRIP;
. Evolução dos sistemas corporativos - agendamento eletrônico para alguns serviços do Vapt-Vupt;
. Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos – SEI implantado;
. Capacitação na área de Tecnologia com cursos de WSO2, Elastic Search, LGPD e VMWARE;
. Criação da Rede de Transformação;
. 33 Regulamentos dos órgãos/entidades estaduais foram entreggues;
. 31 Cadeias de Valor dos órgãos/entidades estaduais entregues pelos órgãos;
. 36 Cartas de serviços dos órgãos/entidades estaduais em andamento e a entrega está prevista para 13 de dezembro deste ano;
. Uma Metodologia de Transformação de Serviços que pode ser replicada por qualquer Secretaria;
Nas demais ações que compõe esse programa também houveram as seguintes:
. 6.847 servidores diplomados até 30/08/2019 em 199 cursos realizados pela Escola de Governo;
. Processos que foram otimizados: Na Superintendência Central de Patrimônio, as melhorias implementadas no Sistema de Patrimônio.
No Vapt Vupt, o mapeamento dos processos melhorou a compreensão de como os serviços eram ofertados. Na Superintendência Central
de Transformação da Gestão Pública, o mapeamento permitiu a visão integrada de todas as unidades e permitiu que duas novas
gerências concebessem os seus próprios processos;
. No Sistema de Compras foi homologado os módulos I – Banco de Especificações e modulo II – Cadastro de Fornecedores, foi levantado
os pré-requisitos para desenvolvimento do modulo III – Oferta de Compras, com várias atividades que envolvem estas etapas como:
integração Sistema COMPRASNET com o banco de dados da Nota Fiscal Eletrônica, com o banco de dados da Junta Comercial do
Estado de Goiás – JUCEG;
. O Datacenter corporativo implantano e em uso;
. A Reforma Administrativa - Lei estadual nº 20.491/2019;
. O Inventário dos bens móveis do estado em execução;
. O Censo Imobiliário em execução e tem seu prazo final em dezembro de 2019;
. Modernizou-se a gestão pública através da manutenção dos serviços terceirizados de Tecnologia da Informação;
. O Portal da Transparência/CGE de acordo com a legislação, porém há um projeto para deixa-lo mais performático;
. Elaboração e desenvolvimento de solução tecnológica web Sistema de Dívida Ativa (SDA) dos créditos tributários e não tributários
devidos à AGR;
. Serviços de manutenção de equipamentos do sistema de combate a incêndio nos imóveis da AGR.
AÇÃO: 2113 - AGENDA DE GESTÃO MUNICIPAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
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U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Ação não realizada devido a repriorização de ações e atuação da Escola de Governo.
AÇÃO: 2114 - CAPACITAÇÃO PARA A MELHORIA DO PLANEJAMENTO E DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Foram realizados 330 cursos e eventos de capacitação até 16/12/2019.
Avaliação de reação digital implementada. Apostilas sendo revisadas e disponibilizadas em formato digital. Além disto foi criado novo
Termo de Cessão de Direitos e nova forma de tramitação e arquivamento. Instituição do ‘Posso ajudar’ como extensão da Secretaria
Escolar.
Finalização do curso de pós – graduação em Gestão Pública Contemporânea em parceria com o IDP, em que foram diplomados 49
servidores. Existem 10 servidores em fase de entrega de TCC para posterior diplomação.
Em andamento o curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – 43 servidores matriculados. Apresentação dos Trabalhos de
Conclusão de Curso -TCC em 12/2019. Previsão de colação de grau em 03/2020.
Implementação de 2 Certificações, sendo uma em Compliance Público e outra em Compras Governamentais.
Um Processo Seletivo para novos instrutores realizado no 1º semestre com a seleção de 17 novos instrutores e outro no 2º semestre com
a seleção de 26 novos instrutores, totalizando 43 novos instrutores.
Definição de critérios para dispensas e licenças para capacitação .

OBSERVAÇÕES
Não há ações em andamento para o credenciamento da Escola de Governo junto ao MEC.

AÇÃO: 2115 - IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DE DESBUROCRATIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
ESTADUAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Foram produzidos os seguintes resultados:
a. Reforma Administrativa - Lei estadual nº 20.491/2019
b. Decreto da Carta de Serviços ao Cidadão
c. Jornada da Transformação de Serviços Públicos
d. Decreto de Frotas - Decreto estadual nº 9.541/2019
e. Construção do novo Sistema de Compras Governamentais do Estado de Goiás - COMPRASNET
f. Inovação da Gestão do Patrimônio
g. Inventário
h. Censo Imobiliário
i. Instrução Normativa de Compras
j. Agendamento on-line para os atendimentos do Vapt Vupt
j. Pesquisa etnogáfica nas Unidades do Programa Vapt Vupt
k. Jornada do Cidadão (vivenciada e observada pelo Grupo de Trabalho)
l. Entrevistas e Oficinas com servidores do programa Vapt Vupt (4 entrevistas + 2 oficinas= 55 pessoas no total)
m. Construção do Plano de Ação "Ágil"

OBSERVAÇÕES
As realizações físicas desta ação estão sendo monitoradas nos produtos das áreas responsáveis pela execução.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Foram realizados diversos eventos de Gestão por Processos de Negócio que auxiliaram os órgãos nas ações que se referem se a
processos e o projeto de modernização da gestão. Os mapeamentos de processos realizados permitiram que as unidades envolvidas
conhecessem os seus processos, como as atividades eram realizadas e quais melhorias deveriam ser implementadas, no caso dos
processos que foram otimizados. No caso da Superintendência Central de Patrimônio, as melhorias foram tratadas e já implementadas no
Sistema de Patrimônio. Na Superintendência de Gestão do Atendimento ao Cidadão o mapeamento dos processos melhorou a
compreensão de como os serviços eram ofertados à população e como as etapas que envolvem diretamente o cidadão poderiam ser
melhor comunicadas aos usuários dos serviços. Na Superintendência Central de Transformação da Gestão Pública, o mapeamento
permitiu a visão integrada de todas as unidades e permitiu que duas novas gerências concebessem os seus próprios processos, além de
10 Processos de Negócio mapeados que referem-se aos 10 passos da Jornada de Transformação dos Serviços Públicos e permitirão a
melhor compreensão das atividades que serão realizadas por cada um dos atores envolvidos (SEAD, SEDI e demais Órgãos). O Projeto
de Modernização da Gestão realizou a elaboração das Cadeias de Valor e Arquitetura de Processos dos órgãos: DGAP, SEAPA, FAPEG,
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VICE-GOVERNADORIA, GOIÁSTURISMO, EMATER, SES, SECOM, SEDS, DETRAN, IPASGO, SEAD, CGE, SEGOV, SEDUC, SEL,
JUCEG e SIC, GOIASPREV, CASA CIVIL, PGE, ECONOMIA, SEMAD, CASA MILITAR, SEDI, SECRETARIA GERAL DA
GOVERNADORIA, AGR, ABC, AGRODEFESA, SECULT, SSP, POLÍCIA CIVIL e o CORPO DE BOMBEIROS.
A Cadeia de Valor e a Arquitetura de Processos afetam diretamente na maturidade de gestão dos órgãos envolvidos. Ambos
instrumentos permitem à organização conectar sua estratégia (nível estratégico) com os seus processos (nível operacional), oferecendo a
condição mínima necessária para que o órgão realize a melhoria dos seus processos e, consequentemente, melhore a qualidade dos
serviços oferecidos à população. A construção da Cadeia de Valor é um dos passos da Jornada de Transformação dos Serviços
Públicos, que visa entregar serviços de qualidade à população goiana.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Não houve nenhuma ação referente a avaliação, capacitação e seleção de gerentes por decisão governamental e não há previsão para
acontecer.
AÇÃO: 2119 - REALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
- Processo Seletivo Simplificado Seduce para professores e Apoio Administrativo, total de 94.543 inscritos;
- Teste de Avaliação Profissional TAP CMB-GO realizado, 674 inscritos;
- Realização de Exame médico e Teste de Aptidão Física do concurso de Agente de Segurança Prisional /2014 para 12 candidatos;
- Realização do Processo Seletivo Simplificado para os cargos de Engenheiros, Arquitetos, Profissionais de Matemática, Ciências
Atuariais e Estatística: 110 vagas; 1.577 candidatos; prova objetiva 15/set; Status atual: suspenso pelo TJ.
- Realização do Processo Seletivo FCAC e Assessoria Contábil - 26 vagas; 224 candidatos; Resultado final 11/Nov.
- Concurso Agente Segurança Prisional – ASP : 500 vagas; 54.563 candidatos inscritos; provas objetivas realizadas em 24/Nov;
Resultado final dia 30/04/2020
- Processo Seletivo VPT- Vigilante Penitenciário Temporário - 2.524 vagas; 18.508 candidatos; provas objetivas 01/dez; Resultado final
dia 20/12/2019.
- Processo Seletivo para TRAINEES da Gestão Pública - 100 vagas; 681 inscritos; 1º e 2ª etapa - 283 candidatos (currículo, estudo de
caso e minibio); Status atual: suspenso pelo TJ.
- Processo Seletivo Estagiários - 14 instituições conveniadas; 467 vagas , inscrições até 16/12/19; Prova: 26/01/20; Resultado Final dia

59



10/03/2020
O Núcleo de Seleção não foi executado devido a priorização de recursos governamentais.

OBSERVAÇÕES
Concurso ASP: O primeiro desembolso financeiro do concurso foi em nov/2019 no valor de R$978.188,16
Processo seletivo de VPT com prova realizada em 01/12/2019 para 18.508 candidatos pagantes com receita total de R$ 737.040,00 e
custo total pago pelo FUNCAM de R$ 546.263,76

AÇÃO: 3032 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
A ação foi ineficiente para atingir o seu objetivo em sua totalidade, porém houve execuções, foram feitas vistorias nos imóveis do estado,
identificação de áreas inservíveis e áreas livres para venda. Também foi feito processo de credenciamento de leiloeiros e as alienações
estão previstas à partir de Fevereiro de 2020.
AÇÃO: 3036 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
No período de 2019 (primeiro quadrimestre) em relação ao Sistema de Compras implantado, foi homologado os módulos I – Banco de
Especificações e modulo II – Cadastro de Fornecedores, foi levantado os pré-requisitos para desenvolvimento do modulo III – Oferta de
Compras, com várias atividades que envolvem estas etapas como: integração Sistema COMPRASNET com o banco de dados da Nota
Fiscal Eletrônica, com o banco de dados da Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG, entre outras. Previsão de entrega do novo
Sistema para agosto de 2019.
Não foi implantado o sistema de gestão de contratos, a responsabilidade da administração do Sistema de Gestão de Contratos esta com
a Controladoria Geral do Estado - CGE, a Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística tem o interesse neste
Sistema, que irá agregar muito valor na implementação de Gestão Estratégica de Aquisições Corporativas. O novo Sistema de Compras
do Estado de Goiás, esta sendo desenvolvido pela Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística, Superintendência
Central de Tecnologia da Informação e acompanhada pela Gerência Projetos e Sistemas, já esta em fase final e com previsão de ser
colocado em produção para fevereiro de 2020. Com 75% realizado.
AÇÃO: 3037 - IMPLEMENTAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS E FROTAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
O Sistema Eletrônico de Documento foi conclúido com a disponibilização do Sistema Eletrônico de Informações - SEI.
Quanto a implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Arquivos foi cancelado devido a priorização de outras implantações de
sistemas.
O sistema eletrônico de manutenção de veículos também não foi implantado, porque a Secretaria de Estado da Administração atualmente
utiliza o sistema da empresa BrasilCard - Volus, que detem o contrato de prestação de serviço para o Estado de Goiás para o
monitoramento da manutenção dos veículos.
AÇÃO: 3039 - REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS POR VENDA DIRETA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO

REALIZAÇÕES
Não houve execuções.
A lei de regularização fundiária atual torna praticamente inviáveis as regularizações, assim sendo, foi criado grupo de trabalho para a
reforma da referida lei, em consonância com a legislação federal. A minuta da nova lei já está pronto e necessita somente de aprovação
do Secretário de Estado da Administração para o encaminhamento.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

AÇÃO: 3041 - EXPANDIR E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DA REDE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS NOS
ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

60



U.O.: 1705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
1850-FUNDO DE CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR E DE MODERNIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FUNCAM

REALIZAÇÕES
Os principais monitoramentos de projetos foram realizados na Gestão por Processos do Patrimônio Móvel, ampliação do conhecimento
organizacional a respeito da gestão do patrimônio móvel no Estado, por meio da identificação e documentação dos seus processos de
negócio; agilidade e eficiência nos procedimentos por meio da otimização dos processos de negócio com foco no desempenho e
descentralização da gestão. Ainda se referindo ao Patrimônio do Estado podemos citar o monitoramento intensivo do Projeto Inovação e
Tecnologia do Patrimônio que trata da atualização da infraestrutura tecnológica relativa as necessidades da gestão corporativa
patrimonial, por meio da adoção de recursos de hardware e/ou software; Saneamento da Base de Dados Patrimonial e também o
monitoramento do Projeto Patrimônio em Ação projetando o desenvolvimento de nova cultura de gestão patrimonial, com foco na
agilidade dos procedimentos de gestão, com consistência e transparência nas informações geradas.
Nos serviços públicos foi monitorado o Projeto de Transformação dos Serviços Públicos, que é a estruturação da organização
administrativa de 36 órgãos ou entidades a partir dos regulamentos, cadeia de valor e carta de serviços.
Projeto de Inovação da Gestão da Procuradoria Setorial SEAD, que vislumbrou o apoio na melhoria dos processos internos, de
comunicação e gestão da Procuradoria Setorial junto às demais unidades administrativas, melhorando sua eficiência e eficácia
juntamente ao fortalecimento humano das relações.
Projeto de Maturidade de Gestão, a criação o índice de Maturidade de Gestão dos órgãos públicos da administração direta do Estado,
seguindo metodologia própria para aplicação, análise e publicação dos resultados, que irão auxiliar na identificação de oportunidades de
melhorias na gestão que, devidamente tratados, servirão para o alcance dos resultados estratégicos esperados.
Monitoramos também o Projeto de Planejamento Estratégico da SEAD realizando a promoção de ações de planejamento estratégico de
forma a construir o Plano Estratégico e a definição de como se dará a execução do mesmo a partir de 2020.
E finalizando os destaques para o monitoramento intensivo citamos o Projeto GT CONSAD que que prevê a construção da metodologia
de transformação dos serviços públicos e metodologia de precificação de serviços públicos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO

REALIZAÇÕES
Não houve execução nessa ação

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 2288 - BOLSA UNIVERSITÁRIA - OVG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
1802-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
83 Instituições de Ensino Superior (IES) cadastradas, sediadas em 33 municípios, com estudantes beneficiados de 217 municípios e
conta com 24 bancos de sangue e 932 entidades parceiras para o cumprimento da contrapartida.
Foi realizada negociação com as IES para pagamento do passivo referente a 2018. O termo foi elaborado e assinado com anuência do
sindicato das entidades. e estão sendo cumpridos na data acordada.
O Sistema de Renovação do benefício passou a ser 100% digital. O estudante realiza o procedimento, semestralmente, anexando todos
os documentos de comprovação na plataforma. Tanto no 1º quanto no 2º semestre mais de 97% dos bolsistas avaliaram positivamente
(ótimo e bom) a Pesquisa de Satisfação realizada no Portal do Aluno.
O novo Sistema Informatizado de Contrapartida foi essencial para eliminar a fragmentação de informações recebidas por e-mails e
arquivos físicos. O próprio bolsista monta seu combo na plataforma, inclusive com agendamento de local, data e horário de doação de
sangue. O estudante também anexa os certificados de cursos e aguarda a validação da equipe técnica do Programa. Devido a essa
inovação, as organizações parceiras fazem tanto seu cadastro/renovação, quanto o envio de informações dos bolsistas pela plataforma.
A equipe da Gerência de Inclusão e Monitoramento Social realizou visitação a 1.159 bolsistas integrais do processo seletivo 2018/1 e
visitas técnicas referentes a renovação 2019/1. Foram realizadas auditorias em 1.173 processos de 2018/1, sendo 95% bolsas integrais.

61



O resultado foi de 93,6% de processos em conformidade com os requisitos do Programa. Os demais foram encaminhados para a
Gerência de Fiscalização para providências cabíveis.
A partir de julho de 2019, houve novas diretrizes para o Programa no sentido do fortalecimento das ações de voluntariado e participação
cidadã, por meio da integração do estudante ao mundo do trabalho, capacitação e articulação com outras políticas públicas e efetivação
de importantes parcerias.
Em setembro, foi realizada reunião inicial do projeto de pesquisa em cooperação técnica com o Instituto Mauro Borges, que contemplará
itens propostos na reformulação do PBU, como mapeamento da cadeia produtiva no Estado, identificação das áreas de formação com
demanda reprimida decorrente da ausência de profissionais na região, informações referentes a empregabilidade em determinadas áreas
de formação contidas na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais), avaliação ex-post do PBU e avaliação ex-ante do novo
Programa.
O PBU entregou resultados significativos à população em 2019. Seguem as evidências do impacto social positivo: 19.641 bolsas mensais
concedidas no 1º semestre e 15.220 bolsas no 2º semestre; 22.108 doações de sangue realizadas; 2.000 bolsistas previstos para
concluírem seu curso superior; 12.595 bolsistas desenvolveram ati
AÇÃO: 2289 - CAMPANHAS, EVENTOS DE PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1802-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
Todos os anos, milhares de peregrinos percorrem as Rodovias da Fé e encontram nos Centros de Apoio ao Romeiro (CAR) de Trindade
e Muquém um suporte para que possam cumprir sua caminhada com mais tranquilidade e conforto, por meio da acolhida carinhosa em
espaço adequado para reposição de energia e atendimento 24h/dia.
A estrutura do CAR Trindade foi instalada no Km 9,5 da GO-060, de 28/06 a 07/07, com banheiros químicos, capela para orações,
espaço de convivência, com mesas e cadeiras para descanso, almoxarifado, cozinha e locais de preparo de alimentos. Cerca de 120
pessoas trabalharam durante o evento, entre colaboradores da OVG, voluntários e bolsistas, que se revezaram na produção e
distribuição dos lanches: café, leite, chá, suco, água, pão com mortadela e pão com manteiga. O CAR de Muquém foi montado no Km 30
da GO-237, no período de 5 a 15/08, e ofereceu os mesmos serviços.
A OVG incrementou o atendimento em saúde destinado à realização de massagens terapêuticas e fisioterapia para prevenir lesões e
problemas musculares nos peregrinos, com os profissionais do CRER, e ofereceu testes de glicemia e aferição de pressão arterial.
Quase 70 parceiros apoiaram o projeto, como empresas da iniciativa privada, Prefeitura de Trindade e de Niquelândia, secretarias e
órgãos estaduais. A PM e o Corpo de Bombeiros mantiveram grupamento de apoio, com ambulância e viatura de resgate de plantão. As
estruturas foram montadas pela GOINFRA. Em 2019, tivemos uma captação de recursos bastante expressiva para as duas unidades: R$
894.187,00.
O Observatório do Turismo realizou pesquisa para conhecer a satisfação dos participantes. A Nota Média da Avaliação Geral no CAR
Trindade foi de 4,81. Em Muquém, a Nota Média foi de 4,46. As notas da avaliação variam entre 1 e 5. Os resultados confirmam a
importância de apoiar as manifestações culturais da população goiana, através de ações que estimulam a construção de suas histórias,
vivências individuais e coletivas e fortalecimento de vínculos.
Em relação ao Natal do Bem, foram distribuídos brinquedos nos 246 municípios goianos. A quantidade de presentes destinada a cada
município foi definida com base no Censo Escolar da SEDUC. Para as entregas do interior, a OVG contou com a ajuda de funcionários
públicos do Estado e secretários estaduais.
As crianças, de até 12 anos, ganharam bolas de vôlei e de futebol, carrinhos, bonecas e jogos pedagógicos. Na capital, a entrega de
presentes foi no dia 15, no Ginásio Goiânia Arena. As crianças assistiram à apresentação da cantora Bia Torres e ao espetáculo Angelis.
Nesta ação, a OVG também contou com importantes parceiros, demonstrando que, a união de forças é capaz de gerar resultados
positivos. O Natal do Bem promove a melhoria da condição de sociabilidade das crianças, por meio do direito de se expressar pelo
brincar, pela vivência artística com interação e proteção social, possibilitando a convivência e
AÇÃO: 2290 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1802-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
O atendimento biopsicossocial às adolescentes e jovens grávidas de até 21 anos, para o alcance dos objetivos e impactos sociais
propostos, a equipe desenvolveu atividades específicas com adolescentes e familiares, como palestras, oficinas, atividades recreativas,
integração ao mundo do trabalho, atendimento odontológico e articulação em rede para acesso das adolescentes e familiares aos
programas socioassistenciais.
Em setembro, a OVG assinou Termo de Cooperação Técnica com o Clube de Costura do Mega Moda para beneficiar as adolescentes e
jovens atendidas pelo Programa Meninas de Luz com capacitação gratuita, em cursos de modelagem, corte e costura. O acordo prevê
ainda a possibilidade de aproveitamento da mão de obra das adolescentes no polo goiano de confecções.
No serviço de proteção social ao idoso, foram realizadas para promover o bem-estar físico, social e emocional dos idosos, resultando em
impactos sociais muito positivos, como redução e prevenção de situações de isolamento social e de abrigamento institucional; o aumento
de idosos inseridos em serviços e oportunidades, dada a diversidade de atividades promovidas no que se refere a convivência, saúde,
esporte e lazer; ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais, por meio de orientações técnicas, palestras e atendimentos de
diferentes instituições públicas e privadas; e adesão dos familiares às atividades desenvolvidas com os idosos.
O voluntariado e das parcerias sociais, houve melhor estruturação de diretrizes e maior alcance das ações, as atividades da Gerência de
Assessoramento e Benefícios e do Centro Goiano de Voluntários foram integradas e unificadas na Gerência de Voluntariado e Parcerias
Sociais (GVPS). Os atendimentos envolvem as gestantes, crianças e cidadãos em situação de vulnerabilidade e entidades sociais, com
repasses de benefícios, visitas domiciliares e institucionais. Em relação ao serviço de acolhimento provisório ao cidadão em tratamento
de saúde na Capital, a OVG proporciona um ambiente de conforto e tranquilidade com atendimento social, nutricional, psicológico, de
enfermagem, transporte, oficinas laborativas e passeios, em parceria com as Prefeituras Municipais, entidades sociais e em articulação
com a rede de serviço socioassistencial e de saúde, oferecendo proteção social de alta complexidade para adultos e famílias.
Todas as atividades desenvolvidas têm o objetivo de promover a inclusão social, possibilitar o enfrentamento às dificuldades e
fragilidades e estimular a qualidade de vida. Além de uma equipe interdisciplinar, contamos com estagiários, bolsistas e voluntários, que
ampliaram o corpo técnico e contribuíram no desenvolvimento das atividades de todas as modalidades, individualmente e em grupo.
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Por meio de importantes parcerias, foram desenvolvidos cursos e palestras, arrecadação de alimentos, cobertores e agasalhos.
AÇÃO: 2291 - RESTAURANTE CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
1802-ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

REALIZAÇÕES
O programa conta atualmente com 12 unidades em funcionamento.
Conforme alinhado com a SEAD, no dia 20/02/19 a unidade de Aparecida de Goiânia foi fechada, após diversas tentativas frustradas com
a Prefeitura Municipal para assumir o custeio do aluguel do imóvel. Outro fator foi a escassez de recursos para adequação do imóvel
visando o preparo das refeições no local. Além disso, a concorrência com o restaurante popular, mantido pela própria prefeitura, diminuiu
gradativamente o fluxo de comensais na unidade mantida pela OVG. No dia 20/03/19, houve suspenção das atividades da unidade de
Minaçu para readequação do imóvel, conforme as normas da ANVISA. A obra é responsabilidade do município e ainda não foi finalizada,
mas a abertura está prevista para o início de 2020.
Melhorias nos serviços foram implementadas a partir dos resultados da Pesquisa de Satisfação, que é realizada mensalmente com os
usuários.
A implantação do Serviço Social trouxe mais dinamismo às atividades e está sendo feito o levantamento do perfil dos usuários e realizada
articulação com os equipamentos públicos para fortalecer ações sociais nas unidades do Restaurante.
Em Goiânia, por meio de uma parceria com a Secretária Municipal de Assistência Social (SEMAS), durante 15 dias foram disponibilizados
70 tickets/dia ao Centro Especializado em Pessoas em Situação de Rua (Centro-Pop). Outra articulação com a SEMAS foi o fornecimento
de 150 refeições para os participantes da Conferência Municipal de Assistência Social.
Destacamos, também, as atividades sociais e murais de conscientização, voltados à promoção da saúde, qualidade de vida, integração
ao mundo do trabalho e participação cidadã, que estimularam o autocuidado e a convivência social. Alguns exemplos são
conscientização para redução de uso de sal, educação nutricional, aproveitamento de alimentos, a importância do consumo de saladas e
hortifrutis, coleta seletiva e meio ambiente, reciclagem, doação de sangue, dentre outros. Todas as ações têm o propósito de refletir em
melhores condições de saúde e bem-estar para o cidadão, com a ampliação do acesso à alimentação
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Silvio Antônio Fernandes Filho

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
O Instituto de Assistência dos Servidores Públicos, com uma estrutura de 120 Unidades Descentralizadas sendo: 17 - Regionais, 68 -
Vapt-Vupt e 35 postos de Atendimentos.
Buscando permanentemente a superação das expectativas dos Usuários e melhoria continua no atendimento conta ainda com: 02 -
Unidade de Atendimento Ambulatorial, a Nova Clinica (atendimento pediátrico) e uma Unidade do Ipasgo Clínicas.
Durante o exercício de 2019 foram implantadas várias ações, dentre elas destacamos:
Implantação de medidas de economia e gestão, Ipasgo quitou mais de R$ 470 milhões em dívidas deixadas pela gestão anterior e
regularizou os pagamentos para a rede credenciada.
O Estado salda dívida de R$ 89,2 milhões com o Ipasgo referente a novembro e dezembro de 2018.
Novas medidas de gestão aplicadas pelo presidente do Ipasgo e revisão de contratos, acordos e convênios geraram economia de R$ 50
milhões em 2019.
Manutenção do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da ISO 9001:2015 até junho de 2021.
Conclusão da avaliação do contrato para a construção do Hospital do Servidor Público, que estava paralisado desde dezembro de 2018.
Medida essa que possibilitou a retomada das obras.
Investimentos em medidas inéditas para reduzir alto índice de judicialização de demandas.
Programa Ipasgo Itinerante lançado em maio, prevê visitas técnicas e vistorias nas unidades do órgão no interior.
Ampliação dos serviços cardíacos para crianças.
Ipasgo promove o segundo ciclo dos Exames Periódicos para fortalecer a promoção de saúde do servidor público.
Ampliação do serviço de hemodiálise para região Oeste de Goiás.
Inicio do processo para certificar a qualidade dos serviços de saúde.
Inauguração da primeira unidade do Ipasgo Clínicas em Aparecida.
Governo de Goiás amplia atendimento odontológico infantil para usuários do Ipasgo.
Ipasgo promove o Dia-D Qualidade, o evento integra as ações da nova gestão do plano de saúde para o aprimoramento contínuo da
gestão de qualidade e da prestação de serviços.
Governo de Goiás unifica datas de pagamentos para prestadores credenciados ao Ipasgo.
Reestruturação dos serviços de parcelamento , exclusão do plano e desistência on line.
inicio do programa "conciliar" do Instituto, onde oferece benefícios para os usuários quitarem os valores devidos.
Índice de denúncias autuadas pelo Ipasgo cresce 56,12% em 2019. Entre janeiro e novembro deste ano, o Ipasgo autuou 306 denúncias
contra prestadores de serviços, após receber as reclamações dos usuários.
Ampliação do atendimento em Goiás nas regiões metropolitana, sudoeste, oeste e no entorno do DF. Foram três clínicas de imagem,
uma odontológica, duas clínicas médicas, um hospital e quatro fornecedores credenciados junto ao instituto.
Credenciamento do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) na cidade de Formosa, e do Hospital Nossa Senhora Aparecida, em
Valparaíso de Goiás, beneficiando o entorno do DF.
Alta na produtividade da auditoria odontológica de 13.221 atendimentos a mais do que o mesmo período do ano passado.
Liberação 120.002 procedimentos a mais em setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.
Foram beneficiados com os programas e eventos realizados pela Gerencia de Ação Preventiva do Instituto em 2019, um total de 2.398
(dois mil trezentos e noventa e oito Usuários).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O IPASGO utiliza o Planejamento Estratégico desde 2000, entendendo a necessidade de análise de cenário, estabelecer metas bem
definidas para o Instituto, com prazos a serem cumpridos, bem como os instrumentos e recursos necessários para tal, com periodicidade
de revisão estabelecida de 4 em 4 anos;
O IPASGO é um órgão do Estado certificado pela NBR ISO 9001 desde 2002 que garante e utiliza o Sistema de Gestão da Qualidade
como uma importante ferramenta de gestão, procurando gerir e garantir a qualidade no atendimento aos requisitos legais e do cliente.
Assim, o SGQ do IPASGO está desde então, devidamente implementado e mantido conforme requisitos da ISO 9001, a Qualidade está
associada à cidadania. Cabe-nos, portanto, reverter aos clientes/usuários à responsabilidade e eficácia de um trabalho que busca a
excelência na prestação de nossos serviços.
O SGQ utiliza softwares específicos que auxiliam gestão de documentos, tratamento e controle de não conformidades, revisão e criação
de assuntos de processos, no monitoramento dos indicadores e no acompanhamento de planos de ação, assegurando que o Sistema de
Gestão da Qualidade do IPASGO possa alcançar seus resultados pretendidos:
- aumentar efeitos desejáveis;
- prever, ou reduzir, efeitos indesejáveis;
- alcançar melhorias;
Com base na gestão de risco com objetivo de controlar ações para abordar riscos e oportunidades o IPASGO busca a implantação da
ISO 19600:2014 – Sistema de gestão de compliance Diretrizes, onde vem assegurar que todas as obrigações a que uma organização
está sujeita sejam identificadas e cumpridas, utilizando software específico para controle;
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Paralelamente, além da utilização dos instrumentos legais como PPA/LOA, também utiliza-se a análise SWOT ferramenta que define
pontos fortes e fracos, identifica oportunidades e possíveis ameaças, fatores essenciais na análise e identificação do cenário em que o
IPASGO se encontra, e na elaboração de táticas e estratégias para tratar os riscos e oportunidades que são acompanhados e
reavaliados sistematicamente em intervalos programados.
Os indicadores de desempenho relacionados ao Planejamento Estratégico foram reavaliados e readequados conforme a Política e
Objetivos da Qualidade, sendo monitorados por meio de ferramenta específica para gerenciamento de indicadores;

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Descrição dos Principais Indicadores Estratégicos de Desempenho Monitorados:
Índice de satisfação do usuário em relação ao atendimento administrativo - Periodicidade – Mensal;
Índice de erros - Periodicidade – Mensal;
Número de processos judiciais - Periodicidade – Mensal;
Índice de processos (gestão por processo) revisados no ano - Periodicidade – Anual;
Índice de reclamações e denúncia da rede credenciada - Periodicidade - Mensal
Índice de Solução - Periodicidade - Mensal
Índice de satisfação do usuário com a rede de credenciados - Periodicidade – Mensal;
Índice de utilização - Periodicidade – Mensal;
Tempo médio de permanência internação - Periodicidade – Mensal;
Índice de atendimento dos fornecedores - Periodicidade – Mensal;
Índice de satisfação dos funcionários servidores e terceirizados - Periodicidade – Bianual;
Custo Per Capita - Periodicidade – Mensal;
Índice de comprometimento da receita com as despesas assistenciais - Periodicidade – Mensal;
Índice de comprometimento da receita com as despesas operacionais - Periodicidade – Mensal;
Número de ações estratégicas finalizados no período - Periodicidade – Mensal;
Índice de rotatividade servidores efetivos - Periodicidade – Semestral;
Índice de rotatividade terceirizados - Periodicidade – Mensal;
Número de afastamentos servidores efetivos e terceirizados (por motivo) - Periodicidade – Mensal;
Fase de Desenvolvimento :
Índice de qualidade da rede credenciada;
Valor gasto com pagamento de processos judicias.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1057 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS USUÁRIOS DO IPASGO

ÓRGÃO GESTOR: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

A gestão do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) aplicou medidas administrativas para reduzir gastos e
conseguiu sanar, nos primeiros 100 dias do novo Governo, R$ 471 milhões das dívidas.
Implantou a Comissão Transparência e Eficiência para a revisão de contratos, termos de colaboração e parceria, acordo, convênios e
outros ajustes similares firmados pelo órgão. Essa implantação gerou uma economia de R$ 50 milhões somente neste ano de 2019.
Além disso, foram aplicadas ações para a otimização da prestação dos serviços e de ajustes financeiros como a redução da folha de
pagamentos de colaboradores terceirizados, desativação de três postos de atendimentos que estavam obsoletos nas cidades do interior e
regras para o uso inteligente de insumos, como papéis, tintas.
Concluída as avaliações sobre a situação da obra de construção do Hospital do Servidor, que estavam paralisadas desde dezembro de
2018. Após esta fase, os procedimentos legais foram ajustados e as obras retomadas em julho , a previsão é de que o projeto seja
entregue em seis meses.
O Programa Ipasgo Itinerante foi lançado pelo presidente do órgão, Silvio Fernandes, no dia 5 de junho. O objetivo é conhecer de perto
as demandas dos usuários do órgão e fazer vistorias técnicas e reuniões com servidores e profissionais de saúde de todas as regiões do
Estado.
Incluiu na rede de atendimento os serviços cirúrgicos cardiológicos pediátricos de alta complexidade.
Implantação do programa de Governança do Sistema de Gestão e Desenvolvimento de Credenciados do plano de saúde, que atualmente
atende 625 mil pessoas em todo o Estado de Goiás.
Inauguração da primeira unidade do Ipasgo Clínicas, pronto atendimento 24 horas para crianças e mulheres usuários em Aparecida de
Goiânia.
AÇÃO: 2307 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
A nova gestão do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) concluiu as avaliações sobre a situação da obra de
construção do Hospital do Servidor, que estavam paralisadas desde dezembro de 2018. O relatório aponta que ainda faltam 20% do
projeto para serem concluídos. As novas avaliações sobre a situação do Hospital do Servidor foram acompanhadas por representante do
Fórum Sindical dos Servidores (Imagem 01).
Após esta fase, os procedimentos legais foram ajustados e a retomada das obras no dia 2 de julho. A obra foi concluída no mês de
dezembro conforme previsto.
A obra de manutenção do prédio de Campinas foi concluídas no primeiro bimestre de 2019 (Imagem 02 e 03).
Implantada em outubro o Ipasgo Clínicas, que integra as ações do Governo de Goiás de expansão dos serviços de saúde para todos os
municípios.
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AÇÃO: 2308 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E CONTROLE DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
A Gerência de Ação Preventiva promove e estimula medidas consideradas de caráter preventivo à saúde dos usuários do Instituto, a
partir de programas instituídos pelo próprio órgão.
Sendo assim, os serviços oferecidos por essa Gerência são preventivos e de caráter complementar, e o objetivo maior dos programas é a
conscientização dos usuários sobre a responsabilidade individual com relação à sua própria saúde e comprometimento por uma melhor
qualidade de vida.
Os programas instituídos são realizados na Central de Saúde Preventiva (CSP) do IPASGO, localizada na sede do Ipasgo. Vale ressaltar
que todos os programas não envolvem nenhum custo adicional aos Usuários.
Programa: Melhor Idade
Público alvo: Usuários com idade acima de 65 anos
Objetivo: Promoção de saúde e melhor qualidade de vida.
Programa: Liga da Hipertensão
Público alvo: Usuários hipertensos ou com sintomas/histórico familiar de hipertensão
Objetivo: Promoção de saúde e prevenção de agravamento da doença.
Programa: Prevenção à Obesidade
Público alvo: Usuários com IMC acima de 25
Objetivo: Promoção de saúde e diminuição do IMC
Programa: Manual do Bebê
Público alvo: Usuárias gestantes ou puérperas
Objetivo: Promoção de saúde e preparação de gestantes para o nascimento e cuidados com o bebê.
Além dos programas oferecidos, também foram realizados eventos com caráter de responsabilidade social e conscientização em
promoção de saúde aos usuários do IPASGO.
Circuito de Saúde do Servidor agosto/2019 SEDUC.
Ação de Promoção de Saúde agosto//2019 Parque Flamboyant
Circuito de Saúde do Servidor agosto/2019 SEDUC - Valparaíso
Ação de Promoção de Saúde setembro/2019 Parque Lago das Rosas
Dia Mundial da Limpeza setembro/2019 Take it easy espaço co-working
Governo no Mutirão da Prefeitura setembro/2019 Setor Riviera
Governo no Mutirão da Prefeitura outubro/2019 Setor Morada do Sol
Circuito de Saúde do Servidor outubro/2019 DETRAN
Caminhada Outubro Rosa realizada no Ipasgo Clínica em Aparecida de Goiânia (Imagem 01).
Foram realizados atendimentos individuais em nutrição, psicologia, além de atendimentos médicos preventivos nas áreas de geriatria,
clínica geral e cardiologia. Atividades físicas em grupo e serviços preventivos em fisioterapia aos usuários, com foco em promoção de
saúde e qualidade de vida. Atendimento no IPASGO Clínicas com foco em saúde da mulher, prevenção ao câncer de mama e colo do
útero às usuárias do IPASGO.
Foram 2.398 (dois mil trezentos e noventa e oito Usuários) beneficiados com os programas e eventos realizados em 2019.
Ao longo do ano também foram realizadas campanhas de conscientização ambiental, conforme descritas abaixo:
RECICLAGEM DE PAPEL: Durante todo o ano coletamos o lixo em papel para que possa ser feito seu processamento correto de
reciclagem.

OBSERVAÇÕES
ÓLEO VELHO VIDA NOVA: Durante todo o ano coletamos óleo de cozinha usado, como forma de contribuir na diminuição de impactos
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de poluição ao meio ambiente.
COLETA DE LIXO ELETRÔNICO: Durante todo o ano recebemos lixo eletrônico para que seja feito seu descarte e gestão de resíduos
corretos.
Até o momento foram realizados aproximadamente 200 atendimentos clínicos e cerca de 450 exames diagnósticos.
Foram realizadas também oficinas e atividades externas beneficiando as usuários:
Curso Manual do Bebe
Roda de Conversa - Prevenção à Obesidade
Projeto Melhor Idade:
Documentário;
Caminhada no parque areião (Imagem 02);
Comemoração dos aniversariante do mês (Imagem 03).
Roda de Conversa Orientações Nutricionais
Documentário Nutricional"
Obs: Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 27 de
dezembro de 2019, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e
dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após
aproximadamente 45 dias.
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AÇÃO: 2309 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Inclusão obrigatória do CPF para todos os dependentes no sistema SIGVIDAS, garantindo maior segurança na identificação dos
dependentes no cadastro do IPASGO.
Disponibilização da matrícula na adesão de usuários no sistema SIGVIDAS, somente após o pagamento da primeira mensalidade,
garantindo a efetividade da utilização do plano apenas para os usuários que realizaram o pagamento da primeira mensalidade.
Criação de módulo para registros de regulação de UTI no sistema SAAT Auditoria, garantindo maior controle e gerenciamento da
liberação das vagas de UTI para os usuários.
Padronização das informações de faturas dos prestadores no sistema SIGA, garantindo maior transparência na apresentação de faturas.
Inclusão de opção de emissão de guia para recém-nascido no sistema SIAG (Sistema de Agendamento), garantindo maior abrangência
dos serviços prestados aos usuários.
Aumento da segurança dos sistemas com alteração periódica de senhas de sistemas dos colaboradores, com a periodicidade de 42 dias.
Implementação do fortalecimento das senhas dos operadores com obrigatoriedade de números, letras maiúsculas e minúsculas,
caracteres especiais.
Melhoria de segurança para geração de matrícula e senha de prestadores no sistema de Prestadores.
Integração do sistema de Recursos Humanos-RH com o sistema de Operadores para bloqueio e desbloqueio automático de
colaboradores, garantindo maior controle para a atualização cadastral dos colaboradores do Instituto.
Integração do sistema de RH, SAAT (Sistema de Emissão de Guias e Autorização de Atendimentos) e SIGA (Sistema de Auditoria
Analítica e Faturas de Prestadores) para bloqueio dos auditores quando forem bloqueados no RH, garantindo maior controle para a
atualização cadastral dos colaboradores do Instituto.
Atualização de permissões básicas nos sistemas de cada seção, quando da inclusão ou alteração de colaborador da seção, garantindo
maior controle de acesso dos colaboradores.
Pagamento de duas referências no mesmo mês no sistema SGF-CONTAS PAGAR, garantindo maior agilidade no pagamento de
prestadores.
Alocação de equipe exclusiva para atendimento de solicitações de Relatórios e validação de todos os relatórios feitos por um segundo
Analista da equipe responsável pelo sistema, garantindo maior controle e confiabilidade nos relatórios disponibilizados

OBSERVAÇÕES
Obs: Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 27 de
dezembro de 2019, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e
dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após
aproximadamente 45 dias.

AÇÃO: 2310 - IMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
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Após implantar medidas de economia e gestão, O Ipasgo quitou R$ 471 milhões de dívidas herdadas com a rede credenciada e
regularizou os repasses.
Iniciou a implantação do programa de Governança do Sistema de Gestão e Desenvolvimento da Rede Credenciada, que atualmente
atende 625 mil pessoas em todo o Estado de Goiás. As medidas integram o plano de ação de melhoria da gestão e metas de
transparência previstas no programa de Compliance Público (Imagem 01).
O objetivo é construir um processo permanente de avaliação e, assim, melhorar continuamente a prestação dos atendimentos diante das
demandas dos usuários. Esse processo culminará na implantação do Selo Ipasgo de Qualidade, seguindo os padrões de acreditação da
Organização Nacional de Acreditação (ONA).
Haverá também a identificação do nível de gestão dos 184 hospitais credenciados, num total de 51 municípios. Para isso, serão aplicados
um diagnóstico para identificação e classificação da situação dos hospitais credenciados ao Ipasgo, sob a ótica da acreditação ONA.
Após a coleta dos dados, serão elaborados um plano de desenvolvimento visando a preparação dos hospitais credenciados para o
atingimento dos níveis de gestão definidos.
O Ipasgo firmou parceria com o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, para ofertar os procedimentos cirúrgicos cardiológicos
pediátricos de alta complexidade, o acordo foi feito com a anuência do Ministério Público. O segundo passo para ampliar a oferta deste
procedimento aconteceu, em junho, quando o Ipasgo abriu credenciamento para hospitais do Estado de Goiás.
Ampliação da rede de prestação de serviços de hemodiálise na região oeste do Estado, assinado termo que autoriza o credenciamento
de unidade de saúde especializada no município de São Luís de Montes Belos. Com a unidade especializada em hemodiálise de São
Luís de Montes Belos, o Ipasgo passa a oferecer o serviço em 14 municípios goianos. Os usuários do plano de saúde podem ter acesso
ao procedimento em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Jataí, Goianésia, Caldas Novas, Catalão, Rio Verde, Nerópolis, São Luís
Montes Belos, Ceres, Formosa, Luziânia e Trindade.
Redução do prazo de pagamento dos prestadores de serviços do Ipasgo credenciados como pessoa física, que representam cerca de
3.210 profissionais no Estado de Goiás. As quitações das faturas passaram a ser feitas no prazo de dois meses.
Criação de módulo para registros de regulação de UTI no sistema SAAT Auditoria, garantindo maior controle e gerenciamento da
liberação das vagas de UTI para os usuários.
Inclusão de opção de emissão de guia para recém-nascido no sistema SIAG (Sistema de Agendamento), garantindo maior abrangência
dos serviços prestados aos usuários.
Pagamento de duas referências no mesmo mês no sistema SGF-CONTAS PAGAR, garantindo maior agilidade no pagamento de
prestadores.

OBSERVAÇÕES
Ampliação dos atendimentos odontológicos pediátricos para os usuários do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás -
Ipasgo. O Instituto de Odontologia Especial (IOE) passa a integrar a rede credenciada do plano de saúde e vai oferecer serviços para
crianças especiais, sobretudo do espectro autista (imagem 03).
Inaugurado em outubro o Ipasgo Clínicas, que integra as ações do Governo de Goiás de expansão dos serviços de saúde para todos os
municípios. A unidade tem capacidade para quatro mil atendimentos mensais, o público infantil tem atendimento de urgência e
emergência em pediatria e as mulheres podem agendar consultas com ginecologista, mastologista e clínico geral. Os usuários têm
acesso também a exames laboratoriais, ultrassonografia, raio-x e mamografia (Imagem 02).
O Ipasgo liberou 120.002 procedimentos a mais em setembro deste ano em relação ao mesmo período do ano passado
O número de liberações de consultas e procedimentos teve um salto positivo e mostra que o novo Ipasgo está no caminho certo.
Em 2019, foram realizados investimentos em tecnologia, transparência e processos eficientes de gestão geraram economia e permitiram
a ampliação da rede de serviços.
O índice de fiscalização da qualidade dos serviços prestados pela rede credenciada aos usuários do Instituto cresceu em 2019. O número
de denúncias autuadas teve alta de 56,12% em relação ao mesmo período em 2018. Neste ano, o órgão arrecadou R$ 293.996,47 por
multas aplicadas devido às irregularidades constatadas. Até novembro foram cumpridas 54 penalidades, sendo 24 advertências, 15
arquivamentos, seis multas e nove suspensões. Há ainda outras 58 penalidades, que serão cumpridas depois do prazo legal para
recursos.
O Ipasgo ampliou seu atendimento em Goiás nas regiões metropolitana, sudoeste, oeste e no entorno do DF. Foram três clínicas de
imagem, uma odontológica, duas clínicas médicas, um hospital e quatro fornecedores credenciados junto ao Instituto.
Entres os serviços que serão prestados estão exames cardiológicos, exames ultrassonográficos, exames de tomografia computadorizada
e exames de ressonância magnética. densitometria óssea, hemodiálise, procedimentos na área de angiologia, cirurgia vascular, cirurgia
do aparelho digestivo, microcirurgia reconstrutiva, cirurgia da mão e referência no atendimento de ortopedia e traumatologia. fisioterapia,
exames de endoscopia entre outros.
Os credenciamentos ocorreram na capital e nos municípios de Aparecida de Goiânia, Trindade, Rio Verde, São Luís de Montes Belos,
Valparaíso de Goiás.
Credenciamento do Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC) na cidade de Formosa, em Goiás. Os usuários do Ipasgo contarão
com atendimento em diversas especialidades como ginecologia, ortopedia, traumatologia, otorrinolaringologia, cirurgia do aparelho
digestivo, urologia, cardiologia, cirurgia da mão e da mama, medicina física, medicina nuclear, reabilitação, box, patologia clínica, além de
exames radiológicos, ultrassonográficos, ressonância magnética, tisiopneumologia, anatomia patológica, citopatologia, tomografia
computadorizada, consultas e internações.
Serviço odontológico do Ipasgo tem aumento de mais de 13 mil atendimentos em 2019. Mesmo com um quantitativo menor de auditores
houve aumento de quantitativo auditado de 533.089 para 546.310 e uma redução do indeferimento de 14,04% a 12,91%.
Entre os procedimentos odontológicos enquadrados nas especialidades atendidas pelo Instituto estão clínico geral, endodontia,
periodontia, cirurgia buco-maxilo-facial, patologia bucal, radiologia, odontopediatria e atendimento para crianças especiais, sobretudo do
espectro autista, realizados pelo Instituto de Odontologia Especial (IOE).
Credenciamento do Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Valparaíso de Goiás. A unidade de saúde tem diversas especialidades
médicas, como clínica geral, pediatria, ortopedia, urologia, angiologia, ginecologia, entre outros, além  pronto atendimento de urgência e
emergência. 
Inicio do programa "conciliar" do Instituto, onde oferece benefícios para os usuários quitarem os valores devidos , sendo possível a
retirada de juros e multas em alguns casos.
Obs: Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 27 de
dezembro de 2019, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e
dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após
aproximadamente 45 dias.
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AÇÃO: 2311 - OTIMIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO DO IPASGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
As medidas de gestão e transparência implantadas pelo presidente do Instituto geraram uma economia de R$ 50 milhões somente neste
ano de 2019.
O Ipasgo implantou a Comissão Transparência e Eficiência para a revisão de contratos, termos de colaboração e parceria, acordo,
convênios e outros ajustes similares firmados pelo órgão. Os trabalhos do grupo foram concluídos em junho e ao total foram revistos
4.580 documentos. O objetivo foi rever os atos públicos de forma técnica para evitar e reduzir desvios na execução dos termos, privilégios
contratuais, cláusulas exorbitantes e verificar a execução dos serviços contratados.
Solicitou ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás a criação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) Saúde
como alternativa para a pacificação social e descongestionamento do sistema judicial (Imagem 01).
Reestruturação dos serviços de parcelamento , exclusão do plano e desistência on line.
A nova gestão do Instituto promoveu em novembro o Dia-D Qualidade, voltado para seus colaboradores o evento integra as ações do
plano de saúde para o aprimoramento contínuo da gestão de qualidade e da prestação de serviços (Imagem 02).
Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) manteve a certificação ISO 9001 até junho de 2021. A auditoria externa foi concluída em junho e
os procedimentos do órgão foram aprovados pela equipe da Certificadora que avaliou se os critérios estabelecidos pela NBR ISO
9001:2015 estão, de fato, implementados e mantidos no órgão.
Lançado o Programa Ipasgo Itinerante, o objetivo é conhecer de perto as demandas dos usuários do órgão e fazer vistorias técnicas e
reuniões com servidores e profissionais de saúde de todas as regiões do Estado.
Cinco cidades já receberam as visitas do Ipasgo Itinerante, que são sempre lideradas pelo presidente do órgão. As primeiras visitas
aconteceram no Entorno do Distrito Federal. As primeiras cidades beneficiadas foram Valparaíso de Goiás, Luziânia e Novo Gama.
Com o objetivo de ampliar as ações preventivas e promover saúde entre seus colaboradores, o Instituto de Assistência dos Servidores do
Estado de Goiás - Ipasgo promoveu o segundo ciclo de Exames Médicos Periódicos. A medida integra o Programa de Saúde
Ocupacional e visa identificar possíveis alterações em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho.

OBSERVAÇÕES
Obs: Considerando que o prazo final para inserir as informações sobre a execução dos programas e ações governamentais, é dia 27 de
dezembro de 2019, não foi possível incluir as informações referentes aos produtos vinculados a esta ação nos meses de (novembro e
dezembro), devido à apuração dos dados serem disponibilizados somente após o fechamento do mês, que ocorre após
aproximadamente 45 dias.
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AÇÃO: 2395 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (EMENDA SANCIONADA)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
Informamos que a referida ação foi criada com o objetivo de adquirir uma carreta para transforma-la em unidade móvel de Saúde da
Mulher, Uma vez que não houve a aquisição, não temos nenhum resultado a apresentar.
AÇÃO: 3116 - IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO HOSPITAL DO SERVIDOR E UNIDADES DE ATENDIMENTO
PRÓPRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1861 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

U.O.: 1861-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO

REALIZAÇÕES
A nova gestão do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) concluiu as avaliações sobre a situação da obra de
construção do Hospital do Servidor, que estavam paralisadas desde dezembro de 2018. O relatório aponta que ainda faltam 20% do
projeto para serem concluídos. As novas avaliações sobre a situação do Hospital do Servidor foram acompanhadas por representante do
Fórum Sindical dos Servidores.
Após esta fase, os procedimentos legais foram ajustados e a retomada das obras no dia 2 de julho (Imagem 01). A obra foi concluída no
mês de dezembro conforme previsto.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Ernesto Guimarães Roller

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Articulação política e administrativa do Governo com as esferas federal, municipal e estadual, outros poderes ou instituições
representativas da sociedade civil, bem como coordenação das suas relações com os municípios, a gestão de convênios e
acompanhamento da execução de projetos estaduais neles implantados. Cabe a esta a Secretaria a coordenação dos pagamentos de
honorários aos advogados dativos, por serviços prestados a título de assistência judiciária no âmbito da Justiça Estadual.

2.2 Legislação
Decreto Estadual n 9.542 23/12/2019, Decreto Estadual 9.49 de 14/08/2019, Lei Estadual 20.491 de 25/06/2019, Decreto Estadual 9436
de 29/04/2019, Lei Estadual 20.417 de 06/02/2019, Decreto Estadual 9.376 de 02/01/2019, Portaria 136 de 2019, Portaria 11 de 2019,
Portaria 2 de 2019, Portaria 68 de 2018, Decreto Estadual 8993 de 18/07/2017, Lei Estadual 19700 de 23/06/2017, Lei Estadual 19474 de
03/11/2016, Lei Estadual 19383 de 07/07/2016, Decreto Estadual 8768 de 23/06/2016.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
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, como a celebração e o acompanhamento da
execução de convênios com municípios e ajustes com entidades sem fins lucrativos, análise e a instrução de processos administrativos
destinados ao pagamento de honorários a advogados dativos e o Programa Governo Junto de Você.
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, não foram realizados eventos até o momento. Em 2019 foram realizadas participações nos
eventos Mutirão da Prefeitura de Goiânia, A Secretaria do Governo coordenou a participação das secretarias e órgãos do governo
estadual que levaram, juntos, mais de 40 serviços públicos essenciais às oito edições do Mutirão da Prefeitura que contaram com a
parceria do Governo de Goiás. Em cada edição, cerca de 40 mil pessoas foram atendidas em diversas áreas, como saúde, educação,
habitação, segurança pública, meio ambiente e lazer.
Com a tarefa de assumir 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, em 2019 houve uma
um avanço na Prestação de Contas do convênios celebrados anteriormente.
A partir da publicação da Lei Estadual n° 9.785/85, Lei Estadual nº 19.264 / 2016 e Decreto n° 8.654/16, a SEGOV também ficou
responsável pela organização, análise e instrução
processual, necessárias ao regular pagamento da remuneração dos serviços de assistência judiciária prestada pelos advogados dativos.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Em 2019 foram desenvolvidas atividades que resultaram na elaboração do Planejamento Pluri Anual - PPA 2020-2023, que está em fase
de aprovação na Assembléia Legislativa.
Com o Projeto Jornada de Transformação dos Serviços Públicos, foi construído o Plano de Negócio da Secretaria de Estado do Governo,
a Arquitetura de Processo e a Cadeia de Valor desta Secretaria.
Dentro do mesmo Projeto foram identificados os serviços prestados por esta Secretaria, os quais fazem parte da Carta de Serviços de
todos os órgãos do Estado. Os serviços estão publicados no site www.go.gov.br, com todas as informações necessárias para o cidadão.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Um indicador muito relevante é quantidade de serviços judiciais prestados pelos Advogados Dativos que foram pagos pelo Governo de
Goiás.
A colaboração do Governo do Estado juntamente com o Mutirão da Prefeitura de Goiânia, gerou vários atendimentos, dentre eles
oftalmológico, serviços prestados pelo Vapt-Vupt, Instituto de Identificação e outros.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1008 - PROGRAMA ACESSO A JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

Cabe a esta a Secretaria a coordenação dos pagamentos de honorários aos advogados dativos, sendo que durante este ano foram
pagos 30.994 serviços prestados a título de assistência judiciária no âmbito da Justiça Estadual.
AÇÃO: 2033 - ASSISTÊNCIA JURÍDICA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
Cabe a esta a Secretaria a coordenação dos pagamentos de honorários aos advogados dativos, sendo que este ano foram pagos 30.994
serviços prestados a título de assistência judiciária no âmbito da Justiça Estadual, sendo repassado um total de R$ 8.427.290,05 (oito
milhões, quatrocentos e vinte e sete mil e duzentos e noventa reais e cinco centavos).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1011 - PROGRAMA GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

ÓRGÃO GESTOR: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

Em relação ao Governo Junto de Você, não foram realizados eventos até o momento. Em 2019 foram realizadas participações nos
eventos Mutirão da Prefeitura de Goiânia, sendo que a Secretaria do Governo coordenou a participação das secretarias e órgãos do
governo estadual que levaram, juntos, mais de 40 serviços públicos essenciais às oito edições do Mutirão da Prefeitura que contaram
com a parceria do Governo de Goiás. Em cada edição, cerca de 40 mil pessoas foram atendidas em diversas áreas, como saúde,
educação, habitação, segurança pública, meio ambiente e lazer, além de contribuir com aparelhos e Técnicos especializados na área de
Tecnologia da Informação.
AÇÃO: 2043 - GOVERNO JUNTO DE VOCÊ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
Em relação ao Governo Junto de Você, não foram realizados eventos até o momento. Em 2019 foram realizadas participações nos
eventos Mutirão da Prefeitura de Goiânia, sendo que a Secretaria do Governo coordenou a participação das secretarias e órgãos do
governo estadual que levaram, juntos, mais de 40 serviços públicos essenciais às oito edições do Mutirão da Prefeitura que contaram
com a parceria do Governo de Goiás. Em cada edição, cerca de 40 mil pessoas foram atendidas em diversas áreas, como saúde,
educação, habitação, segurança pública, meio ambiente e lazer, além de contribuir com aparelhos e Técnicos especializados na área de
Tecnologia da Informação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

AÇÃO: 2209 - CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
No ano de 2019 foram repassados valores devido a restituição de valor devolvido a maior, apurado pelos Gestores dos Convênios. Os
convênios estão indo de acordo com o DECRETO N° 9.436 / 2019.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

AÇÃO: 2286 - APOIO ÀS ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 1900 - SECRETARIA DO GOVERNO

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

REALIZAÇÕES
Não houve repasse para esta ação, sendo que os Termos de fomento estão de seguindo as normas do DECRETO N° 9.436 / 2019.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Andréa Vulcanis

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Com a reforma administrativa de junho de 2019, passa a ser responsável pela formulação, gestão e execução da política estadual do
meio ambiente e de recursos hídricos, saneamento e resíduos sólidos com o exercício do poder de polícia sobre as atividades que
causem impacto ambiental, dando informações nas áreas de ciências atmosféricas, coordenação do zoneamento ecológico-econômico
do Estado, educação ambiental, mediação de conflitos ambientais e produção de conhecimento científico.

2.2 Legislação
LEI Nº 17.257, DE 25 DE JANEIRO DE 2011
LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019
DECRETO No 9.568, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

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;
Entre janeiro e junho de 2019: 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 , o planejamento se baseia no plano de governo atual e nos: Os Planos de Recursos Hídricos ;Planos
Estaduais de Resíduos Sólidos;Plano Estadual de Saneamento Básico (PESB);Programa Produtor de Água do Ribeirão João Leite
(PPAJL) Projeto Goiás Sem Lixão;Projeto de Melhoria Sanitária Domiciliar;Projeto de Conscientização Ambiental e Cidadania;Projeto de
Segurança Hídrica na Bacia do Meio Ponte

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os principais indicadores da SEMAD são: 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; Planos de saneamento .

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1044 - PROGRAMA GESTÃO E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2229-Foi elaborado Termo de Referência para Acessibilidade Melhorada, porém processo encontra-se parado.
2223-Esse ano os municípios de Rialma, Piracanjuba, Valparaíso de Goiás, Guapó, Itaguaru, Iporá e Paraúna foram credenciados pelo
CEMAM.
2222-Portaria de nomeação de chefes de 23 Unidades de Conservação (UC); manutenção de todas as Unidades; operações de
fiscalização; cadastro de 93 UCs Municipais; operação de combate a incêndio em 9 UCs; reativação do Conselho de dois Parques;
criação de um Conselho de Parque e elaboração de um Plano de Manejo.
2227-Os 4 planos de bacia estão em fase de elaboração. Houve a implantação e disponibilização de sistema informatizado de cadastro
para monitoramento quanto à segurança de barragens instaladas no estado.
2221-Distribuição de kits (caixas de cartilhas de Saneamento Básico, Abastecimento de Água/ Resíduos Sólidos/Drenagem Urbana/
Esgotamento Sanitário e Como Construir e Manter o Tanque Séptico/Sumidouro de sua Residência) e orientação junto aos Secretários
de Meio Ambiente dos Municípios para elaborarem os materiais de Educação Ambiental com a verba do ICMS ECOLÓGICO e
trabalharem esta questão. Houve a participação em eventos de Educação Ambiental promovidos por órgãos públicos e Educação
Ambiental com escolas da rede pública estadual e municipais.
2231-Realizadas 1.304 análises de Cadastro Ambiental Rural com prioridade a 119 análises; 177 análises Plano de Recuperação da
Área Degradada; 28 remanejamentos de Reserva Legal; 16 processos de Servidão Ambiental; 288 atendimentos presenciais; 77
pareceres em outros processos; 5 vistorias e 2 processos de doação em Unidade de Conservação para compensação em Reserva Legal.
2224-O Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes Goianos do Rio Araguaia foi viabilizado por meio da Resolução nº15/2019, do
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que alterou a Resolução nº15/2011. Existem 04 Comitês de Bacia Hidrográfica instalados e em
pleno funcionamento, com 120 membros capacitados.
2228-Os processos que foram protocolados fragmentados estão sendo unificados. Os pareceres estão mais robustos e proporcionando
maior segurança jurídica para a secretaria e para os técnicos. Foram notificados 65 empreendimentos para a assinatura do Termo de
Compromisso Ambiental conforme a Instrução Normativa nº5/2019.
2225-Foram analisados mais de 673 processos e fiscalizados 71, das diversas tipologias concernentes a Fauna Silvestre. Foram
recebidos 23 animais e encaminhados ao CETAS/GO e 2 para CETAS/DF e 3 apreendidos e depositados para o CETAS/GO e 31 para
CETAS/DF. Foram lavrados 5 autos de infração e 4 termos de apreensão e depósitos e realizadas reuniões, cursos e treinamentos com
total de 5.
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2230-Foram respondidas ordens de serviço para viagem, processos para pós licenciamento documental e a tramitação destes.
Fiscalização englobando pontos durante operações (Temporada do Araguaia e Crise Hídrica da Bacia do Rio Meia Ponte) e atendimento
de demandas internas e externas.
AÇÃO: 2221 - COMPENSAR - CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Em janeiro a Equipe de Educação Ambiental realizou o seu planejamento anual de ações e iniciou um trabalho de sensibilização junto
aos 246 Secretários de Meio Ambiente dos Municípios Goianos através da distribuição de kits (caixas de cartilhas de Saneamento
Básico, Abastecimento de Água/ Resíduos Sólidos/Drenagem Urbana/ Esgotamento Sanitário e Como Construir e Manter o Tanque
Séptico/Sumidouro de sua Residência). O material elaborado em parceria com a SANEGO serve como suporte aos municípios para
realizarem suas ações de conscientização ambiental em escolas, sindicatos rurais e eventos ambientais. Os Secretários do Meio
Ambiente do Estado também levam seus kits pessoais de Educação Ambiental com direito a bolsa, pendrive, bloco de anotações, caneta,
camiseta, boné, squeezee e caneca e outras cartilhas de Educação Ambiental voltado para os temas de Preservação de Matas Nativas,
Preservação de Nascentes; Como Recuperar sua Nascente; Meia Ponte de Todos como resultado de um TAC-TERMO AMBIENTAL DE
COMPROMISSO, aplicado em 2018.
Em fevereiro e março foi dada continuidade aos trabalhos de distribuição de materiais de Educação Ambiental nos municípios, sendo que
houve a orientação aos secretários dos municípios para elaborarem os materiais de Educação Ambiental com a verba do ICMS
ECOLÓGICO e trabalharem assim esta questão em seus municípios.
Em maio e junho foi dada continuidade aos trabalhos, completando um total de 230 municípios que retiraram seus kits de Educação
Ambiental e Bolsa Verde.
Houve a participação em eventos de Educação Ambiental promovidos por órgãos públicos e Educação Ambiental com escolas da rede
pública estadual e municipais.
Em função da crise hídrica que vem ocorrendo de forma recorrente no Estado de Goiás nos últimos anos, a SEMAD realizou várias ações
de modo a minimizar os impactos da estiagem na economia e na vida de mais de 3 milhões de cidadãos, devido a redução da
disponibilidade de água para os usos múltiplos, sobretudo para o consumo humano.
Agindo de forma preventiva, proativa e sobretudo educativa, a SEMAD iniciou no mês de julho campanhas junto aos produtores rurais e
usuários dos recursos hídricos nas regiões dos principais afluentes dos rios mais utilizados para captação de água destinada ao
tratamento e abastecimento humano.
Após as campanhas educativas, foram realizadas vistorias e fiscalizações para garantir o uso racional, legal e eficiente dos recursos
hídricos ao longo de toda área de contribuição dos principais mananciais que abastecem a região metropolitana de Goiânia, além de
outros municípios que também sofreram com a mesma situação de crise hídrica.

OBSERVAÇÕES
O Termo de Ajustamento de Conduta – TAC é um instrumento de caráter executivo extrajudicial que tem como objetivo a recuperação do
meio ambiente degradado ou o condicionamento de situação de risco potencial às integridades ambientais, por meio da fixação de
obrigações e condicionantes técnicos, estabelecidos pela Secretaria do Meio Ambiente.
Essas obrigações e condicionantes técnicos deverão ser, rigorosamente, cumpridas pelo infrator em relação à atividade degradadora a
que deu causa. Assim, pode-se prevenir, cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar esses efeitos negativos sobre o meio ambiente.
Abaixo relação dos municípios goianos do Estado de Goiás que já retiraram os kits em 2019:
1) Abadia de Goias
2) Abadiânia
3) Acreúna
4) Adelândia
5) Água Fria de Goiás
6) Água Limpa
7) Águas Lindas de Goias
8) Alexânia
9) Aloândia
10) Alto Horizonte
11) Alto Paraíso
12) Alvorada do Norte
13) Amaralina
14) Americano do Brasil
15) Amorinópolis
16) Anápolis
17) Anicuns
18) Aparecida de Goiânia
19) Aporé
20) Araçú
21) Aragarças
22) Aragoiânia
23) Araguapaz
24) Arenópolis
25) Aruanã
26) Aurilândia
27) Avelinópolis
28) Baliza
29) Barro Alto
30) Bela Vista de Goias
31) Bom Jardim de Goiás
32) Bom Jesus de Goiás
33) Bonfinópolis
34) Bonópolis
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35) Brazabrantes
36) Britânia
37) Buriti Alegre
38) Buriti de Goiás
39) Buritinópolis
40) Cabeceiras
41) Cachoeira Alta
42) Cachoeira de Goias
43) Cachoeira Dourada
44) Caçú
45) Caiapônia
46) Caldas Novas
47) Caldazinha
48) Campestre de Goiás
49) Campinaçú
50) Campinorte
51) Campo Alegre de Goiás
52) Campo Limpo de Goiás
53) Campos Belos
54) Campos Verdes
55) Carmo do Rio Verde
56) Castelândia
57) Catalão
58) Caturaí
59) Cavalcânte
60) Ceres
61) Cezarina
62) Chapadão do Céu
63) Cidade Ocidental
64) Cocalzinho de Goias
65) Colinas do Sul
66) Corumbaíba
67) Cristalina
68) Cristianópolis
69) Cromínia
70) Cumari
71) Damianópolis
72) Damolândia
73) Davinópolis
74) Divinópolis de Goias
75) Doverlândia
76) Edealina
77) Edéia
78) Estrela do Norte
79) Faina
80) Fazenda Nova
81) Firminópólis
82) Flores de Goias
83) Formosa
84) Formoso
85) Gameleira de Goiás
86) Goianápolis
87) Goiandira
88) Goianésia
89) Goiânia
90) Goianira
91) Goiás(Cidade de Goiás)
92) Goiatuba
93) Gouvelândia
94) Guapó
95) Guaraíta
96) Guarani de Goiás
97) Guarinos
98) Heitoraí
99) Hidrolândia
100) Hidrolina
101) Iaciara
102) Inaciolândia
103) Indiara
104) Inhumas
105) Ipameri
106) Ipiranga de Goiás
107) Iporá
108) Israelândia
109) Itaberaí
110) Itaguari
111) Itaguarú
112) Itajá
113) Itapaci
114) Itapuranga
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115) Itarumã
116) Itauçu
117) Itumbiara
118) Ivolândia
119) Jandaia
120) Jaraguá
121) Jatai
122) Jaupaci
123) Jesúpolis
124) Joviânia
125) Jussara
126) Lagoa Santa
127) Leopoldo de Bulhões
128) Luziânia
129) Mambaí
130) Mara Rosa
131) Mairipotaba
132) Marzargão
133) Matrinchã
134) Mimoso de Goias
135) Minaçú
136) Mineiros
137) Moiporá
138) Monte Alegre
139) Montes Claros de Goiás
140) Montividiu
141) Montividiu do Norte
142) Morrinhos
143) Morro Agudo
144) Mossâmedes
145) Mozarlândia
146) Mutunópolis
147) Nazário
148) Nerópolis
149) Niquelândia
150) Nova América
151) Nova Aurora
152) Nova Glória
153) Nova Roma
154) Nova Veneza
155) Novo Brasil
156) Novo Gama
157) Novo Planalto
158) Orizona
159) Ouro Verde de Goiás
160) Ouvidor
161) Padre Bernardo
162) Palmeiras de Goias
163) Palmelo
164) Palminópolis
165) Panamá
166) Paranaiguara
167) Paraúna
168) Perolândia
169) Petrolina de Goias
170) Pilar de Goiás
171) Piracanjuba
172) Piranhas
173) Pirenópolis
174) Pires do Rio
175) Planaltina
176) Pontalina
177) Porteirão
178) Portelândia
179) Posse
180) Professor Jamil
181) Quirinópolis
182) Rialma
183) Rianápolis
184) Rio Quente
185) Rio Verde
186) Rubiataba
187) Santa Bárbara de Goiás
188) Santa Cruz de Goias
189) Santa Helena de Goiás
190) Santa Isabel
191) Santa Rita do Araguaia
192) Santa Rita do Novo Destino
193) Santa Rosa de Goiás
194) Santa Tereza de Goiás
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195) Santa Terezinha de Goiás
196) Santo Antônio da Barra
197) Santo Antônio de Goias
198) Santo Antônio do Descoberto
199) São Domingos
200) São Francisco de Goiás
201) São João da Paraúna
202) São João d’Aliança
203) São Luis de Montes Belos
204) São Luiz do Norte
205) São Miguel do Araguaia
206) São Patrício
207) São Simão
208) Senador Canedo
209) Serranópolis
210) Silvânia
211) Simolândia
212) Sitio d'Abadia
213) Taquaral de Goias
214) Teresina de Goias
215) Terezópolis de Goias
216) Três Ranchos
217) Trindade
218) Trombas
219) Turvânia
220) Turvelândia
221) Uirapurú
222) Uruaçú
223) Uruana
224) Urutaí
225) Val Paraíso
226) Varjão
227) Vianópolis
228) Vicentinópolis
229) Vila Boa
230) Vila Propício
Em Abril, além da continuidade da distribuição dos kits, foi realizado ações de Educação Ambiental na XI Semana Indígena de Serra Da
Mesa realizada no Memorial Serra da Mesa - Uruaçú, que discutiu a temática da água marcando as comemorações do Dia do Índio,
festejado no dia 19 de abril.
A Educação Ambiental participou do evento com palestras ambientais sobre a água, ministradas pelo palestrante Divino Pinheiro.
Também aconteceu a distribuição de mudas nativas do cerrado, squeezee e de cartilhas com temáticas ambientais como Educação
Ambiental, Preservação de Nascentes da Mata Nativa e Preservação de Nascentes.
Esta edição de 2019 contou com cerca de 5 mil etnias indígenas Xavante (MT e GO), Kariri Xocó (AL e DF), Kiriri (BA), Fulni-ô (PE) e
Kichwua (Equador). Estes, com o intuito de ensinar sobre a cultura das etnias, promoveram aos visitantes presentes minicursos,
apresentações culturais de seus povos, suas linguagens, rituais, danças, comercialização de artesanatos e pinturas corporais.
A Semana Indígena é comandada pela diretora do memorial e historiadora Sinvaline Pinheiro – coordenadora geral do Memorial Serra da
Mesa, com intuito de resgatar e valorizar as culturas milenares e chamar atenção para a situação de vulnerabilidade que esses povos
vêm enfrentando.
No mês de Maio, a SEMAD em parceria com a SANEAGO desenvolveu ações de Educação Ambiental como distribuição de mudas
nativas do cerrado e cartilhas educativas e realizou palestras sobre a água. As ações atingiram um público de mais de 10.000 pessoas,
incluindo público diretor, alunos da Rede Pública Estadual e Municipal de Goiânia e Aparecida de Goiânia no Projeto Escola da
Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura – SGPA.
No mês de Junho a Educação Ambiental realizou a Mostra de Cinema Ambiental, na SEMAD-UNIVERSITÁRIO como parte das
atividades da Semana de Meio Ambiente. Na programação filmes premiados nacional e internacionalmente cedidos pelo Festival
Internacional de Cinema Ambiental aAmbiental (FICA) para conscientização de servidores do estado. O destaque foi o filme “A Grande
Nuvem Cinza”, do diretor Marcelo Munhoz, que trata dos revezes da cultura do cultivo de fumo.
A programação teve a exibição do filme La Supplication, de Pol Cruchten, a apresentação da produção de Alê Abreu – O Menino e o
Mundo e o fechamento da mostra com as exibições de Plantae, Caminho dos Gigantes, La Petite Pousse, Wind e Corp.

AÇÃO: 2222 - CRIAÇÃO, GESTÃO E REGULARIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Portaria de nomeação de chefes de 23 Unidades de Conservação (portaria 208/2019); Manutenção de todas as Unidades; Operações de
fiscalização; Cadastro de 93 Unidades de conservações municipais; operação de combate a incêndio em 9 Ucs (Parque Estadual
Altamiro de Moura Pacheco; Parque Estadual João Leite; Parque Estadual da Mata Atlântica, Parque Estadual da Serra Dourada; Parque
Estadual Telma Ortegal; Parque Estadual de Terra Ronca, Parque Estadual do Araguaia; Floresta Estadual do Araguaia e Estação
Ecológica da Chapada de Nova Roma); Elaboração de Planos de Trabalhos para a aplicação da Compensação ambiental; Reativação do
Conselho com 1º reunião em novembro e dezembro Parque Estatual Serra de Caldas Novas, PETER; Criação do Conselho Parque
Estadual Telma Ortegal, Serra da Jiboiá e Elaboração do Plano de Manejo da APA João Leite.

OBSERVAÇÕES
Atividades desenvolvidas de janeiro até outubro/2019:
Coordenação dos trabalhos desenvolvidos pelas Unidades de Conservação;
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Análises de processos físicos e eletrônicos sobre informações, licenciamento, contratações, entre outros, referente as Unidades de
Conservação;
Operação Piracema (Fiscalização) que é feita no período de novembro a fevereiro, ou sob demanda durante o ano, em todos os rios do
Estado de Goiás;
Operação de fiscalização sob demanda no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco; Parque Estadual da Mata Atlântica, Parque
Estadual da Serra Dourada e Parque Estadual Telma Ortegal; Parque Estadual de Terra Ronca, Parque Estadual do Araguaia e Floresta
Estadual do Araguaia; Área de Proteção Ambiental da Serra da Jiboia; Parque Estadual de Paraúna e Área de Proteção Ambiental Serra
das Galés e da Portaria;
Operação Carnaval nos Parque Estaduais de Caldas Novas e Pireneus desenvolvendo o trabalho de orientações aos turistas/visitantes;
Reunião em Brasília-DF do Comitê Executivo para discussão do Projeto Pró-Espécies desenvolvido pelo Governo Federal com o Fundo
Global do Meio Ambiente, que visa a proteção de espécies ameaçadas de extinção;
Participação do 1° Workshop de contribuições para o Plano de Conservação da Bacia do Alto descoberto GO/DF, em Brasília-DF;
Apresentação da proposta de regularização da readequação do processo de criação do Parque Estadual do Descoberto à secretária, que
cominou na alteração do nome para Parque Estadual Águas Lindas, com incremento de 73,18 hectares de área;
Participação do mini seminário para gestão dos conflitos do zoneamento da Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Rio
Descoberto (Águas Lindas de Goiás-GO);
Participação em reuniões para elaboração da nova estrutura organizacional da SEMAD;
Participação em reuniões para elaboração da reestruturação da compensação ambiental;
Participação no curso de sistema de comando de incidentes promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio);
Acompanhamento dos contratos de vigilância armada;
Acompanhamento do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) Corumbá III-SEMAD para reforma das sedes dos Parques Estaduais;
Acompanhamento do Plano Compensatório no Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco e Parque Estadual João Leite;
Revisão do Plano de Manejo da APA João Leite;
Reunião da Câmara Técnica de Unidades de Conservação – CEMAm (Conselho Estadual do Meio Ambiente de Goiás), para criação de
mais duas unidades de conservação, porém não houve consenso;
Elaboração de normativas para regularização do sistema de ICMS Ecológico;
Atendimento técnico (presencial, e-mail e telefone) da população para criação de parques, denúncias, informações, entre outros;
Comunicação interna e externa através de ofícios e memorandos;
Cadastro de 93 unidades de conservação municipais;
Criação de três Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN), totalizando 16.
Curso de capacitação de prevenção e combate a incêndios florestais com a ONG Aliança da Terra;
Combate a incêndios florestais nos parques estaduais Parque Estadual Altamiro de Moura Pacheco; Parque Estadual João Leite; Parque
Estadual da Mata Atlântica, Parque Estadual da Serra Dourada; Parque Estadual Telma Ortegal; Parque Estadual de Terra Ronca,
Parque Estadual do Araguaia; Floresta Estadual do Araguaia e Estação Ecológica da Chapada de Nova Roma;
Participação na Conferência Internacional sobre Incêndios Florestais (Wildfire) 2019, em Campo Grande- MS;
Elaboração dos planos de trabalho para a compensação ambiental via aplicação direta;
Realização de vistoria e consulta pública para a criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN.

AÇÃO: 2223 - DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Esse ano os municípios de Rialma, Piracanjuba, Valparaíso de Goiás, Guapó, Itaguaru, Iporá e Paraúna foram credenciados pelo
CEMAM.
Observação:
Descentralização é a regularização da demanda por licenciamento ambiental no Estado de Goiás.
Credenciamento é o ato administrativo pelo qual o CEMAm - Conselho Estadual do Meio Ambiente, declara a aptidão do Sistema
Municipal de Meio Ambiente para executar o licenciamento das atividades de impacto local.
Foi realizada a análise de 99 processos de municípios descentralizados com diversas solicitações e envio ao CEMAm para que fossem
distribuídos à Corte de Conciliação de Descentralização;
EM 2019:
Realizou-se a Análise de 186 requerimentos de municípios para credenciamento a fim de que seja descentralizada a competência para o
licenciamento ambiental., com o envio dos 186 processos ao CEMAm para que fossem distribuídos aos relatores da Câmara Técnica
Permanente.
 Foi realizado 2 palestras sobre descentralização da competência para o licenciamento ambiental, sendo uma em parceria com o TCM e
outra com a AGM - Associação Goiana dos Municípios;
 Foi realizado 1 workshop com 216 participantes para apresentar o Sistema de Cadastro Ambiental do ICMS Ecológico;
 Foi realizado 1 palestra sobre o ICMS Ecológico em parceria com a FGM - Federação Goiana dos Municípios;
 Foi realizada a capacitação de servidores municipais por meio do Acordo de Cooperação e Capacitação em Licenciamento Ambiental
realizado em 3 ciclos, de setembro a dezembro de 2019: com 11 municípios participantes no 1º ciclo, 12 municípios participantes no 2º
ciclo e 8 município participantes no 3º ciclo.

OBSERVAÇÕES
Resoluções de credenciamento dos municípios :
Município Credenciamento Resolução
Abadia de Goiás 20/07/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 011/10, 20/07/10
Águas Lindas de Goiás 30/12/13 Res. 026/13, 10/12/13 (DOE 31/12/13)
Alexânia 12/11/13 Res. 021/13, 07/10/13 (DOE 12/11/13)
Alto Horizonte 21/12/10 Res. 009/10, 14/12/10 (DOE 21/12/10)
Alvorada do Norte 11/07/19 Res. 56/2019 ( DOE 11/07/19)
Anápolis 17/02/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 002/09, 17/02/09
Anicuns 21/09/15 Res. 10/18, 28/03/18 (DOE 20/04/18)
Aparecida de Goiânia 12/03/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 003/09, 12/03/09
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Aragoiânia 11/07/19 Res. 58/19 ( DOE 11/07/19)
Barro Alto 11/07/19 Res. 61/19 (DOE 11/07/19)
Bela Vista de Goiás 01/06/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 007/10, 01/06/10
Buritinópolis 08/10/19 Res. 0070/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Cabeceiras 08/10/19 Res. 0079/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Caçu 11/07/19 Res. 64/19 (DOE 11/07/19)
Caldazinha 11/07/19 Res. 62/19 (DOE 11/07/19)
Caldas Novas 07/03/13 Res. 009/13, 22/02/13 (DOE 07/03/13)
Campinaçu 12/11/13 Res. 020/13, 07/10/13 (DOE 12/11/13)
Campo Alegre de Goiás 11/07/19 Res. 59/19 ( DOE 11/07/19)
Catalão 15/06/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 006/09, 15/06/09
Ceres 30/12/13 Res. 026/13, 10/12/13 (DOE 31/12/13)
Cidade Ocidental 05/02/10 Res. 002/10, 26/01/10 (DOE 05/02/10)
Consórcio: CISBAN -GO 11/07/19 Res 55/19 (DOE 11/07/19)
Corumbaíba 11/07/19 Res. 53/2019 ( DOE 11/07/19)
Cristalina 27/03/19 Res. 007/14, 07/04/14 (DOE 07/05/14) – Manutenção do Credenciamento
Res. 41/19 (DOE 23.021, 27/03/19)
Estrela do Norte 12/06/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 010/10, 12/07/10
Firminópolis 08/10/19 Res. 0072/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Flores de Goiás:CISBAN-GO 11/07/19 Res. 57/19 ( DOE 11/07/19)
Formosa 02/01/17 Res. 017/16, 22/12/16 (DOE 02/01/17)
Goianésia 22/06/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 009/09, 22/06/09
Goiânia 30/10/07 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07)
Goiandira 11/07/19 Res. 68/19 (DOE 11/07/19)
Goianira 23/12/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 022/10, 23/12/10
Goiatuba 11/07/19 Res. 54/2019 (DOE 11/07/19)
Guapó 27/03/19 Res. 37/19, 27/03/19 (DOE 23.021, 27/03/19)
Hidrolândia 11/07/19 Res. 66/19 (DOE 11/07/19)
Iaciara 08/10/19 Res. 0073/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Inhumas 06/05/10 Res. 002/10, 26/01/10 (DOE 05/02/10) – Ofício 519/10, 06/05/10
Ipameri 16/06/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 008/10, 16/06/10
Iporá 27/03/19 Res.39/19, 27/03/19 (DOE 23.021, 27/03/19)
Itaberaí 14/10/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 017/10, 14/10/10
Itaguaru 27/03/19 Res. 38/19, 27/03/19 (DOE 23.021, 27/03/19)
Itapaci 05/08/10 Res. 005/10, 05/08/10 (DOE 09/08/10)
Itapuranga 21/10/10 Res. 006/10, 13/10/10 (DOE 21/10/10)
Itumbiara 09/08/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 013/10, 09/08/10
Jaraguá 04/05/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10)
Jataí 30/10/07 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07)
Joviânia 18/09/12 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) NÃO TEM OFÍCIO
Leopoldo de Bulhões 11/07/19 Res. 69/19 (DOE 11/07/19)
Luziânia 30/10/07 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07)
Minaçu 15/06/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 007/09, 15/06/09
Mineiros 05/02/10 Res. 002/10, 26/01/10 (DOE 05/02/10)
Montividiu 11/07/19 Res. 60/19 ( DOE 11/07/19)
Morrinhos 10/07/13 Res. 16/13, 10/0/7/07 ( DOE 10/07/2013)
Mozarlândia 08/10/19 Res. 0075/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Nerópolis 04/05/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10)
Niquelândia 08/04/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 005/09, 08/04/09
Nova Glória 08/10/19 Res. 0080/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Nova Iguaçu de Goiás 06/02/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 001/09, 06/02/09
Padre Bernardo 07/05/14 Res. 007/14, 07/04/14 (DOE 07/05/14)
Palmeiras de Goiás 08/10/19 Res. 0081/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Palminópolis 08/10/19 Res. 0076/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19)
Paraúna 27/03/19 Res. 40/19 (DOE 23.021, 27/03/19)
Perolândia 11/07/19 Res. 67/19 (DOE 11/07/19)
Piranhas 11/07/19 Res. 65/19 (DOE 11/07/19)
Pires do Rio 21/08/14 Res. 012/14, 11/08/14 (DOE 21/08/14)
Piracanjuba 27/03/19 Res.35/19, 24/03/19 (DOE 23.021 de 27/03/19)
Planaltina 08/10/19 Res. 0082/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19
Pontalina 07/03/13 Res. 009/13, 22/02/13 (DOE 07/03/13)
Porangatu 20/07/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 010/09, 20/07/09
Quirinópolis 02/01/12 Res. 009/13, 22/02/13 (DOE 07/03/13)
Rialma 27/03/19 Res.34/19, 27/03/19 (DOE 23.021, 27/03/19)
Rio Quente 12/11/13 Res. 009/13, 22/02/13 (DOE 07/03/13)
Rio Verde 15/06/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 008/09, 15/06/09
Santo Antônio de Goiás 08/10/19 Res. 0077/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19
Santo Antônio do Descoberto 01/06/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 006/10, 01/06/10
São Luís de Montes Belos 09/11/12 Res. 008/12, 29/10/10 (DOE 09/11/12)
São Simão 06/12/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 020/10, 06/12/10
Senador Canedo 08/04/09 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 004/09, 08/04/09
Serranópolis 08/10/19 Res. 0078/19, 26/09/10 (DOE 08/10/19
Silvânia 21/02/17 Res. 001/2017 ( DO/GO 22.514 21/02/17)
Taquaral de Goiás 07/05/14 Res. 007/14, 07/04/14 (DOE 07/05/14)
Trindade 21/05/10 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 004/10, 21/05/09
Trombas 23/12/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 021/10, 23/12/10
Uruaçu 18/09/12 Res. 077/07, 11/10/07 (DOE 30/10/07) – Ofício 010/09, 20/07/09
Valparaíso de Goiás 27/03/19 Res. 36/19, 27/03/19 (DOE 23.021, 27/03/19)
Vicentinópolis 09/08/10 Res. 003/10, 23/03/10 (DOE 04/05/10) – Ofício 015/10, 09/08/10.
O município de Santa Tereza de Goiás credenciado 21/10/10 conforme Res. 006/10, 13/10/10 (DOE 21/10/10), desligado do CEMAn.
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AÇÃO: 2224 - GESTÃO DESCENTRALIZADA E PARTICIPATIVA DAS ÁGUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Os Comitês de Bacias Hidrográficas são organismos colegiados, formados por representantes do Poder Público, dos Usuários de
Recursos Hídricos e da Sociedade Civil Organizada, e são integrantes do Sistema Nacional e Estadual de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (Lei Federal 9.433/1997 e Lei Estadual 13.123/1997) com funções consultivas, normativas e deliberativas sobre o uso da água
nas suas respectivas bacias hidrográficas. Foi realizado, em 2019, do processo eleitoral para renovação dos plenários dos comitês de
bacias hidrográficas e eleição de suas novas diretoria e elaboração da proposta de criação do comitê da bacia hidrográfica dos afluentes
goianos do rio araguaia – CBH AGORAEm 2019 foi elaborada, apreciada e aprovada uma proposta de criação do Comitê da Bacia
Hidrográfica dos Afluentes Goianos do Rio Araguaia – CBH AGORA através da ampliação da área de atuação do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Vermelho, criado, instalado, porém inativo, e mudança de seu nome para CBH AGORA.A proposta, com a respectiva
Resolução, foi aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e a minuta de Decreto criando o CBH e instituindo a sua Diretoria
Provisória, responsável pelo processo de mobilização e instalação do Comitê, foi elaborada e encaminhada para apreciação e posterior
publicação. Os Planos de Bacia das Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos afluentes ao Paranaíba, que corresponde
aos 4 (quatro) Comitês instalados e em funcionamento, está em elaboração, pela empresa contratada FUNAPE/UFG, desde setembro de
2018 e a previsão de conclusão, após ajuste no escopo de trabalho e ampliação dos produtos a serem entregues, é em
dezembro/2020.m 2019, após diversas reuniões entre a SEMAD, ANA, Comitês de Bacia e FUNAPE/UFG decidiu-se por alterar o escopo
da contratação com ampliação do número de produtos a serem entregues e utilização de estudos recentes elaborados pela Agência
Nacional de Águas que propiciaram uma melhoria da base dos dados utilizados para a elaboração do Diagnóstico – Produto 2, que foi
entregue e analisado, por duas vezes, pelas equipes responsáveis tanto dos CBH’s quanto da SEMAD. A etapa ainda não foi dada como
concluída pois a versão 4, a ser elaborada considerando as diversas recomendações, será entregue no início de 2020.Em 2019, a
Secretaria, participou do maior evento dedicado aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Brasil, o XXI Encontro Nacional de Comitês de
Bacias Hidrográficas, permitindo a capacitação dos servidores em três temas atuais e de importância estratégica para a gestão dos
recursos hídricos junto aos CBH’s

OBSERVAÇÕES
O Estado de Goiás possui 4 (quatro) Comitês de Bacias Hidrográficas instalados e em funcionamento, o que corresponde a 50% do
território goiano, quais sejam: CBH Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba, CBH dos Rios Turvo e dos Bois, CBH do Rio Meia Ponte e
CBH dos Rios Corumbá, Veríssimo e porção goiana do Rio São Marcos, e, que, portanto, dependem desse apoio até a implementação
da cobrança pelo uso da água e da constituição de uma Agência de Bacia que possa exercer essas funções.
Compreende este apoio técnico e operacional a elaboração de atas, ofícios, listas de presença, estudos, minutas de deliberações e
moções, organização e convocação de reuniões, auxílio na definição da pauta das reuniões, apoio à Diretoria, comunicação entre os
membros e divulgação das ações à sociedade, organização documental, etc.
I - Apoio técnico e operacional ao funcionamento dos CBH’S em números
• 15 Reuniões Plenárias realizadas
• 16 Reuniões de Grupos de Trabalho (GT’s) com destaque para o GT Monitoramento e Crise Hídrica do CBH Meia Ponte e o GT Rio
Verdinho do CBH Bois
• 14 Deliberações aprovadas com destaque para as Deliberações do CBH Meia Ponte que apresentaram diretrizes para o enfrentamento
da crise hídrica na bacia, e as Deliberações do CBH Bois que definiram novas vazões específicas para outorga e alocaram água aos
diversos setores usuários nas bacias dos Ribeirões Abobora, Lage e Verdinho, em Rio Verde-GO.
• Aquisição de equipamentos e material de apoio aos comitês.
II- Captação de recursos por meio dos programas PROGESTÃO e PROCOMITÊS: O Estado de Goiás é signatário de dois contratos
celebrados com a Agência Nacional de Águas, tendo como interveniente o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, no âmbito dos
Programas PROGESTÃO (Programa de Consolidação do Pacto Nacional pela Gestão das Águas) e PROCOMITÊS (Programa de
Fortalecimentos dos Comitês de Bacias Hidrográficas). Ambos os contratos preveem a transferência de recursos financeiros ao Estado
mediante o cumprimento de metas relacionadas com a Gestão de Recursos Hídricos e fortalecimento dos Comitês de Bacias
Hidrográficas. Os recursos transferidos ao Estado devem ser gastos exclusivamente em atividades relacionadas com o fortalecimento da
Gestão de Recursos Hídricos e da atuação dos Comitês de Bacias Hidrográficas.

AÇÃO: 2225 - GESTÃO, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA FAUNA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Em 2019, foram fiscalizados e/ou analisados para acompanhamento da Flora , 346 processos referentes a pedidos de queima, sendo
todos indeferidos
Em 2019, foram fiscalizados e/ou analisados para acompanhamento da Fuana:
1. Processos Analisados = 673;
2. Fiscalização de Empreendimentos de Uso e Manejo de Fauna em suas categorias diversas = 120;
3. Autos de Infração Lavrados (A. I.) = 05;
4. Termos de Apreensão e Depósito Lavrados (T. A. D.) = 04;
5. Animais Apreendidos e Depositados no CETAS/GO = 03;
6. Animais de entrega voluntária, depositados no CETAS/GO = 23;
7. Animais Apreendidos e Depositados no CETAS/DF = 31;
8. Animais de entrega voluntária, depositados no CETAS/DF = 02;
9. Reuniões/cursos/Treinamento = 05;
10. Valor dos Autos Lavrados = R$ 71.500,00;
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11. Processos de Manejo de Fauna para o Licenciamento = 28;
AÇÃO: 2226 - IMPLANTAÇÃO DE INSTRUMENTOS ECONÔMICOS DE GESTÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
A área responsável não informou se houve execução.
AÇÃO: 2227 - INSTRUMENTOS DE GESTÃO DAS ÁGUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Está em fase de conclusão a elaboração de 4 (quatro) planos de bacia das Unidades de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos
afluentes ao Paranaíba, ou seja, dos 4 (quatro) comitês de bacia instalados e em funcionamento. A previsão de conclusão deste processo
é em junho/2020, quando metade do Estado estará coberto por planos de bacia.
Como os Planos de Bacia necessitam de aprovação dos respectivos Comitês de Bacias Hidrográficas, faz-se necessário a instalação dos
mesmos para viabilizar a elaboração de seus planos de bacia. Os 4 planos de bacia ainda estão em fase de elaboração. O Diagnóstico,
produto 2, já foi concluído, e nos encontramos, neste momento, na fase de análise final por parte dos GT's Plano dos CBH's e dos
técnicos da SEMAD. Após a conclusão desta etapa, prevista para o mês de dezembro/2019, será iniciada a elaboração do Prognóstico
(produto 3). Após uma série de ajustes no plano de trabalho, que impactará na melhoria qualitativa e quantitativa dos produtos a serem
entregues, a previsão de conclusão dos Planos de Bacia será estendida para Outubro/Novembro de 2020.
A SEMAD atuou junto aos produtores rurais que possuem barramentos de forma a garantir a perenidade da vazão ecológica de suas
barragens, aumentando as vazões liberadas de forma a maximizar a possibilidade de captação de água destinada ao tratamento e
distribuição à população goiana. Outra importante atuação da SEMAD foi o trabalho desenvolvido na prevenção de desastres
ocasionados por rompimento de barragens. Tais situações que colocam em risco vidas humanas, fauna e flora, infelizmente não são
raras, devido a grande quantidade de barramentos existentes para as mais diversas finalidades, dentre as quais se destacam a irrigação
e a dessedentação animal. Em 2019, foi lançado pela SEMAD um Plano de Segurança de Barragens, que consiste no cadastramento de
todas as barragens do Estado e o monitoramento daquelas mais críticas. Nesse sentido, a SEMAD atuou em 2019 junto a 06 (seis)
empreendimentos que apresentavam riscos em suas barragens, determinando, em alguns casos, o seu deplecionamento com finalidade
de reforço das barragens sob risco, o que contribuiu significativamente para que o ano de 2019 transcorresse sem desastres nem perdas
de vidas ocasionadas por rompimentos de barragens em Goiás.

OBSERVAÇÕES
Destaques de 2019:
1. Implantação do sistema automatizado de outorgas, a WebOutorga, que é um sistema de apoio e suporte a decisão, com vistas ao
aumento da produtividade e celeridade na análise dos processos de Outorga de uso de recursos hídricos, buscando a redução de erros
nas análises técnicas, evitando as reanálises, com maior foco na gestão recursos hídricos e não nos processos;
2.Criação de novos mecanismos e modalidades de outorga, como a preventiva, a sazonal, a coletiva e a temporária, de modo a
democratizar e universalizar o acesso à água, movimentando a economia goiana em seus diversos setores usuários;
3. Ampliação da rede de qualidade de água do Estado, melhorias no sistema de avaliação da qualidade do ar e do sistema de
monitoramento de eventos criticos (secas e cheias) e do monitoramento hidrológico e climatológico estaduais;
4. Realização de projetos e estudos sobre o problema do saneamento estadual, com destaque para a realização de um seminário de
gestão de resíduos sólidos.Todas essas ações estruturantes, além de várias outras realizadas de rotina ou em andamento, contribuíram
efetivamente para a modernização da gestão de recursos hídricos em Goiás, permitindo alavancar a economia do Estado

AÇÃO: 2228 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Os processos que foram protocolados fragmentados estão sendo unificados. Os critérios para análise processual foram revistos,
resultando em pareceres mais robustos e proporcionando maior segurança jurídica para a secretaria e para os técnicos. Foram
notificados 65 empreendimentos para a assinatura do Termo de Compromisso Ambiental (TCA) conforme a Instrução Normativa nº
05/2019.
Implantação do sistema automatizado de outorgas, a WebLicenças, que é um sistema de apoio e suporte a decisão, com vistas ao
aumento da produtividade e celeridade na análise dos processos de Licenciamento ambiental para atividades de baixo impacto ao meio
ambiente.

OBSERVAÇÕES
Principais entregas :
1. Publicação da instrução normativa nº 05/2019-SEMAD que regulamenta o procedimento aplicável ao licenciamento corretivo para
empreendimentos em instalação ou em funcionamento sem licença ambiental, bem como o procedimento aplicável para ampliação e
modificação de empreendimentos;
2. Padronização das condicionantes das licenças;
3. Adoção do procedimento de unificação de todos os processos de licenciamento de um mesmo empreendimento evitando o retrabalho
e, principalmente, o fracionamento da análise dos impactos ambientais, bem como proporcionando uma avaliação mais ampla dos
impactos sistêmicos causados e, por fim, melhorando o controle e monitoramento das atividades efetivas e/ou potencialmente poluidoras;
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4. Padronização das análises processuais e pareceres técnicos feita por meio da emissão dos memorandos nº 130/2019 e memorando
circular emitido em 5 de agosto de 2019, exigindo análises que não eram feitas antes, como as verificações geoespaciais, bem como
conferida transparência aos clientes da secretaria;
5.Publicação da Lei Estadual nº 20.694 de 26 de dezembro de 2019 que dispõe sobre normas gerais para o Licenciamento Ambiental do
Estado de Goiás
Processos de licenciamento formalizados em 2019 - 1427
Termos de Compromissos ambientais (Licenciamento corretivo) - 12
Processos notificados para celebração de termo de compromisso ambiental - 211

AÇÃO: 2230 - QUALIDADE AMBIENTAL - FISCALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E AUDITORIA AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Nos primeiros meses do ano de 2019 , foram respondidos 459 processos . Como também a confrontação entre as Ordens de Serviço
para viagem, processos para pós licenciamento documental e a tramitação dos processos ocorrendo a planilha de saída destes.
Fiscalização englobando pontos fiscalizados durante operações (Temporada do Araguaia e Crise Hídrica da Bacia do Rio Meia Ponte) e
atendimento de demandas internas e externas.
O responsável pelo levantamento das informações pertinentes a esta ação não apresentou atualização dos valores físicos dos produtos,
tendo sido levantado apenas nos primeiros meses do ano.

OBSERVAÇÕES
Principais Realizações:
I – Operação Meia Ponte: As atividades desenvolvidas pelo CIMEHGO durante a Crise Hídrica de 2019, foram preponderantes para que
não houvesse o desabastecimento de água em Goiânia. Foram realizadas mais de 6 campanhas de medição de vazão utilizando
equipamento de última geração de efeito doppler, monitoramos e enfrentamos 131 dias sem precipitação na capital com temperaturas
acima da média. Foram gerados mais de 250 gráficos de acompanhamento e comparação da vazão e precipitação do ponto a montante
da captação da SANEAGO no rio meia ponte. A vazão do rio meia ponte foi publicada no site da SEMAD diariamente, onde o valor servia
de referência as instruções normativas publicadas. Dessa forma, essas ações contribuíram fortemente para não ocorrência de falta de
água para o abastecimento público em Goiânia.
II – Operação Araguaia: Na Temporada do Rio Araguaia em 2019 tivemos a presença de mais de 300 mil turistas que visitaram nas férias
as praias goianas. O CIMEHGO esteve presente realizando coletas e análises para avaliação da balneabilidade da água, a fim de trazer
tranquilidade para os frequentadores. Nesse sentido, durante o mês de julho foram realizadas 30 coletas e 30 análises de balneabilidade
nos municípios de Aruanã e Aragarças.
III – Monitoramento da Qualidade do Ar – Programa QualiAr (Partículas Totais em Suspensão): Na área de monitoramento da qualidade
do ar, a SEMAD monitorou o poluente Partículas Totais em Suspensão, que representa todo material particulado sólido ou líquido que
esteja suspenso no ar, na forma de poeira, fuligem e outras formas, produzidas pela queima de combustíveis, ocorrência de queimadas,
atividades industriais, entre outras fontes
IV – Monitoramento da Qualidade da Água – Programa Qualiágua: O Programa de monitoramento da qualidade da água desenvolvido
pelo CIMEHGO em parceria com Agência Nacional de Água (ANA), promoveu no ano de 2019, 253 boletins de amostragem totalizando
em mais de 4 mil análises de água em diversos rios goianos.

AÇÃO: 2231 - REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
No ano de 2019 foram realizadas 1.304 análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR) com prioridade a 119 análises ; 177 análise Plano de
Recuperação da Área Degradada ( PRAD); 28 remanejamentos de Reserva Legal; 16 processos de Servidão Ambiental; 288
atendimentos presenciais; 77 pareceres em outros processos; 05 vistorias e 2 processos de doação em Unidade de Conservação para
compensação em Reserva Legal.
AÇÃO: 3074 - CRIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE BIODIVERSIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
A área responsável não informou se houve execução.
AÇÃO: 3075 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
A área responsável não informou se houve execução.
AÇÃO: 3076 - PLANTE ÁGUA - REVITALIZAÇÃO DE BACIAS E PRODUTOR DE ÁGUA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
Nenhum novo Projeto Produtor de Água foi implementado em 2019. Quanto ao Programa Produtor de Água do Ribeirão João Leite,
estamos aguardando, ainda para 2019, a realização de uma oficina, conduzida pela Agência Nacional de Águas, para repactuação do
modelo e verificação de novas entidades interessadas em coordenar o programa, identificação de fontes de recursos e estabelecimento
das áreas prioritárias que permitam a ampliação do Programa.
Nenhuma nascente foi recuperada pelo programa Nascentes Vivas em 2019. O programa nascentes vivas foi encerrado em 2016 quando
não mais se teve força de trabalho na Superintendência de Recursos Hídricos para buscar parcerias e viabilizar a implementação do
programa. Com a reestruturação pela qual a SEMAD irá passar, provável que este programa seja capitaneado por outra área.
AÇÃO: 3077 - PRÉDIO VERDE - CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL DA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MEIO
AMBIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
A área responsável não informou se houve execução.
AÇÃO: 3078 - ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA

REALIZAÇÕES
A área responsável não informou se houve execução.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2232 - CARTÃO TRANSPORTE CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Tendo em vista a LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019, que altera a estrutura administrativa do Estado as ação 2232 e 2234,
passam a ser de competência da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação – SEDI, situação que não foi alterada na Lei n.º 15.047, de
29/12/2004, acarretando uma distorção criada pela Lei acima mencionada , ao atribuir tal responsabilidade a esta Secretaria, que não tem
qualquer relação de pertinência com a matéria.
No entanto informamos que durante o 2º semestre de 2019, a SEMAD continuou repassando os recursos necessários a manutenção da
Ação, por meio de descentralização orçamentária , com a finalidade de manter os serviços .
AÇÃO: 2234 - SUBSÍDIO DA PASSAGEM DO EIXO ANHANGUERA E LINHAS SEMIURBANAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2104-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Tendo em vista a LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019, que altera a estrutura administrativa do Estado as ação 2232 e 2234,
passam a ser de competência da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação – SEDI, situação que não foi alterada na Lei n.º 15.047, de
29/12/2004, acarretando uma distorção criada pela Lei acima mencionada , ao atribuir tal responsabilidade a esta Secretaria, que não tem
qualquer relação de pertinência com a matéria.
No entanto informamos que durante o 2º semestre de 2019, a SEMAD continuou repassando os recursos necessários a manutenção da
Ação, por meio de descentralização orçamentária , com a finalidade de manter os serviços .
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1048 - PROGRAMA SANEAMENTO BÁSICO

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Realização de dois workshops sobre gestão de resíduos sólidos; • Revisão da Política Estadual de Resíduos Sólidos com realização de
Consulta Pública, minuta do projeto de lei encontra-se na chefia de gabinete desta SEMAD para providências (processo SEI nº
201600017002622). • Elaboração do Decreto nº 9.505, de 27 de Agosto de 2019 que regulamenta a Lei Estadual nº 20.440, de 10 de
abril de 2019, que institui o Selo Azul Sustentável, estabelecendo os critérios para obtenção do selo, a forma de concessão, seu modelo,
confecção, uso e controle; • Inclusão das ações de implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos nas ações do PPA 2020-2023.
• Finalização de cinco convênios com a FUNASA com prestação de contas final.
Foi proposto políticas públicas que visem melhorar o sistema de drenagem urbana nos municípios goianos segundo as diretrizes do plano
Estadual/Municipal de Saneamento. Houve a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico. Contrato N° 012/2017, firmado em
13/09/2017. Contratada a FUNAPE/UFG. Entregues 03 produtos. Contrato suspenso em abril/2018 por falta de pagamento da SECIMA.
Valor devido: R$ 875.000,00. O Plano norteará as ações de saneamento básico no âmbito do Estado de Goiás, com diagnóstico e metas,
além de um Sistema de Informações online
AÇÃO: 3104 - CAIXA D'ÁGUA LEGAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não houve disponibilização de recursos financeiros para esta ação.
AÇÃO: 3106 - IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO ASSOCIADA PARA OS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO
BÁSICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não houve disponibilização de recursos financeiros para esta ação.
AÇÃO: 3107 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA ATRAVÉS DA COLETA SELETIVA NAS
CIDADES DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não houve execução da ação no ano de 2019
AÇÃO: 3108 - IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES INDIVIDUALIZADAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não houve disponibilização de recursos financeiros para esta ação.
AÇÃO: 3109 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE CRISTIANÓPOLIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não houve disponibilização de recursos financeiros para esta ação.
AÇÃO: 3110 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA A DESTINAÇÃO FINAL,
AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2102-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
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3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
• Realização de dois workshops sobre gestão de resíduos sólidos;
• Revisão da Política Estadual de Resíduos Sólidos com realização de Consulta Pública, minuta do projeto de lei encontra-se na chefia de
gabinete desta SEMAD para providências (processo SEI nº 201600017002622).
• Elaboração do Decreto nº 9.505, de 27 de Agosto de 2019 que regulamenta a Lei Estadual nº 20.440, de 10 de abril de 2019, que
institui o Selo Azul Sustentável, estabelecendo os critérios para obtenção do selo, a forma de concessão, seu modelo, confecção, uso e
controle;
• Inclusão das ações de implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos nas ações do PPA 2020-2023.
• Finalização de cinco convênios com a FUNASA com prestação de contas final.
AÇÃO: 3111 - IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA O SISTEMA DE DRENAGEM URBANA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Foi proposto políticas públicas que visem melhorar o sistema de drenagem urbana nos municípios goianos segundo as diretrizes do plano
Estadual/Municipal de Saneamento.
Houve a elaboração do Plano Estadual de Saneamento Básico. Contrato N° 012/2017, firmado em 13/09/2017. Contratada a
FUNAPE/UFG. Entregues 03 produtos. Contrato suspenso em abril/2018 por falta de pagamento da SECIMA. Valor devido: R$
875.000,00.
O Plano norteará as ações de saneamento básico no âmbito do Estado de Goiás, com diagnóstico e metas, além de um Sistema de
Informações online.
AÇÃO: 3144 - GMC - SANEAMENTO CONHECER E AGIR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
2153-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não houve disponibilização de recursos financeiros para esta ação.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2192 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

RICARDO JOSÉ SOAVINSKI - Diretor Presidente

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Prestar serviços de saneamento básico promovendo qualidade de vida e gerando resultados com sustentabilidade.

2.2 Legislação
Constituição Federal de 1988, Constituição Estadual de 1989 e Lei 20.539 de 06/08/2019

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Presente em 226 municípios do estado de Goiás, a Saneago apresenta hoje números extremamente positivos em diversos indicadores
de gestão.
Quando o assunto é índice de atendimento, por exemplo, a Companhia tem trabalhado pela universalização do serviço e alcança hoje
resultados muito expressivos, acima da média nacional. Conforme dados de novembro de 2019:
5,7 milhões de pessoas atendidas com água tratada – 97,1% da população
3,7 milhões de pessoas atendidas com esgotamento sanitário – 62,1% da população.
Em esgotamento sanitário, o índice de atendimento passou de 59,6% em novembro/2018 para 62,1% em novembro/2019, um benefício
estendido a mais de 148.000 mil pessoas.
Ações realizações da Governança em 2019
1° Fortalecimento das estruturas de Governança e de Auditoria Interna, responsável pela melhoria e conformidade dos processos
internos e pela implantação de uma série de políticas estratégicas.
A Superintendência de Governança é subordinada hierarquicamente à Presidência da Saneago, cujas atividades encontram-se
compartilhadas com as Gerências de Compliance, Gerência de Gestão de Riscos e Gerência Executiva de Apoio à Governança,
reforçando que, um benefício importante de um ambiente de controles é propiciar a transparência, a equidade, a prestação de contas e a
responsabilidade corporativa.
2° Revisão da Estrutura Organizacional da Companhia, com foco no desenvolvimento de áreas estratégicas da SANEAGO, sem aumento
de custos (Meio Ambiente, Comercial, Governança)
3° Adequação do Estatuto da Companhia , Regimento Interno da Saneago e do Conselho de Administração.
4° Reestruturação da unidade de Treinamento e desenvolvimento com vistas à atuação estratégica na capacitação de empregados.
5° Criação do Comitê Setorial de Compliance.
6° Instauração de procedimentos administrativos para verificação de conformidade para a Indicação de Gestores;
7° Aprimoramento dos mecanismos de Combate à Corrupção.
8° Criação e Revisão de Políticas:
• Política de Prevenção de Conflitos de Interesse;
• Política de Acesso à Informação;
• Política de Patrocínio;
• Política de Prevenção de Atos de Corrupção;
• Política de Segurança da Informação;
• Política de Distribuição de Dividendos;
• Política de Porta Vozes, Comunicação e Divulgação de Informação;
• Política de Não Retaliação;
• Política de Transações com Partes Relacionadas;
• Política de Gestão de Riscos;
• Política de Compliance;
• Política de Alçadas e Limites da Saneago;
• Política de Gestão de Riscos Financeiros e Aplicação de Recursos;
• Política de Avaliação da Alta Administração.
9° A Superintendência de Governança e a Superintendência de Ouvidoria foram premiadas com os prêmios por Excelência em
Transparência e Programa de Compliance Público. As duas premiações recebidas pelo desempenho da Companhia no Ranking do
Programa de Compliance Público (PCP) e pela Excelência em Transparência. Os prêmios foram concedidos pelo Governo de Goiás, por
meio da Controladoria Geral do Estado (CGE).
PRÊMIOS E CERTIFICADOS RECEBIDOS EM 2019
- Prêmio Nacional de Qualidade do Saneamento - PNQS
Troféu Quíron Cobre - Nível B - Cidade de Goiás
Finalista do prêmio Primeiros Passos para a Excelência - Itaberaí
- Instituto Socioambiental Chico Mendes
Certificado e Selo Verde do Programa de Certificação pelo Compromisso com a Gestão Socioambiental
Responsável
- Premiações do Governo do Estado de Goiás
Programa de Compliance Público - PCP
Selo Prata de Excelência em Transparência
- Rede Metrológica
Reconhecimento dos laboratórios de água e esgoto
GESTÃO DE RISCOS
Em fevereiro/2019, o Decreto Estadual nº 9.406/2019 instituiu o Programa de Compliance Público
(PCP), cujo um de seus quatro eixos trata da Gestão de Riscos. Neste sentido foi atualizada a Política
de Gestão de Riscos da Companhia (PL00.0046.01), fundamentando-se na “NBR ISO 31000:2018 –
Gestão de Riscos: Diretrizes” e “NBR ISO 19011:2018 – Diretrizes para auditoria de sistemas de
gestão”, agregadas ao “COSO 2013 – Controles Internos – Estrutura Integrada” e atualizações.
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Ainda em atendimento ao Decreto, a Resolução do Conselho de Administração nº 4/2019 (reratificada
pela Resolução nº 5/2019) instituiu em abril de 2019 o Comitê Setorial de Compliance (CSC),
constituindo a autoridade máxima da Companhia para assuntos relacionados ao PCP, com os
seguintes membros:
I. Presidente do Conselho de Administração da Saneago (Presidente deste Comitê);
II. Vice-Presidente do Conselho de Administração da Saneago;
III. Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário da Saneago;
IV. Presidente da Saneago – DIPRE (Vice-presidente deste Comitê);
V. Diretor(a) Comercial – DICOM;
VI. Diretor(a) Financeiro, de Relação com Investidores e Regulação – DIFIR;
VII. Diretor(a) de Gestão Corporativa – DICOR;
VIII. Diretor(a) de Expansão – DIEXP;
IX. Diretor(a) de Produção – DIPRO;
X. Procurador(a) Jurídico(a) – PROJU;
XI. Superintendente de Governança – SUGOV;
XII. Superintendente de Auditoria Interna – SUAUD.
Neste sentido, é objetivo deste relatório reportar os trabalhos de gestão de riscos, no âmbito do PCP, à
Administração e Governança da Saneago, estando o seu conteúdo alinhado ao que preconiza a
Política de Gestão de Riscos – PL00.0046.01, disponível na Intranet “gestão de documentos
normativos” e na Internet www.saneago.com.br.

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: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÃO: 3112 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2192 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

U.O.: 2192-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

REALIZAÇÕES
Em relação ao Sistema de Abastecimento de Água, no acumulado de 2019, houve uma expansão de 1,4% na prestação de serviços,
alcançando um índice de atendimento de 97,1% da população. No que tange ao número de ligações faturadas de água, o aumento foi de
2,5% e 1,24% em extensão de rede de distribuição.
Foram executados em 2019 obras de grande relevância como o Sistema Produtor Corumbá IV, onde foram realizadas a Implantação da
Estação Elevatória de Água Bruta, Adutora de Água Bruta DN 1200, Subestação 138 kV, Linha de Transmissão 138 kV, implantação da
Estação Elevatória de Água Bruta (parcial), Execução do Tanque de Alimentação Unidirecional, Subestação 138 kV (parcial), Linha de
Transmissão 138 kV (parcial).
AÇÃO: 3113 - GMC - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA PÚBLICO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
NOS MUNICÍPIOS GOIANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2192 - SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

U.O.: 2192-SANEAMENTO DE GOIÁS S/A - SANEAGO

REALIZAÇÕES
Para o esgoto, o crescimento foi mais expressivo, de 3,7%, o que representa um índice de atendimento de 62,1% da população. Em
relação ao número de ligações faturadas o crescimento foi de 5,38% e extensão de redes de esgoto em 4,54%.
Foram executados em 2019 obras de relevância como:
- Execução das obras e serviços de complementação do Sistema de Esgoto Sanitário da Cidade de Anápolis –GO com execução de
redes coletoras de esgoto
- Execução de obras e serviços de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Iporá –GO, com execução de rede
coletoras de esgoto.
- Execução das obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Itapirapuã –GO.
- Execução obras de complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Itapuranga –GO –Construção de Interceptor
para ligação de redes coletoras na região oeste da Cidade à EEE na região norte.
- Execução das obras de implantação de redes coletoras de esgoto, ramais domiciliares e outros na cidade de Petrolina de Goiás –GO,
Execução de Ramais Domiciliares.
- Execução do remanescente das obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Pirenópolis e execução das
placas de concreto dos taludes da lagoa facultativa.
- Execução das obras de universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Porangatu –GO
- Execução de obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de Vianópolis –GO com a execução de ramais
domiciliares, rede coletora de esgoto e execução dos leitos de secagem na ETE.
- Ampliação e melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Alvorada do Norte -GO
Resumo Objeto: Implantação de rede coletora e ligações domiciliares, implantação de 07 Estações Elevatórias de Esgoto, implantação da
Estação de Tratamento de Esgoto. Sendo executado no período: Implantação de 02 Estações Elevatórias de Esgoto, redes coletoras de
esgoto, ligações domiciliares.
- Ampliação e melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Formosa-GO
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Resumo Objeto: Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, com a execução de 02 Lagoas de Estabilização (01 Lagoa Facultativa
e 01 Lagoa de Maturação); Implantação de novas redes coletoras e ramais domiciliares no município.
Executado no Período: Execução das caixas de entrada e saída da Lagoa de Maturação, além das interligações necessárias e
urbanização da área.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Lener Silva Jayme

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Atuar de forma empreendedora e inovadora nas áreas de geração e transmissão de energia, promovendo o desenvolvimento sustentável.

2.2 Legislação
Autorizada pela Lei n° 13.537 de 15.10.1999, com redação dada pela Lei n° 15.148 de 11.04.2005

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
- Prover o Estado de energia que garanta a sustentabilidade de seu crescimento sócio-econômico de acordo com a abrangência de suas
atividades e normas regulatórias.
- Obediência aos preceitos de qualidade e confiabilidade do sistema elétrico, considerando-se suas concessões e normas do setor
elétrico.
- A Celg GT ganhou o Prêmio Inovação, do Programa de Compliance do Governo de Goiás, pela solução Rybená Web, que proporciona
aos surdos, deficientes visuais, pessoas com deficiências intelectuais , analfabetos funcionais, idosos, disléxicos, e outras pessoas com
dificuldade de leitura e de compreensão de textos, a possibilidade do entendimento das páginas Web.
- A Celg GT assinou um contrato de modernização da PCH Rochedo, no valor de R$ 3,1 milhões. A Usina de Rochedo será
automatizada, com a instalação de tecnologia digital, e poderá ser monitorada e operada de forma remota pelo Centro de Operações da
Transmissão (COT) instalado em Goiânia.
• O lucro acumulado pela empresa foi de R$ 44,7 milhões nos três primeiros trimestres de 2019, o que representa um aumento de 5,52%
em relação a 2018.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico CELG GT (2019-2028).

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- MVA - Potência instalada de transformação - somatório das potencias instaladas em transformações em MVA. Tem como objetivo
demonstrar a expansão da capacidade de transmissão do sistema elétrico, que permite ampliar o abastecimento de energia na rede de
distribuição para região em que a obra esta sendo realizada;
- km - Quilometro - km de linha de transmissão - Extensão de km de linha de transmissão;
- MW - Potência instalada de geração - somatório das potencias instaladas de geração em MW pela implantação ou ampliação da
capacidade da usina.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2239 - MODERNIZAÇÃO E MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES CORPORATIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Construção de cercas para proteção das usinas
2. Aquisição de suprimentos para impressoras e computadores.
3. Aquisição de sirenes para as usinas.
4. Aquisição e implantação do módulo de segurança e Medicina do trabalho.
5. Serviço de manutenção adaptativa e evolutiva para o Enterprise Resource Planning - ERP.
AÇÃO: 3095 - EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Execução de obras nas Subestações Anhanguera (49% realizada), Palmeiras (obra concluída), Planalto (obra concluída), Firminópolis
(obra concluída), Xavantes (89%), Paranaíba (obra concluída), Cachoeira Dourada (31%), Carajás (19%) e Anhanguera (51%) que fazem
parte do escopo das Resoluções Autorizativas da ANEEL n° 4417/2013, 4891/2014, 5444/2015, 5861/2016, 6800/2017 e 7286/2018.
2. Aporte de Capital na Sociedade de Propósito Específico Firminópolis Transmissão S.A
3. Aporte de Capital na Sociedade de Propósito Específico Pantanal Transmissão S.A.
4. Aporte de Capital na Sociedade de Propósito Específico Vale do São Bartolomeu S.A
AÇÃO: 3096 - EXPANSÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE TRANSMISSÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.:
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2196-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Aquisição de memoria para o Sistema Aberto de Gerenciamento de energia - SAGE
2. Prestação de serviços de treinamento e de suporte técnico a implantação do SAGE.
AÇÃO: 3097 - EXPANSÃO DA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
1. Aporte de Capital na Sociedade de Propósito Especifico Fazenda Velha.
2. Investimentos em Consórcios com outras empresas para a realização de estudos de novos empreendimentos para a geração de
energia elétrica destacando-se os Consórcios Médio Rio Claro e Rio Claro.
3. Execução através de empresas especializadas do projeto executivo de ampliação, sondagens a Trado e estudos hidrológicos da PCH
Rochedo.
AÇÃO: 3098 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ENERGIA ELÉTRICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
Encontra-se suspenso o Projeto estratégico Arranjos Técnicos e Comerciais para Inserção da Geração de Energia Elétrica a partir de
Biogás oriundo de Resíduos e Efluentes Líquidos na Matriz Energética Brasileira em razão de decisões por parte do parceiro privado.
Encontram-se em avaliação novos projetos de interesse da companhia em consonância com as normas e determinações legais e
regulatórias estabelecidas pela Agencia Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) com a Chamada Pública 003/2019 referente a
oportunidade de apresentação de propostas de projetos de P&D válida até 31/12/2020.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AÇÃO: 3033 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CELG GT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2196 - CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

U.O.: 2196-CELG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. - CELG G T

REALIZAÇÕES
O projeto de construção da nova sede foi substituído pela locação de imóvel para acomodação dos colaboradores da CELG GT.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução da política estadual de educação, execução das atividades de educação básica pública estadual, controle e
inspeção das atividades de educação básica e produção de informações educacionais, desenvolvimento da pesquisa educacional,
universalização da oferta da educação compromissada com a municipalização e a crescente melhoria de sua qualidade (Artigo 25 da Lei
nº 20.491/2019).

2.2 Legislação
Referente à estrutura organizacional: Lei nº 20.491/2019. Legislação referente à estrutura de cargos e remunerações: Leis nº
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, 19.587/2017,
20.422/2019 Leg. ref. às Diretrizes: Leis nº 19.224/2016, 9.394/1996, 9.424/1996, 13.666/2000, 19.757/2017, 19.895/2017 e Lei
Complementar nº 26/1998.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC enfrentou logo nos primeiros dias do ano um contexto bastante agitado em razão do
atraso no pagamento dos servidores públicos estaduais, da situação irregular do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, da falta de empenho de despesas que foram realizadas no ano anterior, das mudanças de governo no Estado e no País, da
elevada pressão dos fornecedores exigindo esforço hercúleo desta Secretaria para reduzir os impactos negativos e garantir o início do
ano letivo. Além disso, a demora na aprovação da lei orçamentária anual (Lei nº 20.419 de 19.02.2019) e da reforma administrativa
causaram muitos problemas para o funcionamento dos sistemas corporativos dos quais dependem praticamente toda a ação
governamental.
O atraso no pagamento dos servidores públicos ocasionou várias ameaças de greves por parte dos servidores e na tentativa de amenizar
a situação esta Secretaria implementou várias negociações com o sindicato dos profissionais da educação e canalizou todos os recursos
financeiros possíveis para pagamento de pessoal. A situação não foi completamente resolvida, mas neutralizou os movimentos de greve.
No tocante à situação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB – CONFUNDEB foi necessária a edição da Lei nº
20.424 /2019 para alterar a sua lei de criação e corrigir distorções na composição do referido Conselho que estavam impedindo o
cadastro dele no FNDE, e em consequência, os repasses de recursos do governo federal para o Estado de Goiás tinham sido suspensos
para que o Estado fizesse as adequações necessárias para reestabelecer o pleno funcionamento do Conselho.
Desse modo, o CACS FUNDEB foi devidamente cadastrado nos sistemas (CACS, Sigecon, Simec Par, MAVS) e a partir da regularização
do cadastro foi possível emitir os pareceres de prestações de contas dos programas federais e a validação do SIOPE, ou seja, depois
que o Conselho foi regularizado esta Secretaria conseguiu destravar todos os sistemas e tirar todos os bloqueios ao seu pleno exercício.
Destaca-se que também que a composição do colegiado foi alterada através do Decreto de 11 de setembro de 2019 (Diário Oficial do
Estado nº 23.134, suplemento). Além disso, outras medidas estão sendo planejadas para o ano de 2020 como um treinamento no FNDE
para habilitar os conselheiros para análise dos documentos e emissão de pareceres relativos as prestações de contas, a disponibilização
de um telefone 0800 para o Conselho e um cronograma de visitas in loco a municípios escolhidos por amostragem.
Dentre os problemas enfrentados pela SEDUC também se destacam a mudança de sua sede para um prédio próprio e o enfrentamento
do desvio de função de docentes. Em decorrência da crise financeira do Estado, a Seduc promoveu reordenamento de sua rede física e
transformou as instalações do antigo Instituto de Educação de Goiás em sede da Secretaria. No tocante ao desvio de função de docentes
que estavam exercendo funções administrativas, a SEDUC promoveu a recondução de boa parcela às salas de aula.
Em decorrência da reforma administrativa promovida em 25 de junho de 2019, a estrutura administrativa da SEDUC se compõe das
unidades básicas e complementares apresentadas na alínea "p" do inciso I do Anexo I da Lei n° 20.491/2019, dentre as quais se
destacam o Gabinete do Secretário, a Subsecretaria de Governança Institucional, a Subsecretaria de Governança Educacional, a
Subsecretaria de Execução da Política Educacional e as Coordenações Regionais de Educação cujas sedes ficam nas seguintes
cidades: Aparecida de Goiânia; Campos Belos; Catalão; Ceres, Formosa, Goianésia, Goiânia; Goiás; Goiatuba; Inhumas; Iporá; Itaberaí,
Itapaci; Itapuranga; Itumbiara; Jataí; Jussara; Luziânia; Mineiros; Morrinhos; Nova Gama; Palmeiras de Goiás; Piracanjuba; Piranhas;
Pires do Rio; Planaltina de Goiás; Porangatu; Posse, Quirinópolis; Rio Verde; Rubiataba; Santa Helena de Goiás; São Luís de Montes
Belos; São Miguel do Araguaia; Silvânia; Trindade; Uruaçu; Minaçu e Águas Lindas de Goiás. O organograma da Secretaria está
disponível no endereço https://site.educacao.go.gov.br/page-organograma/
A respeito do quantitativo de escolas da rede pública estadual a SEDUC enfrentou a necessidade de fazer um reordenamento em
decorrência de vagas ociosas em muitas escolas. Desse modo, das 1.149 escolas existentes ao final de 2018 com o reordenamento
efetuado foram reduzidas 60 escolas, chegando ao final de 2019 com 1.089 escolas. Destas, 1019 estão em zona urbana e 70 em zona
rural, as quais estão ainda classificadas em 790 escolas padrão, 154 escolas de tempo integral, 58 escolas militares, 10 quilombolas, 3
indígenas e 74 escolas privadas com convênio. Destaca-se que no tocante à propriedade das instalações das escolas 866 delas são de
propriedade da SEDUC, 208 estão em instalações cedidas, 14 estão em instalações alugadas e uma em instalação doada (Fonte: Goiás
360).
No tocante ao alunado atendido em 2019 é preciso destacar que a SEDUC chegou ao final de dezembro com 483.036 alunos
matriculados, sendo 259.891 no Ensino Fundamental, 190.837 alunos no Ensino Médio e 32.308 na Educação de Jovens e Adultos. No
entanto, esses números oscilaram durante o ano devido ao fato da existência de turmas semestrais (Fonte: Goiás 360).
A distribuição dos alunos nas escolas mencionadas se deu do seguinte modo: 358.585 alunos nas escolas padrão, 33.930 alunos nas
escolas de tempo integral, 24.572 alunos nas escolas privadas conveniadas, 61.913 nas escolas militares, 2.357 nas escolas quilombolas
e 646 nas escolas indígenas. Convém ainda destacar que a Seduc teve 1.137 alunos na educação especial e 9.459 alunos no
Atendimento Educacional Especializado (Fonte: Goiás 360).
Dentre os objetivos estratégicos desta Secretaria destaca-se a implementação do Plano Estadual de Educação através dos programas
que estão delineados no Plano Plurianual e que buscam a elevação do índice de melhoria na educação básica. É necessário destacar
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que a SEDUC foi responsável por cinco programas do Plano Plurianual (incluindo o de Apoio administrativo) e além destes, implementou
ações do Programa 1024 - Programa de Gestão e Valorização do Servidor coordenado pela Secretaria de Estado da Administração -
SEAD e do Programa 1041- Programa Goiás Conectado coordenado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SED, através do
qual foi implementada a Ação "Escola Conectada".
Atualmente a SEDUC possui além de 29 convênios firmados com o Ministério da Educação vários termos de cooperação técnica e de
compromissos em andamento, estando estes últimos destacados abaixo:
Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público, o Tribunal de Justiça de Goiás e a Defensoria Pública de Goiás para
implementação do Projeto de Remição de Pena pela Leitura (Processo 201816448003919);
Termo de Cooperação Técnica com a Diretoria Geral de Administração Penitenciária (DGAP) para implementação da Educação de
Jovens e Adultos dentro do Sistema Prisional (Processo 201800006040353).
Termo de Cooperação Técnica nº 07/2018 firmado com o Ministério Público Federal - MPF, o Ministério Público Estadual - MPE, o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE para obtenção e aplicação de R$ 80.759.000,00 oriundas da atuação do MPF em
ações de combate à corrupção e destiná-las à recuperação da rede física das escolas públicas do Estado de Goiás (Processo nº
201800006053985).
Termo de Cooperação Técnica com o Ministério Público Estadual visando a implementação do Projeto “Aluno Ouvidor” com o objetivo de
estimular as ações de gestão participativa nas escolas e a sensibilização da comunidade sobre o dever de colaboração e controle social
dos atos praticados pela administração pública direta e indireta (Processo nº 201700006034433).
Termo de Cooperação Técnica firmado com o Ministério Público do Estado de Goiás para a estruturação e implementação do Projeto
Educação Ambiental Bacia do Rio Meia Ponte, no ambiente escolar através da obtenção de recursos das ações de fiscalização do meio
ambiente pelo Ministério Público no valor de R$ 200.000,00 para desenvolver trabalho de educação ambiental no intuito de construir
práticas criativas e emancipatórias em unidades escolares de 39 municípios pertencentes à área de influência da bacia hidrográfica do
Rio Meia Ponte (Processo nº 201900006011525).
Acordo de Cooperação entre a SEDUC e o Instituto BEI, entidade civil sem fins lucrativos, com o objetivo de implantação do Projeto
Aprendendo a Lidar com Dinheiro para melhorar os índices de proficiência de matemática dos estudantes de 9º Ano do Ensino
Fundamental e da 1ª Série do Ensino Médio (Processo nº 201900006027721).
Termo de Compromisso do Programa de Compliance Público firmado entre esta Pasta, a Procuradoria Geral do Estado de Goiás e a
Controladoria-Geral do Estado de Goiás para a implementação da gestão de risco e melhoria da governança (Processo nº
201911867000587).
Parceria com a Controladoria Geral do Estado de Goiás -CGE e com a Saneago na implementação do Projeto Estudantes de Atitude
capitaneado pela primeira. Este Projeto estimula práticas relacionadas à transparência, ao controle social, ao voluntariado,à consciência
ambiental e à prevenção da corrupção (Processo nº 201911867001672).
Parceria com o Gabinete de Políticas Sociais em torno do Projeto de Alfabetização para Jovens e Adultos com implementação inicial nos
municípios de Amaralina, Campinaçu, Cavalcante, Colinas do Sul, Heitoraí, Matrinchã, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Santa
Terezinha de Goiás e Teresina de Goiás reconhecidos pelo destaque no Índice Multimensional de Carência Familiar - IMCF, no qual o
analfabetismo exerce elevado poder de fortalecimento das desigualdades.
Termo de Cooperação com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação (SEDI) e o Instituto Tecnológico de Goiás (ITEGO)
para ampliar as chances de capacitação profissional aos alunos do Ensino Médio da rede pública estadual (Processo nº
201900006036668).
Termo de Cooperação com a Agência Goiana de Assistência Técnica e Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária - EMATER, visando a
integração de esforços administrativos, técnicos e operacionais, objetivando a capacitação de alunos, professores e funcionários na
implantação do sistema de hortas e treinamento em processamento de alimentos nas unidades escolares nos municípios atendidos por
escritórios da EMATER (Processo nº 201700006025196).
Parceria com Central de Abastecimento de Goiás S.A - CEASA com a interveniência da Organização das Voluntárias de Goiás a
instituição do Banco de Alimentos, através do qual, são captados produtos alimentícios como frutas e verduras para encaminhamento às
escolas estaduais para serem utilizadas na merenda escolar.
No tocante à gestão de pessoal destaca-se que a SEDUC possui 18.884 professores no quadro de professores efetivos, cerca de 12094
professores no quadro temporário e 6.881 Agentes Administrativos Educacionais. Destaca-se ainda que durante o ano houve a admissão
de 459 candidatos aprovados no concurso público realizado para professores PIII e a redução no quadro de pessoal por aposentadoria
de 900 professores, de 225 de Agentes Administrativos Educacionais e pela morte de dois docentes assassinados em decorrência do
trabalho.
Destaca-se a seguir algumas das atividades da gestão de pessoas realizadas durante o ano: avaliação de desempenho para os
servidores dos cargos comissionados lotados na sede da Secretaria; edição de portaria com as regras de modulação validadas pela
Procuradoria Geral do Estado (Portaria 473/19); a avaliação dos servidores em regime de contrato temporário na sede; a redução em
trinta por cento no número de servidores da Administração e vinte por cento nas funções comissionadas; a adoção de procedimentos
para evitar pagamento de diferenças salariais (Portaria nº 1703/2019 - SEDUC); a análise de perfil dos Assessores Financeiros; o Projeto
"Por uma Gestão Pública de Qualidade"; Diagnóstico dos cursistas do Projeto Conversation Club; Diagnóstico da folha de pagamento
objetivando apontar, enumerar, quantificar falhas e inconsistências recorrentes na execução dos trabalhos ou sistemas utilizados na
elaboração da folha de pagamento que causam ônus ao erário; a criação de cartilha de orientações de acesso à plataforma EAD de
formação para professores em estágio probatório; Desenvolvimento de campanhas de sensibilização dos servidores para prevenção do
adoecimento físico e psíquico como “Janeiro Branco”, "Maio Amarelo", "Outubro Rosa" e "Novembro Azul", o acompanhamento e
integração dos servidores redirecionados em suas novas lotações e por fim, ações de acompanhamento socioemocional com assistência
aos profissionais e alunos das escolas em que ocorreram episódios de violência contra docentes e alunos.
Vale ressaltar que para o enfrentamento da violência no ambiente escolar foi revisada a política estadual de prevenção à violência contra
profissionais da educação e alunos (Lei nº 20.531/2019) e também foram estabelecidas medidas e procedimentos através do Protocolo
de Segurança Escolar instituído e disseminado nas unidades escolares da rede estadual de ensino.
Uma importante conquista foi a admissão de 459 candidatos aprovados no concurso público realizado para professores PIII. Nesse
período, a Seduc desenvolveu novo modelo de avaliação da validação dos diplomas dos servidores efetivos nomeados e de contratos
temporários e para destacar a importância do ingresso dos novos profissionais promoveu a posse coletiva dos professores nomeados.
Com relação à avaliação especial de desempenho do professor em estágio probatório, regulamentada neste ano através do Decreto nº
9.396/2019 a Seduc está implementando a avaliação especial de desempenho dos professores que tomaram posse através de
comissões de avaliações conforme preconizado pelo art. 5º do referido Decreto.
Outro destaque da política de gestão de pessoal da SEDUC foi a instituição do auxílio alimentação (Lei nº 20.422/ 2019) destinado à
cobertura de despesas de alimentação dos servidores nos dias de exercício, de forma contínua e sem incidência tributária. As
informações relativas à remuneração e outros benefícios concedidos, tanto a autoridades quanto aos servidores da Secretaria,
e n c o n t r a m - s e  d i s p o n í v e i s  n o  P o r t a l  d a  T r a n s p a r ê n c i a ,  e m  á r e a  d e  a c e s s o  p ú b l i c o ,  n o  e n d e r e ç o
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http://www.transparencia.go.gov.br/portaldatransparencia/pessoal/folha-de-pagamento
Por fim, é preciso destacar que em decorrência da necessidade de enfrentar a violência no ambiente escolar a SEDUC finalizou a
modelagem e começou a implantar o Protocolo de Segurança Escolar em todas as escolas da rede própria de ensino.

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) e o Plano de Ações Articuladas (PAR),
metodologia oferecida e disponibilizada aos Estados pelo Ministério da Educação para o planejamento das atividades da Educação.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Fundamental Anos Iniciais na rede de ensino estadual: 6.6 (Fonte: IDEB/INEP
2017);
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Fundamental Anos Finais na rede de ensino estadual: 5.2 (Fonte: IDEB/INEP
2017);
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino Médio na rede de ensino estadual: 4.3 (Fonte: IDEB/INEP 2017);
Taxa de analfabetismo entre jovens e adultos: 5,7% (Fonte: Relatório de Monitoramento do Plano Estadual de Educação do Instituto
Mauro Borges 2019/Secretaria de Estado da Economia-GO);
Taxa de abandono no ensino fundamental na rede pública estadual de ensino: 1.2% (Fonte: Censo da Educação Básica 2018/INEP);
Taxa de abandono no ensino médio na rede pública estadual de ensino: 2.9% (Fonte: Censo da Educação Básica 2018/INEP);
Número total de matrículas na rede de ensino estadual 2018: 487.182 (Fonte: Censo da Educação Básica 2019/INEP);
Número de escolas: 1.089 (Goiás 360)
Taxa de frequência de crianças de 0 a 3 anos (2018): 26,4% (Fonte: Relatório de Monitoramento do Plano Estadual de Educação do
Instituto Mauro Borges 2019/Secretaria de Estado da Economia-GO);
Taxa de frequência de crianças de 4 a 5 anos: 87,5% (Fonte: Relatório de Monitoramento do Plano Estadual de Educação do Instituto
Mauro Borges 2019/Secretaria de Estado da Economia-GO);
Distorção idade/série no Ensino Fundamental da rede pública estadual: 20,7% (Fonte: Censo da Educação Básica 2018/INEP);
Distorção idade/série no Ensino Médio da rede pública estadual: 25,1% (Fonte: Censo da Educação Básica 2018/INEP).
Parte dos dados referentes ao ano de 2019 ainda não foram consolidados e por esta razão foram apresentados os dados da última
consolidação oficial publicada.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

Esse Programa teve o objetivo de direcionar a educação e o serviço público da Rede Estadual de Educação de Goiás, as políticas e
práticas educativas que estruturam a organização e gestão técnica, administrativa, pedagógica, financeira e de infraestrutura da
Secretaria, focado em permitir formação preliminar e regular aos agentes e profissionais da Educação, com desenvolvimento dos saberes
para atingir metas educacionais que favoreçam e potencializem os produtos determinados do sistema de ensino aprendizagem,
objetivando a primazia e a equidade.
O programa evidenciou o ato profissional como promotor de construção e extensão do conhecimento, buscou proteger o progresso do
profissional que já colabora na instituição e buscou o reconhecimento e o progresso das condições da carreira e da promoção
profissional. Logo essas ações motivaram a evolução na formação dos profissionais que atuam em sala de aula, podendo ser física ou
virtual, aperfeiçoou os saberes pedagógicos ao mesmo momento que incentivou o estimulo regular do profissional da educação,
correspondeu o avanço percebido nos indicadores de desempenho na performance, da atuação como educador.
Foram realizadas avaliações de desempenho para os servidores de cargos comissionados lotados na Centralizada no total de 55
servidores sendo 100% dos comissionados, segundo dados do MDL (Sistema de Modulação de Servidores). Esse processo foi
denominado (SEDUC AVALIA). Além desse processo de avaliação, passaram por avaliação de desempenho através do Projeto
Ressignificar 947 diretores durante o último semestre de 2018 e o primeiro semestre de 2019. Este número corresponde a 87% do total
das unidades da rede pública estadual de ensino, segundo dados extraídos do Censo Escolar 2018, onde foram avaliados em diferentes
aspectos da gestão, considerando as dimensões administrativa, financeira, estrutural, comunitária, e pedagógica, e porcentual mais
significativo foi atribuído à dimensão pedagógica, com peso de 60%. Também foram consideradas as dimensões administrativas (15%);
financeira (15%); estrutural (5%) e comunitária (5%). Já a análise dos resultados considerou três níveis de pontuação: rendimento maior
ou igual a 90%; entre 60% e 89%, e abaixo de 60%, e também passaram por avaliações os Superintendentes, sendo que esta aconteceu
em forma de pesquisa espontânea e teve como objetivo o alinhamento e a melhoria da prestabilidade no atendimento aos Coordenadores
Regionais de Educação.
Realizou-se também a Avaliação Especial de Desempenho dos Professores em estágio probatório do quadro de magistério Público
Estadual, nos termos da Lei nº 20.157, de 27 de julho de 2018, que introduziu alterações na Lei nº 13.909, de 25 de setembro de 2001,
tendo esta sido e regulamentada pelo Decreto nº 9396/2019. No total, foram avaliados 329 professores em um percentual de 99,6% dos
professores aptos a serem avaliados, segundo dados do RH NET.
AÇÃO: 2058 - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, PRESENCIAL E A DISTÂNCIA DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Formação para os coordenadores e assessores financeiros das Coordenações Regionais de Educação-CRE, nos dias 19 e 20 de março
de 2019, das 8 às 17 horas, no auditório do Instituto de Educação de Goiás - IEG. Essa formação teve como objetivo regulamentar e
direcionar a educação e o serviço público da rede estadual de educação de Goiás, as políticas e práticas educativas que estruturam a
organização e gestão técnica, administrativa, pedagógica, financeira e da infraestrutura.
. Curso Ações para a qualidade do atendimento e a melhoria da produtividade na gestão pública da SEDUC" - Esse curso foi realizado
para 80 profissionais da educação: servidores do protocolo, patrimônio e almoxarifado, no período de 01 a 05 de abril de 2019, no
auditório Lydia Poleck. O objetivo da formação foi melhorar o suporte técnico e administrativo da SEDUC.
. Treinamento em serviço sobre o SEI (Sistema Eletrônico de Informações), em atendimento a uma demanda específica do Núcleo de
Modulação e Registros Funcionais. O treinamento aconteceu no dia 25 de abril de 2019, das 8h às 12h e das 13h às 17h, no auditório
Lydia Poleck (SEDUC), público-alvo: 30 servidores da Gerência de Análise e Concessão de Direitos e Vantagens e 30 servidores da
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Gerência da Folha de Pagamento e Registros Funcionais.
. Formação em serviço para os professores em estágio probatório de 2019, na modalidade a distância. O curso da turma 1 ocorreu de 02
a 27 de maio de 2019 e teve o púbico de 123 (cento e vinte e três) cursistas. O curso para a turma 2 aconteceu de 30 de maio a 25 de
junho de 2019 e o público foi 216 cursistas. No entanto, participaram totalizando 339 cursistas, divididos nas turmas 1 e 2.
. Duas formações para servidores das Coordenações Regionais de Educação de Goiás. A oficina SEI teve a seguinte estrutura: carga
horária de 8h; no dia 06/04/2019 contou com 19 participantes e no dia 13/04/2019 contou com 25 participantes.
. Capacitação para profissionais das unidades escolares de tempo integral. Essa capacitação foi realizada no período de 21 a 28 de
agosto de 2019 e contou com a participação de 760 profissionais.
. Encontro formativo com os 40 Coordenadores Regionais de Educação, Diretores de Núcleo Pedagógico (DNPs), Diretores de Núcleo
Administrativo (DNAs), Superintendentes, Gerentes, Assessores de Gestão Pedagógica (AGPs) e Técnicos de Apoio à Gestão (TAGs),
realizado no dia 18 de março de 2019. O foco desse encontro foi os resultados das avaliações externas, bem como os desafios do Estado
para manter os últimos resultados do SAEB.
. Formação continuada para 90 professores de Educação Física - objetivou fortalecer a identidade dos professores de Educação Física
das diversas áreas da cultura corporal do movimento em suas ramificações como a dança, esportes, ginástica, lutas e jogos. Carga
horária de 60 h.

OBSERVAÇÕES
. Encontro formativo de gestão integrada: corresponsabilização para respostas de aprendizagem com os DNPs, superintendentes do
ensino médio, de gestão pedagógica e chefe de núcleo. O evento foi realizado nos dias 19 e 20 de março de 2019 e teve como foco a
gestão para resultados de aprendizagem, fluxo e proficiência da rede, proficiência e fluxo das Coordenações Regionais e formulação de
recomendações para o planejamento.
. Formação em circuito de gestão para Diretores de Núcleo Pedagógico- DNPs, TAGs e AGPs. A formação aconteceu no dia 02 de abril
de 2019 e teve como pauta o alinhamento e compreensão a respeito da lógica, dos objetivos, dos processos e procedimentos do circuito
de gestão.
. Formação/oficina de protocolos de regionais, metas e planejamento, com a participação dos coordenadores regionais, DNPs, TAGs,
AGPs, equipe de governança (superintendentes de ensino médio, ensino fundamental, gerente de ensino médio e coordenador de
TAGs). A oficina foi realizada nos dias 23, 24 e 25 de abril de 2019, com o objetivo de possibilitar a compreensão sobre os conceitos
referentes ao IDEB e as metas do Estado, das regionais e das escolas, e possibilitar, ainda, a compreensão sobre a etapa de
planejamento e o processo de diagnóstico.
. Formação do projeto saberes para professores do 1º ao 9º em unidade escolares da rede estadual e da rede municipal parceiras. A
formação foi realizada no dia 11 de abril de 2019, na SEDUC, para os AGPs que atuam diretamente com as Coordenações Regionais de
Educação - CREs. Teve duração de 8 horas e objetivou orientar tutores, gestores, coordenadores e professores a respeito da prática
pedagógica.
. 1º Encontro formativo para coordenadores regionais, DNPs e DNAs da Secretaria de Estado da Educação -SEDUC. O encontro foi
realizado nos dias 18, 19 e 20 de março de 2019. Nesse evento aconteceu a divulgação do Projeto Saberes, que detém de uma
sistemática de acompanhamento e orientações sobre as matrizes de 30 horas.
. Formação de professores e gestores por meio de palestras, seminários, web conferências, cursos presenciais e em EAD, para
implementação da BNCC. Essa formação foi realizada no dia 15/2/2019, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, Goiânia – GO e teve como
base a implantação do Documento Curricular para Goiás – DC/GO da SEDUC.
. Curso de formação para profissionais da equipe multiprofissional da SEDUC. O evento foi realizado no dia 08/05/19, carga horária de 20
horas, público de 21 participantes com o objetivo de contribuir para o enriquecimento profissional das áreas de fonoaudiologia, psicologia,
serviço social e psicopedagogia, a fim de qualificá-los com competências teóricas, que serão aplicadas nas unidades escolares, durante o
acompanhamento institucional.
. Formação para professores na área de Deficiência Visual - DV, ofertado pelo Centro de Apoio Pedagógico às Pessoas com Deficiência
Visual – CAP. A carga horária da formação foi de 120 horas e contou com 95 com os professores de apoio da área da Deficiência Visual.
O evento ocorreu no mês de março e teve como objetivo capacitar professores na área de Deficiência Visual em Braille e Sorobã.
. Formação continuada - capacitação para os professores do Núcleo de Atendimento Hospitalar – NAEH - A formação foi realizada entre
os dias 21 a 23/01/19, com carga horária de 20 horas, público de 36 participantes e objetivou a capacitar professores da classe hospitalar
do Núcleo de Atendimento Hospitalar – NAEH. Foram realizados 55 atendimentos domiciliares e 310 atendimentos em classe hospitalar.
. Formação continuada e reunião de estudo - capacitação dos professores da classe hospitalar do Núcleo de Atendimento Hospitalar –
NAEH. A capacitação contou com 20 professores da classe hospitalar do Núcleo de Atendimento Hospitalar – NAEH, teve carga horária
de 20 horas e foi realizada no dia 30/04/19.
. Formação continuada do Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez – CAS. Essa
formação aconteceu nos meses de abril e maio de 2019. O objetivo foi capacitar os professores que atuam junto aos estudantes surdos
nas unidades educacionais das redes de ensino, familiares e comunidade. O Público-alvo: professores que atuam junto aos estudantes
surdos nas unidades escolares.
Curso Básico de Libras nível I, II, III, IV e V (CH 250 horas): 827 cursistas.
Curso Básico de Tradução e Interpretação (Libras/Português) (CH 150 horas): 96 cursistas.
Curso de Metodologia e Estratégia para ensino de Língua Portuguesa com segunda língua (CH 180 horas): 51 cursistas.
Curso Livre de Português Escrito como L-2 para estudante Surdo (CH 100). Curso específico para pessoas surdas adultas: 37cursistas.
. Formação em Altas Habilidades/Superdotação - A formação foi ofertada pelo Núcleo de Altas Habilidades/Superlotação NAAH/S,
realizada nos meses de março e abril de 2019. O objetivo foi capacitar os profissionais da educação no processo de identificação e
atendimento aos educandos com indícios de Altas Habilidades/Superdotação. O público foi professores regentes, professores de AEE e
Coordenadores Pedagógicos.
Curso - fundamentos teóricos em educação especial na perspectiva inclusiva - Altas Habilidades AH e Superdotação. A carga horária foi
60 horas e participaram 100 cursistas.
Curso - atendimento educacional especializado em AH/SD. O curso teve como público 50 participantes.
Cursos ofertados pelo Ciranda da Arte: 3 cursos a distância, com 155 inscritos de 22 cidades goianas; 06 formações em Coordenações
Regionais realizadas, com 165 professores; 7 encontros de harmonização do coletivo de educadores do ensino fundamental e médio e 12
círculos pedagógicos para diagnóstico, planejamento, montagem de material pedagógico e avaliação das ações.
. Nos meses de novembro e dezembro foram realizadas as seguintes formações: ProBNCC: Módulo 1 - fundamentos e estrutura do
documento curricular para Goiás - ampliado e as mudanças na prática pedagógica do professor e contou com a participação de 645
profissionais da educação; esporte paraolímpico na Escola-60 professores; formação em serviço: modulação, folha de pagamento-direito
e vantagens, avaliação e readaptação - 29 profissionais participaram e encontro para matrícula informatizada-105 participantes.

99



100



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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade foi realizada devido a expedição do Decreto nº 9.376 de 02 de janeiro de 2019 (disponível em
http://www.casacivil.go.gov.br/legisla%C3%A7%C3%B5es-e-atos-oficiais/decretos-numerados.html?view=article&id=8822 )
AÇÃO: 2060 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Projeto Avalia - instituição do 1º processo de avaliação de desempenho para os servidores de cargos comissionados lotados na
centralizada - SEDUC/AVALIA. O projeto aconteceu no período de janeiro a maio de 2019 e foi contemplado em três etapas, sendo a 1ª
etapa: recepção, acolhida e capacitação; 2ª etapa: avaliação (fevereiro, março e abril) e monitoramento; 3ª etapa: consolidação dos
resultados e remanejamento dos servidores comissionados. Total: 55 servidores avaliados.
. Projeto Ressignificar - avaliação de desempenho dos diretores da rede estadual de ensino de Goiás que possuem escolarização. A
avaliação foi realizada com os diretores que estão no exercício da função há no mínimo 03 (três) meses, independente da forma de
acesso ao cargo. O processo de avaliação dos diretores envolveu diversas áreas da Seduc, nos diferentes aspectos da gestão,
considerando as dimensões: administrativa, financeira, estrutural, comunitária e pedagógica. Foi adotado para a coleta das informações
do segundo semestre/2018 e primeiro semestre/2019. Aproximadamente 1.000 diretores foram avaliados.
. Avaliação dos superintendentes - aconteceu em forma de pesquisa espontânea e teve como objetivo o alinhamento e o melhoramento
do atendimento aos coordenadores regionais de educação. A pesquisa foi realizada por meio de um formulário, utilizando a ferramenta
microsoft forms. Total: 08 superintendentes avaliados.
. Avaliação especial de desempenho dos professores em estágio probatório, do quadro do magistério público estadual, nos termos da Lei
nº 20.157/2018, que alterou a Lei nº 13.909/2001 regulamentada pelo Decreto nº 9.396, de 5 de fevereiro de 2019. O registro dos dados
relativos ao desempenho do professor no cargo para o qual foi nomeado ocorreu pelo(s) diretores(es) da(s) unidade(s) escolar(es); pelos
coordenadores pedagógicos ou equivalentes da escolas; pelo professor e pela Comissão de Avaliação Especial de Desempenho do
Professor Setorial da Coordenação Regional de Educação. A avaliação foi disponibilizada no Portal Goiás, por meio do Sistema PAV.
Participaram 345 professores em estágio probatório. 16 foram as restrições com menos de 90 dias em docência/licença maternidade. 329
professores foram inseridos no Sistema PAV para avaliação. 01 professor foi impossibilitado de realizar avaliação por estar hospitalizado,
totalizando em 328 professores avaliados.

OBSERVAÇÕES
. Avaliação Especial de Desempenho dos Professores em estágio probatório.
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AÇÃO: 3155 - GMC - TUTORIA FOCAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. O projeto de tutoria focal teve como objetivo 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. Aconteceu
ainda, o monitoramento, a avaliação permanente das ações e os resultados. Essa ação foi executada por meio da rede colaborativa de
tutoria: Assessores de Gestão Pedagógica (AGP), Assessores Pedagógicos (AP), Tutores Educacionais (TE), Gestores, Coordenadores
Pedagógicos (CP), professores e estudantes.
. O projeto tutoria focal aconteceu por meio do acompanhamento sistemático da tutoria educacional em unidades escolares de educação
básica de 25 Coordenações Regionais de Educação (CRE). Para a realização desse trabalho considerou-se as médias do IDEB de 2017
e IDEGO 2018, que ficaram abaixo da média dos índices do Estado e o Índice de Complexidade de Gestão (ICG) nos segmentos que
compreendem o ensino fundamental e o ensino médio.
. O mapeamento das unidades prioritárias do ensino médio foi feito pelo Instituto Unibanco e o mapeamento das unidades prioritárias de
1º ao 9º ano foi realizado pela Superintendência do Ensino Fundamental.
. O Projeto Tutoria Focal apresentou os seguintes resultados:
- 220 intervenções pedagógicas realizadas;
- 64 planos de ação das escolas de Ensino Médio e 24 planos de ação das escolas de Ensino Fundamental revisados com propostas de
redirecionamento de ações com foco nas metas das avaliações externas;
- 119 tutores educacionais e 25 assessores pedagógicos formados para intervenções pedagógicas.
. Formação de assessores pedagógicos sobre a metodologia de tutoria e rotinas do departamento pedagógico da CRE. O objetivo foi
assegurar o cumprimento da função através dos conceitos teóricos, marcos legais e implicações práticas, que articularam, facilitaram,
mediaram e motivaram o processo de autodesenvolvimento da equipe do Diretor Núcleo de Pedagógico. A carga horária foi de 8 horas.
. Formação de apropriação dos dados do SAEGO - o objetivo dessa proposta foi apropriar e usar corretamente os resultados do SAEGO.
Participaram dessa formação os assessores pedagógicos e tutores educacionais e a carga horária foi de 8 horas.
. Encontro sobre acompanhamento pedagógico dos Centro de Estudos de Período Integral-CEPIs. O objetivo foi apresentar o modelo
pedagógico e o modelo de gestão da proposta pedagógica dos Centros de Ensino em Período Integral. O Encontro teve como público
alvo os tutores educacionais e os assessores pedagógicos que acompanham os Centros de Ensino em Período Integral. A carga horária
foi de 16 horas.
. Acompanhamento e formação continuada em serviço - o objetivo foi orientar, mobilizar e articular os profissionais dos departamentos
pedagógicos das Coordenações Regionais de Educação quanto ao estabelecimento de metas e ações que visam a melhoria dos
processos de ensino. As atividades aconteceram de janeiro a dezembro.

OBSERVAÇÕES
Outra atividade realizada foi:
. Formação de tutores educacionais das escolas prioritárias. O evento teve como objetivo realizar formação continuada dos tutores
educacionais para acompanhamento das ações do circuito de gestão nas unidades educacionais prioritárias. A formação contou com 21
tutores educacionais e a carga horária foi de 16 horas.
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AÇÃO: 3157 - GMC - GESTÃO ESCOLAR PARA RESULTADOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
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REALIZAÇÕES
A meta crucial dessa Ação foi fortalecer a gestão escolar, buscando a melhoria dos resultados do ensino e incentivando as práticas de
redesenho curricular para a Educação Básica. O foco do resultado foi a aprendizagem dos estudantes.
Com o intuito de fortalecer a gestão escolar, a Secretaria de Estado da Educação firmou parceria com Instituto UNIBANCO, que por meio
dessa parceria mobilizou os gestores escolares para divulgação das propostas. Foram disponibilizadas equipes de gestão locais
responsáveis pela interlocução entre o Instituto e a Secretaria, a fim de garantir a execução do projeto e monitoramentos regulares dos
indicadores. Aconteceu articulação direta com os gestores dos órgãos locais.
Durante as formações foram disponibilizados insumos, procedimentos, protocolos, estratégias e mecanismos para que os gestores e
suas equipes técnicas desempenhassem suas respectivas funções de forma adequada, bem como elaborassem as metas voltadas ao
ensino médio em cada escola, visando a melhoria dos índices de educação do Estado. Foi desenvolvida uma metodologia específica
para cálculo de metas para gerar corresponsabilização das diversas instâncias da educação com as escolas no atingimento dos
resultados e para reduzir a desigualdade dentro da própria rede.
As formações possibilitaram o alinhamento estratégico, tático e operacional da parceria entre a Secretaria Estadual de Educação e o
Instituto Unibanco. A parceria com esse Instituto auxiliou na capacidade de analisar os resultados das avaliações e verificar a distância
entre resultados e a meta anual da escola para subsidiar tomada de decisão para o atingimento das metas e mobilizar todas as instâncias
da gestão em benefício dos resultados escolares. As formações ocorreram nos meses de março, abril , maio, junho, agosto e setembro
contemplando o número de 1.759 membros de equipe de gestão educacional atendidos com as formações.

OBSERVAÇÕES
Outras atividades realizadas foram:
. Formação em protocolo de metas e planejamento: 40 assessores pedagógico das Coordenações Regionais de Educação - CREs;
. Formação em protocolo de execução, sistema de monitoramento e avaliação de resultados. Reunião de boas prática: 40 assessores
pedagógicos;
. Formação em sistema de gestão de processos para diretores de núcleos pedagógicos: 40 assessores pedagógicos;
. Formação dos tutores das escolas prioritárias: 521 assessores pedagógicos e coordenadores das unidades escolares;
. Seminário avaliação e qualidade da educação: 511 coordenadores das Coordenações Regionais de Educação, assessores pedagógicos
e coordenadores pedagógicos das escolas;
. Formação para implementação do piloto - assessor de gestão pedagógico: 30 técnicos de apoio de gestão, assessores de apoio de
gestão pedagógicos, assessor pedagógico, tutores e diretores de 10 unidades escolares das Coordenações Regionais de Educação de
Trindade e Goiânia;
. Reunião de Boas Práticas - SEDUC - Secretaria de Estado da Educação: 43 coordenadores das Coordenações Regionais de Educação,
superintendentes, gerentes, Instituto Unibanco, técnicos de apoio de gestão, assessores de apoio de gestão pedagógicos;
. Seminário de desenvolvimento de competências do gestor para o avanço continuo: 499 coordenadores das Coordenações Regionais de
Educação e gestores das unidades escolares.
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AÇÃO: 3158 - GMC - COORDENADOR DE PAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A ação não foi executada no ano de 2019. Portanto, não há registros de atividades desenvolvidas.

OBSERVAÇÕES
A ação GMC-Coordenador de Pais caracterizava-se como um projeto que visava instituir um pai como coordenador, auxiliando a unidade
escolar em ações que propiciavam e facilitavam a entrada e o envolvimento das famílias na vida escolar dos alunos, promovendo uma
participação ativa da família dentro da unidade escolar.
O Projeto Coordenadores de Pais foi desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação em parceria da Fundação Itaú Social e tinha
como público-alvo os estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio da rede estadual de educação de Goiás. A ação foi realizada no
ano de 2013 e era para dar continuidade no Plano Plurianual 2016-2019. Dentre seus objetivos era contribuir para a construção do
ambiente escolar mais favorável à aprendizagem e à participação dos alunos, por meio do fortalecimento do vínculo entre a família, a
escola e a comunidade. Assim, as dimensões analisadas foram: as boas práticas e percepções dos atores (alunos, escolas e famílias); a
proficiência: o absenteísmo discente e o abandono.
Nesse sentido, esse Coordenador de Pais era auxiliar na construção de estratégias de engajamento das famílias em reuniões e eventos;
auxiliava no acolhimento dos alunos e de seus familiares nos momentos de entrada, saída e nos intervalos das aulas; realizava visitas
domiciliares a alunos com maior risco de evasão; estimulava alunos e famílias a realizarem ações voluntárias dentro da escola. Desse
modo, um dos seus objetivos era conectar famílias, organizações da sociedade civil e equipamentos públicos, por meio do
estabelecimento de parcerias, bem como atender famílias que procuravam a escola com dúvidas.
Essa proposta buscou aproximar a escola, família e a comunidade, por meio da implementação de estratégias que visavam fortalecer a
relação entre os profissionais da rede estadual de ensino e a participação social de representantes de pais de alunos da comunidade
escolar local.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

O Programa buscou por intermédio de vários projetos e atividades a melhoria da aprendizagem dos alunos da rede estadual de ensino
dentre os quais, o desenvolvimento de ações pedagógicas da educação especial, a correção de fluxo - idade/ano escolar compatível com
a série, das ações pedagógicas da educação de jovens e adultos, pois nesse caso, segundo a PNAD/IBGE, quase 19% no grupo etário
dos maiores de 60 anos não sabem ler e escrever. Buscou-se também através do Projeto Saberes, a ampliação da carga horária
semanal dos professores dos anos iniciais para melhorar a aprendizagem dos estudantes com dificuldades e priorizou-se a proficiência
em Língua Portuguesa e Matemática.
Com o intuito de melhorar e ampliar a aprendizagem dos estudantes e preparar para a realização do Sistema de Avaliação da Educação
Básica (Saeb), foram elaboradas atividades pedagógicas, incluindo simulados, em parceria com o Instituto Unibanco que realizou o
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monitoramento da aprendizagem.
Foram produzidas informações que possibilitaram o acompanhamento sistemático dos indicadores referentes às instituições e aos
estudantes de forma individual. Isso se deu através do Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás (SAEGO), que se
consolidou como ferramenta indispensável para o monitoramento do direito à educação nas escolas de todo o estado e que auxiliará no
aumento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), segundo o qual no último resultado, Goiás ocupou as melhores
posições do país, obtendo os índices 5,2 para o Ensino Fundamental (6º ao 9º) e 4,3 para o Ensino Médio.
Foram realizadas reuniões e encontros com os profissionais que atendem o Sistema Socioeducativo, acompanhando a escolarização dos
estudantes privados de liberdade, objetivando o atendimento a crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade.
Buscou-se a ampliação do atendimento aos diversos segmentos sociais (quilombolas, indígenas, ciganos, assentados, trabalhadores
rurais, população carcerária, jovens em conflito com a lei, entre outros).
Com o objetivo de diminuir a repetência, a evasão, o abandono e a distorção idade/série, a Seduc implementou, o Projeto Aprender para
Avançar o qual consistia em acompanhamento e orientações técnicas e pedagógicas. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios - PNAD /IBGE e o relatório do Instituto Mauro Borges de julho de 2019, o Estado de Goiás, possui mais de 393 mil pessoas de
15 anos ou mais anos que não sabem ler e escrever, o que representa 5,7% embora esteva entre os 10 melhores estados nesse
indicador.
Por fim, é necessário ressaltar que através de uma parceria com o Instituto BEI, desenvolveu-se junto ao alunado um projeto de
educação financeira para melhorar os índices de proficiência de matemática dos estudantes de 9º Ano do Ensino Fundamental e da 1ª
Série do Ensino Médio.
AÇÃO: 2064 - AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, ELABORAÇÃO, PRODUÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE
DOCUMENTOS, PERIÓDICOS E LIVROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A elaboração, produção e impressão de material didático pedagógico para o ensino fundamental do 1°ao 9°ano objetivou garantir o
acompanhamento pedagógico e as formações in loco. Nesse sentido foram executadas as atividades, como:
. Foram elaboradas atividades pedagógicas complementares e simulados com a finalidade de ampliar a aprendizagem dos estudantes de
ensino fundamental da rede estadual, preparando-os para realizar as avaliações do SAEB 2019;
. Foram elaborados e confeccionados 07 atividades pedagógicas complementares e 07 simulados com versão para o estudante e para o
professor. As atividades foram enviadas de forma digital para o trabalho nas unidades escolares e os simulados foram impressos nas
unidades escolares;
. As devolutivas dos resultados de aprendizagem foram feitas de duas maneiras: in loco, por técnicos pedagógicos da Superintendência
de Educação Infantil e Ensino Fundamental e por meio do painel de resultados, elaborado em parceria com o Instituto Unibanco para
monitoramento da aprendizagem.
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AÇÃO: 2065 - ATENDIMENTO AOS ALUNOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL OU PRIVADOS
DE LIBERDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. A ação objetivou fomentar as atividades que ampliem tempo, espaço e oportunidade educativa com vista a promoção da educação de
crianças, adolescentes, jovens e adultos em situação de vulnerabilidade e cumprimento de medidas socioeducativas. No entanto, essa
ação foi executada em consonância com as Metas 9 e 10 do Plano Nacional de Educação e com as Meta 4, 6, 7, 8 e 12 do Plano
Estadual de Educação – PEE e demais estratégias e Lei Federal n° 12.594/2012, Parecer CNE/CEB n° 8/2015, Resolução CNE/CEB n°
03/2016, Parecer CEE/CLN/GO nº 1137-A/2014 e Resolução CEE/CP/GO n° 03/2018.
. Foram realizadas reuniões/encontros de orientação e formação dos profissionais das 7 (sete) unidades educacionais que atendem o
Sistema Socioeducativo. Esses encontros contaram com a participação de 47 profissionais intersetoriais das comunidades das
Coordenações Regionais de Educação de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Luziânia, Formosa, Porangatu, Itumbiara, afim de
alinhar as ações pedagógicas e administrativas no contexto socioeducativo.
. Acompanhamento pedagógico e escolarização para os estudantes privados de liberdade e em situação de vulnerabilidade ou privados
de liberdade, com atividades nas áreas socioeducativa, cultural desportiva e saúde.
. Estruturação da proposta política-pedagógica para a socioeducação do Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
. Foram realizados acompanhamentos pedagógicos in loco, via contatos telefônicos e por e-mail, junto às Coordenações Regionais de
Educação e unidades escolares da rede estadual que atendem alunos que estão cumprindo medida socioeducativa.
. Monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação e Plano Estadual de Educação.
. Foi elaborada a Minuta de Lei da criação dos Centros de Ensino, Formação e Desenvolvimento Humano de Goiás-CEFORDH-GO.
. Nesse contexto, ensinar torna se sinônimo de ressocializar e reinserir, no âmbito do cumprimento de medida socioeducativa, logo se faz
necessário a garantia dessa ação, onde se torna um desafio complexo, porém necessário de ser enfrentado.
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AÇÃO: 2066 - CORREÇÃO DE FLUXO - IDADE/ANO ESCOLAR COMPATÍVEL COM A SÉRIE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Fortalecimento do Projeto Aprender para Avançar - correção da distorção idade/ano escolar da rede estadual junto as CREs.
. Acompanhamento e gerenciamento dos projetos e programas que atenderam os estudantes de 1º ao 9º ano com distorção de
idade/série, que objetivou apoiar e dar suporte necessário à melhoria da qualidade de ensino e da aprendizagem significativa dos
estudantes e das unidades educacionais para a diminuição da repetência, da evasão, do abandono e da distorção idade/série.
. Elaboração de materiais pedagógicos para subsidiar o trabalho do professor em todos os componentes curriculares para as turmas do
Projeto de Correção de Fluxo Aprender para Avançar.
. Reestruturação das orientações pedagógicas para o Projeto de Correção de Fluxo Aprender para Avançar, no intuito de subsidiar o
trabalho do professor. A fim de atender as especificidades de cada componente curricular, os técnicos ressignificaram a bimestralização
do currículo referência.
. A proposta pedagógica da correção de fluxo foi respaldada no artigo 23 da Lei nº 9.394/96, que preceitua: a educação básica poderá
organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados com base na
idade, na competência e em outros critérios ou por forma de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim
recomendar.
. O Programa Novo Mais Educação – PNME instituído pela Portaria MEC nº 1.144, de 10 de outubro de 2016, publicada no DOU de 11
de outubro de 2016, contribuiu para melhorar o desempenho da aprendizagem dos alunos em língua portuguesa e matemática do ensino
fundamental, que contou com a ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a complementação da carga horária
de cinco ou quinze horas semanais no turno e contra turno escolar;
. A plataforma FAZ SENTIDO mapeou os principais entraves enfrentados por redes, escolas, professores e alunos do 6º ao 9º ano, que
organizou um conjunto diversificado e customizável de recomendações e soluções para o enfrentamento dos desafios e construiu um
percurso que permitiu a cada rede, escola ou professor elaborar o seu desenho de ensino fundamental II.
. A ação foi realizada em conformidade com a Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6
(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada até o último ano de vigência deste Plano - e Estratégias do Plano Estadual de Educação PEE – 2015-2025.

OBSERVAÇÕES
. Foco na aprendizagem - este projeto teve início em setembro de 2019 e objetivou oportunizar aos estudantes da rede estadual pública
de Goiás o acesso às habilidades que compõem a matriz de referência do SAEB, assim como resgatar saberes e conteúdos já
previamente estudados, por meio de dois instrumentos de potencialização da aprendizagem. O projeto foi composta por 04 (quatro)
momentos: aplicação da atividade pedagógica complementar , simulado, análise dos resultados, devolutiva para as escolas, via CRE, por
meio de painel de resultados e devolutivas in loco. Essas atividades foram compostas por sete ciclos, que aconteceram entre os meses
de setembro e outubro e objetivou trabalhar com os estudantes as habilidades de língua portuguesa e matemática, denominadas na
matriz de referência do SAEB como descritores. Todas as CREs receberam o arquivo para análise e as regionais de Pires do Rio, Ceres,
Piranhas, Trindade e Itapaci tiveram devolutivas in loco, realizadas pelos técnicos pedagógicos da Superintendência de Educação Infantil
e Ensino Fundamental.
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AÇÃO: 2067 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Curso para Formação de Profissionais em Educação a Distância (EaD) - foi oferecido o Curso Tutoria em Educação a Distância – EAD,
que consistiu na formação de gestores, professores, coordenadores, supervisores e demais servidores da Secretaria de Estado da
Educação de Goiás (SEDUC). Esse curso proporcionou o desenvolvimento de habilidades associadas à tutoria na modalidade EAD,
capacitando pedagógica e tecnologicamente, oferecendo noções básicas de ambiente virtual de aprendizagem, concepções em EAD,
tutoria e mediação pedagógica e administração do ambiente Moodle, às pessoas interessadas em atuarem em tutoria de cursos a
distância.
. Curso Formação pela Escola - Foram oferecidas 206 turmas do curso Formação pela Escola, atendendo 81 municípios. O curso teve
por objetivo, orientar a execução e o desempenho dos diversos programas e ações financiados pelo FNDE para os municípios, bem
como facilitar a sua prestação de contas.
. Curso de capacitação de professores para mediação tecnológica - Visando à melhoria da prática pedagógica dos professores, foi
oferecido o curso de formação dos professores para atuarem na mediação tecnológica do curso de EJA na modalidade a distância.
. Curso de Educação de Jovens e Adultos na modalidade de educação a distância – EJA-TEC - A Seduc reconhecendo o direito de todos
à aprendizagem ao longo da vida, ofereceu em 2019 o projeto piloto do curso EJA-TEC em 9 Escolas-polo, visando oportunizar a jovens
e adultos com idade acima de 18 anos que não tenha concluído o Ensino Médio. O curso para estudantes do Ensino Médio, com carga
horária de 1200 horas, organizadas da seguinte forma: 400 horas semestrais, sendo 80% dessa carga horária a distância e 20%
presencial, buscando assegurar o acesso à escolarização a qualquer tempo, em qualquer idade, em qualquer condição.
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AÇÃO: 2068 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Foram realizados acompanhamentos pedagógicos via contatos telefônicos, presencial e atendimento por e-mail junto às Coordenações
Regionais de Educação e unidades escolares da rede estadual.
. Com a publicação do Decreto nº 9376/2019 de 02/01/2019 que estabeleceu medidas de contenção de gastos com pessoal e outras
despesas correntes, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e empresas estatais dependentes, a
Seduc promoveu a reestruturação das ações de formações continuadas durante o corrente ano, de acordo com as prioridades da Pasta.
. A Secretaria de Estado da Educação, executora da ação, em cumprimento das metas 6 e 7 do PEE/GO implementou durante o ano de
2019 a ampliação do número de vagas para a Educação de Jovens e Adultos na rede estadual e a ampliação do número de vagas do
Programa Educação Prisional.
. Acompanhamento da execução da Portaria Intersetorial do Projeto de Remição de Pena pela Leitura, em parceria com o Ministério
Público, Tribunal de Justiça de Goiás e Defensoria Pública de Goiás – Termo de Cooperação Técnica – processo 201816448003919.
. Acompanhamento pedagógico da EJA - Educação Prisional– Termo de Cooperação Técnica SEDUC/DGAP – processo
201800006040353 e suporte pedagógico ao SIAP, por meio de acompanhamentos pontuais dos momentos de grupo de estudo, previstos
na matriz de EJA.
. Acompanhamento pedagógico do Convênio TRT/EJA.
. Acompanhamento pedagógico do PROFEN/EJA, finalizado no primeiro semestre de 2019.
. Certificação ENEM/ENCCEJA – 619 documentos emitidos.
. Expedição e registro de certificados de exames extintos – 799 documentos emitidos.
. Alimentação periódica do Blog Pedagógico da Gerência de PROFEN/ EJA: http://geejago.blogspot.com.br.
. Implementação de proposta pedagógica para a redução da taxa de analfabetismo em Goiás para a população de jovens e adultos,
sobretudo nos municípios goianos com maiores índices de vulnerabilidade (Projeto Alfabetização e Família).
. Implantação do Projeto Saracura: oferta de Educação de Jovens e Adultos em centros de recuperação, destinados as pessoas ligadas
ao Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas – GEED em análise.
. Monitoramento da agenda semanal da GEEJA referente as atividades pedagógicas em cumprimento às Resoluções CEE/GO nº
08/2016 e 03/2018.
. 364 escolas ofertaram a modalidade EJA no ano de 2019, conforme Resolução CEE/GO nº 08/2016 / Resolução CEE/GO nº 03/2018.
. A meta física do Programa Brasil Alfabetizado (Resolução CD/FNDE nº 25/2018) não foi atingida devido a suspensão do programa pelo
Governo Federal.
. A ação objetivou garantir o acesso a permanência e o sucesso escolar dos jovens e adultos, por meio de metodologias educacionais
específicas para a modalidade, ampliando o atendimento aos diversos segmentos sociais (quilombolas, indígenas, ciganos, assentados,
trabalhadores rurais, população carcerária, jovens em conflito com a lei, entre outros).

OBSERVAÇÕES
. Realização dos exames de ENCCEJA/INEP/MEC Apoio à certificação com a previsão de 40.000 alunos. No entanto, a avaliação foi
realizada no dia 25 de agosto de 2019 com um total de 112.779 inscritos.
. Implementação das Diretrizes Curriculares da EJA de acordo com a Resolução CEE/GO nº 08/2016 e Res. 03/2018, Matriz Curricular de
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EJA (Caderno 5.2) (Re)escrita do documento.
. Aquisição de acervo bibliográfico para as unidades prisionais da Educação de Jovens e Adultos – Termo de Compromisso PAR nº
7391/2012 e Resolução CD/FNDE nº 14/2012.
. Implantação e implementação do Projeto EJATEC. Processo 201900006024516 PARECER CEE/CP N. 21 / 2019 - Aguardando
Resolução do CEE.
. Implantação e implementação do Projeto Alfabetização e Família - em andamento com 252 alunos. Este Projeto está sendo
implementada em parceria com o Gabinete de Políticas Sociais (Processo 201900006030423).

AÇÃO: 2069 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A educação especial, conforme o Decreto nº 7611/11, garantiu neste ano os serviços de apoio especializado voltado a eliminar as
barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação. Também foram realizados os serviços de Atendimento Educacional Especializado (AEE),
compreendidos como o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados.
O atendimento educacional especializado integrou a proposta pedagógica da escola. Esse serviço envolveu a participação da família,
garantiu o pleno acesso e participação dos estudantes nas escolas e atendeu às necessidades específicas das pessoas do público-alvo
da educação especial e foi realizado em articulação com as demais políticas públicas.
A educação especial promoveu as condições de acesso, participação e aprendizagem no ensino regular e garantiu os serviços de apoio
especializados, de acordo com as necessidades individuais dos estudantes; garantiu a transversalidade das ações da educação especial
no ensino regular; fomentou o desenvolvimento de recursos didáticos e pedagógicos que eliminam as barreiras no processo da
aprendizagem e assegurou aos estudantes as condições necessárias para a continuidade de estudos nos demais níveis, etapas e
modalidades de ensino. Essa ação está em consonância com a LDB nacional e estadual, com a Lei 18.969/2015 e com o PEE/GO, metas
11 e 12.

OBSERVAÇÕES
. Acompanhamento pedagógico do Programa: Atendimento Educacional Especializado para estudantes com Deficiência Visual atendido
pela rede estadual de educação.
Número de alunos atendidos: 398 alunos
. Acompanhamento pedagógico do Programa: Atendimento Educacional Especializado para estudantes com Pessoas com Surdez
atendido pela rede estadual de educação.
Número de alunos atendidos: 323 alunos
. Acompanhamento pedagógico do Programa: Atendimento Educacional Especializado para estudantes com Altas
Habilidades/Superdotação atendido pela rede estadual de educação.
Número de alunos atendidos: 78 alunos
. Acompanhamento pedagógico do Programa Escola Especial nos Centros de Atendimento Educacional Especializado para estudantes
com deficiência intelectual, física e sensorial e transtornos globais do desenvolvimento com atendido pela rede estadual de educação.
Número de alunos atendidos: 1050 alunos
. Programa de acessibilidade - Aluno Deficiente Visual atendido com livros e complementos em Braille.
Número de alunos atendidos: 398 alunos
. Atendimento Educacional Hospitalar-NAEH em salas hospitalares e em domicílio.
Número de alunos atendidos: 831 alunos
. Acompanhamento pedagógico do Programa Escola Especial nos Centros de Atendimento Educacional Especializado para estudantes
com deficiência intelectual, física e sensorial e transtornos globais do desenvolvimento com atendido pela rede estadual de educação
com convenio com as Instituições de educação Especializadas APAE e Pestalozzi.
Número de alunos atendidos: 543 alunos

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Seminário estadual de lançamento do Novo Ensino Médio em 08 grupos.
. Capacitação presencial de estudo do modelo e das vivências dos Centros de Educação em Período Integral de Ensino Médio com foco
em resultados.
. Projeto SuperAção na Escola (SEDUC) - Projeto SuperAção na Escola, visou mobilizar e articular a comunidade escolar, promovendo a
reflexão sobre interesses coletivos e o impacto positivo no clima escolar. Baseiou-se em ações coletivas e solidárias promovidas pelas
lideranças estudantis (Agente Jovem, Chefe de Turma, Clube Juvenil e Representante de sala) e a equipe gestora com a participação
dos estudantes, professores, coordenadores, funcionários e comunidade local.
. O Projeto Escuta para o Novo Ensino Médio através do qual foi aplicado questionários de escuta para estudantes, pais, docentes e
comunidade local com o objetivo de entender e mapear os interesses dos estudantes pais, docentes e comunidade, em relação ao Novo
Ensino Médio.
. Solta o verbo - Roda de Conversa de Protagonismo Juvenil - Realização de uma roda de conversa com os estudantes protagonistas
juvenis nas unidades escolares, criando um espaço de diálogo interativo e reflexivo, para que através da problematização de temas
referentes às juventudes, como: participação estudantil e social, plano de ação da escola, tecnologias e avaliações internas e externas.
Essa atividade contribuiu no desenvolvimento do estudante como ser autônomo, crítico, solidário e competente (Processo nº
201900006018755).
. Programa de estágio não obrigatório (Seduc/Parceiro) para os estudantes de ensino médio, conforme a Lei de Estágio nº 11.788/2008
cujo objetivo principal foi preparar o estudante para o ambiente de trabalho e cidadania.
. Projeto Acolhimento de Estudantes - foi uma ação que aconteceu no primeiro dia letivo. O acolhimento foi um marco no projeto de vida
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dos estudantes, que garantiu a troca de experiência e integração entre todos da escola.

OBSERVAÇÕES
Outras atividades que aconteceram no Ensino Médio:
. Programa Jovens embaixadores (SEDUC/PARCEIRO) - O programa de intercâmbio cultural foi uma iniciativa da Embaixada dos
Estados Unidos no Brasil e teve como público-alvo estudantes de Ensino Médio da rede pública que estavam envolvidos em projetos de
voluntariado ou de responsabilidade social.
. Programa Jovem Senador (SEDUC/PARCEIRO) - O Jovem Senador teve como objetivo proporcionar aos estudantes do Ensino Médio
conhecimento a respeito da estrutura e do funcionamento do Poder Legislativo no Brasil e estimular o relacionamento dos jovens
cidadãos com o Senado Federal. Para participar do Concurso, os estudantes elaboraram uma redação com o tema “Cidadão que
Acompanha o Orçamento Público dá Valor ao Brasil”, cabendo à escola selecionar somente uma (1) redação, que foi enviada para a
Coordenação Regional.
. 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas – OBMEP 2019 – Ofício Circular de divulgação da olimpíada
(SEDUC/PARCEIRO) - A olimpíada foi direcionada aos estudantes do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Ensino Médio e da Educação
de Jovens e Adultos (EJA) das escolas públicas e teve como objetivo estimular o estudo de matemática e revelar talentos na área
(Processo nº 201900006006877).
. PIC-OBMEP – Programa de Iniciação Científica da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Pública (SEDUC/PARCEIRO) - O
Programa de Iniciação Científica da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) visou dar continuidade à
formação matemática dos estudantes medalhistas da OBMEP, por meio da concessão de Bolsa de Iniciação Científica Júnior. Esse
Programa foi desenvolvido em parceria com o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA). Portal do PIC http://13pic.obmep.org.br ;
. Junior Achievement (SEDUC/PARCEIRO) - Junior Achievement (JAGO) é uma organização educacional que objetiva despertar nos
jovens o espírito empreendedor, a fim de estimular, no âmbito escolar, o desenvolvimento pessoal e coletivo frente ao mercado de
trabalho. A instituição contou com diversos Programas, com destaque para o Programa Miniempresa que proporcionou aos jovens
estudantes uma experiência prática em negócios através da organização e da operação de uma empresa, desenvolvido em 15 semanas
nas escolas. Participaram estudantes de ensino médio das unidades escolares que aderiram ao Programa.
. Programa Parlamento Jovem Brasileiro (Seduc/Parceiro) foi uma oportunidade única para os estudantes de ensino médio vivenciarem
na prática, por uma semana, o trabalho dos deputados federais, elaborando projetos de leis e debatendo na Câmara dos Deputados.
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AÇÃO: 2071 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES PEDAGÓGICAS PARA O ACESSO, PERMANÊNCIA E
CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Produção Textual Orientada - realizou-se produções de textos com estudantes regularmente matriculados nos anos finais do Ensino
Fundamental nas unidades escolares atendidas com matrizes curriculares na concepção de educação integral.
. Atendimento aos estudantes dos anos iniciais do Ensino Fundamental no turno ampliado com o Projeto Saberes - Este projeto teve
como objetivo a ampliação da carga horária/semanal dos professores dos anos iniciais para melhorar a aprendizagem dos estudantes
com dificuldades, priorizou a proficiência em Língua Portuguesa e Matemática. O professor regente da turma foi o responsável pelo
atendimento do turno ampliado.
. Orientações para as Coordenações Regionais - a fim de modular os professores para atenderem os alunos no turno ampliado. Fez parte
do processo de modulação, a elaboração de projetos de intervenção pedagógica pelos professores das turmas. Estes projetos foram
analisados e validados pela equipe técnica da Superintendência de Ensino Fundamental, os quais foram desenvolvidos com carga
horária de 10 h/a semanais nas unidades educacionais, com atividades para os estudantes que apresentaram dificuldades de
aprendizagem (Processo nº 201900006005033).
. Acompanhamento do Turno Ampliado - Disponibilização de uma planilha para os tutores monitorarem as atividades juntos às unidades
educacionais. O acompanhamento foi realizado com base nos dados do desenvolvimento dos estudantes mês a mês e analisado
pedagogicamente pela área técnica, que enviam às CREs uma devolutiva com apontamentos, orientações e sugestões de práticas
pedagógicas para auxiliar no trabalho dos professores em sala de aula (Processo nº 20190006024055, anexo VII).
. O acompanhamento e orientação do planejamento pedagógico aos professores da língua materna e aos estudantes das escolas do
campo, indígena e quilombola no ano de 2019 ocorreu de acordo com a Circular nº 20/2019. Houve discussão/definição dos calendários
das escolas e elaboração da pauta do trabalho coletivo para o ano corrente.
. As ações pedagógicas da Base Nacional Comum Curricular-BNCC foram realizadas por 570 professores e gestores educacionais das
redes estadual e municipal, que foram multiplicadores da formação continuada em todo Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
. Convênios entre a SEDUC e os municípios com objetivo de estabelecer regime de cooperação para assegurar a implantação do
Programa de Cooperação entre o Estado e os municípios para Educação de Qualidade com vistas ao desenvolvimento do ensino
fundamental, por meio da ação conjunta dos poderes públicos estadual e municipal, que consiste, essencialmente, na transferência de
turmas do ensino fundamental, ofertado nas escolas estaduais, para a rede municipal de ensino. Visando o cumprimento do Art. 11,
inciso V, da Lei Federal nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação).
. Ampliação da carga horária das matrizes curriculares dos anos finais do Ensino Fundamental na perspectiva de educação integral. A
proposta de ampliação da carga horária, por meio de matriz curricular, deu-se na proposição de um trabalho inovador com a parte
diversificada da matriz. A parte diversificada da matriz curricular dos anos finais do Ensino Fundamental foi composta por protagonismo
juvenil, em que o estudante teve a oportunidade de desenvolver atividades voltadas para a consciência de ser protagonista da própria
vida, olhando para as oportunidades e potencializando suas perspectivas de estudo, carreira e desenvolvimento pessoal; Estudo
orientado, em que se trabalhou o autodidatismo do estudante para que este seja capaz de perceber suas áreas de vulnerabilidade na
aprendizagem, a fim de melhorar seus resultados; Eletivas, em que o professor, estudante e escola tiveram oportunidades de escolheres
os projetos pedagógicos que melhor atenderam às necessidades da unidade educacional e com isso possibilitou um aprendizagem mais
significativa. Esta matriz ampliada possibilitou aos estudantes estudarem na perspectiva de educação integral, já que estes tiveram
possibilidades de reflexão sobre questões socioemocionais e suas habilidades sociais e cognitivas.
. As ações desenvolvidas no turno ampliado, buscaram atender as necessidades dos estudantes com propostas de atividades lúdicas,
significativas, propiciando a ampliação do conhecimento no processo ensino-aprendizagem, utilizando materiais concretos, livros literários
e jogos pedagógicos, diferenciadas daquelas que foram realizadas com a turma, priorizando o desenvolvimento de competências de
leitura, expressão oral, escrita e produção de textos, assegurando o domínio do uso da língua em sua diversidade social. Também, o
trabalho de raciocínio lógico, a construção de conceitos matemáticos, bem como a resolução de cálculos em situações problemas. Essas
ações buscaram fortalecer os atendimentos individualizados aos estudantes no turno ampliado de espaço físico adequado ao
atendimento e às atividades propostas e planejadas de forma específica e que atendaram as individualidades do processo ensino-
aprendizagem, priorizando os descritores ressaltados nas avaliações externas nos momentos de atendimento;
. Reunião com representantes dos comitês permanentes para questões da mulher e da diversidade.
Objetivo: discutir sobre funcionamento dos comitês permanentes para questões da mulher e da diversidade e sobre o regimento e plano
de ação dos Comitês Permanentes para Questões da Mulher e da Diversidade.
.Reunião da Comissão e do Comitê de Educação do Campo com o objetivo de avaliar as ações de 2018 e planejar a atuação do Comitê
Estadual e da Comissão em 2019.
. Reunião no Takinahaky (Núcleo Intercultural de Educação Indígena) – Ação Saberes indígenas na Escola e Intercultural.
. Estudo compartilhado e discussão de temas de urgência trabalhados na Gerência de Educação do Campo, Quilombola e Indígena
(temas específicos do momento, exemplo a BNCC).
. Reunião Técnica do MEC/UFG - Saberes Indígenas e Escola da Terra.
. Semana dos Povos Indígenas da PUC.
Palestra (11/04) - A Constituição Cidadã e a Educação Indígena no Brasil
Local – Escola de Formação de Professores e Humanidade da PUC - Mini Auditório, sala 406.
, Acompanhamento e orientação nas escolas e extensões calunga dos municípios de Campos Belos, Monte Alegre e Cavalcante.
CRE/ Município: Campos Belos, Cavalcante e Monte Alegre.
Campos Belos - reunião com a equipe gestora das escolas calungas e Coordenação da CRE.
Objetivo - levantar as demandas pedagógicas e orientação sobre a logística de entrega da merenda, materiais didáticos, condições
infraestruturais e avaliação dos resultados de aprendizagem dos estudantes Calungas das escolas e extensões. Foi solicitado ao novo
gestor das escolas calungas o envio de um relatório circunstanciado e descritivo de cada uma das escolas e suas respectivas extensões.
Monte Alegre Escola Estadual Calunga II, Escola Estadual Calunga V e Escola Estadual Calunga I
Objetivo - acompanhamento, monitoramento pedagógico, diagnóstico das necessidades, entrega de notebooks para estes pólos de
Centro de Mídias e entrega de livros didáticos do Ensino Médio para 54 estudantes Calungas.
Cavalcante. Extensões Vereador Anedino e Extensão João de Deus entrega de livros didáticos do Ensino Médio para 12 estudantes
Calungas,
Objetivo - companhamento, monitoramento pedagógico e diagnóstico das necessidades destas extensões fisicas e pedagógicas no
processo de ensino aprendizagem.
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15 à 18 – Semana dos Povos Indígenas - Superintendência de Inclusão/ Gerência de Educação do Campo, Quilombola e Indígena;
. III Roda de Conversa: EDUCAÇÃO INTERCULTURAL – as práticas dos saberes e os saberes das práticas.
Data: 16/04 Horário: 8h45 às 12h
Local: SEDUC Vila Nova -5ª Avenida, qd. 71 lt. 10 Setor Vila Nova – Goiânia- GO.
A programação incluiu atividades em algumas coordenações regionais de Educação, no interior do Estado, e em Goiânia, no Condomínio
da Vila Nova. O tema deste ano foi
. “Educação Intercultural – as práticas dos saberes e os saberes das práticas”. A Roda de Conversa contou com a participação da
Secretária de Educação Estadual, Profª Aparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira.
Objetivo: Promover o reconhecimento e a valorização da diversidade cultural como fonte de aprendizagem, ressaltando as contribuições
dos povos indígenas para a formação da nossa identidade estadual e nacional;
. Participação dos povos indígenas de Goiás com equipe gestora, estudantes, professores, caciques e lideranças no Viva Praça Cívica.
Promovido pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) o dia da Educação na Praça Cívica onde
aconteceram várias atividades artísticas, culturais e esportivas, tendo uma ampla programação aberta à população em geral com
apresentações de dança dos povos Xavante, Tapuia e Avá Canoeiro/Tapirapé e Iny, pinturas em camisetas, pinturas corporais, exposição
de artesanato, corrida de tora e confecção da boneca Ritxoko (patrimônio histórico mundial da cultura Iny).
Acompanhamento, Formação e Orientação na Escola Vila Nova – CRE - Inhumas.
Município – Brazabrantes , povoado de Deuslândia.
Objetivo - Acompanhar e orientar a equipe gestora e os professores sobre práticas que contemplam a questão da identidade Campo, bem
como a construção do Projeto Político Pedagógico - PPP específico;
. Fortalecimento e desenvolvimento do Programa Novo Mais Educação nas escolas contempladas pelo MEC com o recurso para
execução do Programa, com orientações pedagógicas e operacionais a fim de assegurar o sucesso no processo de ensino aprendizagem
dos estudantes com foco no Letramento Crítico e Numeramento.
A SEF orientou e acompanhou o trabalho no sentido de repasse das diretrizes encaminhadas pelo MEC, orientando as CREs, na
organização das turmas, distribuição das oficinas, orientação quanto a prestação de contas (recurso para ressarcimento dos monitores
voluntários), modulação de coordenador com 20h nas unidades educacionais, formações in loco, por telefone, e-mail e via SEI
repassando as diretrizes do Programa. A SEF acompanhou 300 unidades escolares que garantiu a plena execução do Programa.
Desenvolvimento bimestral de devolutivas dos resultados às Coordenações Regionais com objetivo de subsidiar as ações pedagógicas
pontuais ao processo de ensino aprendizagem dos estudantes.
Após o conselho de classe do 1º bimestre, as Coordenações Regionais foram orientadas a enviarem para as unidades escolares as
fichas de elaboração de ações que visavam colaborar para sanar déficits de aprendizagem e melhorar os resultados. Uma vez
preenchidas por área, estas fichas foram revisitadas mensalmente pelos professores, coordenadores pedagógicos e tutores educacionais
com o objetivo de monitorar se estas ações foram realizadas, conforme a proposta, colaborando significativamente para a melhora dos
resultados. As regionais, ao lançarem os resultados dos estudantes na Intranet, alimentam o sistema permitindo que esse monitoramento
ocorra também de modo online pela Secretaria. De posse dos resultados bimestrais, a Seduc conseguiu realizar as devidas intervenções
pedagógicas para a melhoria da proficiência;
. A Secretaria de Estado da Educação, por meio da Superintendência de Ensino Fundamental, no intuito de garantir que os estudantes
sejam incentivados à leitura, permitiu a modulação de um servidor na função de dinamizador de biblioteca para desenvolver um projeto
de Leitura na unidade escolar, com a participação da comunidade escolar.
Estes dinamizadores, em parceria com os professores e demais parceiros criaram momentos de leitura neste espaço e também foram
orientados a realizarem oficinas de leitura com estudantes. Os professores contaram com estes profissionais para os trabalhos realizados
na biblioteca.
Os projetos de leitura foram pré-requisitos para a modulação destes servidores, os quais foram enviados, via SEI, para a
Superintendência de Ensino Fundamental para sua validação em relação ao seu potencial pedagógico.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Realização de reunião /capacitação com quatro horas de duração com o fim de promover de promover orientações técnico-pedagógicas
com vistas para esclarecimentos da realização dos cursos técnicos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego – PRONATEC/MEDIOTEC do Ministério da Educação – MEC de toda a equipe técnica/pedagógica da atual Gestão da
Educação Profissional do Ensino Médio.
. Retomada do Projeto de Formação Continuada de Servidores que consistiu na oferta de curso de capacitação a distância – EaD
destinado aos bolsistas que atuam nos cursos do Programa PRONATEC/MEDIOTEC, especialmente os coordenadores e professores.
. Preparação das demandas de Processo Seletivo Simplificado – PSS para a realização dos respectivos editais de seleção.
. Preparação de material e realização do I Encontro de Formação Interna para o pessoal que atua no PRONATEC/MEDIOTEC, ocorrido
dia 12/03 no Núcleo de Tecnologia Educacional -NTE Leste Vila Nova.
. Elaboração de Plano de Curso para o Curso Técnico Integrado em Redes de Computadores a ser implantado no Colégio Estadual
Padre Pelágio de Trindade.
. Revisão e adequação dos planos de cursos técnicos do Mediotec que ainda restam ser encaminhados ao Conselho Estadual de
Educação para fins de composição dos processos de autorização.
. Elaboração de minuta de sistemática de certificação com a finalidade de organizar e tornar claro o processo de certificação dos cursos
desenvolvidos no âmbito do Pronatec.
. Parceria com o ITEGO estabelecendo mútua cooperação entre a Secretaria de Estado da Educação e a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento e Inovação - SEDI com o objetivo da assegurar até 35% (trinta e cinco por cento) do total de vagas do quadro de metas
quantitativas da SEDI, nos cursos técnicos de nível médio e qualificação profissional para os alunos do 2º e 3º série do ensino médio da
SEDUC.
. Manutenção de Turmas (2017) - Cursos técnicos ofertados ao Ensino Médio (iniciadas em 2017), por meio do Programa
PRONATEC/MEDIOTEC em 41 turmas em 38 escolas do Estado. Cursos: Técnico em Administração: Técnico em Agroecologia; Técnico
em Agronegócio; Técnico em Alimentos; Técnico em Enfermagem; Técnico em Fruticultura; Técnico em Informática; Técnico em
Logística; Técnico em Manutenção e Suporte em Informática; Técnico em Meio Ambiente; Técnico em Panificação; Técnico em Química;
Técnico em Redes de Computadores; Técnico em Segurança do Trabalho; Técnico em Teatro e Técnico em Vendas.
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. Pactuação– 2018 – Cursos técnicos ofertados na forma concomitante ao Ensino Médio iniciados em 2018, por meio do Programa
PRONATEC/MEDIOTEC em 65 turmas distribuídas em 33 municípios do Estado, conforme descritos abaixo: Técnico em Informática;
Técnico em Informática para Internet; Técnico em Redes de Computadores; Técnico em Manutenção em Informática; Técnico em
Agricultura e Técnico em Administração.

OBSERVAÇÕES
. Análise de material didático de EaD elaborado pelos professores formadores com vistas a reoferta de componentes na modalidade a
distância para atendimento dos alunos que reprovaram em algum dos componentes do curso técnico o qual frequenta.
. Elaboração de documentos diversos: informativos, relatórios, pareceres, entre outros.
. Análise de material didático de EaD elaborado pelos professores formadores com vistas a reoferta de componentes na modalidade a
distância para atendimento dos alunos que reprovaram em algum dos componentes do curso técnico o qual frequenta.
. Elaboração e revisão de material didático para o referido curso de capacitação em EaD, inclusive com a concepção de texto base
específico.
. Atendimentos diversos a gestores de escolas, a coordenadores regionais de educação, a coordenadores de cursos e a alunos dos
cursos do Programa PRONATEC/MEDIOTEC.
. Levantamento e organização de material didático pronto e estocado na sede da SEDUC.
. Realização de visitas técnicas às Coordenações Regionais de Educação de Trindade e Morrinhos, às unidades escolares Colégio
Estadual Lyceu de Goiânia e Colégio Estadual Padre Pelágio.
. Juntada de documentos junto às unidades escolares para fins de montagem dos processos de autorização dos cursos do Mediotec que
restam ser enviados ao Conselho Estadual de Educação - CEE.
. Validação de informações para expedição de documentos – Declarações.
. Retirada junto ao CEE e envio, às escolas e coordenações regionais, das resoluções que autorizam o funcionamento dos cursos
técnicos do Mediotec pactuados no ano de 2017.
. Revisão dos modelos de diplomas e certificados dos cursos técnicos e Formação Inicial e Continuada - FIC.
. Elaboração de termo de referência, orçamentos para média de preços e formulação de fundamentos para abertura de processo
licitatório com o objetivo de para nova oferta de cursos para o FIC Prisional nas áreas de Manicure/Manicure e Barbeiro.
. Reunião com seguradora de vidas e seguro acidentes para o terceiro Termo Aditivo Contrato n. 185-2016 e regularização de despesas
relacionadas ao mesmo objeto (Processo SEI n.201500006034794).
. Reformulação do Convênio 658365-09 – Brasil Profissionalizante, com esforços, diálogos, elaboração de documentos e visitas a
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – SETEC do Ministério da Educação / MEC a fim de autorizar a prorrogação do
referido convênio e a utilização dos juros (RAF).
. Recebimento de equipamentos eletrônicos adquiridos a fim de otimizar e enriquecer os cursos ofertados no PRONATEC.
. Demonstrativo dos Processos Seletivos – PSS/PRONATEC/2019
Edital nº 01/2019 01 - Vaga de Professor Regente para atuar no Curso Técnico em Agronegócio no Colégio Estadual CEPI Oséas Borges
Guimarães – Goiatuba - Goiás.
Edital nº 02/2019 - 01 - Vaga de Coordenador de Curso Técnico Presencial para atuar no Curso Técnico em Meio. Ambiente no Colégio
Estadual de Aplicação Professor Manuel Caiado – Cidade de Goiás – Goiás.
02 - Vaga de Coordenador de Curso Técnico Presencial para atuar no Curso Técnico em Segurança do Trabalho no Colégio Estadual
Ariston Gomes da Silva – Iporá – Goiás.
Edital nº 03/2019 - 01-Vaga de Apoio Administrativo – 20 h semanais de segunda a sexta– Vagas Internas – Servidores lotados na
Unidade onde acontecerá o curso. Municípios: Ceres e São Luís de Montes Belos.
Edital nº 04/2019 - 02 - Vagas de Coordenador de Curso Técnico Presencial para atuar no Curso Técnico em Redes de Computadores no
Colégio Estadual Padre Pelágio – Trindade - Goiás.
Edital nº 05/2019 - 01 - Vaga de Coordenador de Curso Técnico Presencial para atuar no Curso Técnico em Segurança do Trabalho no
Colégio Estadual Ariston Gomes da Silva – Iporá – Goiás.
Edital nº 06/2019 - 1-Vaga de Apoio Administrativo – 20h, Trindade, Colégio Estadual Padre Pelágio, Técnico em Redes de
Computadores.
Edital nº 07/2019 - Foi cancelado.
Edital nº 08/2019 - 01-Vaga de Professor Regente para atuar no Curso Técnico Integrado de Redes de Computadores no Colégio
Estadual Padre Pelágio – Trindade - Goiás.
Edital nº 09/2019 - 01- Vaga de Coordenador de Curso Técnico Presencial para atuar no Curso Técnico em Informática no Colégio
Estadual Ludovico de Almeida – Anápolis - Goiás. 02 - Vagas de Coordenador de Curso Técnico Presencial para atuar no Curso Técnico
em Redes de Computadores no Colégio Estadual Pedro Neca - Aparecida de Goiânia-GO.
Edital nº 10/2019 - 01 - Vaga de Professor Regente, Curso Operador de Computador - Local: São Luiz de Montes Belos – Unidade
Prisional.
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AÇÃO: 2073 - EDUCAÇÃO INTEGRAL COM JORNADA AMPLIADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
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REALIZAÇÕES
. Foram realizados 06 acompanhamentos formativos e acompanhamentos pedagógicos na modalidade presencial e à distância,
vinculadas a 04 Coordenações Regionais de Educação - CREs, englobando 05 municípios. Na modalidade presencial o objetivo foi de
discutir e orientar as equipes gestoras, acerca do desenvolvimento da proposta de educação integral e a socialização de suas
experiências, possibilitando momentos de escuta e aprofundamento acerca do modelo articulado e as ações pedagógicas desenvolvidas
que permitissem propor encaminhamentos. Público atendido: gestores, secretários, coordenações pedagógicas, coordenações do núcleo
diversificado, coordenações de área e tutores educacional da CREs que acompanharam as unidades escolares, totalizando 48
profissionais atendidos e na modalidade a distância foi realizado em 03 escolas, via telefone, e-mail, aplicativo Yammer, com o objetivo
de orientar as equipes gestoras das unidades educacionais acerca da melhoria do desenvolvimento da proposta de educação integral,
considerando o trabalho realizado a fim de ampliar a aprendizagem em todos os tempos e espaços da escola.
. No período de julho a novembro de 2019 realizou-se os acompanhamentos formativos de forma presencial, em mais 30 CEPIs
vinculados a 16 Coordenações Regionais de Educação - CRE, em 19 municípios, cujo objetivo foi formar a equipe escolar acerca do
modelo pedagógico e do modelo de gestão que norteiam a proposta pedagógica educação integral, por meio de acompanhamento in loco
e à distância e na modalidade à distância, seguiu-se a mesma metodologia de trabalho, atendendo aos CEPI, pelos diversos canais de
comunicação (via telefone, e-mail e aplicativo Yammer) mantendo o objetivo de orientar as CREs e unidades escolares na melhoria do
desenvolvimento da proposta de educação integral. Outra ação praticada foi o envio quinzenal às unidades educacionais de orientações
pedagógicas e especificas visando melhor desempenho das atividades. Público atendido: Gestores, Secretários, Coordenações
Pedagógicas, Coordenações do Núcleo Diversificado, Coordenações de Área e Tutor Educacional da CRE que acompanha a unidade
escolar, sendo 8 profissionais em cada escola, totalizando 240.

OBSERVAÇÕES
. Comparando a ação de acompanhamento no primeiro e segundo semestres, nota-se grande acréscimo no número de atendimentos,
sendo: CRE em 320%, municípios em 475% e CEPI 500% beneficiados;
. Comparativo de acompanhamentos pedagógicos formativos, bem como aumento de 600% no percentual de profissionais contemplados
conforme indica o Gráfico 2 – comparativo 1º e 2º semestres/2019 - Profissionais Contemplados;
. Todavia, no segundo semestre, com o novo organograma e a criação da Superintendência de Educação Integral, incorporou-se este
nível de ensino (ensino médio), facilitando o desenvolvimento e alinhamento de ações, estratégias e acompanhamento às escolas.
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AÇÃO: 2074 - JORNADA DE AMPLIAÇÃO DA APRENDIZAGEM-AABB COMUNIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
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2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A atividade mencionada não foi desenvolvida, uma vez que não existe mais o convênio.
AÇÃO: 2075 - PRÊMIO DE EXCELÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Nenhum projeto foi desenvolvido para premiação de alunos, unidades escolares e profissionais da educação de destaque.
AÇÃO: 2076 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Os projetos e planos para o desenvolvimento da cultura de paz nas escolas teve como finalidade a segurança das unidades escolares
estaduais regulares e militares, zelando pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares. O Protocolo de Segurança Escolar -
PROSEG orientou e auxiliou toda comunidade escolar do Estado de Goiás, por meio das 40 (quarenta) Coordenações Regionais de
Educação (CRE). Foram formados mediadores com o intuito de proporcionar maior segurança e agilidade na tomada de decisão e na
elaboração de um plano de emergência, diante de uma crise e/ou na eminência de sua deflagração.
. Com o objetivo de estimular a cidadania e a participação social dos alunos da rede pública estadual de ensino de Goiás foi desenvolvido
neste ano o Projeto Estudantes de Atitude em parceria da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Controladoria Geral do Estado de
Goiás (CGE) e Saneago. Essa primeira edição, que serviu de piloto, contou com a participação de 105 escolas públicas estaduais (103
do ensino regular e 2 do sistema socioeducativo) e movimentou mais de cinco mil alunos de 25 municípios de sete coordenações
regionais da Seduc – Goiânia, Aparecida de Goiânia, Inhumas, Trindade, Anápolis Goiás e Rio Verde.
. Foram realizadas atividades de expressão corporal, grafitagem e musicalidade com 250 adolescentes em privação e restrição de
liberdade e semiliberdade de Goiânia. A ação foi desenvolvida pelo Centro de Estudos e Pesquisa Ciranda da Arte com educandos da
Casa de Semiliberdade e privados de liberdade de Goiânia-GO.

OBSERVAÇÕES
É notório que uma comunicação rápida e assertiva é capaz de vencer quase todas as dificuldades. Assim, o Protocolo de Segurança
Escolar - PROSEG teve como objetivo a minimização das consequências de uma crise, que se vale na padronização das ações, por
parte de toda comunidade escolar, que se apresenta como uma opção para nortear o planejamento e o desenvolvimento de ações no
cotidiano das escolas.
Dado o exposto, percebemos que o PROSEG esclareceu à unidade escolar todas as dúvidas sobre a minimização de violência na escola,
para torná-la um ambiente de paz, e passa a acontecer a aprendizagem dos alunos de forma tranquila. Assim, o corpo docente e toda a
equipe escolar devem estar cientes e aptos aos procedimentos descritos no Protocolo, com a finalidade de responder às várias violações
ocorridas no ambiente escolar.
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AÇÃO: 2077 - REALIZAÇÃO DE JOGOS ESTUDANTIS, MOSTRAS E FESTIVAIS DE ARTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Transferência de recursos financeiros aos Conselhos de 06 (seis) Coordenações Regionais de Educação, destinados ao atendimento
das despesas com a realização dos Jogos Estudantis 2019 – Fase Regional/Polos e Estaduais. A Fase I (Interclasse, Municipal e
Intermunicipal) foi realizada com apoio de parcerias, obtidas pelas coordenações das 40 (quarenta ) regionais.
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. Os Jogos Estudantis de Goiás estiveram sob responsabilidade das Coordenações Regionais de Educação, sob a coordenação da
Superintendência de Desporto Educacional. Participaram alunos da rede pública e particular de ensino 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, ginástica rítmica, judô, luta olímpica,
natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez; - coletivas: basquetebol, handebol, futsal e voleibol.
A Fase II foi composta por 04 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 de cada gênero e categoria.
A Fase Estadual foi realizada em duas etapas, sendo a de modalidades coletivas em Morrinhos no mês de junho e das modalidades
individuais em Anápolis no mês de agosto. Coletivas: basquetebol, futsal, handebol e voleibol. Individuais: atletismo, badminton, ciclismo,
ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez.
Esta fase foi seletiva para a participação dos Jogos Escolares da Juventude 2019 nas categorias de 12 a 14 e 15 a 17 anos.
. Foi realizada a III Olimpíada de Humanidades com o tema: Bioeconomia - Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável e
os municípios contemplados do Nordeste Goiano foram: Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Nova Roma, Teresina de
Goiás, São João D’Aliança e Monte Alegre de Goiás.
. Espetáculo Auto de Natal Cora Coralina - aquisição de materiais específicos de cunho técnico para construção de cenário e confecção
de figurino e cenários pelo Ciranda da Arte.

OBSERVAÇÕES
. Aquisição de camisetas, calças e agasalhos para os alunos/atletas que participaram dos Jogos Escolares da Juventude - etapa
Nacional, em Blumenau/SC.
. Formação Xadrez como ferramenta pedagógica teve como foco o estudante em sala de aula e sua formação para a vida. Ao estimular a
concentração, a criatividade e outros benefícios proporcionados pelo xadrez, o projeto objetiva contribuir para a obtenção de bons
resultados dos estudantes na prática do xadrez e, simultaneamente, melhorar a proficiência da disciplina de Matemática nas escolas
onde o jogo for implantado. Em 2019, foi realizado dia 23 de setembro em Luziânia para 30 professores e em 19 de outubro em Goiânia
para 20 professores. Público alvo: Professores de Educação física ou Matemática.
Realizado em parceria com a Faculdades Objetivo.
. As etapas da III Olimpíada de Humanidades com o tema: Bioeconomia - Diversidade e Riqueza para o Desenvolvimento Sustentável
foram: sensibilização, apresentação do Regulamento nas unidades escolares do ensino médio da APA Pouso Alto e acompanhamento do
projeto. Estudantes: 115; Educadores: 25; - Oficinas de Aprendizagens Significativas e Assessoria Pedagógica; Estudantes: 75;
Educadores: 15; - Trilha Científica no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Estudantes: 77; Educadores: 17.
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AÇÃO: 2078 - SISTEMA ESTADUAL DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Estado de Goiás, através Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, firmou convênio com a Universidade Federal de Juiz de Fora -
UFJF, que teve como objeto a contratação de instituição especializada em avaliação educacional para prestação de serviços de
operacionalização dos procedimentos relativos ao Sistema de Avaliação da Educação de Goiás – SAEGO, edições 2017, 2018 e 2019,
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conforme Processo n° 201600006019529 e Ato de Dispensa de Licitação n° 009/2016. O Sistema de Avaliação Educacional do Estado
de Goiás (SAEGO) foi realizado pela sétima edição neste ano e consolidou-se como ferramenta indispensável para o monitoramento do
direito à educação nas escolas de todo o Estado. Por meio dele, foram produzidas informações que possibilitaram o acompanhamento
sistemático dos indicadores referentes às instituições e aos estudantes, individualmente. Ao longo de toda a sua trajetória, o SAEGO
permitiu a criação de novas estratégias educacionais para a rede pública estadual e a rede particular conveniada, ao identificar avanços e
desafios na rede de ensino e em cada unidade escolar.
Com o mesmo desenho de avaliação desde a sua criação, o programa aplicou testes de proficiência em duas disciplinas – língua
portuguesa e matemática – a estudantes do 2°, 5° e 9º anos do ensino fundamental e da 3ª série do ensino médio. Desde 2015 registrou-
se crescimento na participação dos estudantes com presença acima de 80% na rede estadual e acima de 90% na rede particular
conveniada. Os resultados gerais da avaliação do SAEGO no ano de 2018 foi realizada por disciplina e etapa de escolaridade, na oficina
de divulgação dos resultados e formação continuada em apropriação e utilização dos resultados, realizada no mês de fevereiro de 2019.
- Características Gerais do SAEGO 2018:
 Etapas Avaliadas: 2º (somente Língua Portuguesa), 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e 3ª série do Ensino Médio.
 Edições: 2011 a 2018. Divulgação dos resultados 2019.
 Participação: Todas as escolas da rede estadual e escolas conveniadas.
 Abrangência: Censitária para as etapas avaliadas.
 Disciplinas: Língua Portuguesa e Matemática.
 Aplicação dos testes:  Realizada por professores que não atuam nas turmas avaliadas.  Supervisionada pelo CAEd/UFJF.
 Transcrição das respostas do Caderno de Teste para o Cartão de Respostas  2º ano EF – realizada por equipe especializada sob a
coordenação do CAEd/UFJF.  5º e 9º anos EF e 3ª série EM – realizada pelos próprios estudantes.
 Escalas de proficiência:  2º ano EF – Escala Própria de Alfabetização (0 a 1000).  5º e 9º anos EF e 3ª série EM – Escala Saeb (0 a 500
pontos).

OBSERVAÇÕES
Resultados de Desempenho Estudantil - Ensino Fundamental e Ensino Médio – Língua Portuguesa :
• 2º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa/2018
Nº de Alunos Avaliados da Rede Estadual: 3.321 - Resultado: 552,8
Nº de Alunos Avaliados das Escolas Conveniadas: 781 - Resultado: 556,6
• 5º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa/2018
Nº de estudantes avaliados da Rede Estadual: 5.293 - Resultado: 223,7
Nº de estudantes avaliados das Escolas Conveniadas:1.372 - Resultado: 232,4
• 9º ano do Ensino Fundamental – Língua Portuguesa/2018
Nº de estudantes avaliados da Rede Estadual : 54.947 - Resultado: 256,6
Nº de estudantes avaliados das Escolas Conveniadas: 4.227 - Resultado: 274,0
• 3ª série do Ensino Médio - Língua Portuguesa/2018
Nº de estudantes avaliados da Rede Estadual: 47.433 - Resultado: 266,80
Nº de estudantes avaliados das Escolas Conveniadas: 1.161 - Resultado: 285,3
Resultados de Desempenho Estudantil - Ensino Fundamental e Ensino Médio - Matemática
• 5º ano do Ensino Fundamental - Matemática/2018
Nº de estudantes avaliados da Rede Estadual: 5.292 - Resultado: 231,5
Nº de estudantes avaliados das Escolas Conveniadas: 1.373 - Resultado: 235,1
• 9º ano do Ensino Fundamental – Matemática/2018
Nº de estudantes avaliados da Rede Estadual: 54.940 - Resultado: 251,3
Nº de estudantes avaliados das Escolas Conveniadas: 4.225 - Resultado: 273,5
• 3ª série do Ensino Médio – Matemática/2018
Nº de estudantes avaliados da Rede Estadual: 47.419 - Resultado: 268,1
Nº de estudantes avaliados das Escolas Conveniadas: 1.161 - Resultado: 294,0
Diante dos dados apresentados, percebemos que os resultados da avaliação externa informou a qualidade e a equidade do sistema
educacional. Esses dados aferiram o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. A avaliação baseou-se em habilidades e
competências elencadas nas matrizes de referência.
Para a obtenção dos resultados utilizou-se a Teoria de Resposta ao Item (TRI), uma modelagem estatística adotada para se identificar a
proficiência de estudantes nas áreas do conhecimento avaliadas, isto é, para distinguir a probabilidade de cada estudante acertar um
conjunto de itens distribuídos em uma escala de proficiência, seja de língua portuguesa ou matemática.
A avaliação externa em larga escala permitiu ao gestor escolar e aos professores uma percepção qualificada dos processos de ensino e
de aprendizagem, de modo que eles possam confrontar as expectativas de aprendizagem ao que é efetivado na sala de aula, a partir dos
resultados produzidos e divulgados. Realizou-se uma análise dos resultados associada às informações coletadas pelas avaliações
nacionais, traduzidas pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), que sintetizou o rendimento escolar e o desempenho
de estudantes, apresentando a medida da qualidade da educação nacional e a meta para sua melhoria. No cálculo do Ideb, as médias de
desempenho utilizadas foram as da Prova Brasil, para escolas e municípios e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) para
os estados e o país. As metas estabelecidas foram particulares para cada escola e rede de ensino, com o objetivo de alcançar 6 pontos
até 2022, no cálculo geral, média correspondente a de sistemas educacionais de países considerados desenvolvidos. Isso significou que
estados, municípios e escolas devem melhorar seus índices e contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja a sua meta.
O Sistema de Avaliação Educacional do Estado de Goiás - SAEGO seguiu o propósito de fomentar mudanças em busca de uma
educação de qualidade, constituindo uma política do Estado cuja diretriz é assegurar a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem
da educação pública. O trabalho baseou-se em estabelecimento de metas e em resultados que fazem parte das ações de modernização
da gestão pública da Educação do Estado e melhorar os indicadores educacionais e sociais, sobretudo o Índice de Desenvolvimento
Educacional de Goiás - IDEGO, permitindo o diagnóstico no âmbito pedagógico de outras variáveis inerentes à gestão do processo
ensino e aprendizagem, por meio de indicadores tais como: gestão escolar, desempenho e perfil de professores, formação pedagógica
dos profissionais, planejamento curricular e estrutura física e organizacional da escola.
O SAEGO compreendeu ações para o desenvolvimento da avaliação externa no que diz respeito à revisão das matrizes de referência
das séries e disciplinas avaliadas; elaboração, seleção e validação de itens para os testes; elaboração, editoração e diagramação dos
instrumentos; constituição e treinamento das equipes de campo; aplicação dos instrumentos; distribuição e recolhimento; processamento
de dados; análise estatística pela Teoria de Resposta ao Item - TRI e Teoria Clássica dos Testes - TCT; elaboração, impressão e
distribuição do material de divulgação dos resultados e oficinas de apropriação dos resultados e formação continuada em apropriação e
utilização dos resultados para as equipes técnicas, gestores e pedagógicas da rede.
A Edição do SAEGO/2019, avaliou os estudantes matriculados no 2°, 5° e 9° anos do Ensino Fundamental e no 3° ano do Ensino Médio
da rede estadual de Goiás e rede privada conveniada. Os alunos no 2° ano do Ensino Fundamental foram avaliados na disciplina de
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Língua Portuguesa (Leitura) e os demais nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.
Desta forma, destacamos abaixo as atividades que integram o Componente 1 – Desenvolvimento dos Instrumentos do SAEGO/2019,
mais especificamente as ações relacionadas ao Planejamento da Avaliação e Produção dos Instrumentos de Avaliação.
COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO DOS INSTRUMENTOS
Esse componente abordou o planejamento das avaliações, a revisão das Matrizes de Referência, a elaboração, seleção e validação dos
itens, a descrição da montagem dos modelos de cadernos de teste de proficiência em Língua Portuguesa (leitura) e Matemática para
cada etapa de escolaridade avaliada, compreendeu também as fases de elaboração, editoração e diagramação do material necessário à
realização dos testes e questionários.
1. Planejamento das Avaliações e do Monitoramento
Foi realizada uma reunião entre a Gerência de Avaliação da Rede Escolar e Estatísticas Educacionais e a equipe o CAEd/UFJF para
apresentação do plano logístico com as estratégias e metodologias para o desenvolvimento de cada etapa das Avaliações. Essa reunião
teve como finalidade a sua validação, para assegurar melhor adequação e controle dos processos que foram implementados. Após essa
reunião, foi possível analisar os dados da base de estudantes, de forma a subsidiar o dimensionamento da estrutura e logística das
avaliações e do monitoramento, além dos quantitativos dos instrumentos que foram utilizados, conforme as informações das bases
encaminhadas. Nessa etapa, entre outros aspectos, foram considerados a coleta de dados e informações junto à SEDUC/GO e a análise
crítica e homologação da base de estudantes, escolas, turmas, regional e municípios. A partir destas informações foi possível constituir a
base de dados e abrangência da avaliação, a revisão das matrizes de referência, a montagem e diagramação dos cadernos de testes e a
produção dos instrumentos de avaliação que foram utilizados na aplicação do SAEGO/2019, conforme exposto a seguir.
2. Constituição da Base de Dados Institucional
A base de dados institucional foi essencial para moldar a avaliação, pois dimensionou a estrutura e a logística da avaliação, bem como os
quantitativos dos instrumentos a serem utilizados, além de determinar o material de consumo, em quantidades necessárias para a plena
execução de todas as etapas avaliativas.
Assim, para garantir uma base de dados final adequada foi realizado um trabalho minucioso em conjunto entre a Coordenação de
Operações de Avaliações – COA do CAEd/UFJF e a SEDUC/GO. Com isso, a Secretaria foi responsável por enviar ao CAEd/UFJF a
base de dados contendo os dados institucionais dos estudantes a serem avaliados, tais como: código e nome do município e escola, rede
de ensino, localização da escola (urbana/rural), rede, nome da turma, etapa, tipo de ensino, descrição do turno, quantitativo de turmas,
quantitativo de alunos e demais informações que a Secretaria julgou pertinentes ao processo de avaliação. Ao final do processo de
constituição e consolidação da base de dados institucional, observou-se a seguinte abrangência para o SAEGO/2019:
Quantitativos da Base Institucional /Estudantes por Etapa Etapa de Escolaridade
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 2º ANO: 2.562
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 5º ANO: 5.674
ENSINO FUNDAMENTAL DE 9 ANOS - 9º ANO: 64.129
ENSINO MÉDIO - 3ª SÉRIE: 46.499
TOTAL: 118.864
Quantitativos da Base Institucional / Estudantes por Recurso Estudantes/Tipo de Prova Especial
Quantidade de Estudantes: AMPLIADO - 116; BRAILE - 12; LEDOR - 128
TOTAL: 256
Quantitativos da Base Institucional / Total de Agregados /Tipo de Agregado
Quantitativo Total
ALUNO: 118.864
ESCOLA: 1.030
ESTADO: 1
LOCAL DE ENTREGA: 40
MUNICIPIO: 246
PAIS: 1
PEDAGOGO: 1.030
REGIONAL: 40
TREINAMENTO 01: 1
TREINAMENTO 02: 134
TREINAMENTO 03: 1
TREINAMENTO 04: 161
TURMA: 4.237
TOTAL: 125.786
3. Revisão das Matrizes de Referência
A Matriz de Referência apresentou o objeto de uma avaliação, formada por um conjunto de descritores que mostraram as habilidades que
foram esperadas dos estudantes em diferentes etapas de escolarização e passíveis de serem aferidas em testes padronizados de
desempenho.
Assim, a Matriz foi construída a partir de estudos das propostas curriculares de ensino, sobre os currículos vigentes no país, além de
pesquisas em livros didáticos e debates com educadores em atividade nas redes de ensino e especialistas em educação. Ela foi formada
por conjunto de tópicos ou temas que representaram uma subdivisão de acordo com conteúdo, competências de área e habilidades.
Cada tópico ou tema de uma Matriz de Referência foi constituído por elementos que descreveram as habilidades. Esses elementos foram
denominados descritores. Os itens foram elaborados com base nos descritores das Matrizes de Referência das disciplinas avaliadas nos
testes de proficiência, de acordo com o conteúdo avaliado em cada período escolar e disciplina, o que se esperava do estudante em
termos de desempenho escolar. As Matrizes de Referência não esgotaram o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula e, portanto, não
foram confundidas com propostas curriculares, estratégias de ensino ou diretrizes pedagógicas. Nesse sentido, foram revisadas as
Matrizes de Referência das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática do SAEGO/2019.
4. Elaboração, Seleção e Validação dos itens
Os testes de proficiência escolar nas áreas de conhecimento avaliadas pelo SAEGO/2019 foram constituídos por questões de múltipla
escolha, denominadas itens, cuja finalidade foi medir conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidos pelos alunos.
A equipe de especialistas do CAEd/UFJF produziu os itens para avaliação do SAEGO/2019 seguindo as recomendações técnicas e
pedagógicas que garantiram itens de boa qualidade, elaboradas com base na Matriz de Referência adotada pelo SAEGO, pautadas ainda
no Manual de Elaboração de Itens do CAEd/UFJF, no Guia de Elaboração de Itens do SAEB (BRASIL MEC-INEP, 2003). Cada item
elaborado foi revisado por outros dois especialistas da área de conhecimento, de forma a garantir sua conformidade com o descritor
avaliado e com as técnicas de elaboração adotadas pelo CAEd/UFJF.
Após revisão dos especialistas da área, todos os itens foram revisados ortograficamente, para adequarem a todos os princípios da norma
culta, visando à exposição clara das informações. Todos esses procedimentos foram realizados nas dependências da Coordenação de
Instrumentos de Avaliação - CIA do CAEd/UFJF, em área segura e de acesso restrito aos colaboradores envolvidos nos processos
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descritos.
5. Montagem dos blocos de itens
A montagem dos blocos de itens foi realizada de forma a permitir que fossem superados fatores intervenientes na resposta às questões
dos testes, como o cansaço do aluno ou a falta de tempo para responder às questões que foram apresentadas no fim do caderno de
teste, pois o mesmo item aparece em 3, 4 ou 6 posições distintas, em cadernos diferentes. Além disso, de modo a permitir a equalização,
os testes apresentaram itens comuns entre si, possibilitando a calibragem de todos os itens. Assim, em cada série houve, pelo menos,
20% de itens comuns com a série adjacente.
Para garantir um bom ajuste do teste em relação à população avaliada foi observada uma cobertura dos itens ao longo de toda a escala,
de modo a contemplar itens considerados fáceis, médios e difíceis. Dessa forma, a distribuição do conjunto de itens foi feita de tal modo
que os diversos níveis da escala de proficiência foram cobertos. Isso significa que houve itens avaliando desde os níveis mais baixos até
os mais altos da escala, para cada uma das etapas de escolaridade avaliadas.
6. Diagramação e Montagem dos Cadernos de Testes
6.1. A Diagramação O CAEd/UFJF
A diagramação contou com equipe de especialistas em editoração gráfica, que foi responsável pela diagramação dos cadernos de teste.
Todos os itens elaborados foram diagramados de acordo com os padrões previamente estabelecidos e posteriormente separados quanto
o projeto de avaliação a qual pertence. O sigilo das informações foi garantido pelo sistema de segurança e backup do CAEd/UFJF.
6.2. Montagem dos cadernos de teste
Após a construção dos blocos de itens foi realizada a montagem dos cadernos de testes utilizando-se a metodologia de Blocos
Incompletos Balanceados (BIB). Essa metodologia possibilitou a inclusão de um grande número de itens na avaliação sem expor cada
estudante a um teste muito extenso e cansativo. O BIB utilizado foi o mesmo adotado pelo SAEB, cuja montagem dos blocos nos
cadernos seguiu uma estrutura em espiral, com blocos comuns entre os cadernos de teste, possibilitando, assim, a equalização dos
mesmos.
6.3. Cadernos de teste para alunos com necessidades especiais
Testes ampliados:
Após a finalização dos arquivos dos cadernos de teste foi realizado o processo de ampliação desses para que os alunos com baixa visão
fossem atendidos. Os arquivos em formato PDF selecionados para a ampliação foram abertos no software Adobe Acrobat X Pro e, por
meio de um plug-in (Enfocus PitStop Professional) instalado neste programa, foi acionada a ferramenta com a qual se escolheu a opção
275 mm X 410 mm, o que permitiu que o arquivo alcançasse o tamanho ampliado nas proporções baseadas no tamanho original dos
cadernos, sendo 205 mm X 275 mm. Esse método ampliou as fontes e imagens de maneira que ocupem as mesmas páginas e margens
dos cadernos convencionais. Durante a aplicação os alunos com baixa visão indicados na base de dados, foram atendidos por ledores.
Testes em braile:
Para a montagem de cadernos de teste especiais para estudantes com deficiência visual foram selecionados,entre o conjunto de itens
dos testes de cada etapa de escolaridade e disciplina, aqueles itens cujos textos e imagens possam ser impressos em relevo ou descritas
sem prejuízo ao conteúdo. Esses cadernos foram impressos em formato braile, com papel em tamanho e gramatura próprios.
Questionários Contextuais
Os questionários contextuais ou questionários socioeconômicos destinados aos estudantes do 5°EF, 9°EF e 3ªEM foram impressos pelo
CAEd/UFJF e aplicados juntamente com os testes. Os questionários do professor, do diretor e das escolas foram elaborados e aplicados
de forma online. O login e senha dos diretores e professores foram encaminhados para o e-mail dos diretores de cada escola e
coordenadores estaduais.
A partir das informações recolhidas pelos questionários, foi possível criar indicadores e índices educacionais, fornecendo uma leitura mais
ampla e completa da rede de ensino e das escolas.
7. Elaboração e Diagramação dos Instrumentos de Avaliação
Durante a editoração dos instrumentos de avaliação do SAEGO/2019, todos os materiais passaram por um processo de codificação,
recebendo números de séries/códigos de barra específicos para cada série e disciplina avaliadas, os quais permitiram o rastreamento dos
mesmos, bem como seu adequado processamento e captura de dados.
Após a elaboração, iniciou-se o processo de editoração a partir do recebimento do material bruto encaminhado pela Coordenação de
Operações de Avaliação do CAEd/UFJF.
A editoração foi realizada no Software Adobe Indesign levando em consideração os seguintes pontos:
• Especificações técnicas de impressão (formato, cor, papel, gramatura);
• Especificações técnicas de processamento (área útil de processamento, dimensões, cores e espessuras de linhas e espaçamento dos
campos a serem processados);
• Especificações gráficas (Composição, Tipografia, Paleta de Cores, Hierarquia da Informação) previamente definidas (Padrão
CAEd/UFJF).
O CAEd/UFJF foi responsável pela elaboração e diagramação de todos os instrumentos de avaliação do SAEGO/2019, descritos a
seguir. Instrumentos de Aplicação e Controle Instrumentos de Orientação e Capacitação; Instrumentos de divulgação/sensibilização;
Cadernos de Teste; Caderno de Teste Ampliado/Braile – PNE; Caderno de Teste do aplicador; Cartão de Resposta dos Testes;
Questionário do Aluno (Impresso); Questionário do Professor (Online); Questionário Diretor (Online) - Questionário da Escola (Online);
Lista de Presença; Ata de Sala; Listas de Frequência e Compromisso - Formulário de Rastreamento de Unidade (FRU); Formulário de
Controle de Unidade (FCU); Formulário de controle da aplicação da unidade escolar (FCA); Pacotes; Caixas; Etiquetas de Pacotes;
Etiqueta de Caixa; Protocolo de Utilização da Reserva Técnica; Folha com login e senha para o questionamento do professor; Folha com
login e senha para o questionário do diretor; Folha com login e senha para o questionário da escola. Manual do Aplicador; Manual do
Coordenador de Escola; - Manual do Coordenador Regional; Cartaz de Divulgação e Folder de divulgação.
As folhas com login e senha para acesso aos questionários foram encaminhadas via e-mail dos diretores de cada escola e
Coordenadores Estaduais. O vídeo de treinamento produzido pela Equipe Técnica do CAEd contém a simulação do passo a passo das
atividades do Professor Aplicador no dia da aplicação. O objetivo foi ilustrar os procedimentos descritos e trabalhados durante a
capacitação. Disponibilizado através de link e acessado pelo endereço: http://www.saego.caedufjf.net/video-treinamento/.
8. Impressão, Organização, Controle, Manuseio e Empacotamento dos Instrumentos
Após a editoração final e aprovação da Gerência de Avaliação da Rede de Ensino/Superintendência de Acompanhamento dos
Programas Institucionais, iniciou-se o processo de produção gráfica com o deslocamento da equipe técnica do CAEd/UFJF para as
instalações da gráfica, testes de máquina de pré-impressão com vistas à autorização final e início da atividade de impressão dos
materiais.
Todo o material produzido foi verificado pelo Supervisor de Logística do CAEd/UFJF, sendo guiado por um checklist de validação rigoroso
realizado em duas fases por tipo de instrumento – documentos digitalizáveis e não digitalizáveis –, como detalhado a seguir:
Primeira fase: documentos digitalizáveis
O Supervisor de Logística do CAEd/UFJF, avaliou os seguintes aspectos dos impressos: 1. Gramatura do papel. 2. Tonalidade do
vermelho. 3. Disposição dos dados variáveis: 3.1. Comparação com os modelos produzidos pela Equipe de Análise de Dados. 3.2.
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Posicionamento dos números do pacote e malote ou caixa. 4. Batimento do número da máscara da remalina com a pertencente ao cartão
impresso. 5. Número de ordem. 6. Número da folha no pacote. 7. Microsserrilha na lateral. 8. Qualidade da impressão. 9. Sombras de
impressão. 10. Tamanho do código de barras.
Os documentos digitalizáveis foram encaminhados ao CAEd/UFJF para aprovação em teste de máquina (scanner) realizados pela
Coordenação de Processamento de Documentos – CPD, lotes de 60 (sessenta) cópias de cada um dos itens produzidos (cartões de
resposta, listas de presença, atas de sala etc.), devidamente preenchidos com dados variáveis e obedecendo a todas as especificações
descritas no Projeto Básico para que o teste seja realizado dentro dos padrões técnicos exigidos.
Assim, foi assegurado um alto padrão de definição / resolução, de forma a apresentar com nitidez as ilustrações, desenhos e gráficos,
não prejudicando a resolução dos itens dos testes.
Segunda fase: documentos não digitalizáveis
Para os instrumentos que não necessitaram da pré-aprovação de máquina, a gráfica forneceu 2 (duas) vias de cada, produzidos de forma
final para a impressão em larga escala. O Supervisor de Logística e o responsável pela gráfica dataram e assinaram as duas cópias cujos
arquivos foram mantidos em ambiente seguro até o término da aplicação. O responsável pela aprovação seguiu os seguintes
procedimentos:
1) Verificação das características técnicas:
a. Formato e tipo de papel.
b. Gramatura.
c. Acabamento (canoa, picote, grampo lateral etc.).
2) Verificação da montagem do arquivo:
a) Verificação das páginas do miolo são do modelo do caderno que foi analisado. Essa informação estará na parte superior das páginas
do miolo e na capa do caderno de teste.
b) Verificação da numeração e ordenação das páginas.
c) Verificação da ordenação dos itens (atenção para o questionário contextual).
d) Conferência da sequência das alternativas de resposta de cada item.
e) Conferência do número de itens do cartão de resposta é o mesmo do modelo de caderno de teste correspondente.
f) Conferência da quantidade de alternativas de resposta dos itens do cartão de resposta é igual ao do caderno de teste.
3) Verificação da qualidade de Impressão:
a) Verificação das cores das capas estão como especificadas no Projeto Básico e a impressão do texto está legível.
b) Verificação da qualidade de impressão do miolo dos cadernos, atentando para imagens e gráficos (atenção com gráficos de pizza e
suas legendas).
Todo o processo de impressão foi supervisionado, in loco, pela equipe de logística e impressão do CAEd/UFJF. A gráfica que executou
os serviços de impressão foi objeto de seleção criteriosa entre empresas especializadas em impressão de instrumentos com dados
variáveis, com experiência na reprodução de testes, com informação individualizada (nome da escola, turma, turnos e código de barra de
controle) e com condições de infraestrutura disponível para a execução de serviços de conferência, empacotamento e utilização do
Sistema de Controle do CAEd/UFJF.
8.1. Impressão dos Instrumentos – Plano de Controle, Segurança e Sigilo
Durante as atividades de impressão dos instrumentos do SAEGO/2019, o Supervisor de Logística do CAEd/UFJF observou os seguintes
procedimentos, em relação ao controle, segurança e sigilo do processo de impressão, manuseio e transporte dos instrumentos de
avaliação:
• Verificação de segurança permanente (24 horas) e monitoramento permanentemente por câmeras de vigilância;
• Verificação dos procedimentos rigorosos de controle de fluxo de pessoas, permitindo apenas o trânsito de pessoas autorizadas e
devidamente identificadas;
• Identificação de todos os envolvidos na impressão, manuseio e transporte desses materiais por crachás ou senhas;
• Assinatura do compromisso formal de manutenção do sigilo das informações por todos os envolvidos com os instrumentos considerados
como de “segurança” ou “sigilosos”;
• Checagem dos procedimentos que proíbem a entrada de pen drives, celulares, câmeras fotográficas, rádios, aparelhos mp3, mp4 e
outras mídias digitais nos ambientes onde houver manipulação de instrumentos considerados como de “segurança” ou “sigilosos”. Se for
o caso, solicitar revista;
• Garantir que os lotes de material produzido tenham sido lacrados imediatamente após a produção e acondicionado em locais
previamente determinados com segurança e acesso restrito até o momento de sua utilização;
• Garantia de todos os materiais necessários para a impressão final (provas gráficas, chapas de máquina, fotolitos, etc.) fossem mantidos
sob sigilo até o momento da utilização e descartados imediatamente após a aplicação dos testes;
• Verificação e registro de todas as pessoas com acesso aos instrumentos considerados como de “segurança” ou “sigilosos”;
• Verificação de todo material considerado como impróprio para utilização será armazenado em local seguro, sob vigilância permanente,
separado do lixo comum e descartado por picotamento, incineração ou processo similar;
• Checar se os arquivos magnéticos foram arquivados com utilização de senhas criptografadas e indisponível por redes (cabeada ou
wireless). Apenas pessoal autorizado deverá possuir acesso a essas informações;
• Informar que os testes ou material considerado como sigiloso não podem ser abertos, folheados ou lidos pela equipe de manuseio;
• Garantia que todos os instrumentos de avaliação fossem armazenados em local protegido contra o vento, chuvas, derramamentos de
líquidos etc;
O processo produtivo atualmente adotado pelo CAEd/UFJF com a gráfica seguiu o mais alto conceito tecnológico de operações logísticas
com elevados padrões de controle, rigidez e eficiência. Para isso, utilizou-se um sistema automatizado de produção desde a montagem
das bases de impressão com a verificação eletrônica (leitura do código de barras) da conformidade do número sequencial impresso de
cada material e a verificação da qualidade do que é produzido no final da esteira ou na saída dos instrumentos antes do início do
manuseio e empacotamento. Esse processo de controle e verificação em todas as fases de máquina de forma automatizada contribuiu de
forma significativa para minimizar a atuação humana no processo (redução no número de pessoas e circulação), com melhor
performance em termos de controle do sigilo e da segurança da produção e manuseio dos instrumentos.
8.2. Organização, Empacotamento e Manuseio dos Instrumentos
Quanto ao manuseio e empacotamento todos os materiais foram organizados de forma estratégica ao trabalho dos envolvidos direta ou
indiretamente. Os cadernos de testes, organizados por turma/escola foram acondicionados em invólucros de plástico com duplo
fechamento autocolante permitindo a reutilização no retorno dos testes. Este pacote de testes possuía uma etiqueta de identificação, com
o nome da escola / código da escola /endereço da escola / ano / turma / turno e nº de alunos da turma correspondente, bem como o
código numérico da turma, possibilitando a leitura com código de barra.
Além disso, foram providenciadas caixas para acondicionamento dos pacotes plásticos lacrados com os instrumentos que foram
aplicados/utilizados. O processo de controle do manuseio e montagem dos instrumentos de aplicação da avaliação foi realizado em
ambiente próprio, na gráfica contratada pelo CAEd/UFJF, disponibilizando em sua planta uma área segregada para manuseio e
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montagem do material de aplicação.
Nesse processo o CAEd/UFJF utilizou o Sistema Integrado de Avaliação – SIA, que permitiu o monitoramento e controle de todas as
fases do processo de manipulação do material e, também, em seu retorno após a aplicação, garantindo a confiabilidade e produtividade
necessárias às atividades dessas importantes etapas. Além disso, durante o processo de manuseio e acondicionamento dos
instrumentos o CAEd/UFJF monitorou os seguintes pontos de atenção para garantir qualidade e cumprimento dos seguintes prazos:
Antes do início do empacotamento:
a) Verificação do espaço físico destinado à atividade de manuseio se comporta o número de colaboradores estimados;
b) Verificação do espaçamento entre os colaboradores se é suficiente para impedir trocas de instrumentos;
c) Verificação do espaço destinado à coleta dos códigos das caixas e organização dos pallets se é suficiente;
d) Verificação do espaço destinado ao arquivamento das caixas prontas se é satisfatório;
e) Verificação da existência de pessoas e equipamentos em número suficiente para a montagem dos pacotes, coleta do código de barra
das caixas e organização dos pallets, de forma a cumprir prazo estipulado no cronograma;
f) Verificação de que todos os instrumentos necessários estão disponíveis (inclusive pacotes plásticos, etiquetas, caixas, malotes, etc.);
g) Verificação da capacitação do pessoal de apoio. (Supervisores de mesa, conferentes de caixas, montadores de pallets, etc.);
h) Verificação da não existência de atividade paralela nos galpões de manuseio;
i) Verificação da qualidade dos grampeadores e se possuem limitador;
j) Verificação da qualidade das caixas;
k) Verificação do número suficiente por tamanho indicado no relatório de dados variáveis.
Durante o Empacotamento:
l) Acompanhamento da divisão dos dados variáveis para a linha de produção;
m) Verificação de todos os instrumentos e se estão disponíveis e ordenados para iniciar o empacotamento;
n) Checagem constante da numeração dos instrumentos é a mesma do pacote;
o) Verificação do grampeamento das folhas de respostas nos cadernos de teste;
p) Verificação do fechamento das caixas e se estão com boa apresentação;
q) Verificação da organização da saída da linha de produção separando as caixas por ponto de entrega (Regional, Município ou Escola);
r) Verificação do repasse das informações a cada troca de turno;
s) Verificação de todo material a cada troca de turno;
t) Verificação da execução do cronograma, checando se as médias de produção atingidas até o momento são satisfatórias para terminar
dentro do prazo.
O CAEd/UFJF também responsabilizouse pelo correto acondicionamento dos materiais. Assim, todas as caixas contendo os pacotes de
testes e instrumentos ficaram em segurança e sigilo até que fossem encaminhadas para distribuição.
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AÇÃO: 2313 - DESENV. AÇÕES PEDAGÓGICAS À DIVERSIDADE CULT. E POVOS, COMUNID. TRADICIONAIS
(ÍNDIG., QUILOMB. E DO CAMPO)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
• Acompanhamento e orientação do planejamento pedagógico das escolas do campo, indígena e quilombola para o ano escolar via
recursos tecnológicos. Discussão/definição dos calendários das escolas e elaboração da pauta do trabalho coletivo.
•Acompanhamento e orientação nas escolas e extensões Calungas dos municípios de Campos Belos, Monte Alegre e Cavalcante, com o
objetivo de fazer levantamento das demandas pedagógicas e orientação sobre a logística de entrega da merenda, materiais didáticos,
condições infraestruturais e avaliação dos resultados de aprendizagem dos estudantes calungas das escolas e extensões. Sendo
solicitado ao novo gestor das escolas calungas o envio de um relatório circunstanciado e descritivo de cada uma das escolas e
extensões.
•Semana dos Povos Indígenas - Superintendência de Inclusão/ Gerência de Educação do Campo, Quilombola e Indígena. III Roda de
Conversa: Educação Intercultural – as práticas dos saberes e os saberes das práticas.
•Acompanhamento e orientação na Escola Vila Nova – Município – Brazabrantes, povoado de Deuslândia para acompanhar e orientar a
equipe gestora e os professores sobre práticas que contemplam a questão da identidade campo, bem como a construção do PPP
específico.
•Acompanhamento do estudo e da educação intercultural bilingue do Núcleo Takinahaky de Formação Superior (UFG), retomada de
saberes milenares na composição das matrizes curriculares interculturais do Projeto Político Pedagógico da escola indígena da Aldeia
Buridina em Aruanã/GO (Etapa em Terra Indígena do Curso de Educação Intercultural da Universidade Federal de Goías, em Buridina -
Aruanã /GO).
•Acompanhamento e orientação aos professores intérpretes Xavantes e Iny, equipe gestora em escolas estaduais regulares de Goiânia
no CEPI - Presidente Dutra e CEJA - Arco-Íris.
. Acompanhamento e orientação a professores intérpretes xavante no CEPI - Presidente Dutra e orientar o grupo gestor do CEJA Arco
Íris com relação a necessidade de um professor intérprete para o aluno indígena INY/Karajá.
•Acompanhamento e orientação a equipe gestora com relação a alunos ciganos na unidade escolar dialogando sobre ações e
apresentando a fundamentação legal e normativa relativa à educação dos povos em situação de itinerância. CRE: Aparecida de Goiânia
(Municípios: Aragoiânia e Caldazinha).
•Acompanhamento e orientação nas unidades escolares da CRE de Inhumas que recebem estudantes em situação de itinerância/ciganos
(Municípios: Goianira e Itauçu).
•Acompanhamento e orientação nas unidades escolares Kalungas CRE: Campos Belos (Município de Monte Alegre: Comunidades
Riachão, Tinguizal, Bom Jardim, Areias; Município Teresina: Escola Calunga III; Munícipio de Cavalcante: Escola Calunga I e Extensão
Santo Antônio).
•Acompanhamento e orientação técnico-pedagógico às unidades escolares indígena Avá-Canoeiro e Santo Antônio de Cana Brava.

OBSERVAÇÕES
• Reunião com as representantes dos Comitês Permanentes para Questões da Mulher e da Diversidade no Conselho Estadual da Mulher,
sala 20 do anexo da Secretaria de Desenvolvimento Social – Av. Anhanguera, 3463 – Setor Leste Universitário, Goiânia – GO.
•Reunião no Takinahaky (Núcleo Intercultural de Educação Indígena – Ação Saberes indígenas na Escola e Intercultural.
. Estudo compartilhado e discussão de temas de urgência trabalhados na Gerência de Educação do Campo, Quilombola e Indígena
(temas específicos do momento, exemplo a BNCC) para discutir sobre funcionamento dos Comitês Permanentes para questões da
Mulher e da Diversidade e sobre o Regimento e Plano de Ação dos Comitês Permanentes para Questões da Mulher e da Diversidade.
. Participação dos povos indígenas de Goiás com equipe gestora, estudantes, professores, caciques e lideranças no Viva Praça Cívica.
•Semana dos Povos Indígenas - Superintendência de Inclusão/ Gerência de Educação do Campo, Quilombola e Indígena. III Roda de
Conversa: Educação Intercultural – as práticas dos saberes e os saberes das práticas.
•Participação dos Povos Indígenas de Goiás com equipe gestora, estudantes, professores, caciques e lideranças no Viva Praça Cívica;
intérpretes na CRE de Piranhas (Município de Aragarças).
• Participação na Conferência Nacional da Pedagogia da Alternância do Brasil – I Colóquio Internacional Interdisciplinar da Pedagogia da
Alternância 50 anos. IV Seminário Internacional da Pedagogia da Alternância no Brasil – para compreender o processo histórico de
construção da pedagogia da alternância no /do Brasil nestes 50 anos de caminhada, sua relevância, contextualização e papel no atual
cenário brasileiro, a partir da concepção de educação contextualizada no/do campo. Analisar a situação conjuntural do país nos aspectos:
social, político, econômico, cultural, ambiental e educacional na perspectiva da agricultura familiar e da educação com a Pedagogia da
Alternância; Socializar realidades e experiências da Pedagogia da Alternância ao longo desse período.
• Reunião com o Ministério Público Federal sobre os povos Tapuias do Carretão com o objetivo de tratar de questões da infraestrutura da
Escola Cacique José Borges e da energia elétrica da Casa de Farinha e a construção de um poço artesiano.
•Apresentação da proposta de revitalização das EFAS com criação de novos cursos com a Superintendência de Modalidades e
Temáticas Especiais, Gerência de Educação do Campo com equipes das Escolas Famílias Agrícolas - EFAS do Estado: EFAGO (Cidade
de Goiás), EFAU (Uirapuru) e EFAORI (Pires do Rio).
•Palestra na PUC para os alunos do Curso de Design com o tema: Arte e Pintura Corporal/Grafismos Karajá /Iny a fim de divulgar a
cultura indígena junto à academia, no sentido de socializar conhecimentos e oportunizar diálogos que contribuam para desmistificar os
estereótipos existentes sobre as sociedades indígenas.
•Reunião das EFAs no Gabinete da Secretária de Educação Aparecida de Fátima Gavioli sobre o convênio da SEDUC com as Escolas
Famílias Agrícolas do Estado de Goiás, com a finalidade de melhorar e ampliar a oferta de cursos profissionalizantes para estudantes de
ensino médio de escolas do campo por meio da pedagogia da alternância.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
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Nenhuma atividade ou projeto foi realizado nesta Ação.
AÇÃO: 3160 - GMC - APRENDER MAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Projeto Goiás bem no Enem - O Projeto teve como objetivo oferecer aos estudantes concluintes do ensino médio, uma nova perspectiva
de aprendizagem, via mediação tecnológica, utilizando-se da televisão, das redes sociais (Youtube, Facebook, Instagram) e do ambiente
virtual de aprendizagem (moodle SEDUC), com foco nas provas do Enem e também na troca de experiências entre os estudantes
resultando em:
475 aulões nas Coordenações Regionais de Educação atingindo 135.448 participantes;
Disponibilização de canal do Goiás bem no ENEM no YOUTUBE obtendo 1.760 inscrições e 36.811 visualizações;
Disponibilização de canal Goiás bem no ENEM na TV (através da TV BRASIL CENTRAL) com 16.600 inscritos. Esta estratégia consistiu
na realização de 31 programas exibidos semanalmente na TV Brasil Central aos sábados com reprises às segundas-feiras em dois
horários;
Disponibilização do Goiás bem no ENEM na plataforma virtual de aprendizagem da SEDUC para o alunado da 3ª série do Ensino Médio
da rede pública estadual, onde obteve 19.925 inscritos.
. Projeto de mobilização das avaliações Saego, Saeb e Enem. Foi desenvolvido um plano de atividades que visou possibilitar as
lideranças estudantis o engajamento na mobilização interna e incentivar os demais estudantes de cada unidade escolar a participarem
das avaliações externas/2019.
. Projeto ExperTEEN - consistiu na realização de aulões (semanais) presenciais e na divulgação de videoaulas disponibilizadas para
todas as unidades escolares que tenham turmas de 5º e 9° ano do Ensino Fundamental. O conteúdo foi planejado de acordo com a
Matriz de Referência-SAEB, observando os descritores de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências de 5º e 9º anos. As videoaulas
foram gravadas por professores da rede estadual e distribuídas em forma de vídeo às unidades escolares de Ensino Fundamental. o
Projeto foi disponibilizado também para os municípios em regime de colaboração, porém não foi possível aferir quantos alunos foram
atendidos por eles. Desse modo, seguem abaixo o detalhamento dos alunos da rede pública estadual beneficiados nesse projeto por ano:
5º ano: 4.620 alunos e do 9º Ano: 66.496 alunos.

OBSERVAÇÕES
. O projeto "Aprendendo a lidar com o dinheiro" destacou-se a parceria que foi firmada com o Instituto BEI, por meio da assinatura do
termo de Cooperação Técnica. Essa parceria visou implementar nas unidades escolares a educação financeira, aprendendo a lidar com o
dinheiro, melhorando assim os índices de proficiência de matemática dos estudantes do 9ºs anos do Ensino Fundamental. A educação
financeira foi importante, pois ajudou a desenvolver no estudante as competências e habilidades para lidar com o financeiro. O projeto
contribuiu na leitura da realidade e no planejamento de vida, possibilitando tomar decisões acertadas ao longo da caminhada financeira e
também nas aulas do currículo ofertado pela Secretaria Estadual da Educação. As aulas foram ministradas pelos próprios professores da
escola, no momento das aulas regulares.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

O Programa teve como objetivo garantir a aquisição, conservação, manutenção, reforma e edificação de infraestrutura física, pedagógica
e tecnológica, além de suporte logístico às atividades de ensino para garantir aos profissionais e aos alunos o melhor aproveitamento no
processo de ensino aprendizagem. Dentre as ações desenvolvidas destacam-se:
Atendimento a todos os alunos matriculados em todas as modalidades que necessitavam de transporte escolar; fornecimento de merenda
escolar a todos os alunos matriculados na Rede estadual de Educação Básica de Goiás; aquisição e distribuição de mobiliário escolar,
constituído de conjunto do aluno, em caráter emergencial, para atender as Coordenações Regionais, distribuídas em 81 municípios
goianos; aplicação da Avaliação Diagnóstica de Aprendizagem – ADA, da qual participaram 164.407 alunos do Ensino Médio e 12.736
alunos do 5º ao 9º ano Ensino Fundamental.
Em parceria com o SENAR foi possível ministrar, através da Gerência de Alimentação Escolar -GAE, o curso de Horta Escolar,
Hidroponia e Paisagismo. As capacitações proporcionaram aos profissionais envolvidos na merenda escolar a aquisição de informações
teóricas e práticas, a respeito da criação de hortas; foram distribuídos 350 kits/ horta para unidades escolares. Por força da Lei nº
20.394/2019, foram incluídos alimentos orgânicos e de base agroecológica na merenda escolar da rede pública estadual de ensino, que
nessa perspectiva reforçou o incentivo para o consumo do pescado nas unidades escolares com novas sugestões de cardápios.
Firmou-se ainda parceria com a Central de Abastecimento de Goiás S/A (CEASA) tendo como interveniente a Organização das
Voluntárias de Goiás (OVG) para a instituição do Banco de Alimentos a fim de agregar valor nutricional às refeições e fomentar hábitos
alimentares saudáveis.
Com o objetivo de fazer a modernização do ambiente físico e pedagógico das escolas a SEDUC fez as seguintes aquisições: 150
unidades de buffets térmicos para as unidades escolares de Tempo Integral Fundamental e Tempo Integral Médio, com o intuito de
garantir a temperatura dos alimentos; 13.543 unidades de mobiliário escolar para 191 unidades escolares atendendo 24 Coordenações
Regionais e distribuídas em 81 municípios goianos; aquisição de instrumentos para levantamento topográfico para serem utilizados nas
atividades de recuperação e preparo de infraestrutura física nas unidades escolares; 51 Kits de bandas e fanfarras compostos de
equipamentos musicais para as unidades escolares do Ensino Médio e 214 ônibus escolares os quais foram, para 133 municípios
goianos que a partir de então, puderam contar com esse auxílio tão importante à execução do transporte dos alunos.
AÇÃO: 2090 - APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO
ENSINO
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Encontro dos coordenadores regionais de educação do Estado de Goiás, com os superintendentes, gerentes e equipe de apoio da
SEDUC.
. Prestação de serviços de engenharia e pagamento de taxas e licenças administrativas junto ao Conselho de Engenharia e Agronomia
de Goiás - CREA.
. Prestação de serviços de arquitetura e pagamento de taxas e licenças administrativas junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do
Estado de Goiás - CAU.
. Produção e instalação de lonas, painel com estrutura para as campanhas: boas vindas, SEDUC, mulheres inspiradoras e leilão de carro
e demais cópias em geral, impressos e outros materiais produzidos por gráfica, descrição dos serviços: (350) produção de banner, (02)
produção de lonas com ilhós, (07) produção e instalação de lonas no formato (01) painel, (02) banner e (04) picolés.
AÇÃO: 2091 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Neste ano foi implantado o Programa Mais Merenda que teve como objetivo fornecer uma refeição extra, além do lanche que foi
ofertado regularmente nas unidades escolares de dez municípios considerados mais vulneráveis, teve como principal alvo suprir as
necessidades nutricionais desses alunos em zona de vulnerabilidade. O aluno beneficiado com merenda escolar recebe recursos
financeiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE/ FNDE e uma verba complementar do FUNDO PROTEGE.
. Foram realizadas visitas de supervisão in loco nas unidades escolares das Coordenações Regionais de Goiânia, Aparecida de Goiânia,
Itaberaí, Jussara, Campos Belos e Trindade, foram acompanhadas no total 233 Unidades. O objetivo desse acompanhamento foi verificar
a execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE, no que diz respeito as boas práticas para Manipulação de Alimentos,
Gestão da Merenda Escolar, Agricultura Familiar e Horta Escolar.
. Foram realizadas capacitações aos profissionais da educação, promovidas por órgãos como CECANE, CONESAN e FUNDEB. Esses
profissionais participaram de oficinas na Agro Centro Oeste, expondo aos interessados a gestão de compras da agricultura familiar e,
ainda do Encontro Técnico de Nutricionistas do Centro Oeste, promovido pelo FNDE.
. Em parceria com o SENAR foi possível ministrar, através da GAE, o curso de Horta Escolar, Hidroponia e Paisagismo. O objetivo
dessas capacitações foi proporcionar aos profissionais envolvidos na merenda escolar a aquisição de informações teóricas e práticas, a
respeito da criação de hortas e realizar o aproveitamento de materiais que seriam descartados no meio ambiente, para enfeitarem o
ambiente escolar. Foram capacitadas 80 pessoas durante os cursos oferecidos na sede da Secretaria Estadual de Educação.
. Visando melhorar a qualidade e a variedade de alimentos da alimentação escolar foi criado o projeto Horta Escolar e foram distribuídos
350 kits/ horta (carrinho de mão, rastelo, enxada e variados utensílios para manuseio do plantio) para as unidades escolares.
. O Estado de Goiás atendeu 100% dos educandos da Educação Básica da rede estadual de ensino, em todas as modalidades: Ensino
Fundamental, EJA Fundamental, Ensino Médio, EJA Médio, Novo Mais Educação, Ensino Especial, Ensino Prisional, e Escolas de
Tempo Integral Fundamental e Escolas de Tempo Integral Médio.
. Os recursos aplicados foram oriundos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás – PROTEGE GOIÁS e do FNDE – Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, os quais proporcionaram refeições seguras e de boa qualidade, trazendo mais saúde e bem
estar aos alunos da rede.

OBSERVAÇÕES
. No sentido de proporcionar uma alimentação mais segura e de maior qualidade, a Lei nº 20.394 de 03 de janeiro de 2019 dispôs sobre a
inclusão de alimentos orgânicos e de base agroecológica na merenda escolar da rede pública estadual de ensino. Nessa perspectiva foi
reforçado o incentivo, para o consumo do pescado nas unidades escolares, com novas sugestões de cardápios, orientando a oferta duas
vezes ao mês nas escolas de período parcial e quatro vezes ao mês em escolas de tempo integral.
. Para dar suporte às unidades escolares de ensino integral e atender as solicitações desta Secretaria, foram entregues 150 (cento e
cinquenta) unidades de Buffets Térmicos para as Unidades Escolares de Tempo Integral Fundamental e Tempo Integral Médio ,com o
intuito de garantir a temperatura que esses alimentos chegam aos nossos alunos; garantindo um alimento seguro do ponto de vista
higiênico sanitário, servindo as refeições com maior comodidade e conscientizando os alunos das noções de desperdício e respeito ao
próximo.
. Firmou-se parceria com a CEASA com a interveniência da OVG, instituindo o Banco de Alimentos com a finalidade de enriquecer a
alimentação escolar das regionais de Aparecida de Goiânia e Goiânia. O Banco de Alimentos ofertou alimentos básicos, a fim de agregar
valor nutricional às refeições e fomentar hábitos alimentares saudáveis. Esta foi uma parceria iniciada com o objetivo de expandir para
todo o estado de Goiás.
. Com a finalidade de melhorar e facilitar o trabalho dentro da cozinha, a SEDUC está fazendo aquisição de utensílios e equipamentos
para cozinha, tais como: pratos, talheres, panelas de pressão, panelas de alumínio, refrigeradores, freezers, fogões e liquidificadores
(industriais), para todas as unidades escolares e com atendimento emergencial para os municípios com alto índice de vulnerabilidade,
como: Amaralina, Campinaçu, Cavalcante, Colina do Sul, Heitoraí, Matrinchã, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Santa
Terezinha de Goiás e Teresina de Goiás.
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AÇÃO: 2092 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SEDUCE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
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REALIZAÇÕES
. Aquisição de serviço de locação de impressoras e scanner, para atendimento dos expedientes das unidades administrativas da
Secretaria e Coordenações Regionais quanto à impressão e digitalização de documentos administrativos.
. Aquisição de certificado digital SSL Internacional com validação organizacional para servidores Web, com validade de 2 (dois) anos,
para proteção dos sites e serviços Web hospedados no container data center.
. Aquisição de serviço de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, de suporte com atendimento emergencial e presencial, de
monitoramento de garantia e de reposição de peças aos sistemas e subsistemas que compõem a infraestrutura de missão crítica do
complexo do container data center da Secretaria de Estado de Educação.
. Aquisição de serviço de manutenção corretiva e preventiva, on-site e remota, com fornecimento de peças de reposição de equipamentos
de informática.
. Aquisição de estações de trabalho com software de gerenciamento, contabilização e controle da produção.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2093 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA EDUCAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Aquisição de 13.543 (treze mil e quinhentos e quarenta e três) unidades de mobiliário escolar, constituído de conjunto do aluno, em
caráter emergencial, para 191 (cento e noventa e uma) unidades escolares, atendendo 24 Coordenações Regionais e distribuídas em 81
(oitenta e um) municípios goianos.
. Aquisição de 02 (duas) Estações Totais, 02 (dois) Tripés de Alumínio para Estação Total, 02 (duas) Bolsas para Tripé, 04 (quatro)
Suportes com Prisma, 04 (quatro) Bastões Telescópicos e 02 (dois) Receptores GPS Portáteis, para atendimento das demandas de
levantamento topográfico da Superintendência de Infraestrutura da Secretaria de Estado de Educação, para uso na recuperação e
implementação da infraestrutura nas Unidades Escolares.
. Para atender as demandas dos municípios e manter os alunos em sala de aula a SEDUC adquiriu ônibus rural escolar, por meio de
convênio federal, a fim de facilitar o transporte escolar dos estudantes da zona rural.
. Para tornar mais eficiente a distribuição da alimentação para os alunos das unidades escolares de tempo integral foram adquiridos buffet
térmico (quente) para atender a 51 (cinquenta e um) municípios.
. A SEDUC realizou o processo de contratação da empresa A Serenata Ltda., CNPJ/MF nº 17.220.054/0001-65, vencedora da Ata de
Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 01/2018/FNDE/MEC, para a aquisição de 51 kits de instrumentos musicais ( 4 Trompete em
Sib; 4 Trombone de Marcha em Sib; 1 Trompa de Marcha em Sib; 1 Euphonium em Sib. 1 Tuba ¾ Sib; 1 Caixa Tenor de Marcha com
Colete; 1 Bumbo Marcha com Colete; 1 par de Pratos 14” ou 16”; 14 Estantes de partitura), com recursos financeiros oriundos do Termo
de Compromisso – PAR (Plano de Ações Articuladas) nº 201800006. O Objetivo dessa aquisição foi implementar atividades musicais de
bandas em 51 unidades educacionais do ensino médio da rede pública estadual de Goiás.
. Aquisição de 14 projetores multimídia mínimo de 3.600 lumens wireless e 56 equipamentos eletrônicos (estabilizador e notebook)
através do Convênio 58365/2009 com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE.
É preciso destacar que no tocante ao produto 4300 - sede da Seduc beneficiada com equipamento e mobiliário/percentual informa-se que
o valor realizado está expresso em número de itens adquiridos pois não foi possível o monitoramento do produto através de unidade de
medida percentual.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
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REALIZAÇÕES
. Os recursos financeiros foram transferidos aos Conselhos Escolares e aos Conselhos Regionais promovendo o fortalecimento das
unidades escolares nas atividades administrativas e pedagógicas e o desenvolvimento socioeconômico dos municípios.
. Os recursos financeiros foram descentralizados em duas parcelas para as unidades escolares do Ensino Básico, bem como para as 40
Coordenações Regionais de Educação.
. Devido à falta de regularização das escolas novas abaixo relacionadas, foram repassados recursos financeiros em portarias separadas:
- Colégio Estadual Pedro Mourão no município de Cidade Ocidental;
- Colégio Estadual CEPI Dr. Dirceu Ferreira de Araújo no município de Planaltina de Goiás;
- CEPI Professora Izabel Christina de Sousa Ortiz no município de Formosa.
. Apesar do empenho para que a Ação 2094, tivesse o aproveitamento máximo, alguns conselhos escolares não receberam até o
momento, os recursos a eles destinados por falta de regularização de suas prestações de conta.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. O Programa de Transporte Escolar - PTE teve como objetivo o acesso e a permanência do aluno na sala de aula, contribuindo para o
seu pleno desenvolvimento e preparo para o exercício da cidadania e ainda sua qualificação para o trabalho.
. Foi formalizado o processo nº 201800006030742 para aquisição de 151 (cento e cinquenta e um) ônibus escolares para os municípios
parceiros e adquiridos por meio do processo nº 201700006008236 03 (três) Marruás para atender ao transporte escolar dos alunos
residentes na zona rural da rede estadual de ensino.
. Foram adquiridos 214 (duzentos e catorze) ônibus, através da Emenda Parlamentar nº 71100008 da Bancada Goiana na Câmara e no
Senado. Foram ônibus do Programa Caminho da Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. A formalização
da entrega dos ônibus foi concluída no dia 8 de novembro do corrente ano, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, 133 (cento e trinta e
três) municípios goianos puderam contar com esse auxílio tão importante para o transporte dos alunos.
. Visando cumprir o disposto na Lei e aprimorar o atendimento do aluno com os serviços de transporte escolar, articulou-se o Projeto
Reestudo do Transporte Escolar no Estado de Goiás, que teve como finalidade o aperfeiçoamento do transporte escolar realizado no
Estado de Goiás.
O Projeto foi executado pelas seguintes etapas:
- Sensibilização junto às Prefeituras e suas entidades representativas. Foram feitas visitas a diversos municípios;
- Diagnóstico detalhado do transporte escolar no Estado de Goiás, consolidando as informações sobre a frota, os serviços prestados e os
custos totais, de todos os municípios do Estado;
- Reestudo das rotas, buscando a redução dos custos operacionais: as equipes de fiscalização/medição de rotas têm se deslocado aos
municípios para redimensionar e reestruturar as rotas;
- Incremento na fiscalização da qualidade dos serviços: houve o aumento do número de fiscais e maior envolvimento das Coordenações
Regionais de Educação no acompanhamento da execução do transporte escolar;
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- Reordenamento das matrículas, considerando a unidade escolar mais próxima da residência do aluno e a disponibilidade do transporte
escolar;
- Reavaliação da forma de remuneração e dos valores investidos pelo Estado, incluindo os serviços terceirizados e as parcerias com os
municípios em parceria com a UFMG através do Programa Transcolar Rural, otimizando a execução do transporte escolar em todo o
Estado.

OBSERVAÇÕES
O Programa de Transporte Escolar é regido pelas seguintes Leis: Lei Federal nº 10.709, de 30 de julho de 2003, Lei Estadual nº 14.556,
de 07 de outubro de 2003, Decreto de Regulamentação nº 5.902, de 12 de fevereiro de 2004 e Resolução GAB/SEE nº 001 de 09 de
maio de 2014.
Seguindo o que preceitua a citada Lei Federal que estabelece que “cabe aos Estados articular-se com os respectivos Municípios, para
prover o disposto nesta Lei da forma que melhor atenda aos interesses do aluno”, o transporte escolar aqui em Goiás é executado de
duas formas:
A maior parte é executada indiretamente pelas prefeituras, por meio de parceria entre Estado e Municípios, mediante assinatura de
Termo de Adesão e Responsabilidade. Esse documento é assinado pelo gestor do município anualmente. Nele, contém o valor por
aluno/mês a ser repassado ao município, bem como os parâmetros para a realização do transporte. O recurso é repassado pela
Secretaria de Estado da Educação aos municípios que assinaram o termo de adesão e responsabilidade em 10 (dez) parcelas anuais. Os
valores são definidos através de resolução. Para a definição dos valores mensais, são considerados os seguintes fatores: dimensão
territorial, segundo dados oficiais do IBGE; características das vias rurais de circulação; IDH; arrecadação do município (ICMS e FPM) e o
número de alunos transportados diariamente. A partir desses fatores, é feita a classificação dos municípios em 3 (três) diferentes níveis,
obedecendo a Lei nº 14.556/03. São os grupos A, B (B e C) e C (D e E), com valores da parcela específicos para cada grupo.
A outra parte, na minoria dos municípios, o transporte escolar estadual é executado diretamente por esta Secretaria, por meio de
contratação de empresas terceirizadas, especializadas para a prestação de serviços de transporte escolar de alunos residentes,
prioritariamente na zona rural, assentamentos e/ou acampamentos, com disponibilização de veículos e motoristas, destinados à
Educação Básica da Rede Estadual de Ensino, em estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais naqueles municípios onde os
prefeitos não aderiram à parceria e em alguns municípios onde existem assentamentos e/ou acampamentos.
O objetivo da SEDUC foi renovar a frota de veículos escolares, garantir segurança e qualidade ao transporte dos estudantes e contribuir
para a redução da evasão escolar, ampliando, por meio do transporte diário, o acesso e a permanência na escola dos estudantes
matriculados na educação básica da zona rural e urbana das redes estaduais e municipais. A aquisição também visa à padronização dos
veículos de transporte escolar, à redução dos preços dos veículos e ao aumento da transparência nessas aquisições, garantindo o direito
à educação de qualidade a todos.
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AÇÃO: 2364 - GESTÃO EDUCACIONAL COMPARTILHADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
O modelo de gestão compartilhada propõe a celebração de contratos de gestão com organizações sociais devidamente qualificadas em
Educação no âmbito do Estado de Goiás. Essa atividade administrativa envolveria as funções de planejamento, organização, direção e
controle de forma compartilhada, todavia a SEDUC permaneceria responsável por todo o processo regulatório e de controle das ações de
planejamento, definição de metas e objetivos, fiscalização e o controle de resultados.
No ano de 2019, Goiás assim como o Brasil enfrentou dificuldades de caráter financeiro, assim, considerando a necessidade de
implementar política de contenção de despesas correntes e de capital. Essa dificuldade teve como base as restrições orçamentárias e
financeiras que a atual conjuntura econômica impõe para manter o equilíbrio das contas públicas e cumprir os limites fixados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal. Dessa forma, foram desenvolvidas algumas estratégias de gestão como a publicação do Decreto n° 9.376, de 2
de janeiro de 2019, que “Estabelece medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas correntes, no âmbito da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e empresas estatais dependentes.”
Nesse sentido, a fim de promover economia e bom uso dos saldos de cotas liberadas, cada unidade orçamentária adotou, no âmbito de
suas competências, medidas necessárias para o controle e a redução dos gastos, restringindo ao mínimo indispensável ao seu bom
funcionamento, evitando-se gastos considerados adiáveis.
Além disso, o governador de Goiás, decretou no dia 21 de janeiro de 2019, estado de calamidade financeira por pelo menos seis meses.
Goiás tornou-se o quarto estado a decretar calamidade nas contas públicas em 2019. Diante desse contexto, apesar de todos os
esforços, o atingimento das metas foi prejudicado, pois, atendendo a pedidos do Ministério Público Estadual, a Justiça concedeu decisões
liminares que suspenderam os efeitos dos chamamentos públicos realizados pela SEDUC.
AÇÃO: 3019 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E
PRÉDIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
O cumprimento/execução da ação 3019 no ano de 2019 ocorreu atendendo quatro objetos: construção de quadras, cobertura de
quadras já existentes, construção de unidades escolares e reformas e ampliações de unidades escolares e prédios públicos onde
estão instaladas as CRE’s.
Ao final do exercício foram construídas 02 (duas) quadras nas seguintes unidades escolares e seus respectivos municípios: C. E.
Águas Lindas (Águas Lindas) e C. E. Alceu Roriz (Luziânia).
Finalização de 04 (quatro) coberturas de quadras, sendo: C. E. Ismael Martins (Rio Verde), CIEM (Planaltina), C. E. Profª Lourdes de
O. Sampaio (Luziânia) e C. E. Claudiano Rocha (Formosa).
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Consta 07 (sete) quadras que estão em fase de execução nas seguintes unidades escolares e seus respectivos municípios: C. E. Dom
Eric James Deitchman (Mineiros), C. E. Maria Pereira Vasconcelos (Luziânia), C. E. Juscelino Kubitschek de Oliveira (Águas Lindas),
C. E. Maria do Carmo Lima (Águas Lindas), C. E. José de Assis (Santo Antônio do Descoberto), C. E. Madre Germana (Aparecida de
Goiânia) e C. E. Padre Pelágio (Trindade).
Teve-se uma unidade escolar construída e finalizada por total no município de Acreúna, sendo o C. E. Ana Nastre de Melo.
Unidades escolares em fase de construção/finalização são 9 citadas e distribuidas por município: Águas Lindas (C. E. Jd Guaíra)
Aruanã (C. E. Rio Vermelho), Barro Alto (C. E. Guaraciaba Augusta da Silva), Rio Verde (C. E. Arco Iris, C. E. Veneza e C. E. Cunha
Bastos), Santo Antônio do Descoberto (C. E. Parque Estrela D’Alva XIII e C. E. Vila Montes Claros II), Uruaçu (C. E. Joaquim Teodoro
de Souza),
Reformas e ampliações de Unidades Escolares e prédios públicos onde estão instaladas as CRE’s: Para essa ação foram realizados
um quantitativo de 173 reformas e ampliações, que alcançaram 51 dos municípios goianos, beneficiando além da rede escolar os
prédios que abrigam as CRE’s.
Resaltamos ainda que foram destinados recursos para consecução do programa REFORMAR, visando melhorias, adequações e
pequenos reparos em 909 unidades escolares.
AÇÃO: 3020 - ESCOLA DIGITAL - AMBIENTE TECNOLÓGICO NAS ESCOLAS ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Ação não executada. Os produtos não atingiram a meta física do ano, pois por inviabilidade financeira, não foi possível a continuidade da
forma elaborada e prevista incialmente.

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

AÇÃO: 3154 - GMC - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA APRENDIZAGEM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
A Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem - ADA foi realizada no 1º, 2º e 3º bimestres aplicada na forma amostral para os estudantes do
5º ao 9º Ano do Ensino Fundamental e para os estudantes da 1ª a 3ª série do Ensino Médio conforme seleção por meio de sorteio
eletrônico.
A ADA foi um instrumento diagnóstico que objetivou verificar o nível de proficiência dos estudantes da educação básica da rede estadual
de ensino de Goiás. No início de cada bimestre foi encaminhado às unidades educacionais, o material pedagógico complementar
composto por atividades diversificadas correspondentes aos conteúdos bimestrais, que possibilitou aos professores e estudantes o
conhecimento dos conteúdos das disciplinas avaliadas.
A prova realizada foi objetiva, ou seja, de múltipla escolha, composta por questões das quatro áreas de conhecimento: Ciências da
Natureza e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Linguagens e Códigos e Matemática. A avaliação foi aplicada
dentro do horário/turno de funcionamento de cada escola.
A ADA teve três (3) aplicações, obedecendo os seguintes processos:
- Período de elaboração: os itens das questões foram elaborados e aplicados de acordo com a matriz de descritores e o currículo
referência do Estado de Goiás;
- Período de diagramação e correção – os itens elaborados foram encaminhados à equipe de revisão que, em seguida, encaminha-os
para a diagramação antes de serem aplicados;
- Período de impressão – as impressões foram realizadas de acordo com o número de estudantes nas unidades educacionais
selecionadas pelo sistema;
- Período de aplicação – as datas de aplicações foram preestabelecidas no calendário escolar de cada ano;
- Período de inserção dos dados no sistema – após a aplicação, as unidades educacionais, possuem um prazo para inserção dos dados
no Sistema de Gestão Escolar – SIGE para consolidação dos resultados.
- Período de aplicação das Atividades de Fortalecimento da Aprendizagem - AFA – após o sistema gerar os dados dos resultados da
ADA, as unidades educacionais receberam as Atividades de Fortalecimento da Aprendizagem as quais foram direcionadas aos
descritores e diagnosticados com índice de acerto igual ou inferior a 50%. Com a construção da AFA essa lista de exercícios,
sequenciada e baseada em habilidades foi encaminhada para cada Coordenação Regional, que redistribui para as escolas.
Concluído cada aplicação, as unidades educacionais, por meio da análise dos dados, elaboraram propostas pedagógicas que
contribuirão com a consolidação das habilidades nas quais os estudantes tiveram dificuldades.
Desde que foi criada, a ADA vem sendo importante aliada nos resultados obtidos pela rede pública estadual de ensino, a exemplo do
bom desempenho de Goiás no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

OBSERVAÇÕES
O resultado da avaliação da ADA foi: 1º bimestre - 177.143 estudantes; 2º bimestre - 32.797 estudantes e 3º bimestre - 50.266
estudantes.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 3145 - GMC - ESCOLA CONECTADA (SEDUCE)

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES

A meta física deste produto foi atingida no ano, onde todas as escolas estaduais contaram com link de internet, via Banda Larga ou
satélite e a contratação de link de internet para o exercício seguinte está em sua fase final.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1070 - PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS – EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO GESTOR: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

O Programa foi criado em meados de 2017 com o desafio de promover acesso à educação infantil, alicerçada em uma proposta de
colaboração entre União, Estados e Municípios e corresponde a um esforço na direção do federalismo cooperativo por meio do reforço à
articulação interfederativa na efetivação de políticas educacionais.
No Estado de Goiás o Regime de Colaboração é consolidado por meio de um acordo de cooperação entre o Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED) representado pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás (SEDUC/GO) e a União dos
Dirigentes Municipais de Educação de Goiás (UNDIME/GO) para o desenvolvimento de políticas públicas que viabilizem a melhoria da
qualidade da educação.
No entanto, em decorrência das dificuldades financeiras do Estado (cf. Decreto nº 9.392, de 21 de janeiro de 2019, que declarou situação
de calamidade financeira no Estado de Goiás) esse programa teve sua execução comprometida, tanto no que tange a aquisição,
construção e ampliação das unidades de educação infantil quanto na aquisição de equipamentos pedagógicos, tecnológicos e
qualificação dos profissionais de educação infantil.
AÇÃO: 2389 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
. Nenhum projeto ou atividade da meta física prevista foi realizado.

OBSERVAÇÕES
A busca de maior organicidade no financiamento e na gestão se faz presente à medida que o PNE define que o plano plurianual, as
diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios serão formulados de
maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PNE e com os
respectivos planos de educação, a fim de viabilizar sua plena execução.
Trata de esforço na direção do federalismo cooperativo por meio do reforço à articulação interfederativa na efetivação de políticas
educacionais. Além desse eixo, a Lei define, ainda, que: O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União,
em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da
educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino. Nessa direção amplia a concepção vigente de
avaliação da educação básica ao ressaltar a articulação entre indicadores de rendimento escolar, indicadores de avaliação institucional.
Isso pressupõe uma relação de descentralização e centralização com um caminho a ser percorrido para a garantia do direito à educação
para todos, o que se reafirma a partir de ações pactuadas e construídas de forma colaborativa, na perspectiva de uma concepção e
lógica de gestão pautada pela interdependência.
No Estado de Goiás o Regime de colaboração é consolidado por meio de um acordo de cooperação entre o Conselho Nacional de
Secretários de Educação (CONSED) representado pela Secretaria Estadual de Educação de Goiás (SEDUC/GO), a União dos Dirigentes
Municipais de Educação de Goiás (UNDIME/GO), para o desenvolvimento de políticas públicas que viabilizem a melhoria da qualidade da
educação.
A Superintendência de Educação Infantil e Ensino Fundamental (SEDIEF) teve como atribuições a implementação de políticas
educacionais no âmbito público e a realização das parcerias que potencializaram os Programas e Projetos implementados nas redes.

AÇÃO: 3166 - AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Nenhum projeto ou atividade da meta física prevista foi realizado.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 3167 - GOIÁS - ESTADO PARCEIRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Nenhum projeto ou atividade da meta física prevista foi realizado.
AÇÃO: 3168 - GOIÁS - EDUCAÇÃO INFANTIL QUALIFICADA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2400 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

U.O.: 2402-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE EDUCAÇÃO

REALIZAÇÕES
Nenhum projeto ou atividade da meta física prevista foi realizado.

OBSERVAÇÕES

142



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

ADRIANO BALDY DE SANT'ANNA BRAGA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Execução da política de desenvolvimento da cultura; conservação do patrimônio cultural, histórico e artístico; criação e manutenção de
bibliotecas, centros culturais, museus, teatros, arquivos históricos; promoção de cursos, seminários, conferências; preservação dos
valores culturais; promoção, incentivo e o apoio às artes cênicas, visuais, audiovisuais, à música, à literatura; estabelecimento de
parcerias para a produção cultural; promoção e o apoio de eventos ou festas tradicionais.

2.2 Legislação
Lei 20.417 de 06 de fevereiro de 2019 – Lei de criação da Secretaria de Cultura.
Lei 20.491 de 25 de junho de 2019 – Estabelece a organização administrativa do Poder Executivo
Decreto Estadual 9.528 de 07 de outubro de 2019 – Regulamento da Secretaria de Cultura.
Lei 15.633 de 15 de março de 2006 - Dispõe sobre a criação do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás - FUNDO CULTURAL.
Lei 17.319 de 20 de junho de 2011 - Cria o Fundo Estadual do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Até o dia 05 de fevereiro de 2019 a Cultura no Estado de Goiás estava sob a competência da Superintendência Executiva de Cultura,
órgão pertencente à estrutura da Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte. No dia 06 de fevereiro de 2019, com a publicação
da Lei 20.417/2019 foi criada a Secretaria de Estado de Cultura, oriunda da cisão da SEDUCE.
Com a cisão, a cultura passou a ser de competência de uma nova secretaria, porém com uma estrutura mínima que muitas vezes
dificultava o alcance de uma gestão mais eficiente; a equipe foi enquadrada inicialmente numa estrutura administrativa de 2011, passou
para uma nova estrutura quando da aprovação da primeira etapa da Reforma Administrativa e, em julho/2019, novamente, pela segunda
etapa da Reforma numa estrutura definitiva. Funcionalmente, uma característica negativa herdada da SEDUCE foi o grande percentual
de “terceirizados” e “comissionados”, frente ao total de servidores, embora no cômputo total apenas 300 servidores laborem na SECULT.
Naturalmente que no dia-a-dia pequenas conquistas foram acontecendo, algumas substituições de servidores temporários e/ou
comissionados, alguns poucos cedidos de outras pastas chegaram e deram forma à SECULT como a temos hoje. A situação fiscal do
Estado de Goiás, levada a termo via “decreto de estado de calamidade financeira”, somado ao fato de não ter ainda o FUNDO
ROTATIVO aprovado para pagamentos de despesas inadiáveis e de pequena monta, limitava as ações, especialmente na aquisição de
infraestrutura mínima para mobiliário, telefonia, computadores e pequenas despesas em geral; não havia contrato para limpeza das
unidades da pasta, desde alguns anos anteriores, o que era feito pelos próprios servidores; as Unidades Culturais estavam praticamente
inoperantes, todas elas; Em todas as Unidades Culturais, inclusive na sede - Centro Cultural Marietta Teles, a necessidade de
manutenção e de pequenos reparos de obras físicas era uma realidade frequente sem atendimento. Via parceria e negociação, houve
doação de mobiliário, computadores e telefones pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em montante
superior a meio milhão de reais; foi concluído processo licitatório e contratada empresa de limpeza; de igual forma, foi contratada
empresa de vigilância. Benefício imediato e direto para todas as unidades da SECULT, com significativa redução de custos, quando
comparado com 2018, somados os dois processos a redução de despesas supera 6 milhões de reais e abre plenas oportunidades de
realizações para um novo exercício financeiro. Todas as Unidades Culturais da Secretaria de Cultura funcionam em sua plenitude.
Embora de forma inédita, a SECULT conduziu com êxito o processo que realizou o CIRCUITO DAS CAVALHADAS em 11 municípios do
Estado de Goiás, além de um Convênio direto com a Prefeitura de Pirenópolis, dentro do mesmo contexto, resgatando a tradição de uma
cultura genuinamente goiana; Foram pagos os EDITAIS do Fundo de Arte e Cultura relativos a 2018; Foram empenhados e liquidados
valores relativos aos livros da Biblioteca do Centro Cultural Oscar Niemeyer; Foram Realizadas descentralizações via Termo de
Descentralização Orçamentária - TDO dos contratos ainda sob a gestão da SEDUC; Foi Assegurada suplementação orçamentária para o
gabinete da SECULT; Foram empenhados e Pagos os pareceristas do Fundo de Arte e Cultura; Foram Realizados Empenhos dos novos
Contratos de Limpeza e Vigilância; Negociações asseguraram o pagamento dos Premiados do XX FICA, relativo ao exercício de 2018.
Também foi concluído processo de Contratação da Frota de veículos (06) para a SECULT, além de contratações menores de água, café,
açúcar, gás, material de consumo e de limpeza, de grande relevância. Foi concluída a obra de restauro da Igreja das Mercês (Ermida do
Ciclo do Ouro tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan) em Pilar de Goiás. A Orquestra Filarmônica de
Goiás gravou o Terceiro Álbum com as obras do compositor brasileiro Cláudio Santoro, no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar
Niemeyer. Foi lançado o Ano Cultural Cora Coralina, por Decreto do senhor Governador, no qual são celebrados os 130 anos da poetisa
Cora Coralina. Em parceria com a Agência Brasil Central - ABC a Secult lançou as VINHETAS DO ANO CORA CORALINA em áudio e
vídeo (Pérolas de Cora Coralina).
A SECULT participou plenamente da Jornada de Transformação dos Serviços Públicos promovida pela Secretaria de Estado da
Administração – SEAD com a elaboração do Regulamento da SECULT, elaboração e disponibilização da Carta de Serviços no site do
Goiás Digital para a população e início das atividades para implementação da Cadeia de Valor e Arquitetura de Processos.
O exercício de 2020, certamente, trará à nova pasta da SECULT resultados alvissareiros, pela estrutura que se consolida e pela
dedicação e esforço técnico-profissional dos seus colaboradores.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Foi utilizado a ferramenta de BENCHMARKING para pesquisas em todas as Secretarias de Cultura dos Estados da Federação, e em
outros países da América Latina e Europa, com aproveitamento da expertise para incremento do Plano Estadual de Cultura. Além disso,
para uma melhor gestão do Fundo Rotativo, também nos espelhamos nas práticas do FUNROT da Secretaria de Segurança Pública –
SSP/GO.
Além da legislação estadual, as diretrizes e orientações da Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura -
UNESCO e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, tais como a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio
Cultural Imaterial, de 17 de outubro de 2003 e o Decreto - Lei n° 25/1937 que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico
nacional foram amplamente utilizadas nos projetos referentes à gestão do patrimônio servindo também como balizadores na produção de
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dossiês e pareceres técnicos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não há indicadores de desempenho para o exercício de 2019. Para o exercício de 2020 está em andamento o termo de cooperação entre
Secretaria de Cultura e a Goiás Turismo por meio do Observatório do Turismo para a criação de indicadores de desempenho da
Secretaria de Cultura.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

Difusão da cultura goiana por meio da Realização do circuito das cavalhadas 2019, que atendeu ao total de 11 municípios goianos e
promoção da literatura goiana com o lançamento das Pérolas de Cora Coralina dentro do ano de Cora Coralina.
Realização de seminário sobre politicas públicas - sistema estadual de cultura, com a finalidade de fortalecer o debate sobre o
desenvolvimento econômico no estado.
Apoio as exposições de artes visuais no estado.
AÇÃO: 2047 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CULTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
No que se refere às atribuições da Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura foi realizado apoio às atividades do Setor Privado
acolhidas em Centros Culturais e/ou Salas de Espetáculos, quais sejam:
a) Centro Cultural Martim Cererê:
a.1) 01 Workshop Pedro Peu (capoeira, samba de roda) ocorrido em Setembro;
a.2) 05 Workshop de interpretação para cinema com Isabela Eva ocorrido em Abril.
Houve pagamento do edital 02/2018 - Bolsa de formação em Artes no exercício de 2019, porém o projeto será executado somente em
2020.
AÇÃO: 2048 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA E VÍDEO AMBIENTAL - FICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Não houve execução desta ação no presente exercício.

OBSERVAÇÕES
No que ser refere à unidade 2550 Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás – Fundo Cultural, procedeu-se aos pagamentos dos
prêmios da edição de 2018 do Festival.
Referente à realização do festival no vigente exercício sendo a 21ª edição, essa superintendência procedeu a elaboração do projeto para
pleito de patrocínio perante a Caixa Econômica Federal, Ofício nº 006/2019 de 01/03/2019 do Secretário de Estado da Cultura,
formalizado e encaminhado a CEF, com retorno de possibilidade de parceria para o ano de 2020. Essa superintendência também
procedeu através de projeto inscrito no edital de Direitos Difusos do Ministério da Justiça do Governo Federal, protocolado com o numero
40753/19. O projeto foi habilitado, classificado e não foi selecionado com possibilidade de inscrevermos novamente. Vale ressaltar, que a
administração acumula passivo relativo à realização do evento do ano anterior, perante a organização social responsável e vencedora da
licitação.
Atividade do FICA Itinerante realizada no período de janeiro a novembro de 2019 em 22 municípios contemplando 27109 pessoas
beneficiadas no período de janeiro a outubro de 2019, conforme relatórios comprobatórios inseridos no SEI processo nº
201917645001782;
1. Acreúna em Abril (1500 pessoas);
2. Pires do Rio em Maio (3870 pessoas);
3. Portelândia em Junho (238 pessoas);
4. Monte alegre de Goiás em Junho (800 pessoas);
5. Uruaçu em Junho (3450 pessoas) em Junho;
6. Cavalcante em Julho (500 pessoas);
7. Aruanã em Julho (300 pessoas);
8. Bandeirantes em Julho (500 pessoas);
9. Heitoraí em Agosto (735 pessoas);
10. Amaralina em Agosto (657 pessoas);
11. Serranópolis em Agosto (810 pessoas);
12. Colinas do Sul em Agosto (1100 pessoas);
13. Catalão em Setembro (1080 pessoas);
14. Vão do Muleque comunidade Kalunga em setembro (400 pessoas);
15. Campos Belos em setembro (3200 pessoas).
16. Santa Terezinha de Goiás em outubro (1811 pessoas);
17. Panamá de Goiás em outubro (758 pessoas);
18. Montevidiu do Norte em outubro (778 pessoas);
19. Urutaí (635 pessoas);
20. Damolândia (715 pessoas);
21. Campinaçu (872 pessoas);
22. Formosa (2400 pessoas);
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AÇÃO: 2049 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
AÇÃO: MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS Código: 2049
Reforma das salas de exposição Frei Confaloni e Sebastião dos Reis, Centro Cultural Octo Marques. Reforma espaço físico, pintura,
forro, modernização das instalações. Março, Goiânia.
ESPAÇO CULTURAL BENEFICIADO COM EQUIPAMENTO E MOBILIÁRIO
Museu Pedro Ludovico Teixeira: Agosto 2019. Adquiridas 60 cadeiras estrutura metálica cor preta.
ESPAÇO CULTURAL ATENDIDO COM RECURSOS DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Museu Pedro Ludovico Teixeira: Outubro 2019. Adquirido aparelho de som.
Houve pagamento do edital 03/2018 - Dinamização dos Espaços Culturais no exercício de 2019, porém o projeto será executado
somente em 2020.

OBSERVAÇÕES

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Apoiamos em uma estimativa de 247 eventos, além de sessões e mostras de cinemas, sendo eles:
CINE TEATRO SÃO JOAQUIM – CIDADE DE GOIÁS/GO (relatórios comprobatórios em processo no SEI nº 201917645000090)
totalizando 37 apoios a eventos e espetáculos culturais distintos, 73 sessões pagas de cinema, com uma estimativa de público de 10903
pessoas no período de janeiro a outubro de 2019.
Apoio a Eventos em Gerais (espetáculos, projetos, conferências, workshops e afins)
Fev - 03 (240 pessoas)
Mar - 05 (820 pessoas)
Abr – 03 (850 pessoas)
Mai – 05 (1548 pessoas)
Jun – 05 (790 pessoas)
Jul – 02 (500 pessoas)
Ago – 04 (505 pessoas)
Set – 05 (2209 pessoas)
Out – 05 (3070 pessoas)
Nov – 09 (1250 pessoas)
TOTAL 46 eventos
TEATRO GOIÂNIA (relatórios comprobatórios em processo no SEI nº 201900006008100) totalizando 72 apoios a eventos, espetáculos
culturais distintos e visitas guiadas, com uma estimativa de público de 67418 pessoas no período de janeiro a outubro de 2019.
Mês (Eventos Distintos) Público Estimado
Fev – 11 Eventos 2173
Mar – 10 Eventos 9899
Abr – 06 Eventos 15091
Mai – 10 Eventos 6941
Jun – 08 Eventos 2685
Jul – 02 Eventos 613
Ago – 07 Eventos 4253
Set – 10 eventos 13279
Out – 08 eventos 12484
Nov – 15 eventos 7642
Total 72 eventos 75060
VILA CULTURAL CORA CORALINA (relatórios comprobatórios em processo no SEI nº 201900006010994) totalizando 64 eventos,
exposições, feiras culturais, debates e afins, com uma estimativa de público total de 13175 pessoas no período de janeiro a outubro de
2019.
Mês (Eventos, exposições, feiras, debates etc): Público Estimado
Fev – 10 Eventos 3200
Mar – 04 Eventos 1991
Abr – 08 Eventos 2005
Mai – 16 eventos 1133
Jun – 07 eventos 743
Jul – 02 eventos 300
Ago – 02 eventos 645
Set – 08 eventos 2049
Out – 07 eventos 1109
Nov – 13 eventos 1214
Total 77 eventos 14389
CENTRO CULTURAL MARTIM CERERÊ (relatórios comprobatórios em processo no SEI nº 201917645000107) totalizando 74 eventos
distintos e ensaios, com uma estimativa de público total de 31603 pessoas no período de janeiro a outubro de 2019.
Mês (Eventos, exposições, feiras, ensaios etc) Público Estimado
Fev – 03 eventos 1080
Mar – 07 eventos 3450
Abr – 09 eventos 3176
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Mai – 08 eventos 3876
Jun – 12 eventos 5170
Jul – 12 eventos 3893
Ago – 07 eventos 6700
Set – 10 eventos 1958
Out – 06 eventos 2300
Nov – 13 eventos 3287

OBSERVAÇÕES
No exercício de 2019 houve pagamentos dos editais abaixo, entretanto os projetos serão executados somente em 2020:
04/2018 FOMENTO AOS TERRITÓRIOS GOIANOS
05/2018 FOMENTO AO ESTÍMULO PRIMEIRAS OBRAS
06/2018 FOMENTO ÀS DEMANDAS CULTURAIS
07/2018 FOMENTO AO HIP HOP
08/2018 FOMENTO À JUVENTUDE
09/2018 FOMENTO ÀS ARTES NAS ESCOLAS
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AÇÃO: 2051 - PROMOÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Não houve execução desta ação no presente exercício.
AÇÃO: 2052 - PROMOÇÃO DA LEITURA E LITERATURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Houve pagamento do edital 10/2018 - Literatura no exercício de 2019, porém o projeto será executado somente em 2020.
Foram realizadas ações educativas com a rede particular, municipal e estadual de ensino, além de oficinas, palestras, seminários,
entrevistas de divulgação e lançamento de livros da literatura goiana. De forma especial, a Biblioteca Braille promoveu ações importantes
de conscientização da leitura no sistema Braille.
AÇÃO: 2053 - PROMOÇÃO DA MÚSICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Houve pagamento dos editais 11/2018 - Música e 12/2018 - Festivais de Música no exercício de 2019, porém os projetos serão
executados somente em 2020.
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AÇÃO: 2054 - PROMOÇÃO DAS ARTES AUDIOVISUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
2571 – Participação em feira e eventos nacional – PARTICIPAÇÃO ATRÁVES DO FICA ITINERANTE NA SEMANA DO MEIO
AMBIENTE 2019, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 06 A 11/06/2019.
2669 – Audiovisual exibido – 78 FILMES PAGOS EM 939 SESSÕES DE CINEMAS PAGA E 114 FILMES EM MOSTRAS DE CINEMA
GRATUITAS, ATENDENDO UMA ESTIMATIVA DE PÚBLICO DE 10976 PESSOAS EM DE 2019, ATRAVÉS DO CINE CULTURA EM
GOIÂNIA. (relatórios comprobatórios em processo no SEI nº 201917645000285).
NA CIDADE DE GOIÁS PELO CINE TEATRO SÃO JOAQUIM FORAM EXIBIDAS ATÉ O MOMENTO 13 FILMES. EM 30 SESSÕES DE
CINEMA ATENDENDO 371 PESSOAS.
Houve pagamento dos editais 13/2018 - Audiovisual, 14/2018 - Festivais de Cinema e 20/2017 - Audiovisual no exercício de 2019, porém
os projetos serão executados somente em 2020.
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AÇÃO: 2055 - PROMOÇÃO DAS ARTES CÊNICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
ABERTURA DE ESPAÇO PARA ATENDIMENTO AOS ENSAIOS DE DANÇA, CIRCO, TEATRO E CINEMA NO CENTRO CULTURAL
MARTIM CERERÊ EM GOIÂNIA/GO EM 2019.
Mês Quantidade de grupo
Abril 07 grupos
Maio 06 grupos
Julho 04 grupos
Agosto 04 grupos
Setembro 04 grupos
Outubro 03 grupos
Novembro 02 grupos
Houve pagamento dos editais: 15/2018 - Circo, 16/2018 - Dança , 17/2018 - Teatro e 18/2018 - Intercâmbio Teatral Festival de
Auvigno/França no exercício de 2019, porém os projetos serão executados somente em 2020.
AÇÃO: 2056 - PROMOÇÃO DAS ARTES INTEGRADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Participação nos Mutirões da Prefeitura do Município de Goiânia, com ações culturais nos meses Junho, Julho e Agosto de 2019;
participação em evento no Povoado de Araras, município de Faina no mês de Outubro de 2019, participação na comemoração no dia das
Crianças no município de Faina em Outubro de 2019 e participação no Viva a Praça Cívica, Edição Mês do Servidor, no mês de Outubro
de 2019, no município de Goiânia.
AÇÃO: 2057 - PROMOÇÃO DAS ARTES VISUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
2425 – Exposição de artes realizadas – EXPOSIÇÃO COLEÇÕES GOIANAS – ACERVO MARCELO SOLÁ E EDER BONFIM DE
06/08/2019 A 08/09/2019, PÚBLICO VISITANTE 105. NA VILA CULTURAL CORA CORALINA EM GOIÂNIA/GO.
APOIO A 20 EXPOSIÇÕES DE OBRAS DE ARTE EXPOSTA NA VILA CULTURAL CORA CORALINA EM GOIÂNIA/GO, NO PERÍODO
DE FEVEREIRO A OUTUBRO DE 2019; SENDO: 02 EM FEVEREIRO, 02 EM MARÇO, 02 EM ABRIL, 02 EM MAIO, 02 EM JUNHO, 03
EM SETEMBRO, 03 EM OUTUBRO, 04 EM NOVEMBRO.
VILA CULTURA: APROXIMADAMENTE 646 OBRAS DE ARTE DENTRE QUADROS, ESCULTURAS, INSTALAÇÕES, FOTOGRAFIAS,
GRAVURAS, VIDEOARTE E MÍDIAS.
Houve pagamento do edital 19/2018 - Artes Visuais no exercício de 2019, porém o projeto será executado somente em 2020.
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AÇÃO: 3016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Adequação da calçada externa do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), com instalação de piso tátil e rampa de acessibilidade. A
adaptação da calçada contribuirá para a acessibilidade e acesso adequado de pessoas portadoras de deficiências.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

O exercício de 2019 marcou uma nova fase do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).
Foi um ano de conquistas, apesar da grave crise financeira por que passa o Estado de Goiás. A Biblioteca Infantil foi finalmente entregue
à população e outros equipamentos e atividades do complexo estão avançando para serem entregues no exercício de 2020, já no novo
modelo de PPA (2020 a 2023).
Nesse contexto pode-se afirmar que o Programa 1018-Programa incentivo à Cultura do CCON foi executado de forma insatisfatória, em
razão de todos os percalços e entraves à sua plena execução em 2019.
Idealizado no PPA 2016-2019, para possibilitar o desenvolvimento da cultura como uma atividade econômica e sustentável e, ainda, com
padrão internacional de mercado, de fato tal objetivo não foi alcançado no final de 2019, quando se encerrou a vigência desse PPA.
É importante destacar que fatos anteriores a 2019 e mesmo neste exercício concorreram de forma decisiva para o não alcance dos
objetivos. Em 2016, o Centro Cultural já estava interditado para que se realizassem as adaptações estruturais necessárias ao
funcionamento do complexo, pois não havia conformidade em relação às exigências tanto municipais quanto estaduais. Nesse sentido,
pode-se afirmar que projetos finalísticos importantes não puderam ser executados com vistas ao alcance do desiderato.
Então, de 2016 a 2018 o Centro Cultural não obteve condições físicas para o cumprimento do objetivo do programa. Em 2019, conforme
já mencionado, um importante equipamento público foi entregue a população (Biblioteca Infantil).
Diversos eventos culturais foram realizados como apresentação da Orquestra Filarmônica de Goiás, exposições de arte, oficinas
temáticas e agenda cultural da biblioteca infantil que, juntamente com outros projetos compõem o “Circuito Cultural” do CCON.
Por fim, o Centro Cultural encontra-se apto a desenvolver políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento da cultura no Estado. Para
tanto, os novos produtos já foram propostos no novo PPA que se inicia em 2020.
AÇÃO: 2087 - IMPLEMENTAÇÃO DO SALÃO NACIONAL DE ARTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2551-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
Ação não executada em 2019.
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AÇÃO: 2088 - ORQUESTRA FILARMÔNICA DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2551-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
Concertos da Temporada Principal - Grandes concertos, com maestros e solistas aclamados pela crítica, onde o público teve acesso às
grandes obras orquestrais, executadas com excelência por músicos do mais alto nível.
Data: 28 de março
Público aproximado: 900 pessoas
Data: 18 de abril
Público aproximado: 700 pessoas
Data: 25 de abril
Público aproximado: 800 pessoas
Data: 01 de maio
Público aproximado: 500 pessoas
Data: 09 de maio
Público aproximado: 600 pessoas
Data: 16 de maio
Público aproximado: 650 pessoas
Data: 27 de junho
Público aproximado: 600 pessoas
Data: 26 de julho
Público aproximado: 800 pessoas
Data: 03 de agosto
Público aproximado: 300 pessoas
Data: 29 de setembro
Público aproximado: 650 pessoas
Data: 03 de outubro
Público aproximado: 600 pessoas
Data: 17 de outubro
Público aproximado: 500 pessoas
Data: 31 de outubro
Público aproximado: 550 pessoas
Data: 10 de novembro
Público aproximado: 700 pessoas
Data: 10 de novembro
Público ESTIMADO: 650 pessoas
Data: 13 de dezembro
Público ESTIMADO: 700 pessoas
Concertos de Câmara
Formados por grupo menores da Orquestra, os Concertos de Câmara trazem ao seu Público um vasto repertório, indo do clássico às
músicas populares. Estes grupos menores também propiciaram a ida da Orquestra em lugares que não comportariam grandes grupos,
levando a música para vários cantos da capital.
Data: 01 de maio
Público aproximado: 650 pessoas
Data: 13 de junho
Público aproximado: 180 pessoas
Data: 19 de junho
Público aproximado: 125 pessoas
Data: 11 de agosto
Público aproximado: 120 pessoas
Data: 15 de agosto
Público aproximado: 250 pessoas
Data: 17 de agosto
Público aproximado: 150 pessoas
Data: 18 de agosto
Público aproximado: 350 pessoas
Data: 22 de agosto
Público aproximado: 180 pessoas
Data: 25 de agosto
Público aproximado: 150 pessoas
Data: 25 de agosto
Público aproximado: 120 pessoas
Data: 29 de agosto
Público aproximado: 130 pessoas
Data: 30 de agosto
Público aproximado: 100 pessoas
Data: 05 de setembro
Público aproximado: 50 pessoas
Data: 15 de setembro
Público aproximado: 400 pessoas
Data: 12 de outubro
Público aproximado: 600 pessoas (3 sessões no mesmo dia, 200 em cada)
Data: 20 de outubro
Público aproximado: 100 pessoas
Data: 20 dezembro
Público Estimado: 150 pessoas
Concertos Didáticos/acadêmicos
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Esta série de concertos teve o enfoque educacional, onde o maestro abre um diálogo com a plateia e fala sobre as obras a serem
executadas, estilo, forma de composição e características musicais da época de cada obra. Concertos como esses trazem um ganho
educacional para quem os prestigia.
Data: 24 de abril
Público aproximado: 80 pessoas
Data: 05 de Junho
Público aproximado: 120 pessoas
Data: 06 de Junho
Público aproximado: 150 pessoas
Turnê Nacional
Data: 05 de Julho
Público aproximado: 550 pessoas
Data: 06 de Julho
Público aproximado: 1100 pessoas
Data: 07 de Julho
Público aproximado: 480 pessoas

OBSERVAÇÕES
Complemento das informações inseridas no campo Resultado das ações
Concertos da Temporada Principal
Grandes concertos, com maestros e solistas aclamados pela crítica, onde o público teve acesso às grandes obras orquestrais,
executadas com excelência por músicos do mais alto nível.
Data: 28 de março
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 900 pessoas
Repertório: Haydn - Symphony No. 1
Sibelius - Suite from ‘King Cristian II’
Bruckner - Symphony No. 2 (1877 version)
Data: 18 de abril
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 700 pessoas
Repertório: Haydn - Symphony No. 2
Haydn - Symphony No. 3
Haydn - Symphony No. 4
Dvorak - Symphony No. 5
Data: 25 de abril
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 800 pessoas
Repertório: Haydn - Symphony No. 5
Schubert - Symphony No. 8
Berwald - Symphony No. 3
Data: 01 de maio
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Leonardo Labrada
Público aproximado: 500 pessoas
Repertório: Mozart – Eine Kleine Nachtmusik
Guerra-Peixe – Mourão
Data: 09 de maio
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 600 pessoas
Repertório: Schoenberg - Verklarte Nacht op. 4
Beethoven - Op.135 String Quartet (arr. for full strings)
Data: 16 de maio
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 650 pessoas
Repertório: Mozart - Overture ‘The Magic Flute’
Spohr - Symphony No.7
Sibelius - Symphony No.3
Data: 27 de junho
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Solista: Michael Collins
Público aproximado: 600 pessoas
Repertório: Haydn - Symphony No. 6
Weber - Concerto No 1 para Clarinete
Sibelius - Symphony No. 3
Data: 26 de julho
Local: Cidade de Goiás (em virtude a transferência da capital)
Maestro: Leonardo Labrada
Público aproximado: 800 pessoas
Repertório: Strauss - Die Fledermaus – overture
Handel - Water Music Suite
Haydn - Sinfonia No. 9
Dvorak - Danças Eslavas (No. 1 , 2, 3, 4 e 8)
Data: 03 de agosto
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Local: Parque Flamboyant
Maestro: Leonardo Labrada
Público aproximado: 300 pessoas
Repertório: Mozart – Eine Kleine Nachtmusik
Guerra-Peixe – Mourão
Hino Nacional Brasileiro
Mozart - Divertimento em Ré Maior
Puccini - Crisantemi
Data: 29 de setembro
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 650 pessoas
Repertório: W. A. Mozart - Sinfonia nº 41 em Dó Maior, Júpiter, Kv. 551
A. Dvorák - Sinfonia No. 7 em Ré menor, op. 70
Data: 03 de outubro
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 600 pessoas
Repertório: Weber - Overture Der Freischutz
Haydn - Symphony No. 8
Schumann - Symphony No.2
Data: 17 de outubro
Local: Teatro Goiânia
Maestro: Leonardo Labrada
Público aproximado: 500 pessoas
Repertório: Mendelssohn - Ruy Blas Overture
Haydn - Symphony No. 10
Beethoven - Symphony No. 5
Data: 31 de outubro
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Solista: Antonio Meneses
Público aproximado: 550 pessoas
Repertório: Haydn - Symphony No. 11
Marlos Nobre - Cello Concerto
Goldmark - Symphony No. 1 (Rustic Wedding Symphony)
Data: 10 de novembro
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Solista: Juliana Steinbach
Público aproximado: 700 pessoas
Repertório: Haydn - Symphony No. 13
Beethoven - Piano Concerto Nº5
Nielsen - Symphony No. 1
Data: 10 de novembro
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Solista: Abner Landim
Público ESTIMADO: 650 pessoas
Repertório: Santoro - Concerto Grosso
Santoro - Três fragmentos sobre BACH
Guerra Peixe - Concertino for Violin
Santoro - Música para cordas
Santoro - Três Abstrações
Santoro - One minute play
Data: 13 de dezembro
Local: Teatro Goiânia
Maestro/solista: Jean Louis Steuermann
Público ESTIMADO: 700 pessoas
Repertório: Beethoven - Fidelio - Abertura
Beethoven - Concerto para piano n.1
Schumann - Sinfonia N.4
Concertos de Câmara
Formados por grupo menores da Oruquestra, os Concertos de Câmara trazem ao seu Público um vasto repertório, indo dos clássico às
músicas populares. Estes grupos menores também propiciaram a ida da Orquestra em lugares que não comportariam grandes grupos,
levando a música para vários cantos da capital.
Data: 01 de maio
Local: Teatro Rio Vermelho
Grupo: quarteto de violoncellos
Público aproximado: 650 pessoas
Repertório: Metallica - Nothing Else Mathers (Versão do Apocaliptica)
Mr. Sandman - Pat Ballard
Hino Nacional Brasileiro
Data: 13 de junho
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: octeto de sopros
Público aproximado: 180 pessoas
Repertório: Beethoven - Serenata Op.71
Mozart - Serenata em dó menor K.388/384-A (Serenata noturna)
Gounod - Pequena sinfonia
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Data: 19 de junho
Local: Biblioteca infantil do Centro Cultural Oscar Niemeyer
Grupo: terceto de cordas
Público aproximado: 125 pessoas
Repertório: Pixinguinha – Carinhoso
Farias – Game of Thrones Theme (Arranjo para quarteto)
Ferreira – Noites Goianas
Piazzola – Libertando
Gardel – Por una Cabeza
Toquinho - Aquarela
Data: 11 de agosto
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: quarteto de cordas
Público aproximado: 120 pessoas
Repertório: Beethoven – Quarteto Nº1
Beethoven – Quarteto Nº3
Data: 15 de agosto
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Grupo: quarteto de cordas
Público aproximado: 250 pessoas
Repertório: Beethoven – Quarteto Nº2
Beethoven – Quarteto Nº7
Data: 17 de agosto
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: quinteto de sopros
Público aproximado: 150 pessoas
Repertório: Mozart – Cosi fan tutti
R. Miranda – Variações sobre um tema de Ancleto de Medeiros
A. Malando – Ole guapa
N. Rota – Pequena oferenda musical
P. Hindemith – Kleine Kammermusik
Fernando Morais – Xaxando no cerrado
Data: 18 de agosto
Local: Cobertura do Prédio da administração do CCON (sunset concert)
Grupo: quinteto de metais
Público aproximado: 350 pessoas
Repertório: Meddley de temas de Filmes
Blues - Improvised
Data: 22 de agosto
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: quarteto de cordas + clarinete
Público aproximado: 180 pessoas
Repertório: Mozart – Quiteto em Lá Maior K.581
Brahms – Quinteto Op.115
Data: 25 de agosto
Local: Praça Cívica (Viva à Praça!)
Grupo: quinteto de metais
Público aproximado: 150 pessoas
Repertório: Meddley de temas de Filmes
Blues - Improvised
Data: 25 de agosto
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: quarteto de cordas
Público aproximado: 120 pessoas
Repertório: Beethoven – Quarteto Nº4
Beethoven – Quarteto Nº8
Data: 29 de agosto
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: quarteto de cordas
Público aproximado: 130 pessoas
Repertório: Beethoven – Quarteto Nº5
Beethoven – Quarteto Nº6
Data: 30 de agosto
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: quarteto de cordas
Público aproximado: 100 pessoas
Repertório: Beethoven – Quarteto Nº9
Beethoven – Quarteto Nº10
Data: 05 de setembro
Local: Palácio Pedro Ludovico (Praça Cívica)
Grupo: quarteto de cordas
Público aproximado: 50 pessoas
Repertório: Pixinguinha – Carinhoso
Farias – Game of Thrones Theme (Arranjo para quarteto)
Queen – Bohemian Rapsody
Piazzola – Libertando
Gardel – Por una Cabeza
Toquinho - Aquarela
Data: 15 de setembro
Local: Cobertura do Prédio da administração do CCON (concerto da Lua Cheia)
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Grupo: quinteto de cordas
Público aproximado: 400 pessoas
Repertório: Tchaikovsky - Waltz of the Flowers
Piazzola - A morte do Anjo
Piazzola - El calambre
Piazzola - Fuga y Misterio
Pixinghuinha – Carinhoso
Brahms - Danças número 1, 2, 8, 9, 11, 12, 17 e 18
Ferreira - Noites Goiânas
Data: 12 de outubro
Local: Auditório Lygia Rassi (Pirâmide Vermelha)
Grupo: Quinteto de sopros + contadora de História
Público aproximado: 600 pessoas (3 sessões no mesmo dia, 200 em cada)
Repertório: Prokofiev – O Pedro e o Lobo
Data: 20 de outubro
Local: Praça Cívica (Viva à Praça!)
Grupo: quinquarteto de cordas
Público aproximado: 100 pessoas
Repertório: Farias – Game of Thrones Theme (Arranjo para quarteto)
Queen – Bohemian Rapsody
Piazzola – Libertando
Gardel – Por una Cabeza
Toquinho – Aquarela
Monti - Czardas
Concertos Didáticos/acadêmicos
Esta série de concertos teve o enfoque educacional, onde o maestro abre um diálogo com a plateia e fala sobre as obras a serem
excutadas, estilo, forma de composição e características musicais da época de cada obra. Concertos como esses trazem um ganho
educacional para quem os prestigia.
Data: 24 de abril
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 80 pessoas
Repertório: Schubert - Symphony No. 8
Data: 05 de Junho
Local: Teatro do IFG
Maestro: Leonardo Labrada
Público aproximado: 120 pessoas
Repertório: Neukomm - Concerto para grande orquestra
Data: 06 de Junho
Local: Teatro do IFG
Maestro: Leonardo Labrada
Público aproximado: 150 pessoas
Repertório: Dvorak - Symphony No. 5
Turnê Nacional
A orquestra Filarmônica de Goiás levou o nome do Estado para o maior festival de música clássica da América Latina. Ovacionada pelo
público, a Filarmônica se pôs entre as principais orquestra do país.
Data: 05 de Julho
Local: Auditório Claudio Santoro (Campos do Jordão)
Maestro: Neil Thomson
Solista: Michael Collins
Público aproximado: 550 pessoas
Repertório: Sibelius - King Christian II – Overture
Weber - Concerto No 1 para Clarinete
Dvorak - Sinfonia N.5
Data: 06 de Julho
Local: Anfiteatro da Praça do Capivari (Campos do Jordão)
Maestro: Neil Thomson
Público aproximado: 1100 pessoas
Repertório: Mozart - Overture Der Schauspieldirektor
Handel/Harty - Water Music Suite
Tchaikovsky - Polonaise from ‘Eugene Onegin’
Massenet - Dernier Sommeil de la Vierge
Dvorak - Sinfonia N. 5 Scherzo and Finale
Data: 07 de Julho
Local: Sala São Paulo (São Paulo)
Maestro: Neil Thomson
Solista: Michael Collins
Público aproximado: 480 pessoas
Repertório: Sibelius - King Christian II – Overture
Weber - Concerto No 1 para Clarinete
Dvorak - Sinfonia N.5
Gravação de CD
Data: de 27 de novembro a 02 de dezembro
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Solista: Abner Landim
Repertório: Santoro - Concerto Grosso
Santoro - Três fragmentos sobre BACH
Guerra Peixe - Concertino for Violin
Santoro - Música para cordas
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Santoro - Três Abstrações
Santoro - One minute play
Data: de 16 a 22 de dezembro
Local: Palácio da Música (Centro Cultural Oscar Niemeyer)
Maestro: Neil Thomson
Repertório: Santoro - Sinfonia Nº12
Santoro - Sinfonia Nº11
Santoro - Brasiliana
Santoro - Impressões de uma Usina de Aço
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AÇÃO: 2089 - PROMOÇÃO DE EVENTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2551-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
1 - Exposições:
- Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai Hsuan-an
Período: 15/12/2018 à 24/04/2019
Público espontâneo: 3.824 pessoas
Público escolar: 594 pessoas
Público oficinas: 54 pessoas
- Um Corpo no Ar Pronto Pra Fazer Barulho
Período: 15/12/2018 à 17/03/2019
Público espontâneo: 1.211 pessoas
Público escolar: 335 pessoas
- ACERVO MAC/GO
Período: 05/09/2019
Público espontâneo: 407 pessoas
Público escolar: 160 pessoas
2 - Oficinas:
- Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai hsuan-an
Data: 09/03/2019
Participantes: 8 pessoas
Data: 17/03/2019
Participantes: 18 pessoas
Data: 23/03/2019
Participantes: 17 pessoas
Data: 30/03/2019
Participantes: 11 pessoas
3 - Outros Eventos:
- Lançamento do catálogo da exposição Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai Hsuan-an
Data: 19/03/2019
Participantes: 15 idosos
- Ver o Museu na Melhor Idade
Data: 24/04/2019
Participantes: 15 idosos
- Visita técnica à exposição Diáspora Convergências e Conexões
Data: 15/04/2019
Participantes: 10 pessoas
- Visita técnica ao acervo do MAC.
Período: 07/05/2019
Participantes: 8 pessoas
Primavera de Museus
Descrição: a Primavera de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram que acontece todo
ano no início da estação homônima. O tema é definido a cada ano para nortear as atividades dos museus. Os objetivos são pautados em:
promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros; aumentar o público visitante; intensificar a relação dos museus com a sociedade.
Tema: Museus por dentro, por dentro dos museus
- Período: 26/09/2019
- Período: 28/09/2019
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OBSERVAÇÕES
Complemento das informações inseridas no campo resultado das ações.
Relatório de atividades
Museu de Arte Contemporânea de Goiás
Exposições:
Exposições: Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai Hsuan-an
Artista: Tai Hsuan-an
Período: 15/12/2018 à 24/04/2019
Local: Salão principal do MAC
Produção: MAC/GO, Tai Hsuan-an e Px Silveira
Concepção e Curadoria: Tai Hsuan-an e Px Silveira
Público espontâneo: 3.824 pessoas
Público escolar: 594 pessoas
Público oficinas: 54 pessoas
Descrição: A exposição marcou as quatro décadas de trabalho do artista Tai Hsuan-an, assim como evidenciou as transformações da sua
arte durante esse período. A exposição apresentou ao público aproximadamente 180 obras, entre pinturas, esculturas, gravuras e
desenho, que demostraram a sutileza e a técnica apurada da pintura oriental com uma visão poética e única do artista.
Exposições: Um Corpo no Ar Pronto Pra Fazer Barulho
Artistas: Ana Flávia Marú, Talles Lopes, Hélio Tafner, Ariel Revignet, Lina Cruvinel, Estêvão Parreira, Carlos Mota, Carlos Monareta,
Vander Filho, Benedito Ferreira e Manuela Costa.
Período: 15/12/2018 à 17/03/2019
Local: Galeria DJ Oliveira
Produção: MAC/GO e Malu Cunha
Projeto: Trampolim: plataforma para jovens Artistas
Curadoria e Expografia: Rafael Fonseca
Público espontâneo: 1.211 pessoas
Público escolar: 335 pessoas
Descrição: A exposição faz parte do programa “Trampolim: plataforma para jovens Artistas”, que surgiu com a proposta de estimular os
processos artísticos e alavancar a carreira de jovens artistas visuais do Estado de Goiás oferecendo acompanhamento curatorial, trocas
de experiências e a oportunidade de apresentar um trabalho autoral numa exposição no Museu de Arte Contemporânea, ao fim do
processo. A exposição coletiva apresentou os 11 artistas selecionados para o programa, contando com obras em diversos formatos,
como por exemplo: pinturas, desenhos, gravuras, fotografias, instalações, objetos e vídeos. Ademais, todo o processo foi desenvolvido
pela equipe do Museu de Arte Contemporânea e pelo curador Raphael Fonseca.
Exposição: ACERVO MAC/GO
Período: 05/09/2019
Local: Salão principal do MAC
Produção: MAC/GO
Curadoria: Leonam Fleury
Público espontâneo: 407 pessoas
Público escolar: 160 pessoas
Descrição: A exposição apresenta um recorte do acervo do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, destacando um conjunto de obras
de arte produzidas entre as décadas de 1978 a 2014.
Oficinas
- Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai hsuan-an
Criação Tridimensional em Papel
Oficineiro: Tai Hsuan-an
Data: 09/03/2019
Horário: 14:30h as 16:30h
Participantes: 8 pessoas
- Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai hsuan-an
Oficina: Oficina de Aquarela
Oficineiro: Tai Hsuan-an
Data: 17/03/2019
Horário: 14:30h as 16:30h
Participantes: 18 pessoas
- Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai hsuan-an
Oficina: Oficina de Aquarela
Oficineiro: Tai Hsuan-an
Data: 23/03/2019
Horário: 14:30h as 16:30h
Participantes: 17 pessoas
- Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai hsuan-an
Oficina: Criação Tridimensional em Papel
Oficineiro: Tai Hsuan-an
Data: 30/03/2019
Horário: 14:30h as 16:30h
Participantes: 11 pessoas
Eventos
Evento: Lançamento do catálogo da exposição Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai Hsuan-an
Data: 19/03/2019
Local: Salão principal do MAC
Visitantes: Programa “Família Jardim Guanabara I”
Participantes: 15 idosos
Evento: Ver o Museu na Melhor Idade – atividades mediadas na exposição Diáspora Convergências e Conexões: 40 anos na arte de Tai
Hsuan-an
Data: 24/04/2019
Local: Salão principal do MAC
Visitantes: Programa “Família Jardim Guanabara I”
Participantes: 15 idosos
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Evento: Visita técnica à exposição Diáspora Convergências e Conexões
Data: 15/04/2019
Local: Salão principal do MAC
Visitantes: Discentes do Curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás
Descrição: A visita técnica teve como objetivo apresentar o universo da arte contemporânea, as dinâmicas de trabalho para realizar a
montagem de uma exposição, as ações e conceitos desenvolvidos no âmbito educativo e da curadoria, assim como as práticas
museológicas que envolvem todas as atividades do Museu. As visitas são realizadas anualmente e buscam contribuir com o processo de
formação dos estudantes.
Público visitante: 10 pessoas
Evento: Visita técnica ao acervo do MAC.
Período: 07/05/2019
Local: Reserva técnica do MAC
Visitantes: Discentes do Curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás
Descrição: A visita técnica teve como finalidade apresentar a reserva técnica e o acervo do Museu de Arte Contemporânea, para que os
alunos pudessem compreender a dinâmica e os procedimentos técnicos museológicos que são realizados nesse espaço para manter o
acervo salvaguardado.
Público visitante: 8 pessoas.
Evento: Primavera de Museus
Descrição: a Primavera de Museus é uma temporada cultural coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus - Ibram que acontece todo
ano no início da estação homônima. O tema é definido a cada ano para nortear as atividades dos museus. Os objetivos são pautados em:
promover, divulgar e valorizar os museus brasileiros; aumentar o público visitante; intensificar a relação dos museus com a sociedade.
Tema: Museus por dentro, por dentro dos museus
Atividade 1: visita guiada à reserva técnica do Museu de arte Contemporânea de Goiás.
Período: 26/09/2019
Descrição: A visita técnica teve como objetivo apresentar o universo da arte contemporânea, as dinâmicas e as práticas museológicas
que envolvem todas as atividades de preservação do acervo do Museu.
Atividade 2: Oficina de Gravura
Período: 28/09/2019
Descrição: a oficina de gravura buscou explorar com as crianças um pouco mais sobre os métodos desta arte que é desenvolvida por
meio de impressões de uma matriz artesanal para obtenção de uma imagem.
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AÇÃO: 2391 - MODERNIZAÇÃO DO MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2551-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
Ação não executada em 2019.
AÇÃO: 3018 - IMPLANTAÇÃO DA BIBLIOTECA DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2551-FUNDO ESTADUAL DO CENTRO CULTURAL OSCAR NIEMEYER - FECCON

REALIZAÇÕES
1) - Finalização da entrega do mobiliário planejado do Complexo de Bibliotecas que viabilizou a abertura da Biblioteca Infantil;
2)- Finalização da execução dos projetos elétricos e lógicos proporcionando condições de funcionamento dos equipamentos que serão
utilizados no Complexo de Bibliotecas.

OBSERVAÇÕES
Complemento das informações inseridas no campo Resultado da ação:
O projeto do complexo de biblioteca do CCON foi elaborado em 2014 para que o Estado de Goiás pudesse ter um equipamento cultural
de referência nas áreas infantil, juvenil e digital. Esta biblioteca tem a particularidade de ser eminentemente cultural e está inserida no
conceito de bibliotecas-parque da América Latina que conseguiram alterar significativamente a vida da comunidade na qual estão
inseridas, a exemplo da rede de bibliotecas de Medellín (Colômbia), cuja implementação teve forte correlação com a diminuição do índice
de violência e criminalidade naquele país.
Seu escopo é voltado para vocação do CCON e dialoga com as expressões artísticas inerentes desse espaço. Tecnicamente falando,
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todo projeto tende a se tornar em atividade continuada. Nesse caso não é diferente! Após sua efetiva implantação, diversos projetos,
atividades e ações já estão sendo programadas para serem executadas no decorrer do PPA 2020-2023.
A biblioteca infantil do CCON entregue á população em junho de 2019. A implantação efetiva do Complexo de Bibliotecas dependerá de
esforços por parte da Secult e do Governo para que os entraves orçamentários/financeiros sejam sanados.
Em que pese o fato de a biblioteca não estar em pleno funcionamento, muitas conquistas já podem ser motivos de orgulho para o Estado.
Diversas atividades culturais já estão à disposição da sociedade goiana, com ótima recepção pelo público que a frequenta diariamente,
dentre as quais destacam-se:
1 - 19/06 quarta-feira horário 9h parceria Orquestra Filarmônica de Goiás Evento Concerto
2 - 19/06 quarta-feira horário 10h parceria Sec. Mun. Educ. Goiânia Evento Contação de Histórias
3 - 03/07 quarta-feira horário 15h parceria Denise Batulevicius Evento Contação de Histórias
4 - 07/07 domingo horário 10h parceria André Borelli e Marcelo Maróstica Evento Arte-terapia com colagens
5 - 17/07 quarta-feira horário 15h parceria Denise Batulevicius Evento Contação de Histórias
6 - 24/07 quarta-feira horário 15h parceria Denise Batulevicius Evento Contação de Histórias
7 - 04/08 domingo horário 11h parceria Giuglia Jechow, André Borelli e Marcelo Maróstica Evento Oficina de Colagens
8 - 17/08 sábado horário 14h30 parceria Sabrina Cafué Evento Contação de Histórias
9 - 31/08 sábado horário 10h30 parceria Larissa Cabral Evento Lançamento de Livro
10 - 01/09 domingo horário 11h parceria André Borelli e Marcelo Maróstica Evento Oficina de Colagens
11- 14/09 sábado horário 14h30 parceria Gwaya Evento Contação de Histórias
12- 14/09 sábado horário 11h parceria Cíntia Evento Oficina de Papercraft
13- 28/09 sábado horário 10h30 parceria Sec. Mun. Educ. Goiânia Evento Pintura de Mandalas
14- 28/09 sábado horário 14h30 parceria Zé do Conto Evento Contação de Histórias
16- 12/10 sábado horário 11h parceria Plaft / OFG Evento O Pedro e o Lobo
17- 20/10 domingo horário 10h30 parceria Giuglia Jechow, André Borelli e Marcelo Maróstica Evento Oficina de Colagens
18- 26/10 sábado horário 11h parceria Cosplay Classe A Evento Dia das Bruxas
19- 11/11 domingo horário 14h30 parceria Gwaya Evento Contação de Histórias
20- 17/11 domingo horário 14h30 parceria Teatro Cia Educação Evento Contação de Histórias
21- 23/11 sábado horário 14h30 parceria Plaft Evento Contação de Histórias
O público estimado desde a abertura da Biblioteca Infantil é de 2.000 pessoas.
Destaca-se, por último, que foi informada realização física na ordem de 34% para o produto 4314- Acervo Bibliográfico adquirido, em
2019, após recomendação da área responsável na Secretaria de Economia, tendo em vista que o acervo foi adquirido em 2017 e 2018
(considerando inclusive as doações recebidas), porém a liquidação da Nota Fiscal somente ocorreu em dezembro de 2019.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

No exercício de 2019 a Secretaria de Estado de Cultura buscou dar continuidade à preservação do Patrimônio Histórico e Artístico do
Estado ao passo que cumpria com seus objetivos institucionais de possibilitar ações de preservação, pesquisa, conservação,
comunicação, restauração e revitalização para garantir o acesso da população aos bens culturais do Estado de Goiás. Para tanto, houve
participação efetiva em palestras, audiências públicas, festivais, colóquios e seminários, emissão de documentos pertinentes ao tema,
tais como, Declaração de bem tombado, Declaração de Imóvel Não Tombado, Tombamento provisório, Relatório de Vistoria Técnica para
verificar o estado de conservação de imóvel e Parecer a respeito de alvará de demolição de imóvel, entre outros. Participou da
elaboração do texto da Instrução Normativa que regulamenta o Decreto nº 8.408 de 08 de julho de 2015 que institui o Registro do
Patrimônio Imaterial do Estado de Goiás.
AÇÃO: 2096 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO MATERIAL E IMATERIAL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Houve pagamento do edital 22/2018 - Museus, Arquivos e Bibliotecas no exercício de 2019, porém o projeto será executado somente em
2020.
PARTICIPAÇÕES EM FEIRA E EVENTO NACIONAL Código: 2571
Maio
- 3ª UNA INOVAWEEK – Palestra proferida pelo Superintendente do Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, Azor Henrique de
Mendonça Ferro. Local: Jataí-GO.
EVENTOS DE PROMOÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO REALIZADO Código: 3191
Março
- Simpósio História, Carnaval, Cidade e Patrimônio. Apoio Institucional ao evento. Local: Cidade de Goiás.
Junho
- Participação da SUPHA em Audiência Pública sobre a Preservação do Patrimônio Cultural no município de Crixás. - Participação de
reunião, em Brasília, na Secretaria Especial de Cultura para tratar de temas referentes ao patrimônio cultural goiano.
Agosto
- Festival Art Déco. Participação do superintendente de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, Azor Henrique Mendonça Ferro em
debate com o tema “Art Déco e a questão do patrimônio de Goiânia” e palestra com o tema “Restauração do Patrimônio: Estação
Ferroviária”. Local: Goiânia.
- Festival Art Déco. Participação da Gerente de Fiscalização e Manutenção de Obras do Patrimônio, Simone Borges Camargo de Oliveira
com o tema “História, memória e educação patrimonial: diagnóstico para preservação”.
- Audiência pública na Câmara Municipal de Goiânia, “Patrimônio Histórico e Art Déco de Goiânia - Diagnóstico e Perspectivas”. Local:
Goiânia.
Setembro
- Colóquio: Patrimônio Urbano e Ambiental de Goiânia: como preservar? Promovido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
Ministério Público. Participação em mesa redonda: Superintendente do Patrimônio Cultural, Histórico e Artístico, Azor Henrique de
Mendonça Ferro. Local: Goiânia.
Outubro
- Palestra na Faculdade Sensu, proferida pelo Superintendente de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico, Azor Henrique de Mendonça
Ferro. Tema “Atribuições da Superintendência de Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico/SECULT”. Local: Goiânia.
Novembro
- XX Seminário “Nos Trilhos da Cultura e do Turismo”. Participação do Superintendente de Patrimônio, Azor Henrique de Mendonça
Ferro. Local: Santa Cruz de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Continuação:
PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL 4336 – PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL PRESERVADO/NÚMERO
Tombamento provisório - 03
Igreja Nossa Senhora Aparecida. Outubro, Aparecida de Goiânia.
Antiga Sede CELG. Av. Anhanguera, Setor Oeste. Outubro, Goiânia.
Busto do Attílio Corrêa Lima. Outubro, Goiânia.
Em 2019 foram tombados, em caráter provisório, por seu valor histórico e/ou arquitetônico a Igreja Nossa Senhora Aparecida (Aparecida
de Goiânia); Antiga Sede da CELG (Goiânia) e o Busto de Attílio Corrêa Lima (Goiânia).
PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2019.
JANEIRO
- Emissão de declaração de Bem Tombado como patrimônio cultural do Estado de Goiás referentes aos imóveis de propriedade da
Secult/GO: Centro Cultural Marieta Telles Machado (antigo prédio da Secretaria Geral do Estado), Museu Goiano Professor Zorastro
Artiaga (antigo prédio do Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP) e Museu Pedro Ludovico.
- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado referente ao imóvel localizado à Av. Berlin e Itália, Gleba de Terras nº 02, e ao imóvel
situado na Avenida Hermes Pontes, Gleba de Terras nº 02, em Goiânia/GO.
- Relatório de vistoria do edifício da Capela de São José para verificar o estado de conservação do imóvel, que é bem tombado pelo
Governo do Estado de Goiás.
– Realização de viagem à cidade de Pirenópolis/GO para vistoria técnica para verificação do estado de conservação dos bens tombados
como patrimônio cultural pelo Estado de Goiás.- Realização de viagem à cidade de Itaberaí/GO para realizar vistoria técnica para
verificação do estado de conservação da Igreja Nossa Senhora da Abadia, em atendimento à solicitação da Paróquia Nossa Senhora da
Abadia.
- Realização de vistoria técnica ao edifício da Capela de São José para verificar o estado de conservação do imóvel, que é bem tombado
pelo Governo do Estado de Goiás.
- Realização de vistoria técnica ao edifício sede da SEDUCE, originariamente denominado de Sede da CELG, localizado na Avenida
Anhanguera, no Setor Oeste, em Goiânia/GO.
- Elaboração das prioridades para a gestão do Patrimônio Material.
- Elaboração das prioridades para a gestão do Patrimônio Imaterial.
- Ofício nº 006 solicitando acesso documental e fotográfico aos arquivos da ENEL da equipe da Superintendência de Patrimônio Histórico,
Cultural e Artístico para pesquisa histórica referente ao prédio da Antiga Sede da CELG.
FEVEREIRO
- Realização de pesquisas sobre o edifício da antiga Sede da CELG para elaboração de relatório.
- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado referente ao imóvel localizado à Rua 74, qd. 122, lt. 48, nº 396, Setor Central, em
Goiânia/GO.
- Ofício nº 001/2019 da ComOrg do Erea Piri solicitando autorização para locação do Cavalhódromo para Superintendência de Gestão,
Planejamento e Finanças – Secretaria de Estado da Educação.
MARÇO
- Realização de pesquisas na Biblioteca da Prefeitura de Goiânia sobre o imóvel do antigo prédio da CELG.
ABRIL
- Realização de pesquisa sobre Busto de Attilio Corrêa Lima para elaboração de parecer
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- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado referente ao imóvel localizado à Avenida Copacabana, qd. 145, lt. 25, Jardim Atlântico,
em Goiânia/GO.
- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado referente ao imóvel localizado à Avenida T-10, nº 1300, Setor Bueno, conhecido como
“Salão de Múltiplo Uso nº 1”, do Goiânia Shopping, em Goiânia/GO.
- Realização de vistoria ao imóvel localizado na Rua Dona Gercina Borges, nº170, Setor Sul. Goiânia/GO, para fins de resposta ao Ofício
s/nº (cópia em anexo), da empresa CopySystems Copiadoras Sistemas e Serviços, e datado de 13 de março de 2019.
- Realização de pesquisas para instrução de resposta ao Ofício s/nº (cópia em anexo), da empresa CopySystems Copiadoras Sistemas e
Serviços, e datado de 13 de março de 2019.
MAIO
- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado, referente ao imóvel localizado à Rodovia GO-080S/N, KM 03, Fazenda Planície,
Goiânia/ GO.
- Elaboração do Parecer nº 01/2019 – SUPHA referente a solicitação de consulta e instruções quanto ao procedimento para obtenção do
Alvará de Demolição do imóvel localizado na Rua Dona Gercina Borges, nº170, Setor Sul. Goiânia/GO.
- Realização de pesquisas para elaboração de parecer técnico sobre possibilidade de abertura do processo de tombamento do Busto de
Attilio Corrêa Lima, executado por José Octávio Corrêa Lima.
JUNHO
- Emissão de Parecer (nº 02/2019) sobre a possibilidade de abertura do processo de tombamento do Busto de Attilio Corrêa Lima,
executado por José Octávio Corrêa Lima, pelo Governo do Estado de Goiás.
- Relatório nº 002/2019 sobre a possibilidade de abertura do processo de tombamento do edifício sede da SEDUCE, originariamente
denominado de Sede da CELG, localizado na Avenida Anhanguera, no Setor Oeste, em Goiânia/GO.
JULHO
- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado, referente ao imóvel “Chácara nº 17”, localizada na Rua Liberdade, qd. CH, lote 17,
Chácara Botafogo, em Goiânia/GO.
- Elaboração de resposta referente ao Autógráfo de Lei que versa sobre Festa do Marmelo, comemorada no Quilombo Mesquita (Cidade
Ocidental) no Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás (Processo nº 201900013001822/SEI);
- Elaboração de resposta referente ao Autógrafo de Lei que inclui a Romaria de Nossa Senhora da Penha, realizada em Guarinos, no
Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás (Processo nº 201900013001827/SEI);
- Revisão da Instrução que regulamenta o Decreto nº 8.408/215;
- Abertura de processo de solicitação de registro da Feira Hippie como patrimônio imaterial do Estado de Goiás no SEI (Processo n°
201917645001254/SEI)
- Participação de reunião de líderes do Programa Goiás de Resultados, com a presença do Secretário de Estado de Cultura.
AGOSTO
- Elaboração de resposta ao Processo nº: 201400003002032 que trata da Igreja Nossa Senhora da Conceição, localizada em
Jaraguá/GO, bem tombado como patrimônio cultural do Estado de Goiás, para informar sobre os documentos do projeto aprovado pelo
órgão estadual de patrimônio cultural que orientam a restauração conforme as características originais dos bens.
- Elaboração do Despacho nº 016/2019 como resposta ao Processo nº: 201917645001168 para manifestar sobre solicitação de Prof.
Arthur Rios de erigir um marco oficial histórico no local onde se deu o maior conflito armado da Coluna Prestes. Elaboração do Despacho
nº 012/2019 como Processo nº: 201900006030170 que solicita relatório atualizado das Ruínas da Igreja de Nossa Senhora do Rosário do
povoado de Traíras (Niquelândia/GO).
- Elaboração do Despacho nº 021/2019 como resposta ao Processo nº: 201200026002317 que trata de solicitação de tombamento do
prédio da ‘1ª Usina Hidrelétrica do Distrito Federal, também denominada de “Usina do Ribeirão Saia Velha”, localizada no município de
Cidade Ocidental/GO.
- Elaboração do Despacho nº 018/2019 como resposta ao Processo nº: 201900001000936 referente à solicitação de programação de
manutenção para o Museu Ferroviário de Pires do Rio, bem tombado pelo Estado de Goiás e de propriedade desta SECULT.
- Elaboração do Despacho nº 019/2019 como resposta ao Processo nº: 201900001000936 referente à solicitação de programação de
manutenção para o Teatro Goiânia, bem tombado pelo Estado de Goiás e de propriedade desta SECULT.
- Elaboração de resposta ao Processo nº: 201900006030170 referente ao estado de conservação das Ruínas da Igreja de Nossa
Senhora do Rosário do povoado de Traíras (Niquelândia/GO).
- Readequação da minuta do teor do decreto de tombamento do prédio da 1ª Usina Hidrelétrica do Distrito Federal, também conhecida
como Usina do Ribeirão Saia Velha, localizada na zona rural do município de Cidade Ocidental/GO.
- Elaboração de Relatório de Vistoria Técnica nº 03/2019 referente ao bem tombado Casa nº 320, da Rua do Rosário, Luziânia/GO. -
Elaboração de Parecer Técnico nº 04/2019 – SUPHA/SECULT referente ao bem tombado Casa nº 320, da Rua do Rosário, Luziânia/GO.
- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado, referente ao imóvel Lote nº 6, Quadra 148, Praça C-8, Setor Macambira. Goiânia/GO.
- Declaração de não tombamento: Rua T-53 esquina com Av. T-2, qd. 99, lt. 1/24. Setor Bueno. Goiânia/GO.
- Emissão de Declaração de Imóvel Não Tombado, referente ao imóvel localizado Avenida Caminho do Lago, S/N, Gleba 10-D, Resort do
Lago, Caldas Novas/GO.
- Ofício nº 155 em resposta referente ao acolhimento do Autógrafo de Lei nº 178/2019, que inclui no Calendário Cívico, Cultural e
Turístico do Estado de Goiás, a Festa deFolia de Reis de Lages, comemorada no Distrito de Lages, Município de Itapuranga – GO.
Processo nº201900013002135/SEI.
SETEMBRO
- Elaboração do Despacho nº 031/2019 como resposta ao Processo nº: 201918037001596 que trata de solicitação de recursos no
montante de R$ 500.000,00 para a restauração da Casa de Câmara e Cadeia, localizada na cidade de Santa Cruz de Goiás, bem
tombado como patrimônio cultural do Estado de Goiás.
- Elaboração do Despacho nº 025/2019 como resposta ao Processo nº: 201800016016032 que trata da cessão de uso do imóvel
“Chefatura de Polícia”, bem tombado como patrimônio cultural do Estado de Goiás, situado na Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira nº 26,
registrado sob a Matrícula 88.181 da 1ª CRI de Goiânia.
- Elaboração do Despacho nº 027/2019 como resposta ao Processo nº: 201900001000525 que trata de pedido formulado pelo Conselho
Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de Goiânia para que esta SUPHA se manifestasse
sobre a efetivação de pedido de tombamento municipal (referente aos imóveis Capela Santos Reis, Igreja Santa Marta e parte do
Complexo da Colônia Santa Marta, situados na Rodovia 403, Km 08, Goiânia-Goiás).
- Elaboração de resposta ao Processo nº: 201918037000670 que trata da Restauração do Theatro Pompeu de Pina, localizado em
Pirenópolis/GO, bem tombado pelo Estado de Goiás e pelo IPHAN (integrante do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico, paisagístico e
Histórico de Pirenópolis).
- Elaboração do Despacho nº 020/2019 como resposta ao Processo nº: 201800006044672 que trata de solicitação de adoção de medidas
proteção e tombamento para a UEG Campus Goiânia - ESEFFEGO, situada na Av. Anhanguera, quadra 71, lote área, n. 3.228, Setor
Leste Vila Nova, Município de Goiânia, Estado de Goiás, Brasil - CEP 74.643-000. - Emissão de Declaração de não tombamento Fazenda
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Babilônia, lugar denominado Fazenda Itália e Fazenda Morro Vermelho, bairro Zona Rural no Município de Mineiros/GO. matrícula nº
39.720, Ofício: 061
- Emissão de Declaração de não tombamento Fazenda Babilônia, lugar denominado Fazenda Itália e Fazenda Morro Vermelho, bairro
Zona Rural no Município de Mineiros/GO. matrícula nº 21.433, Ofício: 062
- Emissão de Declaração de não tombamento Fazenda Babilônia, lugar denominado Fazenda Itália e Fazenda Morro Vermelho, bairro
Zona Rural no Município de Mineiros/GO. matrícula nº 41.718, Ofício 063.
- Emissão de Declaração de não tombamento Fazenda Babilônia, lugar denominado Fazenda Itália e Fazenda Morro Vermelho, bairro
Zona Rural no Município de Mineiros/GO. matrícula nº 41.720, Ofício: 064
- Emissão de Declaração de não tombamento Fazenda Babilônia, lugar denominado Fazenda Itália e Fazenda Morro Vermelho, bairro
Zona Rural no Município de Mineiros/GO. matrícula nº 41.719, Ofício 065
- Emissão de Declaração de não tombamento Fazenda Babilônia, lugar denominado Fazenda Itália e Fazenda Morro Vermelho, bairro
Zona Rural no Município de Mineiros/GO. matrícula nº 41.721, Ofício 066.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua Iza Costa, Quadra Área, Lote Área, nº 1104, Compl. Antiga Assolan, Fazenda Retiro,
Goiânia-GO. Ofício: 067
- Emissão de Declaração de não tombamento Avenida T-6, nº8, quadra 20, Setor Bueno, Goiânia/GO, matrícula nº 14.478, Ofício 068.
- Emissão de Declaração de não tombamento Avenida T-6, nº8, quadra 20, Setor Bueno, Goiânia/GO matrícula nº 173.937, Ofício 069
- Emissão de Declaração de não tombamento Avenida T-6, nº8, quadra 20, Setor Bueno, Goiânia/GO matrícula nº 57.647, Ofício: 070
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua T-36, nº 05, quadra 113, Setor Bueno, Goiânia/GO. matrícula nº 18.518, Ofício 092.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua T-36, nº 05, quadra 113, Setor Bueno, Goiânia/GO. matrícula nº 18.519, Ofício 093.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua T-36, nº 05, quadra 113, Setor Bueno, Goiânia/GO. matrícula nº 18.520, Ofício 094.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua T-36, nº 05, quadra 113, Setor Bueno, Goiânia/GO. matrícula nº 18.521, Ofício 095.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua T-36, nº 05, quadra 113, Setor Bueno, Goiânia/GO. matrícula nº 18.522, Ofício 096.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua T-36, nº 05, quadra 113, Setor Bueno, Goiânia/GO. matrícula nº 18.524, Ofício 097.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua T-36, nº 05, quadra 113, Setor Bueno, Goiânia/GO. matrícula nº 18.523, Ofício 098.
- Realização de Pesquisa histórica e documental sobre Ouro Fino para elaboração de projeto para a Organização das Nações Unidas
para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).
- Pesquisa bibliográfica no Instituo Histórico e Geográfico (IHGG) sobre Ouro Fino.
- Pesquisa histórica sobre a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida (Aparecida de Goiânia).
- Produção de Parecer Técnico sobre a Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida (Aparecida de Goiânia). (Processo nº
201917645001056).
OUTUBRO
- Elaboração do Despacho nº 038/2019 como resposta ao Processo nº: 201918037001596 que trata de solicitação de recursos no
montante de R$ 500.000,00 para a restauração da Casa de Câmara e Cadeia, localizada na cidade de Santa Cruz de Goiás.
- Elaboração de Notificação de Tombamento Provisório do bem Busto de Attilio Corrêa Lima (Processo nº 201917645000700 /SEI).
- Elaboração de Notificação de Tombamento Provisório nº 003/2019 – SUPHA/SECULT, referente ao bem imóvel “Antiga Sede da
CELG”, localizado à Avenida Anhanguera, n. 7171, qd. R 01, lt. 26. Setor Oeste. Goiânia/GO. CEP: 74110- 010 (Processo nº
201917645000705 /SEI).
- Emissão de Declaração de não de tombamento referente ao imóvel Fazenda Babilônia, lugar denominado Fazenda Itália e Fazenda
Morro Vermelho, bairro Zona Rural no Município de Mineiros/GO
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua C-55 e Rua C-40, Quadra 82, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. matrícula nº 340.243,
Ofício 133.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua C-55 e Rua C-40, Quadra 82, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. matrícula nº 340.244,
Ofício 134.
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua C-55 e Rua C-40, Quadra 82, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. matrícula nº 340.245,
Ofício 135
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua C-55 e Rua C-40, Quadra 82, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. matrícula nº 340.246,
Ofício 136
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua C-55 e Rua C-40, Quadra 82, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. matrícula nº 340.247,
Ofício 137
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua C-55 e Rua C-40, Quadra 82, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. matrícula nº 340.248,
Ofício 138
- Emissão de Declaração de não tombamento Rua C-55 e Rua C-40, Quadra 82, Setor Sudoeste, Goiânia-GO. matrícula nº 340.249,
Ofício 139
- Emissão de Declaração de não tombamento Condomínio Encontro das Águas Thermas Resort, Av. Caminho do Lago esquina c/
Alameda Chico Batata, Jardim Metodista, Município de Caldas Novas-GO, CEP: 75680-001, Ofício 144.
NOVEMBRO
- Elaboração do Despacho nº 044/2019 como resposta ao Processo nº: 201400003002032 que trata da trata da Ação Civil Pública
0079803.73.2013.8.09.0091, na qual a Paroquia Nossa Senhora da Penha, o município de Jaraguá, o Estado de Goiás foram
condenados solidariamente a promover a restauração integral da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, bem tombado pelo Estado de
Goiás.
- Elaboração de Notificação de Tombamento Provisório do bem Busto de Attilio Corrêa Lima (Processo nº 201917645000700 /SEI).
- Emissão de Declaração de não tombamento. Uma gleba de terras situada na Fazenda Caveiras, Munícipio de Goiânia, matrícula nº
58043. Ofício 144.
- Emissão de Declaração de não tombamento. Uma gleba de terras situada na Fazenda Caveiras, Munícipio de Goiânia, matrícula nº
58042. Ofício 145.
- Elaboração da escrita do Projeto soabre a restauração Ouro Fino para apresentação em reunião com a UNESCO.
DEZEMBRO
- Elaboração de projetos para captação de recursos junto ao Governo Federal:
• Restauração do Museu Goiano Professor Zoroastro Artiaga – Goiânia
• Restauração do Centro Cultural Marieta Telles – Goiânia
• Restauração das ruinas Antigo Arraial de Ouro Fino – Cidade de Goiás
• Restauração do Antigo Tribunal de Justiça e Fórum
PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL
4335 - PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL PRESERVADO/NÚMERO
Pedido de registro como bem imaterial, processos em andamento – 04.
Feira Hippie; Agosto, Goiânia. Festa Junina de Planaltina. Setembro, Goiânia. Corporação Musical Santa Cecília da Cidade de Jaraguá.
Novembro, Goiânia. Manifestações Cavalhadas do Estado de Goiás nos municípios de Corumbá, Crixás, Hidrolina, Jaraguá, Palmeiras
de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Posse, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e São Francisco de Goiás; Novembro,
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Goiânia.
JANEIRO
- Continuidade das pesquisas referentes à legislação do Patrimônio Imaterial
- Adequação do texto da Instrução que regulamenta o Decreto nº 8.408 que institui o Registro do Patrimônio Imaterial do Estado de Goiás
após o parecer da Procuradoria Geral do Estado (PGE).
FEVEREIRO
- Reavaliação e continuidade do levantamento documental de processos referentes ao Patrimônio Imaterial/SEI: Festa do Divino de
Luziânia, Festejos em Louvor a Nossa Senhora do Rosário e Congadas de Catalão, Festejos em louvor a Santo Antônio realizados na
cidade de Santo Antônio do Descoberto, Manifestação Carnavalesca “Zé Pereira”, em Itaberaí e Feira Hippie de Goiânia.
MARÇO - Revisão do Texto da Instrução Normativa que regulamenta o Decreto nº 8.408/2015
- Reunião com a Advocacia Setorial da Secretaria de Estado de Cultura para a discussão de temas referentes à gestão do patrimônio
cultural goiano.
ABRIL
- Pesquisa e elaboração de documento interno sobre as referências políticas do Patrimônio Imaterial (IPHAN).
MAIO
- Elaboração de pré-projeto sobre Educação Patrimonial
JUNHO
- Adequação do texto da Instrução que regulamenta o Decreto nº 8.408 que institui o Patrimônio Imaterial do Estado de Goiás após as
sugestões da então Superintendência de Atividades Culturais.
- Elaboração de pré-projeto sobre o mapeamento cultural do Estado de Goiás
JULHO
- Elaboração de reposta referente ao Autógráfo de Lei que versa sobre Festa do Marmelo, comemorada no Quilombo Mesquita (Cidade
Ocidental) no Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás (Processo nº 201900013001822/SEI).
- Elaboração de reposta referente ao Autógrafo de Lei que inlui a Romaria de Nossa Senhora da Penha, realizada em Guarinos, no
Calendário Cívico, Cultural e Turístico do Estado de Goiás; (Processo nº 201900013001827/SEI).
- Revisão da Instrução que regulamenta o Decreto nº 8.408/215;
- Abertura de processo de solicitação da Feira Hippie como patrimônio imaterial do Estado de Goiás. (Processo n°
201917645001254/SEI)
AGOSTO
- Elaboração do processo de solicitação de Registro das Cavalhadas dos 11 (onze) municípios goianos: Corumbá, Crixás, Hidrolina,
Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Posse, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e São Francisco de
Goiás, junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e a relevância desta manifestação cultural para o Estado de
Goiás.
- Abertura de processo de Registro das Cavalhadas de Goiás junto ao IPHAN no dia 19 de agosto de 2019.
- Despacho referente à Instrução para Regulamentação do Decreto 8.408/2015 que Institui o Registro de Bens Culturais de Natureza
Imaterial que constituem patrimônio cultural do Estado de Goiás e cria o Programa do Patrimônio Cultural Imaterial. (Processo nº
201800006005707).
- Ofício Circular nº 39 solicitando informações históricas sobre as Cavalhadas para os prefeitos de Corumbá, Crixás, Hidrolina, Jaraguá,
Palmeiras de Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Posse, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e São Francisco de Goiás.
- Ofício nº 155 em resposta referente ao acolhimento do Autógrafo de Lei nº 178/2019, que inclui no Calendário Cívico, Cultural e
Turístico do Estado de Goiás, a Festa de Folia de Reis de Lages, comemorada no Distrito de Lages, Município de Itapuranga – GO.
Processo nº201900013002135/SEI
SETEMBRO
- Elaboração de resposta referente ao Acolhimento do Autógrafo de Lei nº 305 de 14 de agosto de 2018, que dispõe sobre o
reconhecimento das Cavalhadas e da Contradança de Santa Cruz de Goiás como patrimônio histórico e cultural de Goiás. (Processo nº
201800013002719).
- Publicação da Instrução Normativa que regulamenta o Decreto. 8.408/2015 que institui o Patrimônio Imaterial no Estado de Goiás
- Elaboração de minuta referente à Comissão Consultiva do Patrimônio Imaterial.
OUTUBRO
- Encaminhamento da minuta da Portaria para a regulamentação da Comissão Consultiva do Patrimônio Imaterial da Superintendência de
Patrimônio Histórico, Cultural e Artístico. Processo n° 201917645001677/SEI
- Publicação no Diário Oficial da Portaria nº 137 que regulamenta a Comissão Consultiva do Patrimônio Imaterial do Estado de Goiás.
- Realização de pesquisa histórica e relatório técnico sobre a Corporação Musical Santa Cecília da Cidade de Jaraguá.
- Ofício nº 102 para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Lissauer Vieira, comunicando a regulamentação do
Patrimônio Imaterial e solicitando a divulgação dos procedimentos corretos para a instauração do processo administrativo referente ao
bem supracitado. (Processo nº 201917645001853/SEI)
- Ofício nº 129 em resposta à solicitação de Registro da Festa Junina de Planaltina como Patrimônio Imaterial do Estado de Goiás.
(Processo nº 201917645001420/SEI). - Ofício nº 113 referente às informações sobre o Registro de bens como Patrimônio Imaterial do
Estado de Goiás. - Ofício nº 102 encaminhado ao Conselho Estadual de Cultural referente à regulamentação do Decreto nº 8.408/2015.
- Ofício nº 50 encaminhando ao Conselho Estadual de Cultura a Instrução do processo de Registro dos Bens Culturais de Natureza
imaterial para conhecimento.
NOVEMBRO
- Adequação processual para a solicitação de registro da Corporação Santa Cecília como patrimônio imaterial do Estado de Goiás
realizada pela Associação dos Defensores do Patrimônio Cultural de Jaraguá.
- Abertura do processo de registro da Corporação Santa Cecília como Patrimônio Imaterial do Estado de Goiás. Processo nº
201917645001996/SEI.
- Abertura de processo de registo das Cavalhadas dos 11 (onze) municípios goianos: Corumbá, Crixás, Hidrolina, Jaraguá, Palmeiras de
Goiás, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Posse, Santa Cruz de Goiás, Santa Terezinha de Goiás e São Francisco de Goiás. Processo nº
201917645002005/SEI.
DEZEMBRO
- Ofício nº 801 em resposta à solicitação de registro do Queijo Cabacinha como Patrimônio Cultural Imaterial do Estado de Goiás.
- Reunião com a Comissão Consultiva do Patrimônio Imaterial para estabelecer diretrizes e procedimentos de trabalho.
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AÇÃO: 2097 - PROMOÇÃO DA CULTURA POPULAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Houve pagamento dos editais 20/2018 - Cultura Popular Tradicional e 21/2018 - Artesanato no exercício de 2019, porém os projetos
serão executados somente em 2020.
AÇÃO: 3021 - REFORMA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PATRIMÔNIO
ARQUITETÔNICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

U.O.: 2501-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
2550-FUNDO DE ARTE E CULTURA DO ESTADO DE GOIÁS - FUNDO CULTURAL

REALIZAÇÕES
Pagamentos da 1°, 2°, 3°, 4° e 5° medição da obra de restauração da Igreja Nossa Senhora da Conceição de Jaraguá- Goiás.
Houve pagamento do edital 05/2017 - Estímulo ao restauro no exercício de 2019, porém o projeto será executado somente em 2020.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Rafael Ângelo do Valle Rahif

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Objetivo Institucional: Fomentar o esporte em Goiás, utilizando políticas públicas transparentes e criteriosas, para que assim o Estado
volte a ter condições de incentivar e auxiliar os talentosos atletas que são criados aqui, tal qual projetos de iniciação esportiva, que visam
a inclusão social e saúde, com atividades destinadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

2.2 Legislação
• Lei da Criação 20.417 de 06 de fevereiro de 2019
• LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019
• Regulamento - Decreto 9.555 - de 18 de novembro de 2019

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Secretaria de Estado Esporte e Lazer - Seel/2019
O estádio Olímpico, administrado pela Seel, foi uma das sedes da Copa do Mundo sub-17, que ocorreu entre os dias 26 de outubro e 17
de novembro. O comunicado oficial foi feito pelo Comitê Organizador da Fifa, que justificou : “esta a escolha é resultado da visita de
inspeção conduzida no início de abril de 2019 e reflete a confiança daquela organização esportiva no potencial dessa cidade para acolher
esta competição”.
A inspeção da Fifa ocorreu logo após a Seel assumir a gestão e a manutenção do local. A competição reuniu seleções de 24 países, com
seis grupos de quatro equipes. O Olímpico recebeu 10 partidas, sendo duas da Seleção Brasileira (vitórias por 2 a 0 sobre Angola, na
primeira fase, e Itália, pelas quartas de final). Além do Brasil, estiveram em Goiânia seleções de mais 13 países (Angola, Nigéria,
Hungria, Equador, Austrália, França, Chile, Coreia do Sul, Haiti, Holanda, Estados Unidos, Espanha e Itália)
Busca por convênios com o Governo Federal
O secretário e superintendentes se reuniram em Brasília com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, com o secretário Especial do
Esporte, General Décio dos Santos Brasil, e com Emanuel Rego, secretário Nacional de Alto Rendimento. Foram analisados dezenas de
convênios de infraestrutura esportiva entre Estado e União que estão parados. A Seel tem trabalhado para regularizar toda a
documentação necessária para que os recursos travados nestes convênios voltem para investimentos do Governo de Goiás, sobretudo
na reforma de praças esportivas.
Inauguração do 1º Núcleo Paralímpico, na cidade de Itapaci
Foi inaugurado o Núcleo Paralímpico de Itapaci, que é o primeiro do interior de Goiás a oferecer aulas de diversas modalidades
esportivas para pessoas com deficiência. Nele, foram oferecidas 60 vagas, distribuídas em turmas de natação, tênis de mesa, atletismo,
bocha e parabadminton. Ao final do ano estavam matriculados no projeto um total de 37 alunos.
A Seel contribuiu com o fornecimento de materiais esportivos e com a formação profissional em esportes paralímpicos para educadores
físicos. A equipe montou um plano de orientações para os professores municipais que trabalham no Núcleo.
Na sequência foi implantado o Núcleo de Silvânia, que deve entrar em funcionamento já no início de 2020. Está prevista também a
implantação de outros núcleos do paradesporto nos municípios Itumbiara, Uruaçu, Luziânia, Cidade Ocidental, Catalão e Valparaíso.
Paradesporto
Visando proporcionar uma melhor qualidade à população e promover a inclusão social, a Gerência de Práticas Paradesportivas e
Paralímpicas atendeu, em 2019, 362 alunos com deficiência, oferecendo aulas nas modalidades: natação, futebol de salão,
hidroginástica, tênis adaptado, capoeira, judô, bocha, atletismo, parabadminton, futebol de cinco e volêi sentado.
As aulas são oferecidas nos seguintes locais: Praça de Esporte do Setor dos Funcionários, Apaf (Associação Paralímpicos do Futuro),
Apabb (Associação de Pais, Amigos e Pessoas com Deficiência de Funcionários do Banco do Brasil), Cebrav (Centro Brasileiro de
Reabilitação e Apoio ao Deficiente Visual) e Centro de Excelência do Esporte, além do Núcleo Paralímpico de Itapaci.
Convênio com CPB
Ainda nas ações do paradesporto, a Seel assinou um termo de cooperação com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Este acordo possibilitou
a criação de um Centro de Referência Paralímpico em Goiânia. O local escolhido foi o Centro de Excelência do Esporte.
Aproximadamente 200 crianças e adolescentes serão atendidos neste projeto, a partir do começo de 2020, nas modalidades de atletismo,
natação, vôlei sentado e parabadminton. Em dezembro, a seleção brasileira feminina de vôlei sentado, atual vice-campeã pan-americana,
utilizou o espaço para uma semana de treinamentos.
3º edição do ‘Viva a Praça Cívica’
A Seel foi a responsável por organizar a 3ª edição do ‘Viva a Praça Cívica’. O evento contou com atrações para todos os públicos e
idades. Foi disponibilizado futebol de sabão, pebolim, tênis de mesa, pula-pula, golzinho, treino funcional, aulas de yoga, badminton,
oficina de skate e atrações culturais. Além disso, em parceria com faculdades, levamos o espaço gastronômico e o espaço saúde.
Eventos Esportivos no Parque Marcos Veiga Jardim
A Gerência de Eventos Esportivos deu suporte para a organização de vários acontecimentos. Entre eles está o aniversário do Parque
Marcos Veiga Jardim, que contou com um aulão e um campeonato de patins. No mesmo local também foi realizado um campeonato de
skate, além do Fim de Férias no Parque, que contou com gincanas, disputas de futebol, vôlei e basquete 3 x 3.
Comemoração – Mês do Servidor
O Mês do Servidor, em outubro, também contou com eventos promovidos pela Seel. O Centro de Excelência do Esporte recebeu um
campeonato de vôlei entre várias secretarias da administração pública estadual. Também aconteceu o Viva a Praça, em que as
jogadoras goianas da seleção brasileira feminina de vôlei sentado, atuais vice-campeãs pan-americanas, fizeram uma demonstração
pública da modalidade, na Praça Cívica.
Iniciação esportiva
O projeto Iniciação Esportiva atendeu no ano de 2019 2.235 alunos. O programa, que visa oportunizar a prática esportiva em diversas
modalidades, ofereceu aulas de natação, hidroginástica, ginástica localizada, tênis de mesa, futsal, voleibol, basquetebol, ginástica
artística, futebol de campo e atletismo.
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As atividades foram disponibilizadas gratuitamente nos três turnos (manhã, tarde e noite) nos seguintes núcleos esportivos: Praça de
Esporte do Setor dos Funcionários, Ginásio do Parque Ateneu, Ginásio do Setor Pedro Ludovico, Ginásio do Sudoeste, Ginásio do Novo
Horizonte e Praça de Esportes do Setor Pedro Ludovico Teixeira.
Práticas saudáveis
Criada na atual gestão da Seel, a Gerência de Incentivo às Práticas Saudáveis tem o objetivo de fomentar o esporte para a promoção da
saúde, e não apenas para a formação de atletas de alto rendimento. A gerência criou turmas de ginástica funcional, yoga, yoga sentado,
karatê e judô, atendendo um total de 1.438 pessoas, de todas as idades.
As atividades foram disponibilizadas gratuitamente nos seguintes espaços esportivos: Centro de Excelência do Esporte, Centro de
Esporte do Guanabara, Ginásio do Parque Atheneu, Ginásio do Setor Sudoeste e Praça de Esportes do Setor dos Funcionários.
A gerência também realizou dois campeonatos beneficentes de air soft. O primeiro, em agosto, reuniu cerca de 200 atletas no Serra
Dourada e arrecadou cerca de uma tonelada de alimentos não-perecíveis. O segundo foi realizado já em dezembro, no Parque de
Exposições Agropecuárias de Goiânia, em que os participantes realizaram doação de sangue.
Projeto Rua de Lazer
Por meio do Projeto Rua de Lazer, em eventos promovidos na capital e no interior, A Gerência de Esporte, Lazer e Programas Especiais
realizou 20.000,00 atendimentos para crianças e adolescentes, em 18 cidades do Estado. As atividades realizadas durante os eventos
incluíram: futebol de sabão, pebolim, cama elástica, tênis de mesa e recreação.
Prestação de contas e pagamento do PróAtleta
Após o lançamento do programa, que seguiu os critérios previstos em Lei, como a entrevista presencial com todos os inscritos, a Seel se
deparou com entraves na falta de prestação de contas do PróAtleta desde 2011. Com um minucioso trabalho, a gestão do programa
entregou ao fundo Protege, responsável pelos recursos do projeto, toda a prestação de contas dos últimos oito anos, fazendo, inclusive,
devolução de recursos que não foram legalmente utilizados em anos anteriores.
Em agosto, após negociação do secretário Rafael Rahif junto à Secretaria de Economia, foram efetuados pagamentos de duas parcelas
das bolsas. Ao todo, foram nove parcelas em 2019, tendo em vista que a publicação dos contemplados no Diário Oficial aconteceu em
abril. Nos meses de setembro, outubro e novembro os atletas também receberam duas parcelas por mês. Por fim, em dezembro, foi feito
o pagamento da última parcela, totalizando as nove.
Ao todo foram 600 atletas contemplados pelo programa, nas categorias estudantil, estadual e nacional. O investimento total chegou a R$
2,25 milhões.
Retomada de convênio com o Ministério Público
Um convênio firmado em 2016 entre o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial em Grandes Eventos de Futebol (Gfut),
com o Governo de Goiás e a prefeitura de Goiânia, que prevê colaboração mútua para fiscalizações nos estádios de futebol, estava
abandonado. Entre os motivos listados pelo MP, está a “inércia da administração do estádio Serra Dourada” em 2018. A atual gestão
reativou tal convênio, o que resultou em uma ação de fiscalização na partida entre Goiás e Athetico Paranaense, em conjunto com
Secretaria da Economia, Polícia Militar, Procon, Vigilância Sanitária e Secretaria de Planejamento de Goiânia. O objetivo deste convênio
é garantir aos frequentadores dos estádios a qualidade dos serviços prestados, sobretudo em relação ao comércio de alimentos e
bebidas.
Parceria para adequações no Serra Dourada
Foi assinado o acordo de cooperação entre a Seel e o Goiás Esporte Clube, que teve por finalidade a execução de reparos no estádio
Serra Dourada visando a utilização da praça esportiva em partidas do Campeonato Brasileiro de futebol. O acordo estabeleceu um
investimento por parte do clube esmeraldino em setores pontuais, como o sistema de iluminação, vestiários, bancos de reservas, sala
para instalação do VAR (Video Assistant Referee), pintura de arquibancadas e tribunas, dentre outros reparos necessários para que a
Confederação Brasileira de Futebol aprove que partidas sejam realizadas no Serra. O investimento total ultrapassou R$ 1 milhão e não
houve qualquer contrapartida por parte do Governo de Goiás.
Aumento da capacidade do Serra Dourada
Atendendo a orientações do Corpo de Bombeiros, a Seel realizou adequações de segurança no Estádio Serra Dourada, que teve sua
capacidade de público aumentada de 33 mil para 42.049 pessoas. Foram realizadas a instalação do sistema de combate a incêndio, que
não existia na praça esportiva, adequação dos guarda-corpos das cadeiras e arquibancada, substituição de mangueiras de combate a
incêndios para o tipo correto, aumento de quantidade de extintores e aumento na quantidade de brigadistas. O confronto entre Goiás e
Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro teve o maior público do ano no futebol goiano, com 38.345 presentes.
RETORNO DAS ESTRUTURAS DO CENTRO DE EXCELÊNCIA
Desde a publicação da lei 20.417, de 6 de fevereiro de 2019, que criou a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que a Seel negocia
com a UEG o retorno das estruturas pertencentes ao Centro de Excelência para o escopo da secretaria, como prevê a lei. Assim, a SEEL
assumiu o estádio Olímpico, o ginásio Rio Vermelho e o Parque Aquático. O prédio do Centro de Excelência continua sob cessão de uso
para UEG, uma vez que o secretário Rafael Rahif se preocupa em não tomar qualquer atitude que prejudique o ano letivo e demais
atividades que são desenvolvidas no espaço.
Rio Vermelho
Foram executadas melhorias emergenciais no ginásio Rio Vermelho. O piso de madeira, que trazia sérios riscos de acidentes, foi retirado.
Com isso, a praça esportiva voltará a receber alunos de iniciação esportiva e estará apta a receber pisos específicos de cada modalidade
para competições de alto rendimento.
Parque Aquático
Sem qualquer atividade desde 2016, o Parque Aquático estava em situação degradante, com mato alto, entulho nos banheiros e uma das
piscinas com a água esverdeada, promovendo risco à saúde da população que vive próximo ao local. Estamos recuperando a estrutura
do local, não há mais mato ou lixo, uma das piscinas já está sendo utilizado para aulas de iniciação esportiva e treinamento de natação
para pessoas com deficiência.
Projetos para captação de recursos
Criada na segunda reforma administrativa do Governo Ronaldo Caiado, a Gerência de Apoio à Captação de Recursos tem como
finalidade prospectar e captar recursos para o desenvolvimento do desporto, criar projetos, criar e avaliar a aplicação de recursos a
projetos esportivo.
A gerência elaborou vários projetos que foram encaminhados para o Governo Federal, como a implantação dos núcleos paralímpicos
para o interior do Estado, Projeto de Formação de Educador Social. Projeto Encontro Estadual de Gestores Esportivos e Elaboração do
Plano Estadual de Esporte do Estado de Goiás. Projeto Estruturação de Núcleos de Esporte Náuticos e Projeto Jogos dos Povos da
Chapada.
Para 2020 estão previstos os encaminhamentos de projetos para a infraestrutura esportiva, como reformas para o Serra Dourada, Estádio
Olímpico, Ginásio Rio Vermelho, Ginásio Valério Luiz de Oliveira (Goiânia Arena), Parque Aquático de Goiânia, Parque Marcos Veiga
Jardim, Autódromo Internacional de Goiânia, Kartódromo de Itumbiara, além de vários outros equipamentos esportivos da Capital e do
interior do Estado.
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3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
*Busca por convênios com o Governo Federal.
*Inauguração de núcleos Paralímpicos.
*Convênio com CPB.
*Eventos Esportivos no Parque Marcos Veiga Jardim.
*Comemoração - Mês do Servidor.
*Incentivo ás Práticas Saudáveis com objetivo de fomentar o esporte para a promoção da saúde.
*Projeto Rua de lazer.
*Retomada de convênio com o Ministério Público.
* Parceria para adequações no Serra Dourada.
*Retorno das Estruturas do Centro de Excelência.
*Projeto para capitação de recursos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
No primeiro semestre o projeto de Iniciação Esportiva atendeu 3009 pessoas. Na segunda fase da Reforma Administrativa, foi criada a
gerência de Iniciativa às Práticas Saudáveis, que herdou parte das modalidades que eram administradas pela Iniciação Esportiva.
Ao somarmos o número de atendimentos das duas pastas, chegamos a um número de 3673 pessoas atendidas no segundo semestre, o
que significa um aumento de 22% na quantidade de atendimentos em 2019.
A implantação de novos núcleos de atendimento foi o principal fator para aumento no número de atendimentos nas atividades do
Paradesporto, além da realização do Festival Paralímpico e da participação com delegação recorde nas Paralimpíadas Escolares.
Em relação a 2018, quando o Paradesporto atendia 306 pessoas, em 2019 houve um aumento de 44%, já que atualmente são atendidas
442 pessoas.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Através do Programa Esporte para Todos, a Secretaria de Estado Esporte e Lazer desenvolveu ações voltadas para o desenvolvimento
do ser humano no aspecto físico, motor e inclusão social, através da prática esportiva e do lazer, não por meio da competição, mas pela
qualidade de vida saudável. Na inclusão do idoso e pessoas com deficiência, as atividades físicas, esportivas e de lazer tiveram como
foco proporcionar a integração com a comunidade, trabalhando a autoestima e autoconfiança, melhorando a postura e a ressocialização
dos mesmos a sociedade. Além de Convênios firmados com Praça dos Esportes do Setor dos Funcionários, Campo Society e Praça dos
Esporte do Setor Pedro Ludovico.
AÇÃO: 2061 - ESPORTE JUNTO AOS MUNICÍPIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
No Esporte Junto aos Municípios foram realizados 300 projetos.
AÇÃO: 2062 - MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
A Superintendência de Segurança e Infraestrutura Esportiva durante o ano de 2019 realizou diversas alterações na estrutura de praças
esportivas, principalmente no que se refere ao Estádio Serra Dourada, Estádio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, Ginásio de Esportes
Goiânia Arena, Ginásio de Esportes Rio Vermelho, além de outras com necessidades urgentes.
Importante ressaltar que a grande maioria das manutenções, adaptações e instalações realizadas foram através de doação de materiais
e outras parcerias, tendo o Estado de Goiás utilizado de verbas públicas apenas no que se refere a substituição de extintores e
mangueiras de combate a incêndio e seus equipamentos.
SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS
INSTALAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EM ATENDIMENTO A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE
BOMBEIROS
CORREÇÃO DE GUARDA CORPO EM ATENDIMENTO A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS
SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES
INSTALAÇÃO DE ASTES E CABEAMENTO EM ATENDIMENTO A NORMA TÉCNICA DO CORPO DE BOMBEIROS
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AÇÃO: 2063 - PROMOÇÃO DA PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER PARA TODOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
As recreações acontecem em espaços cedidos pelos proponentes onde as pessoas atendidas podem participar livremente de acordo de
seus interesses e preferência.
Equipamentos utilizados
• Futebol de Sabão
• Cama-Elástica
• Tênis de Mesa
• Pebolim
• Golzinho
• Recreadores.
São muitos municípios atendidos, com mais de 20.000,00 crianças, adolescentes e comunidades em geral participando das atividades,
algumas cidades como:
Palminópolis, Turvânia, Trindade, Inhumas, Ituaçu, Anicuns, Senado Canedo , Aruanã , Silvânia , Aparecida de Goiânia, São João da
Aliança Colinas do Sul ,Faina, Fazenda Nova ,Caldazinha, Itumbiara, Goiatuba e nossa capital (Goiânia).
Muitos são os benefícios destas recreações para Goiás, uma importante estratégia de inclusão e socialização, melhora aptidão física,
reduz o estresse, cria relação de parceria, melhora a autoconfiança e autoestima de crianças e adultos.
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AÇÃO: 3017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Esportivos não foram realizados em 2019 em virtude da reestruturação e organização da
Secretaria de Esporte e Lazer.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1017 - PROGRAMA GOIÁS GERAÇÃO OLÍMPICA E PARALÍMPICA

ÓRGÃO GESTOR: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

O Programa Goiás Geração Olímpica e Paralímpica, da Secretaria de Estado Esporte e Lazer promoveu ações direcionadas para o
desenvolvimento do ser humano no aspecto físico - motor e inclusão social, através da prática esportiva e do lazer, não por meio da
competição, mas pela qualidade de vida saudável. Na inclusão pessoas com deficiência, as atividades físicas, esportivas e de lazer

176



tiveram como foco proporcionar a integração com a comunidade, trabalhando a autoestima e autoconfiança, melhorando a postura e a
ressocialização dos mesmos a sociedade.
AÇÃO: 2079 - PROMOÇÃO E PATROCÍNIO A ATLETAS E EVENTOS ESPORTIVOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
I. Evento de Início das Atividades da Iniciação Esportiva.
Para marcar o início das aulas, foi organizado pela Gerência de Eventos em conjunto com a Gerência de Iniciação Esportiva uma
cerimônia de abertura do ano letivo, na Praça do Setor do Funcionários.
II. Seletiva Goiana Escolar Combate Games no Ginásio do Setor Sudoeste.
Suporte e participação da Gerência na execução do Evento, que contou com as modalidades Karatê e Tae-kwon-do.
III. Comemoração do Dia das Mulheres na Seel.
Foi realizado pela Gerência um evento comemorativo ao dia das mulheres nas dependências da Secretaria, que contou com café da
manhã e diversas atividades para as servidoras.
IV. Jogo de Confraternização entre as Secretarias.
V. Foi realizado pela Gerência de Evento no mês de abril, uma confraternização entre as secretarias de Esporte, Cultura e Educação, no
clube do Cel da OAB, onde houve um jogo de futebol amistoso.
VI. Evento de Comemoração do Aniversário do Parque Marcos Veiga Jardim.
A Gerência de Eventos contribuiu no evento de comemoração, o qual contou com um aulão de Patins e um campeonato.
VII. Evento Viva a Praça Cívica.
Evento realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, que contou com um espaço para melhor idade organizado pela Gerência
de Eventos Esportivos onde foram oferecidos: aula de Yoga e atividade funcional.
VIII. Festival Esportivo de encerramento das aulas de iniciação esportiva no Centro Olímpico:
Para comemorar o encerramento das atividades da Iniciação Esportiva, foi realizado em parceria com a Gerencia de Iniciação Esportiva
um evento junino e um festival esportivo.
IX. Campeonato de Skate no Parque Marcos Veiga Jardim
X. Fim de Férias no Parque
A Gerência de Eventos realizou um evento em parceria com o Lazer, que participou com os brinquedos para crianças, e contou com a
realização de uma gincana, pintura de rosto, bem como disputas de futebol, voleibol e basquete 3x3.
XI. I Campeonato de Voleibol Amador das Secretarias
Em comemoração ao mês do Servidor, a Gerência realizou no Centro de Excelência do Esporte um campeonato amador de voleibol, que
contou com a participação de equipes de diversas secretarias.
XII. Participação Evento Viva a Praça – Mês do Servidor
A Gerência de Eventos contribuiu para a Edição especial do Evento Viva A Praça em comemoração ao mês do Servidor levando para o
evento uma apresentação do Vôlei Sentado, com a participação das atletas goianas medalhistas olímpicas.
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AÇÃO: 2080 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO ESPORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Foram capacitados 60 profissionais do Esporte.
AÇÃO: 2081 - INICIAÇÃO ESPORTIVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
A Iniciação Esportiva atua em 07 (sete) unidades no município de Goiânia, com as modalidades: hidroginástica, natação, ginástica
artística, ginástica funcional, ginástica localizada, basquete, vôlei, futsal, futebol, tênis de mesa; atendendo crianças de 7 a 17 anos e
adultos, que participam das aulas ministradas por professores de Educação Física, que podem ser realizadas duas ou três vezes por
semana, durante o ano todo. Atualmente estamos atendendo cerca de 2164 usuários, contribuindo para o contato com o esporte,
desenvolvimento físico, psíquico e motor.
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AÇÃO: 2082 - JOGOS ABERTOS BRASILEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
O Jogos Abertos Brasileiros é organizado por 9 (nove) Estados que realizam Jogos Abertos, porém, tem 3 (três) anos que não é
realizado.
AÇÃO: 2083 - JOGOS ABERTOS DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Os Jogos Abertos de Goiás não foram realizados em 2019 em virtude da reestruturação e organização da Secretaria de Esporte e Lazer
e o pouco tempo hábil para a sua realização.
AÇÃO: 2084 - PRÓ-ATLETA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
A ação do Pro Atleta, no exercício de 2019, gerou maior credibilidade junto a comunidade esportiva, conquista efetivada com o
cumprimento de pagamento das parcelas comprometidas e dentro do cronograma apresentado.
Também, houve uma melhor divulgação do programa, em que a comunicação setorial da SEEL tem acompanhado todo o processo e em
parceria com a gerência tem postado na rede social da pasta, bem como no site, as visitas dos atletas para apresentar suas conquista e
resultados, agradecendo o apoio do Governo por meio do Pro Atleta.
Os atletas estão usando o logotipo do programa, da secretaria e do Governo em seus uniformes, eventos que participam, além de postar
fotos e replicar em suas redes sociais.
Dos 600 (seiscentos) atletas beneficiados, 273 são da capital e os outros estão distribuídos em 50 municípios diferentes, dos quais 224
são do sexo feminino (37%) e 376 do masculino (63%). Foram atendidos atletas de 45 modalidades esportivas diferentes, sendo 12
coletivas e 33 individuais.
Participação em eventos esportivos: no primeiro semestre, os atletas beneficiados com o Bolsa Atleta participaram de 180 eventos
esportivos, sendo 15 internacionais, 66 brasileiros e 99 estaduais; destas competições foram conquistadas 423 medalhas, sendo 04
internacionais (1 ouro e 3 pratas), 65 nacionais (16 ouros, 28 pratas e 21 bronzes) e 354 estaduais (217 ouros, 82 pratas e 55 bronzes).
Eventos:
Internacionais: 15 Competições
Nacionais: 66 Competições
Estaduais: 99 Competições
Conquistas:
Internacionais: 4 medalhas (1 ouro e 3 pratas)
Nacionais: 65 medalhas (16 ouro, 28 prata e 21 bronze)
Estaduais: 354 medalhas (217 ouro, 82 prata e 55 bronze)
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AÇÃO: 2085 - PRÓ-ESPORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
O Decreto 9369 de 27 de dezembro de 2018, revoga os benefícios fiscais relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
Causando a suspensão do programa PróEsporte, pois o recurso para atender aos projetos tem fonte do recolhimento de ICMS.
Em 19 de março de 2019, a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, por via do Decreto N 484 de 19/03/19 - susta os efeitos e
aplicação, em relação ao Decreto N 9.369, de 27/12/18.

OBSERVAÇÕES
O Governo do Estado de Goiás, pleiteando entrada no Regime de Recuperação Fiscal, como contra-partida tem a redução obrigatória de
incentivos fiscais, tornando, assim, uma situação de impedimento para lançar o programa ProEsporte no ano de 2019.

AÇÃO: 2086 - PROMOÇÃO DO ESPORTE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2600 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE

REALIZAÇÕES
Atendimento atual de 362 pessoas com deficiência em atividades físicas e esportivas. Atualmente a SEL, assinou convênio com o Comitê
Paralímpico Brasileiro para implantação do Centro de Referência Paralímpico que vai atender 150 (cento e cinquenta) crianças com
deficiência (física, visual e intelectual) nas modalidades de atletismo, natação, parabadminton e vôlei sentado.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

INSTITUCIONAL

1. Gestor

ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A formulação e a execução da política estadual de saúde pública, a gestão, coordenação e fiscalização do Sistema Único de Saúde no
âmbito do Estado, administração dos sistemas de vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental em saúde, de saúde do trabalhador e da
rede estadual de laboratórios de saúde pública, promoção da pesquisa científica e da educação profissional e tecnológica, visando à
formação, capacitação e qualificação para o serviço público na área da saúde.

2.2 Legislação
Criação da Secretaria de Estado da Saúde - Lei 7928 de 21/05/1975, NOAS 01/02.
Lei nº 17.797, de 19/09/2012 - Institui o Fundo Estadual de Saúde (FES), por meio de reestrturação do Fundo Especial de Saúde (
FUNESA).
Lei nº 15.260, de 15/07/2005 - Cria a Escola de Saúde Pública de Goiás Cândido Santiago - ESAP/GO, o Fundo Especial de sua
manutenção.
Lei nº 8.080, de 19/09/1990.
Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012.
Lei 20.491 de 25/06/19 - Reforma Administrativa

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
AMPLIADA A COBERTURA DE LEITOS DE UTI: No total, já foram
agregados à rede pública de Saúde 79 NOVOS LEITOS DE UTI
EM TODO O ESTADO (entre adultos e pediátricos):
58 NOVOS LEITOS DE UTI ADULTO NO INTERIOR DO ESTADO:
- 07 em Jataí: Hospital Padre Tiago;
- 10 na Cidade de Goiás: Hospital São Pedro de Alcântara;
- 04 em Ceres: Hospital Dr. Domingos Mendes;
- 12 de Catalão: Santa Casa de Misericórdia (5 leitos) e Hospital
Nars Faiad (7 leitos);
- 25 em Nerópolis: Hospital Sagrado Coração de Jesus (leitos
que a Secretaria da Saúde habilitou junto ao Ministério da
Saúde e vai regular).
11 NOVOS LEITOS DE UTI ADULTO NA CAPITAL – 03 no Hospital
Araújo Jorge e 08 no Hospital Jacob Facuri;
10 NOVOS LEITOS DE UTI PEDIÁTRICA - 10 NO HUGOL
(Retaguarda do Hospital Materno Infantil).
• ABERTOS 45 NOVOS LEITOS DE ENFERMARIA NO HUGOL
(Retaguarda do Hospital Materno Infantil).
• ABERTOS 20 LEITOS DE ENFERMARIA NO CRER.
A REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE JÁ ESTÁ ACONTECENDO. ALÉM
DOS 58 LEITOS DE UTI, MAIS SERVIÇOS FORAM ADICIONADOS
À REDE PÚBLICA POR MEIO DE CONVÊNIOS NO INTERIOR DO
ESTADO:
- Cidade de Goiás/Hospital São Pedro de Alcântara:
Contratadas 104 cirurgias mensais, urgentes e eletivas, nas
especialidades de ortopedia e obstetrícia, além de cirurgia
geral.
- Catalão/Santa Casa de Misericórdia: Pronto Socorro para a
Macrorregião Centro-Sudeste, além da contratação de 100
cirurgias mensais, urgentes e eletivas.
- Anápolis/Santa Casa de Misericórdia: 93 cirurgias eletivas
por mês passam a ser realizadas com o aumento do
repasse.
- Jataí/Hospital Padre Tiago: Contratadas 400 consultas
ambulatoriais/mês; 50 cirurgias oncológicas/mês; 570
sessões de quimioterapia/mês.
- Trindade/Vila São Cottolengo: Renovado convênio no valor
de R$ 24,6 milhões por um período de um ano para
realização de exames, consultas e cirurgias. Foi realizada a
entrega de um furgão de R$ 183 mil adaptado para
pessoas com deficiência.
Realizado CONVÊNIO COM A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE GOIÂNIA para repasse de R$ 2 milhões por mês para
AMPLIAR O ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
NAS ESPECIALIDADES DE UROLOGIA, VASCULAR E
CARDIOVASCULAR.
• FIM DA CRISE NO HOSPITAL MATERNO-INFANTIL, com a
abertura desses 55 leitos de retaguarda no Hugol (45 leitos de
enfermaria, além dos 10 de UTI). De abril a outubro já foram
internadas 982 crianças, sendo 125 na UTI pediátrica.
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• REDUZIDO EM QUASE 50% O TEMPO DE ESPERA DA FILA POR
UM TRANSPLANTE DE RIM. Cerca de 68% dos transplantes
renais de 2019 foram realizados com receptores inscritos há
menos de 12 meses no Cadastro Técnico Único do Sistema
Nacional de Transplantes. Desses, 47% esperaram menos de seis
meses.
Em outubro, o Estado de Goiás realizou 31 transplantes de rins.
O quantitativo equivale à média de um transplante por dia. O
número é 121% MAIOR QUE NO MESMO PERÍODO DO ANO DE
2018, que quantificou apenas 14 transplantes do órgão.
• Ao longo de 2019, a Iquego realizou mais de 5 mil testes de
glicemia, como parte de ações sociais na Capital.
PROFISSIONALISMO, SERIEDADE E TRANSPARÊNCIA NA
GESTÃO DA SAÚDE GERARAM ECONOMIA DE CERCA DE R$ 10
MILHÕES MENSAIS NOS CONTRATOS DAS OS`S, COM
AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO NA REDE DE HOSPITAIS
ESTADUAIS:
- Aumento de 19,74% nas internações.
- Aumento de 28,56% de atendimentos ambulatoriais.
- Aumento de 16,07% de cirurgias
• NOVO CONTRATO NA GESTÃO DO HUTRIN. EM APENAS 4
MESES, AUMENTO EXPRESSIVO DO ATENDIMENTO À
POPULAÇÃO, COM O MESMO VALOR CONTRATUAL: a)
aumento de 34 para 291 cirurgias realizadas; b) aumento do
atendimento ambulatorial de 353 para 2.467; c) aumento dos
atendimentos de Urgência Emergência de 1.024 para 4.845; e
d) redução de mais de duas horas no tempo de espera para
atendimento no pronto-socorro.
• Oficializado o repasse de R$ 21,6 MILHÕES para a Associação de
Combate ao Câncer de Goiás (ACCG), entidade que mantém o
HOSPITAL ARAÚJO JORGE. A SES fará o repasse dividido em
doze parcelas (R$ 1,8 milhão cada) COM O OBJETIVO DE
AMPLIAR O ATENDIMENTO ONCOLÓGICO PELO SISTEMA
ÚNICO DE SAÚDE.
ENCONTRADAS DÍVIDAS DE MAIS DE R$ 600 MILHÕES NA
SECRETARIA DE SAÚDE:
- R$ 150 milhões dos municípios;
- R$ 100 milhões de medicamentos;
- R$ 328 milhões de OS’s que gerenciam os hospitais;
- R$ 23 milhões de equipamentos;
- R$ 30 milhões de contratos gerais.
• MESMO EM ANO DE GRAVE CRISE FISCAL, FORAM QUITADOS
MAIS DE R$ 200 MILHÕES DAS DÍVIDAS DEIXADAS PELA
GESTÃO PASSADA.
• E TODOS OS PAGAMENTOS E REPASSES DO EXERCÍCIO DE 2019
FORAM PAGOS ANTES DO FINAL DE DEZEMBRO.
• Foram REPASSADOS MAIS DE R$ 170 MILHÕES AOS
MUNICÍPIOS, ENCERRANDO UM PERÍODO DE 13 MESES DE
ATRASO DA GESTÃO PASSADA. TODOS OS 246 MUNICÍPIOS DE
GOIÁS CHEGARAM AO FINAL DE DEZEMBRO COM OS
PAGAMENTOS DE 2019 EM DIA.
• Em 2019, mais de R$ 1,2 bilhão foram pagos às organizações
sociais que gerenciam hospitais da rede estadual, e que
acumulavam atrasos de até quatro meses.

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;
- Pactuação Interfederativa de Indicadores;
- Planejamento Estratégico;
- Carta de Serviços;
- Cadeia de valor/arquitetura de processos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Indicadores de desempenho formulados no processo de Planejamento Estratégico.
Cobertura da atenção básica regional/macro
Cobertura de saúde bucal na atenção básica (pactuação interfederativa)
Número de unidades assistenciais sob gestão estadual, construídas e ou equipadas
Taxa de Mortalidade Prematura (30 a 69 anos) por Doenças Crônicas Não Transmissíveis DCNT* em Goiás
Proporção de óbitos nas internações por infarto agudo do miocárdio (IAM) em Goiás
Taxa de pacientes portadores de Diabetes Mellitus (DM) acompanhados na Atenção Básica (AB) em Goiás
Prevalência de Hipertensão Sistêmica (HAS)acompanhados na Atenção Básica (AB) em Goiás
Prevalência de obesidade (Goiânia)
Prevalência de tabagismo (Goiânia)
Prevalência de Inatividade Física (sedentarismo) em Goiânia
Taxa de mortalidade de câncer de próstata em Goiás
Razão de óbitos maternos
Taxa de incidência de sífilis congênita
Taxa de incidência da toxoplasmose congênita
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Taxa de mortalidade infantil
Taxa de internação por doenças respiratórias em crianças menores de 1 ano
Proporção de Internações por Causas Sensíveis à Atenção Primária (ICSAP) *2018
Número de óbito por câncer de colo do útero
Número de Óbitos por Dengue
Proporção de Cura dos Casos Novos de Hanseníase diagnosticados nos anos das coortes
Proporção de Cura dos Casos Novos de Tuberculose diagnosticados
Proporção de exodontias
Percentual de municípios que atingiram cobertura vacinal = 95% em todas as vacinas que compõem o indicador do Programa de
Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS)
Percentual de serviços especializados regulados sob gestão estadual
Número de municípios da macrorregião Centro Sudeste com unidade laboratório em tutoria da planificação
Número de municípios da macrorregião Centro-Norte com unidade laboratório em tutoria da planificação
Número de municípios da macrorregião Centro-Oeste com unidade laboratório em tutoria da planificação
Número de municípios da macrorregião Sudeste com unidade laboratório em tutoria da planificação
Percentual de municípios da macrorregião Centro Sudeste que aderiram a planificação com plano de ação efetivado
Percentual de municípios da macrorregião Centro-Norte que aderiram a planificação com plano de ação efetivado
Percentual de municípios da macrorregião Centro-Oeste que aderiram a planificação com plano de ação efetivado
Percentual de municípios da macrorregião Nordeste que aderiram a planificação com plano de ação efetivado
Percentual de municípios da macrorregião Sudoeste que aderiram a planificação com plano de ação efetivado
Percentual de serviços com prontuários eletrônicos implantados
Proporção de serviços de saúde com UTI com NSP implantados e as ações implementadas
Proporção de serviços de saúde que realizam parto cirúrgico com NSP implantado e as ações implementadas
Proporção de serviços de saúde da atenção primária com NSP implantados e as ações implementadas
Proporção de serviços de saúde com UTI participantes da Autoavaliação das Práticas de Segurança do Paciente da ANVISA.
Proporção de profissionais dos serviços de saúde públicos por municípios, capacitados em Segurança do Pacientedo estado de Goiás.
Proporção de serviços de Hemodiálise com NSP implantados e as ações implementadas.
Percentual de cursos com Projetos de Intervenção aplicados
Percentual de estruturas da SES-GO com servidores em quantidade e perfil de competências adequadas
Percentual de retrabalho por entrega de produto
Tempo médio de tramitação dos processos para entrega do produto
Percentual de clientes insatisfeitos quanto ao produto entregue
Percentual de implantação do PRI nas CIR
Percentual de ações para implementação do PRI nas CIR
Percentual de serviços regulados na região
Percentual de redução das despesas com restos a pagar
Percentual de redução de custos com contratos de aluguéis da SES-GO
Índice do alinhamento da execução orçamentária com a financeira
Percentual de vinculação da execução orçamentária-financeira com as ações da Programação Anual de Saúde-PAS.
Volume de recursos financeiros efetivamente captados

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1027 - PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

O Programa Gestão da Saúde visou fortalecer o desenvolvimento e execução de processos de gestão do SUS, utilizando-se da
educação em saúde, dos processos de ouvidoria, auditoria, construções e implementação de ações de tecnologia, sedo entre elas as
principais:
- Implementação do setor de Avaliação de Tecnologias em Saúde para apoiar a tomada de decisão da SES;
- Implantação de novas ferramentas na plataforma de EAD;
- Indexação da Biblioteca na Base de Dados em Saúde Bireme;
- Formalização de acordo de parceria/convênio com a UFG – Portal Egresso;
- Levantamento das prioridades de pesquisa para o Estado;
- 76 Pesquisas em andamento na SES-GO, cadastradas no sistema de monitoramento da Escola de Saúde;
- 15 Pesquisas experimentais em andamento na SES-GO
- 102 Projetos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Leide das Neves
- 3.355 Estagiários distribuídos nas Unidades Hospitalares da SES-GO (23 Instituições de Ensino / 17 Unidades de Saúde)
- 127 Residentes Médicos distribuídos nas unidades de saúde que abrigam os Programas de Residência Médica
- 67 Residentes Multiprofissionais distribuídos nas unidades de saúde que abrigam os Programas de Residência em Área Profissional
(Multiprofissional)
- Realizada parceria com o Hospital Sírio Libanês para o desenvolvimento de Projetos de Intervenção relacionados à avaliação da
qualidade dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional no Estado de Goiás;
- Número de cursos executados = 11 / Número de Concluintes = 6.343;
- Número de cursos em execução = 10 / Número de inscritos = 3.642;
- Número de cursos em fase de planejamento = 14 / Número de vagas = 2.298;
- Taxa de resposta da Ouvidoria superior à 80%: 4.105 Elogios; 3.516 Solicitações; 2504 reclamações; 449 denúncias; 261 sugestões e
134 informações e 2.957 disseminações de informações;
- Reforma do Almoxarifado da SES execção de 53,2%;
- Realização de 85 Auditorias, 84 Pareceres Técnicos, 12 Visitas Técnicas;
- Desenvolvimento de 8 sistemas informatizados, serviço CMAC/Ministério, realização de 09 painéis de tecnologia, 5 processos
automatizados e etapas do "Big Data" do SUS.
AÇÃO: 2124 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
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1. Alimentação diária do Facebook da SES-GO e do Facebook dos Servidores da SES-GO;
2. Alimentação do Twitter da SES-GO;
3. Alimentação do Instagran, tendo conquistado quase oito mil seguidores até dezembro;
4. Alimentação de vídeos para o Portal, no Canal do You Tube, Facebook, Twitter, Instagran e mídias do governo;
5. Alimentação do site da SES com 1.059 notícias de janeiro a dezembro de 2019;
6. Rede sociais da SES:
Facebook – 623 postagens de janeiro a dezembro de 2019 – 35.681 seguidores
Twitter – 3.740 seguidores; quase 600 tweets de janeiro a dezembro de 2019;
Instagran – 7.855 SEGUIDORES 620 publicações de janeiro a dezembro de 2019;
7. Realização de DOIS medias training/oficinas de comunicação para gerências e regionais;
8. Monitoramento diário das Mídias Sociais para produção de relatório do posicionamento da SES no meio digital;
9. Execução de três campanhas publicitárias (Campanhas de conscientização e prevenção contra os vírus Influenza (R$ 599.650,00) e
sarampo (R$ 449.770,00) e contra o mosquito Aedes aegypti (R$ 998.999,61);
10. Foram agendadas 418 entrevistas para a imprensa local e nacional;
11. Cobertura fotográfica de 260 eventos em geral;
12. Organização e/ou participação de 130 eventos realizados pelas superintendências, regionais e hospitais do Estado;
13. Realização de 7 entrevistas coletivas;
14. Elaboração de 351 respostas à imprensa sobre temas de interesse da SES-GO e relacionamento permanente com jornalistas para
venda de pautas locais e nacionais;
15. Consultoria e monitoramento das agendas de produção das assessorias de comunicação dos hospitais, orientação e suporte em
momentos de crises;
16. Apuração de dados para produção de pesquisa de dados, balanços e outros pedidos de áreas do governo;
17. Atendimento aos jornalistas via telefone ou durante os eventos e entrevistas coletivas;
18. “Venda” de pautas e follow-ups: elaboração de matérias especiais para jornais ou site do governo;
19. Cobertura fotográfica dos eventos da SES com prioridade para o Gabinete e secundariamente, para outros setores da Secretaria,
tratamento das fotografias e identificação das mesmas;
20. Envio diário de clipping ao mailing de interessados (gabinete, superintendentes e parceiros das OSs);
AÇÃO: 2125 - CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DO SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 181 atividades correlacionadas ao Objetivo, assim discriminadas: 89 Auditorias, 84 Pareceres Técnicos, 12 Visitas
Técnicas. Podendo ser consultada, desde que não considerada como atividade de acesso restrito, quanto ao seu teor e finalidade, nos
respectivos Relatórios Conclusivos da atividade, disponíveis no site http://consultaauditoria.saude.gov.br/, do Departamento Nacional de
Auditoria do SUS do Ministério da Saúde.
AÇÃO: 2126 - FORMAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE PESSOAL PARA O SUS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
1) Implementação do setor de Avaliação de Tecnologias em Saúde para apoiar a tomada de decisão da SES:
 Criado, na Escola de Saúde de Goiás, o Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS), para elaborar sínteses de evidências
científicas que subsidiem a tomada de decisão dos gestores da SES, do Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás nos processos de Judicialização em Saúde.
2) Implementação do setor de Inovação em Saúde para melhoria dos processos de trabalho visando maior resolutividade na entrega dos
produtos planejados;
3) Implantação de novas ferramentas na plataforma de EAD para viabilizar maior interação nos cursos nesta modalidade
4) Criado Repositório Institucional (Biblioteca Ena Galvão)
5) Indexação da Biblioteca na Base de Dados em Saúde Bireme
6) Software para gerenciamento da Biblioteca (Gnuteca): cedido pela UEG, com as alterações referentes às necessidades da ESG.
7) Indexação da Revista da Escola de Goiás no Diretório LATINDEX em catálogos
8) Classificação da Revista da Escola de Goiás pela CBISSN
9) Formalização de acordo de parceria/convênio com a UFG – Portal Egresso
10) Aquisição da Assinatura Up To Date Anywhere (em andamento)
11) Levantamento das prioridades de pesquisa para o Estado
12) Monitoramento das Pesquisas na SES GO:
 76 Pesquisas em andamento na SES-GO, cadastradas no sistema de monitoramento da Escola de Saúde
 15 Pesquisas experimentais em andamento na SES-GO
 102 Projetos analisados pelo Comitê de Ética em Pesquisa Leide das Neves
13) Minicursos autoinstrucionais em Metodologia da Pesquisa (em execução)
14) 3.355 Estagiários distribuídos nas Unidades Hospitalares da SES-GO (23 Instituições de Ensino / 17 Unidades de Saúde)
15) 127 Residentes Médicos distribuídos nas unidades de saúde que abrigam os Programas de Residência Médica
16) 67 Residentes Multiprofissionais distribuídos nas unidades de saúde que abrigam os Programas de Residência em Área Profissional
(Multiprofissional)
17) Realizada parceria com o Hospital Sírio Libanês para o desenvolvimento de Projetos de Intervenção relacionados à avaliação da
qualidade dos Programas de Residência Médica e Multiprofissional no Estado de Goiás e a qualificação dos Preceptores das Residências
18) Número de cursos executados = 11 / Número de Concluintes = 6.343
19) Número de cursos em execução = 10 / Número de inscritos = 3.642
20) Número de cursos em fase de planejamento = 14 / Número de vagas = 2.298’

OBSERVAÇÕES
Produto 1630: Restos a pagar de 2018;
Produto 1935: Terceira turma em andamento. Conclusão em 2020;
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Produto 1948: A execução deste curso começou em dezembro/2019, não tendo pagamento realizado no ano em questão;
Produto 3456: Gastos de custeio interno, diárias, mobiliários e outros. O quantitativo realizado varia de acordo com as necessidades
apresentadas no decorrer do ano, com as licitações concluídas e ações de redução de custos;
Produto 4484: Foram inscritos 133, iniciaram o curso 108 e 86 concluíram;
Produto 5522: Dados atualizados. Não foi possível alcançar a meta por falta de recursos financeiros.;

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Software Desenvolvido/Implantado/Adquirido
1. Sistemas:
a) Sistema de Organograma Interativo - SOI;
b) GISSAUDE v4;
c) Aquitetura v4;
d) SIVIS v4;
e) SISMAP;
f) SISAGENDA;
g) NOVA VERSÃO DO SDME;
h) SIGOS v4.
2. Serviços:
a) Webservice CEMAC/Ministério;
b) Webservice JUCEG.
3. Paineis:
a) Painel de Gestão da Saúde;
b) Painel da Programação Pactuada e Integrada – PPI;
c) Painel dos Cadastros do e-SUS;
d) Painel de Monitoramento de Atualização do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES no campo: Tipo de
Estabelecimento;
e) Painel da Vigilância Epidemiológica Hospitalar de Goiás;
f) Painel de Monitoramento das Regionais de Saúde;
g) Painel do Centro Estadual de Referencia em Medicina Integrativa e Complementar-CREMIC;
h) Painel de Acompanhamento dos Repasses aos Municípios- Fundo a Fundo;
i) Mapa de calor da Leishmaniose.
4. Processos Automatizados e ETL
a) Integração do SIMAZ e e-SUS;
b) Relatório Automático do Monitoramento da dengue para defesa civil;
c) Automatização da carga dos dados do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS –
SIGTAP;
d) Relatórios dinâmicos do Sistema de Informações Hospitalares – SIH;
e) Automatização da carga dos dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES.
5. Ciência de Dados e Inteligência Artificial
a) Caren – Classificação de Atenção ao Recém Nascido;
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b) Arbo – Bot de interação para consumo de indicadores da dengue.
6. Big Data
a) Processamento dos dados do e-SUS;
b) Primeira etapa da estruturação do Data Lake da SES/GO;
Unidade de Saúde com Sistemas de Informação do DATASUS implementado
1. CREMIC;
2. CAPSI.
Kit Conecat SUS distribuído aos municípios
Nenhum Kit distribuído.
Parque computacional e infraestrutura de comunicação de dados atualizado
1. Não foi possível adquirir novos equipamentos devidos às restrições orçamentárias da pasta;
2. Link de dados em fase final de licitação;
3. Outsourcing de impressão também foi renovado, com redução de 20%;
4. Aquisição de solução de segurança (firewall) no valor R$ 660.000,00, previsão de entrega 12/2019.
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
A Ouvidoria do SUS/SES-GO e a Rede de Ouvidorias Descentralizadas da SES apresentaram um total de 13.926 atendimentos, sendo
que destas: 10.969 são demandas registradas (4.105 Elogios; 3.516 Solicitações; 2504 reclamações; 449 denúncias; 261 sugestões e
134 informações) e 2.957 disseminações de informações.
Conscientização das unidades parceiras da Ouvidoria do SUS da Secretaria Estadual de Saúde quanto ao encaminhamento das
respostas, conforme Decreto Estadual nº 9.270/2018, o qual estabelece que as manifestações registradas na Rede de Ouvidorias
encaminhadas às entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual deverão ser respondidas com agilidade e
clareza. E, no caso de não podendo responder prontamente, a resposta conclusiva deve ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias
contados do registro da manifestação.
Taxa de resposta superior a 80% conforme meta estabelecida no PES 2016-2019 (Meta: taxa superior a 80%). No ano de 2019 a Taxa de
resposta até outubro/2019 foi de 82,05%. Vale ressaltar que o Sistema é dinâmico, e este percentual de resposta pode sofrer alterações
diariamente devido ao fluxo de trabalho do Sistema OuvidorSUS.
Realização da 2ª Conferência Estadual de Saúde das Mulheres de Goiás
Realização da 1ª Conferência Estadual de Vigilância em Saúde de Goiás.
Realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde de Goiás .

OBSERVAÇÕES
06 Capacitações Individuais Nível III (8 pessoas capacitadas) - Regionais: Nordeste II (02 pessoas), nos dias 29/01/2019 e 16/10/2019;
Nordeste I (03 Pessoas) dia 05/02/2019; Entorno Sul (01 pessoa) dia 17/07/2019, Estrada de Ferro (01 pessoa) no dia 18/108/2019; e
SCAGES (01 pessoa) no dia 14/02/2019; todas realizadas na Ouvidoria Setorial do SUS/SES – GO.
05 Capacitações Individuais para Interlocutores Municipais – Nível II (5 pessoas capacitadas) : Trindade dia 10/04/2019; Quirinópolis dia
26/04/2019; Britânia dia 19/07/2019; Taquaral dia 08/10/2019 e Alexânia 10/10/2019; todas realizadas na Ouvidoria Setorial do SUS/SES
– GO.
04 Capacitações Individuais para Interlocutores das Unidades da SES – Nível II (5 pessoas capacitadas): Central de Odontologia (02
pessoas) no dia 26/04/2019; Suvisa (02 pessoas), nos dias 09/05/2019 e 01/10/2019; Superintendência do Complexo Regulador (01
pessoa) no dia 07/10/2019; todas realizadas na Ouvidoria Setorial do SUS/SES – GO.
01 Capacitação de Acesso ao Sistema Ouvidor SUS nível II (17 Ouvidores capacitados). Realizada no dia 21/02/2019, no laboratório de
informática da SEST/SUS;
01 Capacitação do Sistema Ouvidor SUS Nível I (18 Ouvidores capacitados). Realizado no dia 04/09/2019, no laboratório de informática
da SEST/SUS;
01 Seminário (270 participantes): “Terceiro Seminário Goiano de Ouvidorias”, realizado no dia 25/09/2019, em parceria com a Rede de
Ouvidoria do Estado de Goiás;
01 Visita técnica: ao Município de Cidade Ocidental, com o Prefeito, o Secretário de Estado da Saúde, Ouvidor do SUS/SES e o Ouvidor
do SUS/ SMS em maio de 2019;
01 Participação: no Fórum Nacional de Ouvidores de Estado do SUS/Encontro de Ouvidores Estaduais do SUS, no mês de agosto/2019,
em Brasília.
02 Treinamentos: sobre o Sistema de Gestão de Ouvidoria – SGOe/CGE, realizados , promovidos pela Controladoria-Geral do Estado de
Goiás;
01 Participação em Cursos de formação/capacitação: 01 Curso Práticas da LAI (Lei de Acesso À Informação) - Formação Continuada, no
mês de Outubro/2019 em Brasília;
02 Participações em Cursos/Seminário/Palestra do Programa de Compliance Público de Goiás: Seminário: Ética e Serviço Público dia
29/07/2019; e Curso: Eixo 2 - Fomento a Transparência dia 27/05/2019 à 29/05/2019;
03 Participações em Reuniões da CIR: para articulação e aprovação do Plano de Ação para ampliação e fortalecimento da Rede Estadual
de Ouvidorias, referente à Portaria 1975/2018 MS; e divulgação da Ouvidoria do SUS nos municípios.

AÇÃO: 3043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Nesta ação o Almoxarifado da SES foi reformado em 53,2%.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

Este programa teve como objetivo a realização de atividades finalísticas da SES. Destacamos como principais resultados para 2019:
- Ações para um aumento de casos de dengue inferior à média nacional: 54% Goiás/594% Brasil (dados preliminares);
- Aplicação de recursos aos Fundos Municipais de Saúde através de Emendas Parlamentares no valor aproximado de R$ 61 milhões;
- Apoio à Hospitais Filantrópicos no montante de aproximadamente R$ 119 milhões;
- Repasses em dia para os municípios executarem programa de saúde: Estratégia Saúde da Família; Farmácia Básica; Saúde Mental;
SAMU, entre outros.
- Incremento de 45% dos prontuários ativos do CAPSi; apoio institucional, palestras e qualificação para ações de saúde mental;
- Comparativamente com o ano de 2018, as unidades sob gestão das Organizações Sociais apresentaram relevante incremento na
produção:
Saídas Hospitalares (internações): incremento de 19,74%
Atividade Ambulatorial: acréscimo de 28,56%
Cirurgias: incremento de 16,07%
- Implantação de 20 novos leitos (05 para internação cirúrgica e 15 para reabilitação) no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação
Dr. Henrique Santillo;
- Implantação de 10 novos leitos de UTI e de 45 leitos de enfermaria pediátrica no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de
Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) como retaguarda para o Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do
Nascimento. E de mais 10 novos leitos de UTI pediátrica e 60 novos leitos de enfermaria, além de incremento no serviço de
hemodinâmica;
- Ações para introdução do serviço de cirurgia eletiva nas especialidades de urologia e cirurgia cardíaca no HUGOL (adulta e pediátrica);
- Introdução de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais em oftalmologia no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime;
- Introdução da linha de contratação de cirurgias eletivas para atender a demanda reprimida apresentada pela Central de Regulação
Estadual e/ou Municipal.
- Projeto de reforma estrutural do Hemocentro de Goiás – HEMOGO aprovado;
- - Execução de obras para implantação de Policlínicas;
- Foram realizados de janeiro a outubro de 2019, 737 transplantes em Goiás, sendo 465 de córnea, 51 de esclera, 13 de tecido músculo-
esquelético, 59 de medula óssea, 6 de Fígado e 174 enxertos renais;
- 1. Foram realizados aproximadamente 138 mil diagnósticos laboratoriais, para o monitoramento de doenças de notificação compulsória,
a vigilância de doenças transmissíveis e saúde do trabalhador, procedimentos estes de alta complexidade para diagnósticos de IST/AIDS,
Hepatites Virais, contagem de células TCD4, TCD8 e TCD45, Dengue, Zikavírus, Chikungunya, vírus Influenza A H1N1, Tuberculose,
Meningites bacterianas, sarampo, rubéolas, Febre Mayaro, Febre Amarela, etc;
AÇÃO: 2129 - IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Campanha Educativa em Vigilância Alimentar e Nutricional Realizada
CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS 2019
MÊS jan fev mar abr mai jun jul ago set out
Qtde - - - - 01 01 - 01 - -
Ações realizadas:
• Orientações a população em geral sobre práticas de Alimentação Saudável no Evento Maio Amarelo - Transportando Saúde.
• Orientações a população em geral sobre práticas de Alimentação Saudável na Semana Mundial da Amamentação.
• Orientações a população em geral sobre práticas de Alimentação Saudável no evento da Tenda da OVG – Rodovia dos Romeiros.
Medidas Promotoras da Alimentação Adequada e Saudável Implantadas/Implementadas
MEDIDAS REALIZADAS 2019
MÊS jan fev mar abr mai jun jul ago set out
Qtde - 01 - - - - - - 04 -
Ações realizadas:
• Proposição e desenvolvimento da Oficina de Avaliação e Planejamento das Ações de Alimentação e Nutrição no SUS (FAN e vigilância
Alimentar Nutricional).
• Proposição e desenvolvimento da Oficina de Capacitação para Suplementação do Programa de alimentação infantil com micronutrientes
(vitaminas e minerais) em
pó – NutriSUS.
• Proposição e desenvolvimento da Oficina de Capacitação para Suplementação do Programa Nacional de Vitamina A.
• Proposição e desenvolvimento da Oficina de Capacitação no Sistema do Programa Bolsa Família na Saúde – 2019.
• Proposição e desenvolvimento da Reunião de orientação acerca do Fluxo de fortificação da alimentação infantil com micronutrientes
(vitaminas e minerais) em pó –
NutriSUS.
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
- Por meio do Plano de Fortalecimento, a SES cofinancia ações e serviços de saúde de média e alta complexidade, dentre estes leitos de
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UTI na Capital e interior do Estado, fomentando na rede privada e filantrópica contratada pelo SUS a ampliação da oferta de leitos à
população.
- Atendimento aos Mandados de Segurança para realização de exames, aquisição de equipamentos e procedimentos de media e alta
complexidades;
Tratamento Fora de Domicilio - TFD da SES garante aos cidadãos residentes no Estado de Goiás, usuários do SUS o acesso aos
serviços assistenciais não existentes ou insuficientes nas unidades de saúde do Estado.
- Através da Central Estadual de Regulação de Alta Complexidade - CERAC, regula os pacientes de alta complexidade de procedimentos
eletivos para tratamentos fora do estado.
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
•Repasses financeiros (contrapartida) para a Rede de Urgência e Emergência para custeio do serviço SAMU 192
1 – Kits de escovação distribuídos:
A Coordenação de Saúde Bucal está aguardando a finalização do processo de compras dos kits de saúde bucal para dar prosseguimento
à distribuição às Equipes de Saúde Bucal da Estratégia Saúde da Família, referente ao Processo nº 201800010020554 para a aquisição
de 1.150.000 kits. Em audiência de conciliação marcada pela Procuradoria Geral do Estado (PGE-GO), no dia 15 de outubro de 2019,
entre a empresa Equilibrium e a SESGO, definiu-se pela compra do quantitativo acima, além da entrega dos kits que deverá ser realizada
pela empresa nas regionais de saúde para as respectivas equipes de saúde bucal junto com folders educativos de saúde bucal. O
Processo aguarda autorização final do governador.
2 – Centro de especialidade odontológica cofinanciado e monitorado:
Até a competência de outubro de 2019 nenhum dos 38 CEOs municipais em funcionamento no estado de Goiás foi visitado/monitorado.
Não houve a implantação de nenhum CEO regional cofinanciado. Já existe Resolução CIB homologando os critérios para a implantação
de CEOs Regionais e os CEOs da Região Oeste II, Centro Sul, Rio Vermelho e Entorno Sul já foram pactuados em CIR. Esse processo
está paralisado aguardando a definição quanto a implantação e implementação das Policlínicas, inseridas no Plano de Governo, as quais
envolvem os serviços especializados de saúde bucal.
Em relação aos CEOs municipais que se encontram em processo de implantação, está sendo feito o acompanhamento de 09 novos
CEOs:
1) Aparecida de Goiânia;
2) Águas Lindas;
3) Goianésia;
4) Silvânia;
5) São Simão;
6) Trindade;
7) Nerópolis;
8) Mineiros;
9) Inhumas.
Os CEOs de Mineiros (Tipo I), Goianésia e Trindade estão em funcionamento, aguardando as portarias de custeio do Ministério da
Saúde.
3 – Paciente portador de Xeroderma atendido / média complexidade:
Garantia do acesso, dos pacientes portadores de Xeroderma Pigmentoso, aos serviços de média e alta complexidade no HGG para
realização de exames, tratamentos e procedimentos.
AÇÃO: 2131 - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA HEMORREDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
*Considerou-se a produção a partir de 15 de outubro de 2019, visto que a HEMORREDE passou à gestão da SAIS nesta data, através da
Portaria nº 0729 GGDP/GAB/SES.
1 - Participação em reunião referente a interdição do Núcleo de Hemoterapia da cidade de Goianésia, objetivando a proposição de ações
para manutenção da cobertura hemoterápica na região (São Patrício II) e acompanhamento das ações definidas na reunião;
2 - Participação no Grupo da Política de Doença Falciforme em Goiás, para dar continuidade na revisão da Política Estadual da Doença
Falciforme do Estado de Goiás;
3 - Participação em reunião com a SUVISA acerca de inspeção sanitária (retorno) ao Hemocentro Regional de Jataí;
4 - Manifestação acerca do fornecimento de hemocomponentes pelo Hemocentro Coordenador ao HMAP;
5 - Visita técnica a Agência Transfusional do Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia – HUAPA, conforme cronograma do
Programa Estadual de Qualificação da Hemorrede – PEQH;
6 - Participação no grupo técnico para revisão do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos – PCEP/Goiás (Anápolis, Aparecida de
Goiânia e Goiânia);
7 - Início de avaliação da estrutura de serviço de hemoterapia proposta para os Hospitais Estaduais de Uruaçu e Águas Lindas;
8 - Acompanhamento da Gerência em visita ao Hemocentro Coordenador para o lançamento de campanha de doação de medula óssea;
9 - Visita do PEQH, programada para novembro/2019, ao Banco de Sangue do Hospital das Clínicas/UFG;
10 - Análise e manifestações em demandas relativas a assistência hemoterápica e hematológica.
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
A seguir os principais serviços realizados pelo LACEN/GO no exercício 2019 (até outubro):
1. Foram realizados aproximadamente 138 mil diagnósticos laboratoriais, para o monitoramento de doenças de notificação compulsória, a
vigilância de doenças transmissíveis e saúde do trabalhador, procedimentos estes de alta complexidade para diagnósticos de IST/AIDS,
Hepatites Virais, contagem de células TCD4, TCD8 e TCD45, Dengue, Zikavírus, Chikungunya, vírus Influenza A H1N1, Tuberculose,
Meningites bacterianas, sarampo, rubéolas, Febre Mayaro, Febre Amarela, etc;
2. Foram realizados mais de 20 mil ensaios para o monitoramento da água para consumo humano e diálises, onde foram avaliadas as
quantidades de resíduos e contaminantes em amostras;
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3. Foram realizados mais de 7 mil e quinhentos 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 140 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. Estão operantes 3 (três) Laboratórios Macrorregionais de Referência – áreas específicas de Entomologia, Tuberculose, Hanseníase,
Virologia nos municípios de Jataí, Ceres e Formosa; A descentralização de diagnósticos laboratoriais e Coordenação da Rede Estadual
de Laboratórios tiveram por objetivo garantir a qualidade e humanização dos serviços prestados para o interior do Estado, pelo fato de
haver uma grande distância entre polos regionais e a Sede em Goiânia;
6. Foram realizadas capacitações para 23 municípios com um total de 113 profissionais da Rede capacitados nas áreas de interesse em
saúde pública, sobretudo em virologia, entomologia, imunoparasitologia, micobactérias e bacteriologia;
7. Foram qualificados e capacitados 235 profissionais do quadro interno de pessoal do LACEN, atingindo mais de 82 % do total de
servidores. O alcance desse percentual foi possível considerando principalmente as ações de capacitação internas promovidas pelo
Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho/SESMT/LACEN e pela Comissão Interna de Prevenção
de Acidentes/CIPA/LACEN, que trouxe temas pertinentes e do interesse dos nossos servidores, alcançando participação representativa;
8. Foi implantada a técnica de identificação de culicídeos em mesa refrigerada (com a consequente possibilidade de aplicação futura da
identificação de arbovírus em vetores) e realizada a adesão ao Programa Nacional de Monitoramento da Resistência Medicamentosa no
Tratamento da Hanseníase no tocante ao gerenciamento das amostras;

OBSERVAÇÕES
9. Foram implantadas 2 novas metodologias de ensaio laboratorial de pesquisa de Quantificação de Hidróxido de Sódio em Alisantes e
Desenvolvimento e Validação de Metodologia para Quantificação de DEET (N-N-Dietil-meta Toluamida) em repelentes na área de
Produtos;
10. Foram realizadas 2 visitas técnicas de controle da rede: em São Luís de Montes Belos avaliou-se a viabilidade de descentralização
dos exames parasitológicos em triatomíneos para a Regional de Saúde Oeste II; em Morrinhos, realizou-se a entrega de equipamentos e
insumos para início das atividades descentralizadas de análise de água para consumo humano.

AÇÃO: 2133 - CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Em 2019, no período de janeiro a outubro foram registradas 376 notificações de Morte Encefálica, número este 14% superior ao mesmo
período de 2018. Destas, 79,7% são oriundas de hospitais da rede própria, principalmente do Hospital Estadual de Urgências de Goiânia
Dr. Valdemiro Cruz – HUGO e Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira.
Tais notificações resultaram em 66 doações efetivas de órgãos e, em consequência, foram captados 188 órgãos: sendo 140 rins (inclusos
os de doadores vivos), 38 fígados, 7 corações e 3 pâncreas.
No Brasil, a recusa familiar para doação ainda é o grande obstáculo a ser vencido. Em Goiás esse cenário também não é diferente, pois
das 224 entrevistas familiares realizadas neste ano, 67,8% resultaram em negativa para doação de órgão. Para tentar reverter esse
quadro, inúmeras campanhas de conscientização e sensibilização tem sido realizadas.
Neste ano foram realizados mais de 67 eventos pela ou em parceria com a Central Estadual de Transplantes. As ações se diversificaram
em palestras e cursos de formação e atualização nos mais diversos ambientes: ruas, praças, shoppings, escolas, universidades, estádio
de futebol, hospitais e outras instituições privadas e públicas.
- 374 pessoas fizeram os cursos oferecidos pela CET-GO, dentre eles o Workshop de Doação e Transplante realizado durante o
Setembro Verde, mês alusivo à Doação de Órgãos e Tecidos;
- 1.882 alunos do ensino fundamental, médio e superior e profissionais de saúde participaram das palestras oferecidas pela Central de
Transplantes.
- 1.911 pessoas foram sensibilizadas nas inúmeras campanhas realizadas em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Silvânia, Itumbiara, Santa
Helena, Trindade, Anápolis e Catalão, dentre várias outras. Em muitas delas, pessoas que participaram de algum processo de doação ou
transplantes foram os idealizadores e promotores dos eventos.
Além do processo de conscientização e sensibilização da sociedade, os colaboradores da Central Estadual de Transplantes estão em
constante processo de aprendizado e formação. Foram vários os cursos e capacitações/treinamentos que tiveram participação efetiva da
equipe da CET-GO aqui em Goiás ou nos outros estados, contribuindo para uma melhor performance na entrega dos resultados
esperados.
Enfim, as ações da Central Estadual de Transplantes promoveram debates em várias redes sociais, jornais impressos e online, além de
várias inserções em programas de televisão e rádio locais e a nível nacional.
TRANSPLANTE
Em relação aos transplantes, Goiás dispõe de 32 equipes de transplantes distribuídas em 29 estabelecimentos de saúde credenciados
para transplantes de córnea, medula óssea, tecido ósseo, renal e hepático.
Foram realizados de janeiro a outubro de 2019, 737 transplantes em Goiás, sendo 465 de córnea, 51 de esclera, 13 de tecido músculo-
esquelético, 59 de medula óssea, 6 de Fígado e 174 enxertos renais.
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
1-Apoio junto as Regionais de Saúde nas novas pactuações e solicitações de implementação/ampliação dos pontos de atenção
especializados/CER nos municípios prioritários
2-Monitoramento/apoio das obras dos Centros Especializados em Reabilitação – CER; dos municípios de Jataí, Alvorada do Norte,
Luziânia, Santa Helena de Goiás, Formosa – obras iniciadas ou em fase de conclusão (particularidades de cada uma).
3-Reunião para discussão da abrangência e repactuação do Oficina Ortopédica do CRER e continuidade da Oficina Itinerante.
4-Repactuação da abrangência de atendimentos do CER II – Santa Helena e Rio Verde – Região Sudoeste I.
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5-Reunião para alinhamento da repactuação da abrangência de atendimentos do CER II – Jataí – Obra em fase final.
6-Reunião com Regulação SMS Goiânia, Atenção Secundária e Terciária SAIS/SES/GO, COSEMS, e municípios com Centro
Especializado em Reabilitação(CER) para discussão sobre a Implementação da Nota Técnica: Perfil do paciente – Pactuada na CIB /
Resolução nº 128 de 20 de agosto de 2015.
7-Oficina de Qualificação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no Estado de Goiás na Região Sudoeste I-29 de outubro de
2019.
8-Repactuação da abrangência de atendimentos do CER II – Jataí – Obra em fase final.
9-Elaboração de 456 Pareceres Técnicos (análise de emendas, convênios e solicitações) para organização de serviços das RAS.
10-Discussão, repactuação e monitoramento da Rede de Cuidado da Pessoa com Deficiência e Rede de Atenção Psicossocial nas
Regiões Sudoeste I e II.
11-Monitoramento do Plano da Rede de Atenção Oncológica nas Regiões Pirineus, Sudoeste I e II.
12-Discussão e pactuação em CIR da Região Serra da Mesa para inclusão do serviço de Nefrologia na Rede de Atenção das Doenças
Crônicas.
13-Monitoramento do Plano de Ação da Rede Cegonha na Macrorregião Centro-Oeste.
14 – Rede de cuidados às pessoas com doenças raras/ xeroderma pigmentoso – Orientação Técnica em Faina.
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
1. Incremento de 45% no número de prontuários ativos do CAPSi;
2. Incremento do número de grupos terapêuticos para crianças atingindo 15 grupos em 2019 – CAPSi;
3. Criação de 2 grupos terapêuticos para adolescentes que estavam desprovidos desta importante ferramenta – CAPSi;
4. Otimização do fluxo de atendimento atingindo a marca recorde de 681 atendimentos médios mensais no CAPSi;
5. Inclusão de um médico psiquiatra na rede de atendimento do CAPSi para casos de tentativa de suicídio entre adolescentes;
6. Aumento da produção ambulatorial em 35% de 2018 para 2019 viabilizando um aumento de 583 atendimentos;
7. Cobertura integral das demandas judiciais de atendimento ,encaminhamento e monitoração de 371 pacientes através do programa
P.A.I.L.I. (Programa de Atenção Integral ao Louco Infrator;
8. Lançamos o desdobramento do Programa P.A.I.LI. especificamente para atender adolescentes denominando-o PASMAD (Programa
de Atenção Integral a Saúde Mental do Adolescente em conflito com a lei.
9. Lançamos o projeto de monitoração e levantamento dos dados de desempenho dos serviços de atendimento da rede de atenção
psicosocial dos munícipios goianos, para o diagnóstico de políticas estaduais com data prevista para fev/2020;
10. Absorção gerencial das equipes de Saúde Mental na Superintendência de Políticas Sobre Drogas e Condições Sociais Vulneráveis a
partir de setembro de 2019;
11. Apoio institucional através de capacitações específicas em Saúde Mental para o 11 municípios em 2 meses (Setembro e Outubro);
12. Realizamos oficinas de Formação para Servidores da Saúde dos municípios de: Silvânia, São Simão, Rio Verde, Jataí, São Luís dos
Montes Belos, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e Goiânia.
13. Realizamos 16 oficinas e palestras na ALEGO (Projeto João de Barro) para os professores da rede municipal e estadual de ensino
público para sensibilização de implantação de ferramentas de prevenção ao uso de drogas nas escolas;
14. Implementamos o projeto VEM SER DANÇA em 16 escolas públicas estaduais em Goiânia e Aparecida de Goiânia, para fomentar o
equilíbrio emocional e físico de 355 adolescentes;
15. Realizamos 18 palestras e seminários de Prevenção ao Uso de Drogas e ao Suicídio para públicos-alvo diversos, atingindo
aproximadamente 1.100 pessoas;
16. Implementamos diversas ferramentas de bem estar social para públicos-alvos definidos como por exemplo caminhoneiros,
trabalhadores de empresas entre outros como passeios ciclísticos, rodas de conversas e corridas em prol da prevenção ao uso de
drogas.
17. Cofinanciamento dos CAPS realizado.
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
1 – Teste do Pezinho
O Teste do Pezinho é realizado em todo recém-nascido, nas unidades básicas de saúde, Sua importância consiste em detectar algumas
doenças (Fenilcetonúria, Hipotireoidismo Congênito, Anemia Falciforme e outras Hemoglobinopatias, Fibrose Cística, Hiperplasia Adrenal
Congênita e Deficiência de Biotinidase) que podem deixar sequelas graves ao desenvolvimento, crescimento e em alguns casos até óbito
da criança, garantindo assim um início de tratamento precoce. O período recomendado para a sua realização é do terceiro ao quinto dia
de vida do bebê. Goiás tem mantido a cobertura em torno de 70%. A cobertura em 2019 com dados preliminares até outubro de 2019 foi
de 81,89%, porém não são dados oficiais. Para aumentar a adesão ao teste a Área da Criança/GESMCA realizou várias ações que foram
focadas na educação e treinamento dos profissionais de saúde:
• Identificação, mediante monitoramento, os municípios com menor cobertura do teste do pezinho, intensificando as ações de apoio aos
mesmos, mediante de visitas técnicas, contato telefônico, e-mail, apoio da Regional de Saúde e APAE.
• Elaboração de Nota Técnica para implantar o protocolo de realização do teste do pezinho nas Utis neonatais(NT), realizou-se
treinamento de multiplicadores, sobre as recomendações da Coleta do Teste do Pezinho em Unidades de Cuidados Intensivos Neonatais
(UTIN dos Hospitais Materno Infantil, Dona Iris, Santa Casa de Anápolis, Hospital das Clínicas UFG).
• Realização, em Junho, do seminário em Triagem Neonatal distribuído o Manual Técnico do teste do pezinho / Caderneta do 5°dia saúde
integral (Siga Bebe) para Maternidades e APS.
• Qualificação, até outubro de 2019, 242 profissionais de saúde em todo o estado de Goiás;
2 – Gestão municipal da Atenção Primária à Saúde avaliada e monitorada
Foram prestadas assessorias técnicas aos municípios, contribuindo para o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde no estado de
Goiás. Até a competência de outubro de 2019, foram realizadas 505 assessorias em um total de 199 municípios goianos, representando
um total de 80,89% das gestões municipais avaliada e monitorada.
3 – Equipe de Saúde da Família implantada/cofinanciada
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•Até a competência de setembro de 2019, foram implantadas um total de 47 novas equipes de saúde da família. A SES está em
constante processo de articulação, com os municípios para incrementar a implantação de novas equipes. Reiteramos que o
credenciamento das equipes dependem da disponibilidade de recurso orçamentário federal.

OBSERVAÇÕES
Os incentivos de custeio mensais da contrapartida estadual foram repassados para todos municípios, referentes às competências de
janeiro a outubro de 2019. O financiamento da APS pelo Estado acontece na modalidade fundo a fundo, do Fundo Estadual de Saúde
para o Fundo Municipal de Saúde dos municípios. É definido como contrapartida estadual o repasse correspondente a 25% da fração do
Piso de Atenção Básica (PAB) variável repassado pelo Ministério da Saúde aos Municípios.
• O processo de Tutoria da Planificação da Atenção à Saúde está sendo executado nas 18 regiões de saúde em 178 municípios, com o
apoio de 114 Tutores estaduais do nível central e regional. Propiciou implemento na organização dos macro e microprocessos da
Atenção Primária à Saúde nas 568 Unidades Básicas de Saúde onde iniciou a execução do processo;
• Foram realizadas 06 oficinas da Planificação da Atenção Primária à Saúde, realizadas até a competência de novembro de 2019 para 23
técnicos estaduais apoiadores da estratégia, subsidiaram o compartilhamento do conhecimento e o apoio técnico às equipes municipais
na qualificação e humanização da atenção à saúde da população nos 246 municípios goianos;
• Os recursos financeiros foram utilizados no pagamento de diárias para tutoria da Planificação (metodologia de organização de
processos de trabalho in loco nas Unidades de saúde) e para participação dos tutores nas oficinas de alinhamento.
4 – Paciente Portador de Xeroderma Pigmentoso Atendido.
A atualização dos repasses financeiros referentes ainda ao ano de 2018 (meses de abril a dezembro/2018),destinados aos portadores de
Xeroderma Pigmentoso, residentes no Município de Faina/GO :
• Repasse financeiro no valor mensal de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) aquisição de Protetor solar específico e Creme
Dermatológico, ambos de uso contínuo;
• Repasse financeiro no valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o custeio de ações ambulatoriais e hospitalares.
A manutenção do repasse dos recursos financeiros destinados às pessoas com Xeroderma Pigmentoso, residentes no Município de
Faina/GO:
-meses de janeiro a setembro/2019 - repasse financeiro no valor mensal de R$ 45.618,00 (quarenta e cinco mil e seiscentos e dezoito
reais) para a aquisição de Protetor solar específico e Creme Dermatológico, ambos de uso contínuo; totalizando R$ 410.562,00
(quatrocentos e dez mil e quinhentos e sessenta e dois reais), e
meses de janeiro a março/2019 - repasse financeiro no valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para o custeio de ações
ambulatoriais e hospitalares; totalizando R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) .
• Distribuição de 341 (trezentos e quarenta e um) protetores solares a 114 ( cento e quatorze) pessoas com de xeroderma pigmentoso
(conforme Resolução CIB-GO nº 079/2014),entre os meses de janeiro a setembro/2019.
• Manutenção do atendimento ambulatorial especializado mensal às pessoas com xeroderma pigmentoso; realizadas 373 (trezentas e
setenta e três) consultas com médica dermatologista.
5 – Atendimento médico a reeducando realizado
Em 2019 houve o repasse financeiro referente a contrapartida estadual para composição de equipes de saúde prisional à 89 (oitenta e
nove) municípios que fizeram a adesão, no valor total de R$ 15.299.310,00 (Quinze milhões, duzentos noventa e nove mil, trezentos e
dez reais).
Os repasses financeiros realizados contribuíram para a melhoria da oferta de ações e serviços de saúde à população do sistema prisional
do Estado de Goiás, propiciando contratação de equipes de saúde, a aquisição de medicamentos e insumos médicos e odontológicos,
pequenas reformas para melhor adequação das instalações físicas das unidades de atendimento em saúde.

AÇÃO: 2137 - GESTÃO INTELIGENTE DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
O Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves é uma unidade que promove o atendimento aos
Radioacidentados no incidente do Césio 137 ocorrido em Goiânia em setembro de 1987 em termos ambulatoriais e de processo de
pedido de pensão foram efetuados 2197 atendimentos na unidade. Em 2019 foram concedidos 39 pensões.
Creche cantinho feliz forem desenvolvidos os seguintes projetos:
Projeto Identidade, constituido de uma de serie de ações didáticas, pedagógicas e lúdicas, desenvolvidas ao longo do ano.
Mini projeto acolhida e adaptação na creche com objetivo de estimular e desenvolver nas crianças e nas familias confiança e segurança
no ambiente da creche;
Mini Projeto Meio ambiente com o objetivo de conscientizar as crianças sobre a importância do meio ambiente;
Mini Projeto Trânsito Melhor para conscientizar as crianças da importância de respeitar as leis de trânsito.
- Comparativamente com o ano de 2018, as unidades sob gestão das Organizações Sociais apresentaram relevante incremento na
produção:
Saídas Hospitalares (internações): incremento de 19,74%
Atividade Ambulatorial: acréscimo de 28,56%
Cirurgias: incremento de 16,07%
- Implantação de 20 novos leitos (05 para internação cirúrgica e 15 para reabilitação) no Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação
Dr. Henrique Santillo.
- Implantação de 10 novos leitos de UTI e de 45 leitos de enfermaria pediátrica no Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de
Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL) como retaguarda para o Hospital Estadual Materno Infantil Dr. Jurandir do
Nascimento. E de mais 10 novos leitos de UTI pediátrica e 60 novos leitos de enfermaria, além de incremento no serviço de
hemodinâmica.
- Ações para introdução do serviço de cirurgia eletiva nas especialidades de urologia e cirurgia cardíaca no HUGOL (adulta e pediátrica).
- Introdução de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais em oftalmologia no Hospital Estadual Ernestina Lopes Jaime.
- Introdução da linha de contratação de cirurgias eletivas para atender a demanda reprimida apresentada pela Central de Regulação
Estadual e/ou Municipal.
- Visitas técnicas em todas as unidades (Hemocentro Coordenador e regionais) com avaliação das deficiências estruturais, de
equipamentos, de recursos humanos, de qualidade com subsequente monitoramento diário de todas as metas de produção.
- Projeto de reforma estrutural do Hemocentro de Goiás – HEMOGO Professor Nion Albernaz com aprovação pela Vigilância
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Sanitária/Secretaria de Saúde de Goiânia para melhora dos fluxos de trabalho, ambiência bem como correção das deficiências estruturais
da Unidade.
- Renovação do parque tecnológico referente a microcomputadores, notebooks, nobreaks .
- Ampliação do número de hematologistas no Hemocentro Coordenador com cobertura de toda a escala.
- Plano de ação estabelecido para melhorar as condições do Hemocentro Regional de Jataí
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
• Fiscalização e controle sanitário de produtos e serviços de saúde sujeitos à Vigilância sanitária.
• Execução de programas de monitoramento da qualidade dos produtos sujeitos à vigilância sanitária que são comercializados no Estado.
• Inspeções investigativas em atendimento a denúncias de irregularidades em empresas e das queixas técnicas e eventos adversos aos
produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária.
Realização de campanhas educativas em vigilância sanitária com objetivo de assegurar o consumo seguro de produtos e serviços
sujeitos à vigilância sanitária.
• O Cerest Estadual realizou as 08 campanhas educativas em Cooperativas de Material Reciclável conforme descrito na planilha acima,
contemplando 146 Cooperados, entre março e outubro de 2019. Ainda ocorreu a participação com alguns parceiros em 03 campanhas
educativas voltadas para Motoristas/Caminhoneiros, em fevereiro, setembro e outubro de 2019, atingindo uma média de 200
trabalhadores.
• Capacitação aos profissionais de saúde das Unidades de Referência e outras Unidades de Saúde como o Hemocentro, sobre o agravo
Acidente de Trabalho com Exposição a Material Biológico, em relação ao Protocolo específico, presencial, atingindo 160 pessoas, no
primeiro semestre de 2019, em Goiânia.
• Capacitação de 47 profissionais de saúde dos CEREST Regionais, Regionais de Saúde e Municípios, em agravos à saúde dos
trabalhadores, em fevereiro de 2019.
• Realização do I Seminário Goiano de Saúde do Trabalhador: trabalho infanto-juvenil, com 86 participantes, em maio de 2019.
• Participação em Roda de Conversa sobre Saúde do Homem, no evento Agro Centro Oeste, realizado no Campus Samambaia/UFG, em
Goiânia, em maio de 2019, com participação de uma média de 20 trabalhadores rurais.
• Participação no evento Colóquio Internacional Brasil-Colômbia - Desafios da Socioeconômica Ambiental, realizado em Rio Verde-GO,
pelo IF Goiano, em maio de 2019.
• Participação em ações de saúde no evento do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Aprendizagem em
Goiás/Fepetiago, atingindo uma média de 150 pessoas da região Madre Germana I e bairros vizinhos, em Aparecida de Goiânia, em
junho de 2019.
• Participação nas atividades de saúde no Projeto Longe das Ruas Perto dos Sonhos, Projeto do Ministério Público do Trabalho para 50
moradores de rua, em julho de 2019.
• Capacitação para profissionais de saúde e de sindicato rural do município Bela Vista de Goiás sobre Brucelose Humana, contemplando
22 pessoas, em agosto de 2019.
• Realização de 06 Encontros sobre as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para Transtorno Mental Relacionado ao Trabalho, nos
municípios de Aparecida de Goiânia e Senador Canedo, para profissionais dos CAPS e áreas afins, contemplando 85 pessoas, entre
agosto e outubro de 2019.
• Oficina de Planejamento das ações dos CEREST´S Regionais de Goiás para 2020, com participação de 26 representantes dos Cerests
e GVAST, em setembro de 2019.

OBSERVAÇÕES
• Curso Básico de Vigilância em Saúde do Trabalhador seguindo a metodologia do Projeto da Fiocruz/RJ, para representantes dos Cerest
Estadual e Regionais de Goiás, Vigilância Ambiental e Saúde do Trabalhador, Atenção à Saúde, CES/CMS, CISTT Estadual e Municipal
de Goiânia, VISA e AMMA Municipal de Goiânia, Regionais de Saúde Central, Centro Sul e Pireneus, Sindicatos e Universidade Federal
de Goiás, contemplando 32 profissionais, no período de 07 a 11 de outubro de 2019.
Ações realizadas em 2019:
• Curso Básico de Multiplicadores – VISAT
• Oficina: Vigilância em Saúde do Trabalhador: Cerâmicas
• I Seminário Estadual de Vigilância em Saúde do Trabalhador Rural
• I Encontro das Regionais de Saúde do Estado de Goiás
• I Oficina de Vigilância em Saúde do Trabalhador na Regional Estrada de Ferro
• Análise de Situação de Saúde do Trabalhador na Regional Centro Sul Análise de Situação de Saúde do Trabalhador na Regional Rio
Vermelho
• Sociodiversidade da população trabalhadora indígena no município de Aruanã
• GT do Ministério da Saúde: Experiência exitosa de Saúde do trabalhador com a Atenção Básica no Estado de Goiás
• Seminário de Mineração e aprovação do GT de mineração
• Realização de campanha educativa na feira Agro Centro-Oeste familiar 2019;
• Capacitação para professores e profissionais de saúde no município de posse.
• Realização de oficina dos programas ambientais para os técnicos da regional Pirineus e seus municípios objetivando melhor atuação da
Vigilância Ambiental
• Realização da oficina com os servidores das Regionais de Saúde objetivando promover o debate sobre as ações de vigilância ambiental
e em saúde do trabalhador de competência do Estado, formulando plano de intervenção.
A Coordenação de Vigilância em Saúde do Trabalhador não tem dados suficientes em sistemas de informação para relacionar as
doenças relacionadas ao trabalho. Contudo, trabalhamos no sentido de estimular o aumento das notificações dessas doenças, agravos e
acidentes de trabalho a fim de que haja um retrato real da situação, mas no momento não temos como inferir a questão da redução de
doenças relacionadas ao trabalho. De qualquer forma, ressalto que houve um aumento das notificações e cito o município de Pirenópolis,
onde houve notificações de Silicose após iniciar nosso trabalho, o que já foi relatado em anos anteriores. A articulação e o debate de
temas relacionados ao trabalho rural feito nos Comitês de Vigilância em Saúde do Trabalhador Rural, contribuiu para a participação da
sociedade no fortalecimento das políticas públicas voltadas para o homem do campo.
Para o Cerest Estadual essa ação é diferente das demais ações, visto que, o objetivo principal é sensibilizar e orientar os profissionais de
saúde a notificar as doenças e agravos relacionados ao trabalho, que na maioria das vezes são subnotificados, assim, a tendência é ter
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um aumento do número de casos notificados e não a redução. Porém, esse aumento nos direciona para identificar onde estão ocorrendo
mais casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho e priorizar as ações de promoção, prevenção e vigilância em Saúde do
Trabalhador

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES

REALIZAÇÕES
Componente Básico da Assistência Farmacêutica:
1 - Repasse da Contrapartida - No ano de 2019, os 246 municípios do Estado de Goiás receberam o recurso financeiro referente à
Contrapartida Estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica;
2 – Pessoa privada de liberdade atendida com medicamentos: Sistema Prisional - Ano 2019: Realizada distribuição de medicamentos
referentes ao Exercício de 2016.
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
3 – Municípios contemplados com medicamentos para programas estratégicos através de planos de contingência: Distribuídos
medicamentos para Dengue, Zica e Chikungunya em atendimento aos Planos de Contingência do Estado - Ano 2019 até outubro:
atendido 218 municípios.
4 – Serviço de assistência especializado (SAE) - Contemplado com medicamentos para infecções oportunistas: Infecções Oportunistas -
Ano 2019 até outubro: Distribuição de Medicamentos para 10 SAE.

OBSERVAÇÕES
No ano de 2019, os 246 municípios do Estado de Goiás receberam o recurso financeiro referente à Contrapartida Estadual do
Componente Básico da Assistência Farmacêutica 2019, correspondente a R$ 3,00 por habitante/ano, sendo o valor total do repasse de
R$ 20.207.208,00. Não sendo possível quantificar o número exato de pessoas beneficiadas por município.

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
1 - Instituições beneficiadas com Recursos para prevenção DST/AIDS:
• Repasse de R$ 16.000,00 para a Fundação Viva a Vida de Jussara referente aos meses de janeiro a abril/2019;
• Repasse no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), ao Município de Jataí, destinado ao financiamento de projetos de ONG.
2 - Campanha Educativa e Preventiva Nas Ações de DST/AIDS: Não houve realização de campanhas publicitárias de mídia devido à não
liberação de recursos financeiros.
3 – Crianças expostas ao vírus HIV e HTLV atendidas com fórmula infantil: Distribuição de fórmula infantil para crianças (0 a 9 meses)
nascidas de mães que vivem com HIV e HTLV – Ano 2019: De 01/01/2019 a 31/10/2019 foram distribuídas 3.126 latas de fórmula infantil
para crianças da Fase I (de 0 a 6 meses) e 1.398 latas para crianças da Fase II (de 6 a 9 meses), com uma média de 110 crianças
atendidas.
No ano de 2019 houve aquisição de 3.000 latas para a fase I e 1.398 latas para a fase II.
4 – Supervisão/monitoramento das ações de DST/AIDS realizado:
A Coordenação de IST/Aids realizou monitoramento em IST/Aids nos 246 municípios através das notificações feitas no SINAN e
preenchimento de questionário no Formsus.
Foram realizadas visitas técnicas em 6 (seis) Serviços de Assistência Especializada (SAE) – Cidade Ocidental, Itumbiara, Catalão, Rio
Verde, Jataí e Santo Antônio do Descoberto.
Houve implantação de um SAE (Cidade Ocidental).
Implantação e implementação da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP): previsto início para dezembro em Catalão, CRDT, Jataí.
Não houve ampliação da rede de Profilaxia Pós Exposição (PEP).
5 - Capacitações:
• Capacitação em Manejo Clínico das Infecções Sexualmente Transmissíveis realizada para Regional Central;
• Capacitação em Teste Rápido ena Regional Nordeste I;
• Capacitação em Profilaxia Pré-Exposição ao HIV para os Serviços de Assistência Especializada (SAE) de Goiânia, Caldas Novas,
Catalão, Rio Verde, Jataí, Cidade Ocidental, Iporá, Itumbiara, Aparecida de Goiânia.
• Workshop sobre Sistema de Monitoramento das Pessoas Vivendo para profissionais dos Serviços de Assistência Especializada (SAE).
6 – Prevenção e diagnóstico:
• Distribuição de insumos de prevenção (preservativos masculinos, femininos e gel lubrificante) para todos os 246 municípios, realizada
através das Regiões de Saúde.
• Distribuição de kits de teste rápido de HIV e Sífilis ara todos os 246 municípios, realizada através das Regiões de Saúde.
• A Gerência de Imunizações realizou campanha educativa para as campanhas de vacinação contra Influenza e contra o Sarampo. Foram
realizadas para a campanha de influenza propagandas televisivas e de rádio. Para a campanha de sarampo foram confeccionados
cartazes e divulgação em letreiros de ônibus. Também houve mídia espontânea através de veículos de comunicação como: entrevistas,
cards para divulgação no facebook da Secretaria Estadual de Saúde e coletivas com Secretário de Estado da Saúde.

OBSERVAÇÕES
• A cobertura vacinal da vacina HPV para meninas é de: D1 = 69,75% e D2 47,59%. Para os meninos é: D1 =47,59% e D2 = 47,72%.
Estes dados são referentes até 23/10/19.
• A Gerência de Imunização realizou vacinação extra muro nas áreas de difícil acesso em apoio a 6 municípios com baixa cobertura
vacinal para Influenza e Tríplice Viral.
• A Gerência de Imunização realizou 8 capacitações presenciais e 54 capacitações via Conectasus.
A Gerência de Vigilância Epidemiológica realizou em 2019 (dados até outubro), 62 capacitações / campanhas / qualificações / ciclos de
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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.
A cobertura vacinal de pentavalente até outubro está em 63,04%. Este valor está abaixo da meta preconizada de 95%. Sendo que 34
(13,82%) municípios atingiram cobertura vacinal maior ou igual a 95%. Os fatores que podem interferir para o não alcance da meta são:
desabastecimento da vacina nos meses de agosto, setembro e outubro, falta de busca ativa de faltosos, vacinação fora da faixa etária
preconizada, falta de vacinação na zona rural e áreas de difícil acesso, falta e erros de digitação das fichas do vacinado, população
superestimada.
Avaliando a morbidade por Causas Externas referente ao período de Jan/2019 a Set/2019 (35.284) e comparando com as internações do
ano passado no mesmo período: Jan/2018 a Set/2018 (38.112 internações) observamos uma redução de -7,4% no número de
internações por Causas Externas de Goiás no período avaliado.
• Para análise deste produto foram selecionados os agravos prioritários: Coqueluche e Doença meningocócica tipo C:
• Observamos que houve diminuição da incidência da Coqueluche, de 39% no ano de 2019 (até a semana epidemiológica 45) em relação
ao ano de 2018. A Coqueluche é uma doença cíclica e vem acompanhando o perfil epidemiológico nacional do agravo.
• A Doença meningocócica tipo C, houve uma diminuição de 45 % no ano de 2019 (até a semana epidemiológica 45) em relação ao ano
de 2018. Essa diminuição pode ser atribuída a introdução da vacina meningocócica C conjugada, principalmente na faixa etária menores
de 5 anos, coberta pela vacina.

AÇÃO: 2370 - AÇÕES ESTRATÉGICAS DE ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
(EMENDAS SANCIONADAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Ações resultantes das Emendas de Iniciativas Parlamentares, publicadas no Diário Oficial 22.997, de 19/02/2019 para aquisição de
equipamentos e custeio dos hospitais municipais.
Foram distribuídos 341 equipamentos para 199 municípios.

OBSERVAÇÕES
Errata: O produto deve ser entendido como quantitativo de equipamentos.

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 houve realização nesta ação para este ano.
AÇÃO: 3044 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS
DA SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

U.O.: 2850-FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
l Construção do USE Quirinópolis (SES)
 94,01% executado da obra
l Construção do USE Goianésia (SES)
 95,50% executado da obra
l Construção do USE Formosa (SES)
 75,75% executado da obra
l Construção do USE Posse (SES)
 96,26% executado da obra
l Construção do USE Goiás (SES)
 82,40% executado da obra
l Construção do USE São Luís de Montes Belos (SES)
 77,80% executado da obra
l Conclusão do Hospital de Águas Lindas (SES)
 85,00% de conclusão da obra.
l Conclusão do Hospital de Santo Antônio do Descoberto (SES)
 55,00% de conclusão da obra.
l Expansão do HUGOL (SES/AGIR)
 40,72% executado da obra
l Reforma da Central Odontológica (SES)
 97,81% executado da obra
l Reforma e Adequação do HMI (SES/IGH) (produto 3835)
 40,97% executado da obra
l Construção do Hospital de Uruaçu (AGETOP)
 95,97% Concluído e 43,97% da Complementação Concluída
l Reforma e Ampliação do HDT (AGETOP) (produto 3835)
 66,82% executado da obra
l Hospital de Urgência Dr. Henrique Santillo – HUANA (SES/FASA)
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 96,80% executado da obra
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
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
l Construção do CREDEQ de Quirinópolis (AGETOP) **
 98,47% executado da obra
l Construção do CREDEQ de Goianésia (AGETOP) **
 99,19% executado da obra
l Construção do CREDEQ de Caldas Novas (AGETOP) **
 50,06% executado da obra
l Construção do CREDEQ de Morrinhos (AGETOP) **
 42,97% executado da obra
AÇÃO: 3139 - GMC - CUIDADO DO BEBÊ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Não houve realização nesta ação este ano.
AÇÃO: 3140 - GMC - VIGILÂNCIA DO ÓBITO INFANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Não houve realização nesta ação este ano.
AÇÃO: 3141 - GMC - BEBÊ SAUDÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Não houve realização nesta ação este ano.
AÇÃO: 3142 - GMC - GOIÁS CONTRA O AEDES, A MICROCEFALIA E OUTRAS MALFORMAÇÕES
CONGÊNITAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
• Aumento de 49% dos casos de dengue em relação a 2018*
• Qualificação profissional a 80 servidores municipais e estaduais que desenvolvem trabalho direto com investigação de óbitos suspeitos
por dengue.
• Mais de 13 milhões de imóveis visitados e efetivamente trabalhados nas inspeções dos imóveis 2019.*
• Gestantes expostas à infecção transmitida pelo Aedes aegypti e outras doenças infecciosas e crianças com microcefalia e doenças
congênitas diagnosticadas e tratadas.
• Previsto: 100% das gestantes e crianças diagnosticadas e tratadas.
• Realizado: 84% das gestantes e crianças diagnosticadas e tratadas.**
*Dados preliminares (12/11/2019)
** Dados preliminares até 12/11/2019, no qual dos 50 casos notificados em 2019: 02 são confirmados microcefalia e ou alterações do
Sistema Nervoso Central (SNC) por Zika vírus, 04 são confirmados microcefalia e ou alterações do Sistema Nervoso Central (SNC) por
infecção congênita relacionada à STORCH (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simplex).
AÇÃO: 3143 - GMC - MAIS SAÚDE PARA GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
1 -Ação “OPERAÇÃO ARARAS III”
• Participação da Gerência de Cuidado às Populações Específicas / SAIS /SES-GO na OPERAÇÃO ARARAS III, nos dias 18 e 19 de
outubro de 2019, no Povoado Recanto das Araras no município de Faina-GO. A ação leva serviços às pessoas com Xeroderma
Pigmentoso com atendimentos, exames e orientações em saúde.
• A ação promovida pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, Grupo de Apoio Permanente, Associação Brasileira de Xeroderma
Pigmentoso, tem como parceiros, além da SES-GO, a Serviço Social da Indústria, Secretaria de Estado da Cultura, Instituto de
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Desenvolvimento Tecnológico e Humano e as Prefeituras de Faina e Matrinchã.
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
Foram realizadas aquisições este Ano através da ações resultantes das Emendas de Iniciativas Parlamentares, publicada no Diário
Oficial 22.997, 19/02/2019.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1051 - PROGRAMA ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS

ÓRGÃO GESTOR: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

Tratamentos e Acolhimentos:
- O Centro Estadual de Avaliação Terapêutica, Álcool e Drogas - CEAT-AD, responsável pelo processo de triagem de dependentes
químicos no Estado, realizou em 2019, 3.453 atendimentos sendo: 05 encaminhamentos a rede SUS e SUAS (0,14%); 900 pessoas
atendidas em projetos (mente aberta/abraçando às famílias/pertencer e psicoterapia) 26,06%; 683 Atendimentos informativos realizados
pela equipe Multiprofissionais, 19,78% e 959 pessoas encaminhadas as Comunidades Terapêuticas – CT’s, 27,77%.
O Estado de Goiás, através da Secretaria de Estado da Saúde – SES/Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas – GGED, realizou
em 2017/2018 à contratação de 23 Comunidades Terapêuticas para à prestação de serviços de acolhimento de pessoas com transtornos
decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa. Os dependentes químicos podem ficar internados nas CT’s, por ate
12 meses.
.
Prevenção
.
Foram realizados os projetos de Prevenção de 2019 conforme discriminados abaixo:
1. Projeto VemSer: musica e dança como instrumentos de transformação, pessoas atendidas.
1.1 – VemSer Música: 02 ações em 02 municípios (aparecida de Goiânia e Catalão).
1.2 – VemSer Dança: 116 oficinas realizadas em 16 escolas, totalizando 335 alunos sensibilizados.
2. Projeto João de Barro: Com objetivo de discutir a prevenção nas escolas através dos educadores da rede pública de ensino, 381
educadores participaram das palestras e 340 das oficinas. Este projeto tem objetivo de propagar a prevenção através dos educadores
nas escolas.
Apoio e estruturação dos Conselhos - CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS:
- Em 2016 foram adquiridos 30 (trinta) Kit’s móveis (com mesas, cadeiras, outros) para serem cedidos através de Termo de Cessão aos
Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Álcool e outras Drogas através do Grupo executivo de Enfrentamento às Drogas –
GEED, após reforma Administrativa de 26 de junho Superintendência de Políticas Sobre Drogas – SPDC/SES, tem dado apoio
(estruturação) aos Conselhos Municipais no Estado até o ano de 2019 foram distribuídos 23 kits móveis (Termo de cessão) restando a
serem cedidos mais 07 (sete) Kit’s.
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
Tratamentos e Acolhimentos:
- O Centro Estadual de Avaliação Terapêutica, Álcool e Drogas - CEAT-AD, órgão responsável pelo processo de triagem do dependente
químico no Estado, possui o programa de tratamento que trabalha em quatro eixos: concede consultas para tratamentos psiquiátricos;
Oferece diagnósticos para dependentes de álcool e outras drogas; Acolhe e orienta as famílias e os usuários sobre a problemática;
Atendimento psicossocial; Atendimento e orientação ao cidadão por meio do serviço de Call Center, através do Disque Recomeço 0800
649 0145; Define perfil para encaminhamento à CT e da Rede de Saúde. O CEAT-AD realizou 3.453 atendimentos sendo: 05
encaminhamentos a rede SUS e SUAS; 900 pessoas atendidas em projetos (mente aberta/abraçando às famílias/pertencer e
psicoterapia); 959 encaminhamentos de dependentes químicos encaminhados às Comunidades Terapêuticas; 683 atendimentos
informativos realizadas pela equipe multiprofissional - orientações presenciais e 906 orientações via CALL CENTER. - Foram
disponibilizadas pelo Estado de Goiás 500 vagas conveniadas(23 contratos celebrados) para dependentes químicos e 161 vagas do
convênio com o SENAD, em 2019, 959 Pessoas foram acolhidas pelas Comunidades Terapêuticas - CT (para acolhimento de pessoas
com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substância psicoativa) financiadas pelo Estado de Goiás.- Projetos
realizados: Abraçando as famílias – O Projeto Abraçando as Famílias, acolhe e orienta as famílias dos usuários sobre a melhor forma de
lidar com a problemática. De modo intuitivo, alguns familiares permitem o estado de codependência e passam a ter um comportamento
não adequado ao lidar com eles, abrindo mão da própria vida, para viver a situação em que o dependente se encontra. Procura minimizar
os conflitos no âmbito familiar e contribuir para o inicio do tratamento do dependente. Atendimentos pelo projeto: 120
Projeto Mente Aberta – é voltado para usuários de substancias psicoativas e seus familiares com participação de residentes em
psiquiatria do HGG / SES.
Atividades desenvolvidas: Atendimento em consulta individual e em grupo; palestras com a utilização de vídeos informativos e
motivacionais. Atendimentos pelo projeto = 350.
Projeto PertenSer – O programa trabalha dentro da lógica de inclusão social do paciente usuário de álcool e outras drogas (entre seus
pares nos grupos dos quais participa). Utiliza-se de roda de conversa com a equipe técnica com intervenções psicoeducativas a partir das
experiências de cada usuário e de seus familiares. Atendimentos pelo projeto: 200.
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Psicoatendimento individual – Com base no modelo Teórico Cognitivo Comportamento tem o foco para estabelecer um vínculo de
relacionamento terapêutico ativo e colaborador, no qual o terapeuta e pacientes trabalham juntos visando identificar os processos
cognitivos e comportamentais associados aos problemas com intuito de melhorar e desenvolver habilidades e diminuir o risco de
recaída=230.

OBSERVAÇÕES
O GEED realizou o Chamamento Público nº 001/2016 onde ofertou 500 vagas para acolhimento de dependentes químicos junto às
Comunidades Terapêuticas - CT, até o momento foram celebrados 23 contratos com as CT's com 402 vagas ofertadas.
A variação no produto "PESSOA ATENDIDA EM TRATAMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS / NUMERO" se deu
por cálculo superestimado da meta em conjunto com queda da demanda espontânea pelo serviço. Estes valores serão revistos e
considerados para o próximo plano, de modo que, a variação no futuro esteja de acordo com a meta a ser estipulada

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
CONSELHO ESTADUAL SOBRE DROGAS - CONSELHOS MUNICIPAIS SOBRE DROGAS:
.
- O GEED tem dado apoio (estruturação) aos Conselhos Municipais no Estado desde 2016 foram adquiridos 30 (trinta) Kit’s móveis (com
mesas, cadeiras, outros) para serem cedidos através de Termo de Cessão aos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Álcool e
outras Drogas através do Grupo executivo de Enfrentamento às Drogas – GEED, após reforma Administrativa de 26 de junho
Superintendência de Políticas Sobre Drogas – SPDC/SES, tem dado apoio (estruturação) aos Conselhos Municipais no Estado até o ano
de 2019 foram distribuídos 23 kits móveis (Termo de cessão) restando a serem cedidos mais 07 (sete) Kit’s.
.
AÇÃO: 2275 - PREVENÇÃO ÀS DROGAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2800 - SECRETARIA DA SAÚDE

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

REALIZAÇÕES
Prevenção:
-Projeto VemSer: música e dança 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 duas frentes: por meio da arte (oficinas de
música, rodas de conversa); da dança (flash mob – situação que surpreende e envolve as pessoas. As escolas selecionadas estão
situadas em bairros com maior índice de criminalidade, conforme levantamento da SSPAP-GO.
.
Foram realizados os projetos de Prevenção de 2019 conforme discriminados abaixo:
3. Projeto VemSer: musica e dança como instrumentos de transformação, pessoas atendidas.
3.1 – VemSer Música: 02 ações em 02 municípios (aparecida de Goiânia e Catalão), pessoas atendidas 1.780.
3.2 – VemSer Dança: 116 oficinas realizadas em 16 escolas, totalizando 335 alunos sensibilizados.
4. Projeto João de Barro: Com objetivo de discutir a prevenção nas escolas através dos educadores da rede pública de ensino, 381
educadores participaram das palestras e 340 das oficinas. Este projeto tem objetivo de propagar a prevenção através dos educadores
nas escolas.

OBSERVAÇÕES
O valores físicos previsto no PPA para 2019 de 2.500.000 e o realizado de 4.111,00 pessoas diretamente atingidas. Indiretamente pelas
mídias (internet – Facebook, instagran, etc), TV, radio, distribuição de panfletos, não há como avaliar a quantidade de pessoas que foram
atingidas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2890 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Denes Pereira Alves

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
a) Retomar a produção de produtos para saúde e posterior produção de medicamentos ao Sistema Único de Saúde - SUS;
b) Obter as Boas Práticas de Fabricação – CBPF;
c) Reorganizar administrativa e financeiramente com redução de custos e foco em melhores resultados;
d) Atender o usuário do Sistema Único de Saúde – SUS nas demandas públicas de medicamentos e produtos para saúde.

2.2 Legislação
A IQUEGO é uma sociedade de Economia Mista de direito privado, criada pela Lei Estadual nº 4.207 de 06/11/1962. É jurisdicionada à
Secretaria de Estado da Saúde por força do Decreto nº 457 de 05/06/1975.
Considerando ainda que a IQUEGO possui regramento jurídico regido pela Lei nº 13.303 de 30/06/2016, denominada lei das estatais e
Decreto n° 9.402 de 07/02/2019, que dispõe sobre as regras de governança e o tratamento diferenciado para as empresas estatais de
menor porte.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Indústria Química do Estado de Goiás – IQUEGO é uma Sociedade de Economia Mista criada por meio da Lei Estadual de Goiás nº
4.207/1962, com a finalidade de produzir medicamentos para atender as demandas do Ministério da Saúde - MS, Secretarias de Saúde
Estaduais e Municipais, e demais instituições que atendam ou administrem o serviço de saúde pública, gratuita e/ou filantrópica, nos
termos do art. 4o, “a”, do Estatuto Social, com a função de regular a formação de preços do mercado, melhoria da qualidade de vida e o
aumento da acessibilidade.
Atual diretoria da IQUEGO vem empreendendo esforços na consolidação do plano de recuperação econômico e produtivo. Tem como
instrumento norteador os dispositivos da Lei nº 13.303 de 30/06/2016, lei das estatais e Decreto n° 9.402 de 07/02/2019, que dispõe
sobre as regras de governança e o tratamento diferenciado para as empresas estatais de menor porte.
A IQUEGO tem como missão produzir medicamentos e produtos para a saúde visando salvaguardar as demandas do Ministério da
Saúde, Secretarias de Saúde Estaduais e Municipais e demais instituições que atendam ou administrem o serviço de saúde pública,
gratuita e/ou filantrópica.
Importante frisar que o modelo de sistema de saúde público utilizado no Brasil, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS, é um dos
maiores do mundo, atendendo cerca de 180 milhões de brasileiros e que abrange desde o atendimento ambulatorial até o transplante de
órgãos, garantindo acesso integral, universal e gratuito para toda a população. Apenas a título informativo, o Ministério da Saúde, em
2019, pagou mais de R$ 489 milhões bilhões na compra de medicamentos dos componentes básico, especializado, estratégico e para o
tratamento da AIDS. Esse Sistema, que tem os governos como clientes, tem despertado o interesse de grandes players mundiais do
ramo farmacêutico. FONTE: Painel de Preços - Ministério da Economia.
Aqui em Goiás também percebemos a vitalidade desse setor, sendo o polo farmacêutico de Anápolis referência por seu dinamismo,
geração de empregos e renda. Estão presentes na região mais de 168 empresas, sendo 20 grandes laboratórios farmacêuticos nacionais
e multinacionais que, juntos, empregam cerca de 6 mil pessoas de forma direta.
Para resolver o problema encontrado pela atual gestão, foi elaborado um plano de recuperação da Iquego, que tem como premissa
alavancar novas oportunidades de negócios.
Compõe o plano de recuperação desta empresa, apresentado ao Senhor Governador, a contratação de Parceria de Desenvolvimento
Produtivo – PDP, com transferência tecnológica com objetivo de recompor o portfólio desta empresa.
Nestas parcerias os investimentos para execução dos projetos, ocorrerão, tão somente por conta do parceiro privado, que ao associar-se
com a IQUEGO, acessará o mercado público (SUS), durante todo período de internalização da tecnologia de produção, através da
dispensa de licitação fundamentada no ART. 24 DA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 8666/93 (incisos VIII e XXXII), prerrogativas legais que
assistem esta Indústria Química do Estado de Goiás.
Neste contexto, atualmente contra em análise na Procuradoria Geral do Estado de Goiás – PGE/GO, dois chamamentos públicos que
trata:
1) CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 001/2019:
Realização de Chamamento Público para Licenciamento e/ou comercialização de medicamentos antirretrovirais com transferência de
tecnologia para atendimento dos programas de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/Aids e das Hepatites Virais do Ministério
da Saúde, (em consulta na PGE 2019000550000867).
Medicamentos:
 Dolutegravir 50mg comprimido revestido
 Ritonavir 100mg comprimido revestido
 Lopinavir + Ritonavir 200mg + 50mg / 100mg + 25mg comprimido revestido
 Ombitasvir/Veruprevir/Ritonavir + Dasabuvir (12,5mg + 75mg + 50mg) + 250mg comprimido revestido
 Tenofovir 300mg comprimido revestido
 Tenofovir + Lamivudina 300mg + 300mg comprimido revestido
 Raltegravir 400mg comprimido revestido e 25mg / 100mg comprimido mastigável
 Darunavir 75mg / 150mg / 600mg comprimido revestido
2) CHAMAMENTO PÚBLICO N°. 002/2019:
Realização de Chamamento Público para licenciamento e/ou comercialização de medicamentos oncológicos com transferência de
tecnologia para atendimento à Política Nacional de Atenção Oncológica do Sistema Único de Saúde, (em consulta na PGE
201900055000086).
Medicamentos:
 Anastrazol 1mg comprimido
 Letrozol 2,5mg comprimido
 Mesilato de everolimo 2,5mg / 5mg / 10mg comprimido
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 Mesilato de imatinibe 100mg / 400mg comprimido revestido
Outro projeto em andamento é a Parceria Público-Privada (c), pois combate parte dos problemas estruturais por meio de um projeto de
compartilhamento de riscos e ganhos, pactuado em forma de colaboração de finalidade lucrativa, qual seja: o ente público propõe às
empresas privadas que invistam em obras e serviços públicos, inclusive na forma de produtos, além da sua responsabilidade de gestão e
operação do parque industrial da IQUEGO, da mesma forma, o parceiro acessará o mercado público (SUS), durante todo período da
parceria público e privada, através da dispensa de licitação fundamentada no ART. 24 DA LEI DE LICITAÇÕES - LEI 8666/93 (incisos VIII
e XXXII).
É um modelo “ganha-ganha” onde a IQUEGO recebe investimentos e portfólio e o parceiro privado consegue alcançar o mercado público
de medicamentos com todas as facilidades e vantagens inerentes ao Laboratório Público Oficial. Importante salientar que, nesta
alternativa, os resultados advindos da operação fabril permitirão a amortização do passivo da IQUEGO.
Além disso, estrategicamente, como política de governo, a PPP nos ajudará a manter o único Laboratório Público do Centro-Oeste do
Brasil, que tem, entre outras potencialidades, situação geográfica privilegiada em termos de logística, capacidade para produzir mais de
1,7 bilhão de unidades de medicamentos ao ano e prerrogativas tributárias e de comercialização diferenciadas.
Desta forma, formulamos uma modelagem de parceria na qual manteremos o controle institucional, patrimonial e decisório, tão
importantes para o atendimento das demandas fundamentais do SUS, com investimento, agregação de conhecimento, agilidade e
eficiência de um parceiro privado, por todo o período da vigência do contrato de concessão. Isso é fundamental no caso da indústria
farmacêutica já que ela, por ser muito dinâmica e competitiva, exige investimentos constantes e velocidade no processo de tomada de
decisões.
Acreditamos que a associação entre o público e o privado, via um projeto de parceria, é fundamental e necessária para a IQUEGO e será
um grande e decisivo passo na direção de sua modernização, racionalização, aperfeiçoamento do processo fabril e ampliação de sua
abrangência logística, resultando na concretização de seus propósitos como empresa pública e em sua perenidade.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
a) Planejamento estratégico;
b) Deliberações da Diretoria e do Conselho de Administração.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores de desempenho estão definidos em “unidades” para a quantidade de medicamentos produzidos, para obras e reformas
realizadas e máquinas/ equipamentos adquiridos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1059 - PROGRAMA SUSTENTABILIDADE DA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

ÓRGÃO GESTOR: 2890 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

A IQUEGO encontra-se com a fabricação de medicamentos suspensa, tendo em vista que estava num processo de modelagem de um
projeto de Parceria Público-Privada (PPP), voltado à Gestão, Operação e Manutenção da Unidade Fabril, incluindo a realização de
investimentos, aquisição de bens de consumo, logística de distribuição de medicamentos, apoio na força de vendas e assessoria para
obtenção de registros de medicamentos, produtos para a saúde e, outros, perante a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA.
Deve-se ressaltar que a IQUEGO vem cumprindo, paralelamente, o contrato de transferência de tecnologia com a empresa Taiwanesa
HMD Biomedical, para fabricação de aparelhos para medicação de glicose. O projeto encontre-se na fase de importação e
comercialização dos produtos e que paralelamente estão sendo executadas etapas do processo de transferência de tecnologia. Neste
momento está sendo finalizado a readequação da área física da Iquego destinada à fabricação de Glicosímetros e Tiras Reagentes, e
que a importação dos equipamentos para cumprimento da Transferência de Tecnologia do projeto encontra-se aguardando liberação do
INMETRO e ANVISA, algo que pode tardar até 90 (noventa) dias, que serão instalados e utilizados no parque fabril, bem como
treinamento da equipe técnica da Iquego.
A modelagem do projeto de PPP, voltado à Gestão, Operação e Manutenção da Unidade Fabril, incluindo a realização de investimentos,
aquisição de bens de consumo, logística de distribuição de medicamentos, apoio na força de vendas e assessoria para obtenção de
registros de medicamentos, produtos para saúde e, outros, perante a ANVISA foi concluído, mas em 15/10/2018, a Presidência da
IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar para suspender a abertura da Concorrência nº
001/2018, ficando impedida a realização do ato designado, programado para o dia 17/10/2018, até que sejam sanados aspectos do
projeto de PPP.
Anexado nas “Ações” o Despacho nº 001/2019 – Grupo de Trabalho da PPP com atualização do projeto de Parceria Público Privada da
Iquego e o Despacho nº 050/2019 da Comissão Gestora do Contrato para complementação das informações junto ao Sistema SIPLAM,
justificando a Não Execução dos Programas e das Ações relativas ao ano de 2019.
AÇÃO: 2318 - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2890 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 2890-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Por falta de recursos e pela paralisação das atividades fabris o projeto está suspenso, buscando as alterações e adaptações necessárias.

OBSERVAÇÕES
O programa permanece suspenso buscando as alterações e adaptações.
Informamos que em 15/10/2018, a Presidência da IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar
para suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018, ficando impedida a realização do ato designado para o dia 17/10/2018 até que
sejam sanados aspectos do projeto de PPP.
Em continuidade da suspensão a Concorrência Pública nº 01/2018, onde busca a atual gestão sanar as inconsistências apresentadas
pela Corte de Contas do Estado de Goiás, foram realizados os atos descritos no anexo: Despacho nº 001/2019 do Grupo de Trabalho da
PPP da IQUEGO e transcritos abaixo:
Quanto a constituição do fundo garantidor, foi encaminhado minuto a de proposta a Agência 4204 – Ag Governo do Estado de Goiás –
Caixa Econômica Federal, para análise quanto a administração, gerência e representação do Fundo Garantidor da Parceria Público
Privada da Indústria Química do Estado de Goiás S/A – Iquego.
Diante do requerido, a instituição bancária informa que consideram a proposta, no entanto, solicitando algumas informações, onde a
Iquego esta providenciando junto aos órgãos estaduais.
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Ato contínuo, a constituição da personalidade jurídica do Fundo Garantidor da Parceria Público-Privada da Indústria Química do Estado
de Goiás – Iquego (FG/IQUEGO), inscrita no CNPJ 34.237997/0007-10, com a abertura em instituição financeira controlada pela União
de conta bancária, Caixa Econômica Federal, Agência 4204, operação 003, conta 308-0.
Ainda, foi solicitado os valores dos repasses destinado ao Fundo Garantidor previsto na Lei Estadual nº 20.066/2018 que determina o
direto de receita auferida pelo Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás – PRODUZIR seja transferida ao patrimônio do FG/PPP
– Ofício nº 27/2019 – IQUEGO.
Por fim, temos a análise do Edital de Concorrência Pública nº 01/2018 por esta nova composição instituída pela Portaria n° 052/2019 –
PRESI, buscando as alterações e adaptações necessárias ao regulamento do feito.
Anexos:
• Despacho nº 001/2019 – Grupo de Trabalho da PPP.
• Despacho nº 154/19 - PRESI
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AÇÃO: 2319 - PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2890 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 2890-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
A Iquego está com a atividade de medicamentos paralisada, tendo em vista que está num processo de modelagem de um projeto de
Parceria Público-Privada – PPP.

OBSERVAÇÕES
Deve-se ressaltar que a IQUEGO vem cumprindo, paralelamente, o contrato de transferência de tecnologia com a empresa Taiwanesa
HMD Biomedical, para fabricação de aparelhos para medicação de glicose. O projeto encontra-se na fase de importação e
comercialização dos produtos e que paralelamente estão sendo executadas etapas do processo de transferência de tecnologia. Neste
momento está sendo finalizado a readequação da área física da Iquego destinada à fabricação de Glicosímetros e Tiras Reagentes, e
que a importação dos equipamentos para cumprimento da Transferência de Tecnologia do projeto encontra-se aguardando liberação do
INMETRO e ANVISA, algo que pode tardar até 90 (noventa) dias, que serão instalados e utilizados no parque fabril, bem como
treinamento da equipe técnica da Iquego. (Informações Despacho nº 050/2019 anexo).
Informamos também que existem em fase de publicação do edital, dois Termos de Referências que têm como objetivo acolher propostas
para a transferência de tecnologia para a produção e comercialização de produtos farmacêuticos da classe de antirretrovirais e
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medicamentos oncológicos para atendimento do Ministério da Saúde. (CI nº 021/2019 – PRESI e Ofícios nº 62/2019 e 63/2019 em
anexo).
A produção encontra-se parada, sem ainda condições de retomada de produção, bem como das qualificações e validações necessárias
para tal, no entanto, a modelagem do projeto de Parceria Público-Privada (PPP), voltado à Gestão, Operação e Manutenção da Unidade
Fabril, incluindo a realização de investimentos, aquisição de bens de consumo, logística de distribuição de medicamentos, apoio na força
de vendas e assessoria para obtenção de registros de medicamentos, produtos para saúde e, outros, perante a Agência de Vigilância
Sanitária – ANVISA foi concluído, estando o Edital (incluindo seus anexos – Termo de Referência e Minuta Contratual) publicado com o
certame licitatório da Concorrência Pública IQUEGO nº 01/2018 agendado para o dia 17/10/2018.
Sendo importante a ressalva de que em atendimento ao regramento para propositura da PPP todos os atos legais foram realizados,
iniciando-se com a realização de um Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI, seguido de Consulta e Audiência Pública e
posteriormente com as edições das minutas finais de Termo de Referência, Contrato e Edital referente à Concessão Administrativa da
IQUEGO. Ato contínuo, o projeto foi aprovado por unanimidade na 21ª Reunião do Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e
Desestatização-CIPAD e do Conselho Gestor de PPP de Goiás-CGPPP/GO, realizada no dia 17 de janeiro de 2018, com a presença de
todos seus membros, e, por conseguinte, a IQUEGO teve a autorização da Procuradoria Geral do Estado – PGE por meio da advocacia
setorial da Secretaria de Estado da Saúde, órgão ao qual a IQUEGO é jurisdicionada, por meio do Despacho nº 281/2018 SEI – ADSET –
05071 que atende ao Parecer ADSET – 05071 nº 12/2018 SEI, para a publicação da licitação da PPP IQUEGO.
Assim, em 19/07/2018 foi publicado no Diário Oficial do Estado o Aviso de Licitação da Concorrência Pública IQUEGO nº 01/2018 para
ocorrer em 12/09/2018, mas em privilégio aos princípios da publicidade e competitividade, a mesma foi adiada para o dia 17/10/2018
através da publicação realizada também no DOE do dia 06/09/2018.
Informamos que em 15/10/2018, a Presidência da IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar
para suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018, ficando impedida a realização do ato designado para o dia 17/10/2018 até que
sejam sanados aspectos do projeto de PPP.
Em continuidade da suspensão a Concorrência Pública nº 01/2018, onde busca a atual gestão sanar as inconsistências apresentadas
pela Corte de Contas do Estado de Goiás, foram realizados os atos descritos no anexo: Despacho nº 001/2019 do Grupo de Trabalho da
PPP da IQUEGO.
Anexos:
• Despacho nº 001/2019 – Grupo de Trabalho da PPP.
• Despacho nº 050/2019 – Comissão Gestora do Contrato nº 28/2015.
• CI nº 021/2019 – PRESI e Ofícios nº 62/2019 e 63/2019
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AÇÃO: 3117 - INOVAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO E ADMINISTRATIVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2890 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 2890-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Os recursos destinados aos programas/ação são fruto de convênios com o Ministério da Saúde:
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (sistema de água purificada e outros equipamentos): convênio 100% executado,
prestação de Contas enviada. Em 11/07/2019, o Ministério da Saúde envia ofício à Iquego concedendo um prazo improrrogável de 180
dias para que seja comprovada a retomada da produção e utilização dos equipamentos adquiridos com a verba do convênio para
aprovação da prestação de contas. Informa ainda que, caso finda este prazo sem a comprovação da utilização dos equipamentos na
produção de medicamentos para atendimento das demandas do SUS, será dado andamento às medidas administrativas e procedimentos
legais cabíveis para o ressarcimento do recurso utilizados na aquisição dos equipamentos.
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente; Reforma de Unidade de Saúde (reforma do setor de penicilínicos e aquisição de ar
condicionado): convênio parcialmente executado, prestação de Contas enviada e reprovada com justificativa de falhas na execução.
Neste sentido, a Iquego recorreu e novamente foi reprovada. Em resposta ao último ofício da Iquego o Ministério da Saúde, em
11/07/2019, concedeu um prazo improrrogável de 180 dias para que seja efetuada a devolução dos recursos solicitados no Parecer nº
92/2018. Informa ainda que, findo este prazo será dado andamento às medidas administrativas e procedimentos legais cabíveis para o
ressarcimento do recurso. A Iquego entrou com processo de improbidade administrativa contra os ex-gestores responsáveis pela
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execução do objeto conveniado, o qual encontra-se em tramitação na justiça.
- Construção da Subestação de energia: convênio em execução, o certame foi aberto em 31/10/2019, no momento o processo encontra-
se em fase de formalização do contrato para iniciar a execução do objeto. Prazo de vigência prorrogado para 14/12/2020.
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente (equipamentos para o Laboratório de Qualidade): convênio parcialmente executado,
prestação de Contas enviada e recurso remanescente devolvido. Em 11/07/2019, o Ministério da Saúde envia ofício à Iquego
concedendo um prazo improrrogável de 180 dias para que seja comprovada a retomada da produção e utilização dos equipamentos
adquiridos com a verba do convênio para aprovação da prestação de contas. Informa ainda que, caso finda este prazo sem a
comprovação da utilização dos equipamentos na produção de medicamentos para atendimento das demandas do SUS, será dado
andamento às medidas administrativas e procedimentos legais cabíveis para o ressarcimento do recurso utilizados na aquisição dos
equipamentos.

OBSERVAÇÕES
Realizações: As inovações do parque produtivo e administrativo da Iquego dependem basicamente dos recursos oriundos do Tesouro
Federal, via Ministério da Saúde, com contrapartida da Iquego, conforme normativa de cada programa/ação do Governo Federal.
Em razão da paralisação temporária das linhas de produção de medicamentos, não será possível fazer qualquer captação de recursos
para estes fins sem o retorno fabril da produção da Iquego. Neste sentido, necessário se faz que a cúpula gestora da Iquego tenha uma
definição concreta do planejamento estratégico das políticas/programas/projetos/metas e objetivos futuros a serem implementados na
empresa, com vista a retornar a operacionalização das linhas de produção da fábrica, para posteriormente pleitear recursos para
inovações e melhorias das instalações do parque produtivo e administrativo da Iquego.
Pois, em considerando a possibilidade de implantação das Parcerias Públicas Privadas – PPP e das Transferências de Tecnologias
almejadas pela Iquego, necessário se faz aguardar os resultados dessas implementações para posterior levantamento das reais
necessidades de captação de recursos no sentido de promover inovações e melhorias das instalações do parque fabril da empresa, em
consonância com os produtos a serem produzidos, haja vista que possivelmente haverá grandes alterações nos processos de produção
quando do retorno da fabricação dos medicamentos.
Segue anexo o relatório dos convênios pactuados com o Ministério da Saúde, que ainda estão pendentes de execução e de aprovação
das prestações de contas.
Informamos que em 15/10/2018, a Presidência da IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar
para suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018, ficando impedida a realização do ato designado para o dia 17/10/2018 até que
sejam sanados aspectos do projeto de PPP.
Segue anexo o Despacho nº 001/2019 – Grupo de Trabalho da PPP com atualização do projeto de Parceria Público Privada da Iquego
relativa ao ano de 2019, e também o Despacho nº 019/2019 – GRI justificando Não Execução dos Programas e das Ações relativas ao
ano de 2019, junto ao Sistema SIPLAM.
Anexos:
• Despacho n 019/2019 – GRI.
• Relatório dos convênios MS.
• Despacho nº 001/2019 – Grupo de Trabalho da PPP.
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AÇÃO: 3118 - MELHORIAS DAS INSTALAÇÕES DA IQUEGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2890 - INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

U.O.: 2890-INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS - IQUEGO

REALIZAÇÕES
Os recursos destinados aos programas/ação são fruto de convênios com o Ministério da Saúde:
- Aquisição de Equipamentos e Material Permanente; Reforma de Unidade de Saúde (reforma do setor de penicilínicos e aquisição de ar
condicionado): convênio parcialmente executado, prestação de Contas enviada e reprovada com justificativa de falhas na execução.
Neste sentido, a Iquego recorreu e novamente foi reprovada. Em resposta ao último ofício da Iquego o Ministério da Saúde, em
11/07/2019, concedeu um prazo improrrogável de 180 dias para que seja efetuada a devolução dos recursos solicitados no Parecer nº
92/2018. Informa ainda que, findo este prazo será dado andamento às medidas administrativas e procedimentos legais cabíveis para o
ressarcimento do recurso. A Iquego entrou com processo de improbidade administrativa contra os ex-gestores responsáveis pela
execução do objeto conveniado, o qual encontra-se em tramitação na justiça.
- Construção da Subestação de energia: convênio em execução, o certame foi aberto em 31/10/2019, no momento o processo encontra-
se em fase de formalização do contrato para iniciar a execução do objeto. Prazo de vigência prorrogado para 14/12/2020.

OBSERVAÇÕES
As melhorias das instalações da Iquego, na maioria das vezes, são feitas com recursos oriundos de convênios firmados com o Ministério
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da Saúde e contrapartidas da Iquego.
Em razão da paralisação temporária das linhas de produção de medicamentos, não será possível fazer qualquer captação de recursos
para estes fins sem o retorno fabril da produção da Iquego. Neste sentido, necessário se faz que a cúpula gestora da Iquego tenha uma
definição concreta do planejamento estratégico das políticas/programas/projetos/metas e objetivos futuros a serem implementados na
empresa, com vista a retornar a operacionalização das linhas de produção da fábrica, para posteriormente pleitear recursos para
inovações e melhorias das instalações do parque produtivo e administrativo da Iquego.
Pois, em considerando a possibilidade de implantação das Parcerias Públicas Privadas – PPP e das Transferências de Tecnologias
almejadas pela Iquego, necessário se faz aguardar os resultados dessas implementações para posterior levantamento das reais
necessidades de captação de recursos no sentido de promover inovações e melhorias das instalações do parque fabril da empresa, em
consonância com os produtos a serem produzidos, haja vista que possivelmente haverá grandes alterações nos processos de produção
quando do retorno da fabricação dos medicamentos.
Segue anexo o relatório dos convênios pactuados com o Ministério da Saúde, que ainda estão pendentes de execução e de aprovação
das prestações de contas.
Informamos que em 15/10/2018, a Presidência da IQUEGO recebeu o Ofício nº 1824 SERV-PUBLICA/18 decretando Medida Cautelar
para suspender a abertura da Concorrência nº 001/2018, ficando impedida a realização do ato designado para o dia 17/10/2018 até que
sejam sanados aspectos do projeto de PPP.
Segue anexo o Despacho nº 001/2019 – Grupo de Trabalho da PPP com atualização do projeto de Parceria Público Privada da Iquego
relativa ao ano de 2019, e também o Despacho nº 019/2019 – GRI justificando Não Execução dos Programas e das Ações relativas ao
ano de 2019, junto ao Sistema SIPLAM.
Anexo:
• Despacho nº 019/2019 – GRI
• Relatório dos convênios MS
• Despacho nº 001/2019 – Grupo de Trabalho da PPP
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

RODNEY ROCHA MIRANDA

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação da Política Estadual de Segurança Pública, visando a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do
patrimônio; assim como, a formulação da Política Estadual Penitenciária, e, a execução das atividades de defesa do meio ambiente; de
segurança do trânsito urbano ou em rodovias, ferrovias e aquavias; de polícia judiciária com a apuração de infrações penais; e, atividades
de Defesa Civil.

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; 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.
8.205/14; Dec. 8.272/14; Decreto 8.934/17; Lei nº 19.962/2018; Lei nº 20.491/19, Dec. 9.508/19.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Esta Pasta trabalhou de forma integrada nos níveis estratégico, tático e operacional, por meio de ações definidas para o cumprimento de
metas estabelecidas nas Regiões Integradas de Segurança Pública e Áreas Integradas de Segurança Pública, implantando uma política
pública voltada para prevenção e repressão do crime, através da utilização de instrumentos de planejamento, além da LDO, PPA e da
LOA.
Em 2019, foram realizadas adequações legislativas necessárias a habilitar a Secretaria de Estado da Segurança Pública ao recebimento
de recursos na modalidade de transferência Fundo a Fundo do Fundo Nacional de Segurança Pública, com a alteração da Lei nº 14.750,
de 22 de abril de 2004, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Segurança Pública de Goiás – FUNESP/GO; regulamentação do Conselho
Estadual de Segurança Pública pelo Decreto nº 9.508, de 05 de setembro de 2019; e, apresentação de Planos de Ação pelas Instituições
que compõem a Pasta.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública utilizou ainda o Programa de Compliance Público – PCP do Poder Executivo do Estado de
Goiás para o acompanhamento direto das ações geradoras de risco de corrupção, através de atividades destinadas a assegurar atos de
gestão em conformidade com padrões éticos e legais, com o fomento da transparência e combate à corrupção. Neste primeiro ano, a
Pasta alcançou a classificação quatro estrelas, com 60,92% de cumprimento das ações propostas pela Controladoria-Geral do Estado.
Efetivaram-se, ainda, outros instrumentos de combate à corrupção com a criação de novas estruturas, tais como: a Superintendência de
Combate à Corrupção e ao Crime Organizado e a inauguração do Grupo Especial de Combate à Corrupção – GECCOR.
Para combater violência contra a mulher, foram desenvolvidos programas de suporte à vítimas de crimes violentos, como, a inauguração
pela Superintendência de Polícia Técnico-científica da Sala Lilás de Goiânia com projeto de expansão para Aparecida de Goiânia e
Luziânia e a realização de cursos de capacitação para atendimento às mulheres vítimas de violência e para o correto preenchimento do
Formulário Nacional de Avaliação de Riscos do Conselho Nacional de Justiça - CNJ com a participação de integrantes das Polícias Militar
e Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-científica.
Para diagnosticar e implementar ações que visem a redução de crimes rurais, utilizou-se como instrumentos a criação de unidades
especializadas de prevenção e controle da criminalidade nas regiões rurais, com a intensificação do trabalho da Delegacia Estadual de
Repressão a Crimes Rurais (DERCR) e inauguração do Batalhão de Polícia Militar Rural e do Centro de Comando e Controle Rural. Os
conselhos comunitários também foram fortalecidos com a criação da Gerência de Articulação e Ações Integradas e de Prevenção à
Violência, na Superintendência de Ações e Operações Integradas da SSP-GO e o policiamento comunitário foi tratado com prioridade
pela Polícia Militar, que desenvolveu operações e visitas comunitárias a escolas, residências e estabelecimentos comerciais, com o intuito
de aproximar polícia e comunidade.
Neste ano, as Unidades de Segurança Pública receberam novo suporte técnico para as ações relacionadas aos projetos e à captação de
recursos, com a criação da Gerência de Captação de Recursos que acompanha o planejamento, a estruturação e a operacionalização
das propostas de financiamentos para ações de segurança pública, elaborando diagnósticos qualificados sobre os projetos
desenvolvidos.
O desenvolvimento dos Programas da Secretaria da Segurança Pública, objetivaram a redução dos índices de criminalidade,
aumentando a sensação de segurança e de confiança nas Instituições de Segurança Pública, por meio de ações preventivas, com o
trabalho desenvolvido na área de Inteligência; melhorias estruturais; programas educacionais para jovens e crianças e a realização de
ações proativas junto à comunidade goiana. Seguindo as diretrizes governamentais, também se desenvolveram ações repressivas de
combate ao crime e à violência, com a atuação das Instituições em ocorrências reativas, grandes operações policiais, apuração de
inquéritos com identificação de autoria e remessa ao Poder Judiciário, e, ainda, a disponibilização de instrumentos de controle e canais
de comunicação para a sociedade através do trabalho realizado pela Ouvidoria Setorial e pela Corregedoria Setorial desta Pasta.
Em 2019, ações inovadoras de Inteligência foram realizadas pela Superintendência de Inteligência Integrada, viabilizando estudos
analíticos e sistêmicos das organizações e associações criminosas atuantes no Estado de Goiás, desestabilizando suas lideranças e
também oferecendo suporte às operações de repressão a crimes cibernéticos. Somado a este aparato consultivo e tecnológico, sobreleva
ressaltar a melhoria das estruturas físicas promovida pela gestão eficiente dos recursos, que viabilizou a construção e reforma de
importantes Unidades da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, da Polícia Civil e da Superintendência de Polícia Técnico-
Científica. Podemos evidenciar ainda, a atuação do Centro de Polícia Comunitária da Polícia Militar e a continuidade dos grandes
programas educacionais de prevenção à violência e ao uso de entorpecentes como os Programas Educacional de Resistência às Drogas
e Policial Mirim da Polícia Militar; Escola Sem Drogas e Investigador Mirim da Polícia Civil; e, Bombeiro Mirim do Corpo de Bombeiros
Militar.
Além das ações desenvolvidas nos Produtos, adiante descritas, esta Pasta, ainda, destacou-se em participações como: o
desenvolvimento de Sistema de Inteligência Artificial; a atuação em Brumadinho/MG; o reconhecimento em 3º lugar nacional em
efetividade de investigações utilizando Bancos de Perfis Genéticos; o suporte técnico-científico oferecido ao Banco Nacional de Perfis
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Genéticos (BNPG), que elevou uma investigação brasileira a 3º lugar do mundo em concurso internacional; e, a identificação de nova
droga incluída no rol de substâncias proibidas da ANVISA.
GESTÃO ESTRATÉGICA E MELHORIA DOS ÍNDICES: SÍNTESE DAS PRINCIPAIS ENTREGAS
(PORMENORIZADAS NOS PROGRAMAS E AÇÕES)
Devolver a paz e garantir a segurança da sociedade já se tornou uma marca da atual Gestão, demonstrando, através da integração entre
as Forças de Segurança Pública, índices recordes de produtividade, entre as quais podemos citar: mais de 15 mil operações realizadas;
mais de 176 organizações criminosas desarticuladas (com um índice inédito no país de uma organização criminosa desarticulada a cada
dois dias); mais de 53 toneladas de drogas apreendidas e mais de 5.810 mandados de prisão cumpridos.
Grandes operações, que desarticularam organizações criminosas, também foram realizadas, destacando-se: Operação Icarus (tráfico de
drogas internacional); Operação Puro Sangue (tráfico de cocaína); Operação Sétimo Selo (receptação e adulteração de veículos) e
Operação Setentrional Goiano (roubo e furto de gado); além, da Operação Força Centrífuga (que culminou na prisão de 24 pessoas
envolvidas em facções criminosas), dentre outras.
Com o intuito de combater a corrupção, foram realizadas operações de projeção no cenário nacional, como as Operações Morfina e
Metástase (que combateu fraudes e desvios financeiros no IPASGO) e Operação Cegueira Deliberada (que culminou na prisão de
responsáveis por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro no DETRAN-GO). E para o enfrentamento à violência praticada contra
mulheres e vulneráveis, foram realizadas as Operações Violare e Marias (com a prisão de 233 pessoas envolvidas).
Ressalta-se que, em 2019, nenhuma cidade goiana foi alvo de crimes decorrentes do movimento denominado “Novo Cangaço”;
alcançamos 80,52% de resolutividade dos crimes de homicídio e concluímos 93% das perícias, através do trabalho realizado pela Polícia
Técnico-Científica.
Em 2019, foram estruturadas, modernizadas e integradas as Unidades de Segurança Pública, através de aquisições importantes, como, a
Unidade Móvel de Treinamento Virtual; e, o aparelhamento da Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso – DEAI, das unidades
especializadas de investigação de crimes de homicídio e da Central de Exames Papiloscópicos do Instituto de Identificação da Polícia
Civil; além da conclusão da obra da 14ª Coordenação-Regional de Polícia Técnico-Científica (Luziânia) e inauguração da Sala Lilás.
Um quantitativo de 265 câmeras, instaladas em pontos estratégicos da Capital, auxiliaram os operadores de segurança no combate à
criminalidade e 4.652 veículos (disponibilizados para as Forças de Segurança Pública) foram colocados à disposição da sociedade, que
pôde verificar, na melhora da qualidade do serviço prestado, os resultados da valorização profissional, ocorrida em 2019, com 10.892
profissionais capacitados; 4.814 servidores promovidos; e, 3.815 armas de fogo apreendidas e 7.012 mandados de prisão bonificados.
Em termos estatísticos, as ações desenvolvidas em 2019, de um modo geral, apontaram resultados positivos no quantitativo de
ocorrências proativas, a exemplo do aumento, em relação a 2018, de 31,28% no total de foragidos capturados (8.726); 32,20% de
mandados de prisão cumpridos (5.810); 9,01% de abordagens policiais realizadas (1.314.182); 220,00% de operações específicas das
Forças – MOPI realizadas (14.995); e, aumento da quantidade de drogas diversas apreendidas (com aproximadamente 54 toneladas
somente neste ano). Na área investigativa, os dados estatísticos demonstram um aumento de 12,2% na quantidade de Inquéritos com
autoria definida, encaminhados ao Poder Judiciário pela Polícia Civil (42.971).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Alterações legislativas; Implantação do Programa de Compliance Público – PCP; Criação de novas estruturas para a captação de
recursos, combate à corrupção e ao crime organizado, à violência contra mulher e aos crimes rurais; e, o Fortalecimento dos conselhos
comunitários.

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

No Programa 1029, que visa a estruturação, modernização e integração das Unidades de Segurança Pública, no ano de 2019, foram
realizadas diversas ações. Para APARELHAMENTO das Instituições de Segurança Pública, destacamos as seguintes aquisições:
Solução para expansão da infraestrutura de sistema de rádio comunicação; Unidade Móvel de Treinamento Virtual; equipamentos do tipo
OCR; mobiliários para Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso – DEAI; equipamentos para a criação da Central de Exames
Papiloscópicos do Instituto de Identificação da Polícia Civil; espingardas calibre 12 para Polícia Civil; micro-ônibus e veículo de combate a
incêndio e salvamento para o Corpo de Bombeiros Militar, além, de ampliado o número de viaturas locadas, com redução do custo para o
Estado.
A estrutura física das unidades de segurança pública, também, foi adequada por meio de reformas, manutenções prediais e construções,
com relevo para a conclusão da obra da 14ª Coordenação-Regional de Polícia Técnico-Científica (Luziânia) e inauguração da Sala Lilás,
em Goiânia. No que tange à MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA, a Secretaria da Segurança Pública contratou serviços especializados e
exclusivos para o suporte técnico e manutenção dos sistemas Sissoft e Afis, além, da manutenção das câmeras de vídeo monitoramento
urbano.
Destaca-se, ainda, gestões realizadas para melhoria dos processos de negócios com a disponibilização do Sistema de Gerenciamento de
Demandas (SGD). Com o objetivo de CAPACITAR os profissionais de Segurança Pública, foram realizados cursos presenciais em
diversas áreas, além da disponibilização de turmas, na modalidade de Ensino a Distância; e, visando a valorização dos servidores foram
desenvolvidas ações de ascensão na carreira, além, das bonificações pagas por apreensão de armas de fogo e cumprimento de
mandados de prisão.
Inobstante, o Produto 4357 – Unidade do Comando de Operações de Divisa Aparelhada não apresentar Valor Físico e Liquidado,
informamos a inauguração da Base Operacional da 6ª CIA/COD, na região Leste do Estado, viabilizada por parcerias público/privadas,
totalizando 21 Bases Operacionais distribuídas estrategicamente pelo Estado. Conquista importante para a Unidade que, somente em
2019, participou de diversas Operações de destaque que culminaram na apreensão de mais de 27 mil kg de drogas diversas e
aproximadamente R$ 45 milhões em mercadorias e cigarros oriundos de contrabando nas divisas de nosso Estado.
AÇÃO: 2141 - APARELHAMENTO, REAPARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA E
OPERACIONAL DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Na Ação 2141, cita-se como principais realizações da Secretaria da Segurança Pública: a aquisição de Solução para expansão da
infraestrutura de sistema de rádio comunicação; a prestação de serviços continuados de gerenciamento e controle de fornecimento de
combustível e manutenção para aeronaves e a locação de 2.908 veículos, cujo contrato apresentou redução de valores em relação ao
ano de 2018, devido a gestões de substituição por modelos com preços mais vantajosos para o Estado, sem, contudo, prejudicar o bom
andamento das atividades das Forças Policiais; que somam-se às viaturas próprias (1.744), totalizando 4.652 veículos à disposição da
sociedade.
Estruturou-se unidades da Polícia Militar com a aquisição da Unidade Móvel de Treinamento Virtual em Armas de Porte e Portáteis, de
equipamentos do tipo OCR, para utilização em viaturas, e de informática para atender às necessidades do Centro Integrado de Comando
e Controle Regional do Entorno do DF. Aparelhou-se unidades da Polícia Civil com a aquisição de equipamentos de informática,
acessórios e eletroeletrônicos para unidades especializadas de investigação de crimes de homicídio situadas em Aparecida de Goiânia,
Anápolis, Goiânia e Rio Verde, dentro outras; de mobiliários para Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso – DEAI; de
equipamentos para a criação da Central de Exames Papiloscópicos do Instituto de Identificação da Polícia Civil; de algemas para as
unidades do Entorno; de 40 armas de fogo do tipo espingardas calibre 12; e, do serviço de personalização e emissão de Carteira de
Identidade Civil /Funcional e Atestado de Antecedentes.
Reaparelhou-se o Corpo de Bombeiros Militar com a aquisição de micro-ônibus, veículo e capacetes para combate a incêndio e
salvamento. Para a Superintendência de Polícia Técnico-Científica – SPTC, foram renovados os contratos de locação de imóveis,
adquiridos materiais e equipamentos diversos e mobiliários para reabertura e adequações da 14ª Coordenação-Regional de Polícia
Técnico-Científica (Luziânia); além da realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva de câmara frias, de proteção
radiológica, de substituição de peças e aquisição de equipamentos e insumos para realização de exames e materiais papiloscópicos para
a identificação humana.
Produtos:
1763: 02 proc. de aquisições de equipamentos (14ª CRPTC Luziânia e Instituto de Criminalística Goiânia).
2722: (4ª CRPTC / PAPTC Caldas Novas e 2ª CRPTC Cidade de Goiás) e 01 proc. de manutenções em geral (sede da SPTC).
3878: 4.652 (sendo 2.908 veículos locados e 1.744 pertencentes à frota própria, distribuídos pelas Instituições de Segurança).
4304: 04 unid. atendidas com aquisições em geral (SSP, PM, PC e BM).
4305: 02 proc. de aquisições de equipamentos de informática (Centro Integrado de Comando e Controle Regional) e algemas (unidades
diversas da PC do Entorno)
4306: 04 unid. atendidas com manutenções em geral (SSP, PM, PC e BM).
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AÇÃO: 2142 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA PARA APOIO ÀS AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Para a modernização tecnológica das Instituições de Segurança Pública e visando a necessidade de alinhar estrategicamente os
processos de trabalho com a área de tecnologia da informação, foram contratados, na Ação 2142: a prestação de serviços especializados
e exclusivos de consultoria, suporte técnico, atualizações e manutenção preventiva e corretiva no programa de computador denominado
SISSOFT; fornecimento de SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA AFIS, para atender às necessidades do Instituto de Identificação da
Polícia Civil e aquisição de cabos de rede, Keystone RJ-45, conector modular RJ-45 para toda a Secretaria.
Ainda com o objetivo de otimizar os resultados desta Pasta, por meio da melhoria dos processos de negócio, contratou-se prestação dos
serviços de tecnologia da informação, concernentes à modelagem, diagnóstico, redesenho e automação dos processos, com a
disponibilização de software de gerenciamento denominado SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE DEMANDAS (SGD). Por fim, foram
realizadas diversas atividades, tanto na execução de procedimentos visando atender ao usuário final externo (cidadão), quanto ao
usuário final interno (servidores). Centenas de manutenções corretivas e evolutivas, atendimentos aos usuários, reformulação de
sistemas e procedimentos, desenvolvimento de novos sistemas, ampliação de estrutura, contratos de manutenção, dentre outras.
Na Ação 2142, ressalta-se, ainda, a manutenção do contrato de prestação de serviço de solução para VÍDEO MONITORAMENTO
URBANO de Alta Definição das 195 câmeras instaladas em Goiânia, encontrando-se em processo de licitação a contratação de empresa
especializada em assistência técnica com o objetivo de realizar manutenção preventiva e corretiva de todos equipamentos e edificações
que compõe o Sistema de Vídeo Monitoramento da SSP/GO, instalados em 70 pontos das vias públicas da Capital e nas dependências
físicas da SSP/GO, como também a contratação da transmissão e veiculação de imagens em FULLHD dos respectivos Pontos de
Monitoramento até a Central de Controle e Operação (CCO) e telas de Monitoramento; totalizando assim, 265 câmeras de monitoramento
em funcionamento.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
4377 – Manutenção de 195 câmeras (locadas).
7379 – Atualização e manutenção de Sistemas e Soluções: 04 unidades atendidas (SSP, PM, PC e BM)
AÇÃO: 2143 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS OPERADORES DE SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Com o objetivo de qualificar os profissionais que atuam na Segurança Pública de nosso Estado, padronizar tecnicamente todas as ações
a serem realizadas de Defesa Social e combate à criminalidade e possibilitar melhores condições de ascensão na carreira foram
CAPACITADOS 10.892 PROFISSIONAIS, conforme segue: 51 alunos concluintes no Curso em Altos Estudos em Segurança Pública –
CAESP, 48 alunos concluintes no Curso de Especialização em Gerenciamento em Segurança Pública – CEGESP, 6.709 alunos
capacitados em cursos presenciais diversos e 4.082 servidores capacitados na modalidade de Ensino a Distância, na Plataforma GEAD e
na Plataforma de Ensino a Distância da Academia da Polícia Militar. Ressalta-se que a diferença de quantitativo apresentada no Produto,
entre o previsto (36.000) e o realizado (10.892) não inclui os dados das capacitações realizadas pela Rede EAD – SENASP, devido à
impossibilidade de acesso ao banco de dados pela ausência de Tutoria Master em Goiás, existente nos anos anteriores.
Como mecanismo de valorização dos servidores foram promovidos 4.814 POLICIAIS MILITARES (sendo 2.022 Soldados de 3ª Classe
transferidos para a 2ª Classe, em virtude da Lei Estadual nº 20.421 de 07 de março de 2019) e 711 BOMBEIROS MILITARES; e ainda,
foram BONIFICADAS 3.815 ARMAS DE FOGO APREENDIDAS e 7.012 MANDADOS DE PRISÕES, o que resultou no pagamento de R$
1.134.225,00 pelas armas e R$ 2.097.850,00 pelos mandados. Em que pese o Valor Liquidado zerado para este item do Produto,
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informamos que o pagamento das bonificações é realizado juntamente com o subsídio mensal, não sendo contabilizando nesta Ação.

OBSERVAÇÕES
Com o objetivo de qualificar os profissionais que atuam na Segurança Pública de nosso Estado, padronizar tecnicamente todas as ações
a serem realizadas de Defesa Social e combate à criminalidade e possibilitar melhores condições de ascensão na carreira foram
CAPACITADOS 10.892 PROFISSIONAIS, conforme segue: 51 alunos concluintes no Curso em Altos Estudos em Segurança Pública –
CAESP, 48 alunos concluintes no Curso de Especialização em Gerenciamento em Segurança Pública – CEGESP, 6.709 alunos
capacitados em cursos presenciais diversos e 4.082 servidores capacitados na modalidade de Ensino a Distância, na Plataforma GEAD e
na Plataforma de Ensino a Distância da Academia da Polícia Militar. Ressalta-se que a diferença de quantitativo apresentada no Produto,
entre o previsto (36.000) e o realizado (10.892) não inclui os dados das capacitações realizadas pela Rede EAD – SENASP, devido à
impossibilidade de acesso ao banco de dados pela ausência de Tutoria Master em Goiás, existente nos anos anteriores.
Como mecanismo de valorização dos servidores foram promovidos 4.814 policiais militares (sendo 2.022 Soldados de 3ª Classe
transferidos para a 2ª Classe, em virtude da Lei Estadual nº 20.421 de 07 de março de 2019) e 711 bombeiros militares; e ainda, foram
BONIFICADAS 3.815 ARMAS DE FOGO APREENDIDAS e 7.012 mandados de prisões, o que resultou no pagamento de R$
1.134.225,00 pelas armas e R$ 2.097.850,00 pelos mandados. Em que pese o Valor Liquidado zerado para este item do Produto,
informamos que o pagamento das bonificações é realizado juntamente com o subsídio mensal, não sendo contabilizando nesta Ação.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
4366 – 10.892 operadores de segurança capacitados.
4368 – 3.815 armas de fogo apreendidas bonificadas.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Para ADEQUAÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA das unidades de segurança pública realizou-se, na Ação 3046, a manutenção e
revitalização do telhado da Sala de Desenvolvimento da Gerência de Telecomunicações, REFORMA das Salas de Patrimônio, além da
aquisição de materiais de construção, elétricos e hidráulicos para a realização da manutenção de edificações diversas, vinculadas à
Secretaria da Segurança Pública.
Na Superintendência de Polícia Técnico-Científica – SPTC, cita-se a revitalização e manutenção dos telhados e do sistema
hidrossanitário do Instituto de Criminalística e do telhado do Instituto Médico Legal de Goiânia; adequações das instalações para a Sala
Lilás; REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO da 14ª Coordenação Regional de Polícia Técnico-Científica em Luziânia, além, de
valores empregados na continuação da OBRA DE CONSTRUÇÃO do Posto de Atendimento de Polícia Técnico-Científica (14ª CRPTC
Águas Lindas de Goiás), com 35% de execução. Na estrutura da Polícia Civil foram feitas readequações aos padrões atuais de
segurança da construção civil da Delegacia da Comarca de Pirenópolis.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
2733 – 05 unidades reformadas - Gerência de Telecomunicações SSP; Salas de Patrimônio SSP; Instituto de Criminalística – SPTC; Sala
Lilás de Goiânia e Delegacia da Comarca de Pirenópolis.
4320 – Obra não concluída - 14ª CRPTC Águas Lindas de Goiás - Valor liquidado, porém, com situação atual da obra em 35% de
execução.
4321 – 01 unidade reformada - 14ª Coordenação Regional de Polícia Técnico-Científica em Luziânia.
4327 – Não houve.

OBSERVAÇÕES
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

No Programa 1030, ações inovadoras de Inteligência foram realizadas concomitantemente à melhoria das estruturas físicas promovida
pela gestão eficiente dos recursos oriundos do FUNESP-GO, por meio do Programa Dinheiro Direto nos Quartéis e Delegacias - PDDQD,
que viabilizou do início das obras de reforma de 09 importantes Unidades para Segurança Pública, todas em fase de execução (descrição
na Ação 2393). Podemos evidenciar ainda, a atuação do Centro de Polícia Comunitária da Polícia Militar, com 60.647 atendimentos
realizados e a inauguração do Centro de Comando e Controle Rural e do Batalhão de Polícia Militar Rural. Por fim, deu-se continuidade
aos grandes programas educacionais goianos de prevenção à violência e ao uso de entorpecentes.
Em termos estatísticos, as ações desenvolvidas neste Programa, de um modo geral, apontaram resultados positivos no quantitativo de
ocorrências proativas, a exemplo do aumento, em relação a 2018, de 31,28% no total de foragidos capturados (8.726); 32,20% de
mandados de prisão cumpridos (5.810); 9,01% de abordagens policiais realizadas (1.314.182); 220,00% de operações específicas das
Forças – MOPI realizadas (14.995); e, aumento da quantidade de drogas diversas apreendidas (com aproximadamente 54 toneladas
somente neste ano). Na área investigativa, os dados estatísticos demonstram um aumento de 12,2% na quantidade de Inquéritos com
autoria definida, encaminhados ao Poder Judiciário pela Polícia Civil (42.971).
Em relação às ocorrências reativas e àquelas referentes às naturezas prioritárias, informamos que a Gerência do Observatório de
Segurança Pública encontra-se em período de reestruturação e redefinição de metodologias para constituição da Estatística 2019, e, em
relação ao comparativo com os dados estatísticos de 2018, ressalta-se a revisão e verificação do Banco de Dados, por força do Inquérito
Policial n° 325/2019.
Por fim, na esfera correcional, a Corregedoria-Setorial da Secretaria da Segurança Pública, conduziu, 298 procedimentos correcionais
entre apurações preliminares, sindicâncias e processos administrativos disciplinares. Ações que deram resposta ao cidadão, que também
teve, como importante instrumento de acesso à informação, o trabalho da Ouvidoria Setorial, com o recebimento, de 2.038
comunicações, denúncias, reclamações e solicitações, além da participação na resolução de conflitos sociais como em reintegrações de
posse em diversos municípios goianos e em problemas relacionados a possíveis situações de assédio moral no trabalho, gerenciamento
de conflitos e mediações.
AÇÃO: 2146 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE E À
VIOLÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

U.O.: 2901-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
2905-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE AÇÕES E OPERAÇÕES INTEGRADAS
2950-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNESP

REALIZAÇÕES
Apesar da inexistência de valores investidos e liquidados nesta Ação, mas visando desenvolver ações de prevenção à criminalidade e à
violência por meio da implantação de projetos voltados para a população em risco social, que utilizaram a estrutura existente das próprias
Instituições e parcerias com a comunidade, deu-se continuidade ao PROGRAMA ESCOLA SEM DROGAS da Polícia Civil, que neste
ano, foi reestruturado para se adequar às novas regras e objetivos propostos pela nova Direção da Escola Superior da Polícia Civil com o
atendimento de 37.137 pessoas, entre crianças, jovens e adultos.
No PROGRAMA EDUCACIONAL BOMBEIRO MIRIM – PROEBOM, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar, foram atendidas
1.387 crianças, enquanto no PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS – PROERD da Polícia Militar, 60.647
crianças foram formadas. Além dos programas mencionados acima, com Produtos específicos, e, com metodologia semelhante, cita-se o
Programa Policial Militar Mirim, que, em 2019, atendeu 1.462 crianças e o Programa Investigador Mirim – PIM que formou 35 crianças,
acompanhadas semanalmente através de atividades diversas de esporte e lazer.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
5403 – 37.137 pessoas atendidas pelo Programa Escola Sem Drogas.
5404 – 1.387 crianças pelo Programa Bombeiro Mirim.
5534 – 60.647 alunos instruídos pelo PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas.

220



221



AÇÃO: 2147 - FORTALECIMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ÁREAS DE INTELIGÊNCIA E ANÁLISE
CRIMINAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Por intermédio de um planejamento estratégico situacional e operacional, a Superintendência de Inteligência Integrada avançou como
agência central, sintonizando soluções tecnológicas com vistas ao acompanhamento sistematizado para a produção de conhecimentos
relativos às organizações criminosas, quadrilhas, bandos e infratores. Através da Coordenação de Projetos e Avanços Tecnológicos de
Inteligência (CPATI) conhecimentos no âmbito da tecnologia de inteligência foram produzidos, com uma atuação ativa nos processos de
aquisição, elaboração de termos de referência, identificação e fomento de equipamentos de inteligência.
Dessa forma, e objetivando estruturar as Unidades de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública, foi adquirida UNIDADE MÓVEL
EQUIPADA COM SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO com o fornecimento de materiais, equipamentos, acessórios e serviços, além de
realização de 65 CONSULTORIAS PARA AS UNIDADES DE INTELIGÊNCIA que compõem o Sistema de Inteligência de Segurança
Pública do Estado de Goiás – SISP, através de assessorias às agências de inteligência na identificação e no emprego de novas
tecnologias em atividades de inteligência e na elaboração de projetos para aquisição de equipamentos.
Com a finalidade de qualificar operadores de inteligência em segurança pública e, consequentemente, proporcionar intercâmbio entre os
órgãos integrantes do SISP, foi realizada a 8ª versão do CURSO DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA (CISP), criado pelo
Decreto nº 8.869/2017, com 53 concluintes de diversas Instituições, tais como: Exército Brasileiro, Polícia Militar de Goiás, Polícia Militar
do Paraná, Polícia Civil de Goiás, Corpo de Bombeiros Militar de Goiás, Guardas Civis Metropolitanos de Goiânia, Polícia Rodoviária
Federal, Receita Estadual de Goiás e Polícia Técnico-Científica de Goiás. Ressalta-se que, em 2019, e, em decorrência da
reestruturação administrativa não houve capacitações em ANÁLISE CRIMINAL, nem Unidade de Análise Criminal Aparelhada.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
4345 – Não foram realizadas capacitações em Análise Criminal
4346 – 01 unidade aparelhada com veículo equipado com solução de monitoramento (Superintendência de Inteligência Integrada)
4347 – Não houve.
AÇÃO: 2393 - FORTALECIMENTO DO PDDQD

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Pelo Fundo Estadual da Segurança Pública – FUNESP foram disponibilizados ao PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NOS QUARTÉIS E
DELEGACIAS – PDDQD, recursos na ordem de R$ 777.786,89, para melhoria estrutural, EM EXECUÇÃO, nas seguintes Unidades:
continuidade da reforma da sede da 26ª Delegacia de Polícia de Goiânia; reforma completa da sede do Arquivo Geral da Polícia Civil;
Reforma da sede da Delegacia de Investigação de Homicídios – DIH; reforma da sede da 4ª Delegacia de Polícia de Aparecida de
Goiânia, que abriga a Central de Flagrantes; reforma da sede do Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) da Polícia
Militar; reforma e manutenção do prédio do 1º Batalhão Bombeiro Militar; reforma da sede do Centro de Manutenção (CEMAN) do Corpo
de Bombeiros Militar; e, pintura das paredes e tetos e reforma e adequação da sala de necropsia do Instituto de Medicina Legal – IML de
Goiânia.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
2733 – Aparecida de Goiânia (Obra não concluída - 4ª Delegacia de Polícia de Aparecida de Goiânia)
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2733 – Goiânia (Obras não concluídas - 26ª Delegacia de Polícia de Goiânia, Arquivo Geral da Polícia Civil, Delegacia de Investigação de
Homicídios – DIH, Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos (BEPE) da Polícia Militar, 1º Batalhão Bombeiro Militar, Centro de
Manutenção (CEMAN) do Corpo de Bombeiros Militar e sala de necropsia do Instituto de Medicina Legal – IML).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1032 - PROGRAMA PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

O Programa de Proteção aos Direitos do Consumidor está fundamentado na melhoria permanente da qualidade do serviço de
atendimento ao cidadão, na condição de consumidor, sendo que para cumprir o objetivo do programa, AINDA QUE NÃO TENHAM SIDO
EFETIVADAS LIQUIDAÇÕES, foram realizadas: capacitações de servidores; cursos para população, em geral, sobre consumo
consciente e planejamento do orçamento doméstico e para fornecedores sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na
rotina da empresa (regras do CDC); campanhas de divulgação dos direitos do consumidor; e, atendimentos diversos aos consumidores
goianos, presencialmente e também pelo PROCON WEB. No referido Programa, também se destacou a instalação de 02 Postos de
Atendimento (descrição na Ação 2159) e o desenvolvimento de ações de repressão ao descumprimento do Código de Defesa do
Consumidor, resultando na lavratura de Autos de Infração, Autos de Apreensão, Termos de Constatação e Termos de Notificação.
AÇÃO: 2158 - EDUCAÇÃO PARA O CONSUMO CONSCIENTE E PLANEJAMENTO DO ORÇAMENTO
DOMÉSTICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Na Ação 2158, foram CAPACITADOS 207 SERVIDORES para atuação na Defesa do Consumidor, além da realização de 02 CURSOS
sobre consumo consciente e planejamento do orçamento doméstico e 07 cursos para fornecedores sobre a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor na rotina da empresa/regras do CDC.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
2722 – 207 servidores capacitados para atuação na defesa do consumidor.
4179 – 02 cursos realizados sobre consumo consciente e planejamento do orçamento doméstico.
4180 – 07 cursos realizados para fornecedores sobre as regras do CDC.
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AÇÃO: 2159 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO DO PROCON - GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Na Ação 2159, foram realizados 164.052 ATENDIMENTOS, sendo 71.079 atendimentos pela Secretaria Nacional do Consumidor
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, 65.993 pelo
teleatendimento e 26.980 pela PROCON WEB; disponibilizados 09 VEÍCULOS por meio de contrato executado na Ação 2141; instalado
01 POSTO DE ATENDIMENTO do PROCON/Goiás Virtual no município de Minaçu; e implantado 01 Posto de Atendimento do
PROCON/Goiás no Vapt-Vupt do Shopping Cerrado, localizado em Goiânia, totalizando 13 Unidades de Atendimento. Destaca-se, ainda,
a realização de 06 CAMPANHAS DE DIVULGAÇÃO dos direitos do consumidor.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
1770 – 164.052 atendimentos realizados pelo PROCON.
4176 – 09 veículos disponibilizados para o PROCON/GO (referentes ao Produto 3878 da Ação 2141)
4177 – 01 posto de atendimento do PROCON/Goiás Virtual instalado em Minaçu.
5325 – 01 posto de atendimento do PROCON/Goiás implantado em Goiânia.
5326 – 06 campanhas de divulgação dos direitos do consumidor.
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AÇÃO: 2160 - REPRESSÃO AO DESCUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

REALIZAÇÕES
Na Ação 2160, foram realizadas 3.460 ações de repressão ao descumprimento do Código de Defesa do Consumidor, resultando na
lavratura de 1.517 Autos de Infração, 986 Autos de Apreensão, 955 Termos de Constatação e 3.458 Termos de Notificação.
PRODUTOS/EVIDÊNCIAS:
4181 – 3.460 estabelecimentos fiscalizados em ações de repreensão ao descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2902 - POLÍCIA MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

CORONEL PM RENATO BRUM DOS SANTOS - 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 20.419 de 18/02/19 (Diretrizes orçamentárias exercício de 2019).

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
O orçamento foi direcionado a gestão por resultado, considerando o objetivo finalístico da instituição Policia Militar do Estado de Goiás,
instituição de 160 anos servindo o povo goiano, com esse víeis foram feitas aplicações e direcionamentos financeiro orçamentário para a
boa execução das ações, conforme planejamento de otimização de recursos. Nesse sentido foi possibilitado maior enxugamento da
máquina administrativa e melhor aplicação financeira obtendo melhores resultados, com gestão e foco.

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 2019.
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: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

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

226



ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Realização de atendimentos médicos (diversas especialidades médicas), exames clínicos, dentistas , fisioterapeutas, psicólogos,
nutricionistas e assistentes sociais.

OBSERVAÇÕES
Não houve realização de despesas. Esses atendimentos são realizados pelos próprios PMs do quadro da saúde.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Foram liquidadas as faturas de telefonia fixa / movel / internet ADSL e 4G referentes aos meses de 2019.

OBSERVAÇÕES
Não houve investimentos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2148 - SEGURANÇA INTEGRAL PARA O MEIO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902-POLÍCIA MILITAR

REALIZAÇÕES
Foi  fe i to patru lhamento constante de ações di retas como abordagens,  v is i tas à fazendas e chácaras,  GEO
Referenciamento/Patrulhamento, cadastramentos de quantitativo de maquinários agrícolas, visitas solidárias, pontos de estacionamentos,
pontos de bloqueio, visitas a escolas rurais, recaptura de foragidos, cumprimentos de mandados judiciais, entre um outras atividades
corriqueira da PM em 108 Municípios, mesmo sem realização de despesas.

OBSERVAÇÕES
Não houve realização de despesas.

AÇÃO: 2394 - BATALHÃO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2902 - POLÍCIA MILITAR

U.O.: 2902-POLÍCIA MILITAR

REALIZAÇÕES
Implantação e aperfeiçoamento do policiamento rural, pelo Batalhão Rual, com diversas ações Policiais Militares, inclusive a novíssima
plataforma de GEO Monitoramento/Patrulhamento das propriedades rurais do Estado de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Não houve realização de despesas.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2902 - POLÍCIA MILITAR

Foram empregadas diversas guarnições de Rádio Patrulha (RP) (média diária de 958 guarnições) e foram atendidas as seguintes
ocorrências reativas principais: homicídio; homicídio tentado; estupro; latrocínio; lesão corporal seguida de morte; roubo a transeunte;
roubo de veículos; roubo em comércio; roubo em residência; roubo de carga; roubo a instituição financeira; furto de veículos; furto em
comércio; furto em residência; furto a transeunte.
E obtivemos um índice altíssimo de produtividade foram apreendidos uma grande quantidade de drogas ilícitas e foi executando inúmeras
ações positivas, sendo estas: abordagem policial a pessoa; abordagem policial a veículos; ações preventivas; apreensão de armas;
cumprimento de mandado de prisão; cumprimento de mandado de busca e apreensão de adolescente; foragido recapturado; operação
específica das forças - MOP; prisões em flagrante; Quadrilha/ organizações criminosa desarticulada; veículo recuperado; visita a escola;
visita comunitária a residência; visita comunitária ambiental; visita comunitária comercial; visita comunitária rural e visita solidária.
Principais despesas realizadas: Contratação da Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás para o teleatendimento de
emergência 190 e 198 (133 atendentes); Locação de 32 motocicletas para o GIRO; Aquisição de combustível (gasolina); Aquisição de
combustível (etanol); Aquisição de combustível (diesel) .
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
Aquisição de 200 (duzentos) aparelhos de telefone sem fio para atender as necessidades da PMGO, tendo em vista que a maior parte
dos aparelhos em utilização se encontram danificados pelo longo tempo de uso e a última aquisição realizado pela PMGO foi no ano de
2016. Referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2019- PMGO. Item: Telefone sem Fio, agenda para 50 números, Display iluminado, 06
níveis de volume de campainha.
.
Aquisição de carreta para transporte de motocicletas do Grupamento de Intervenção Rápida Ostensiva - GIRO/PMGO.
Item 01: Carreta com capacidade para carregar 6 motos, incluso frete e sendo entregue com placa e documento (CRLV e CRV). Carreta
com capacidade para carregar 6 motos; Trucado (02 eixos); Rodagem aro 14; Sistema de freios a disco; Lanternas de led; Capacidade
mínima de carga: 1800 Kg; Cor preto; Rampa de acesso; Incluso 12 pares de Cinta Catraca. Marca: FREE HOBBY
...
Despesa com aquisição de gravadora multilinhas para atender às necessidades do COPOM do 12° CRPM/PMGO. Item: 01- Módulo
gravador MAMUT MGRDE 08 Gravadora telefônica multilinhas que contém ferramentas de Gravação e Supervisão completa de
Atendimentos das Linhas Telefônicas
.
Aquisição de 20 (vinte) Monitores de Computador de Mesa, Tela LED, com 19,5" (polegadas); Com duas entradas sendo uma VGA e
outra HDMI. Relação de Aspecto: 16:9; Ângulo de Visão: Mínimo 160º Horizontal e mínimo de 160º Vertical; Tempo de Resposta: 7ms ou
menor. Alimentação: Entrada: 110~240 V - 50/60 Hz; Consumo em Modo Descanso (Stand By):< 0.7W; Consumo em Modo de
Operação: = 40 W. Diversos: Ângulo ajustável de exibição; Ângulo de inclinação: menos 5º para 25º ou superior; Cor: preto; MARCA:
ACER V206HQL, 20uni.

OBSERVAÇÕES
Correu de acordo com o planejamento.

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
Contratação de empresa especializada para prestação de Serviço de Atendimento de Emergência 190, com disponibilização somente dos
recursos humanos, para o COPOM 1º CRPM (Goiânia), COPOM 2º CRPM (Aparecida de Goiânia) e COPOM 198 (Comando de
Policiamento Rodoviário), de acordo com as condições e especificações contidas no Termo de Referência, com fundamento no inciso XX,
artigo 24 da Lei nº 8.666/93.
Locação e manutenção de veículos tipo motocicleta, trail on-off road, de 798 cc ou acima, equipada com rádio transceptor para uso
portátil, incluso grafismo e plotagem, destinadas ao patrulhamento motociclístico realizado pelo Grupo de Intervenção Rápida e Ostensivo
- GIRO. Marca da motocicleta: BMW; Modelo: F800 GS, marca: BMW, modelo: F800 GS.
Aquisição Cassetete Anti Tumulto modelo rosqueável para atender as necessidades do Batalhão de Eventos da PMGO, conforme Oferta
de Compra n° 44362. Item: 300 Bastão confeccionado de forma maciça em fibra plástica através de injeção s/ nenhum tipo de emenda,
em peça única, em material de flexibilidade maleável p/ absorção de impactos. Confeccionado em resina pura de alta resistência 90cm.
Aquisição de 4.000 (quatro mil) Alvos Humanoides e 1.500 (hum mil e quinhentos) Alvos Fogo Central para treinamento de tiro policial.
Item: 1-Alvo Silhueta Colt; 2-Alvo Central.
Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de abastecimento de combustível (gasolina,
etanol e diesel).
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Aquisição de pistolas calibre 9x19mm, conforme saldo remanescente do contrato público nº 077/2018-SSP/GO, decorrente de adesão à
Ata de Registro de Preços nº 07/2017 de 29/12/2017 - Pregão Presencial nº 20170040 - PMCE. ITENS: 01-PISTOLA CALIBRE 9X19
MILÍMETROS PARABELLUM, MARCA: SIG SAUER, MODELO: P320 (W320F-9-BSS).
Contratação SERVIÇOS cujo objeto consiste na prestação de serviços de gerenciamento, administração e controle de manutenções
preventivas e corretivas, incluindo serviço de guincho, manutenção de rádios de comunicação dos veículos, sinalizador acústico visual,
fornecimento de óleo, lubrificantes, peças e demais insumos necessários à manutenção de veículos e equipamentos motomecanizados
pertencentes à frota da PMGO.
Aquisição de ração canina para atender as necessidades do Canil do BPMChoque da PMGO, Itens:1-Ração para cães Adultos de
Grande porte Embalagem de 20kg; 2-Ração para cães filhotes de Grande porte Embalagem de 20kg.
Contratação de empresa especializada em locação / manutenção/ conservação de frota automobilista. Viaturas tipo: Ford Focus / Fiat
Palio Wekend / VW Gol / GM Onix / VW Amarok / GM TrailBlazer / VW CrosFox

OBSERVAÇÕES
Ações e gastos finalizados todos meses.

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
Contratação de empresa p/ prestação de serviço de construção da calçada do 1° BPMGO. 1-Preparo; 2-Piso Concreto e Tatil; 3-Serviços
Complementares; 4-Admin. da Obra; 5 - BDI;
Contratação de empresa p/ prestação de serviços de reparos, incluindo a reforma das instalações na DMB/CALTI bem como a
construção de sala cofre para a PMGO. (Empenho referente ao restante dos serviços para conclusão da obra). Itens: 1-Reforma referente
a 2° Medição.
Contratação de empresa especializada p/ Construção de Muro no RPMon. Itens:1 - Serviços Preliminares ; 2 - Transporte; 3 -
Revestimento de Paredes; 4 - Administração; 5 - Pintura; 6 - Diversos; 7 - BDI;
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO BATALHÃO DE CHOQUE.
REFERENTE A ÚLTIMA MEDIÇÃO. (Saldo remanescente a empenhar do contrato nº 087/2018-SSP).
Contratação de empresa p/ prestação de serviços de reparos e construção da calçada do CALTI. Execução de serviços de engenharia,
conforme Projeto Básico, quantitativos e valores discriminados no Orçamento e Crono grama Geral, ART e RRT Projeto, Projeto
Arquitetura Calçada e Memorial Descritivo. Detalhamento: Item 1 - Preparo; 2 - Piso Concreto e Tati; 3 - Serviços Complementares; 4 -
Administração da Obra; 5 - BDI;
Contratação de empresa especializada p/ execução de serviços diversos de engenharia visando a construção do novo BPM de Posse/GO
(5° Medição).
Contratação de empresa especializada P/ executar Serviços e projetos, como: Sondagem, Arquitetura, Fundação, Estrutura de Concreto,
Estrutura Metálica, Instalações Elétricas, Telefônicas e TV, Cabeamento, Ar Condicionado, SPDA, Subestação, Instalações
Hidrossanitárias e Orçamento Físico-Financeiro; com a finalidade de executar tais projetos/serviços p/ PMGO, por um período de 12
meses. Item: Medição de serviços executados.
Aquisição de materiais para reforma da Corregedoria da PMGO.
Aquisição de Vidro Tipo Fantasia, incluso o serviço de instalação e o fornecimento dos materiais necessários.
Aquisição e instalação de 1 Portão Fechado de correr, PM/2.
Aquisição de materiais para construção para reforma do muro do 38° BPM da PMGO.
Aquisição de materiais para manutenção, reparos e conservação para o CAPM-GO.Itens: 1-Argamassa; 2-Rejunte; 3-Gesso em Pó; 4-
Tinta Acrílico Fosco;

OBSERVAÇÕES
Todas as atividades propostas concluídas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Coronel BM Esmeraldino Jacinto de LEMOS

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Visão: Ser uma corporação militar de referência nacional pela excelência na prestação de serviços de bombeiros, até o ano de 2022.
Missão: Proteger a vida, o patrimônio e o meio ambiente para o bem estar da sociedade.
Valores: Hierarquia, disciplina, ética, responsabilidade, coragem, resistência e aprimoramento técnico-profissional.

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
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, atribuiu ao Corpo de Bombeiros Militar a execução de atividades de defesa
civil, além de outras atribuições estabelecidas em lei. Por conseguinte, a Constituição do Estado de Goiás trouxe em seu texto que, além
das atividades de defesa civil, cabe ao Corpo de Bombeiros Militar a prevenção e o combate a incêndios, as ações de busca e
salvamento, o desenvolvimento de atividades educativas correlatas, bem como as análises de projetos e inspeção de instalações de
proteção contra incêndio e pânico.
Fundamentados na nobreza desta missão, ano após ano esta Corporação tem buscado desempenhá-la com afinco, focados na busca da
excelência por meio de treinamentos, aparelhamento e doutrinação do efetivo. Todos os esforços empreendidos durante o ano de 2019
foram voltados ao seu cumprimento. As aquisições efetuadas, os cursos realizados, as campanhas difundidas, as parcerias celebradas,
entre tantas outras atividades, foram planejadas e executadas no intuito de alcançar o cidadão, promover sua incolumidade e a proteção
do meio onde vive.
A começar pela qualificação, no ano de 2019 tivemos um total de 1.168 concluintes nos mais diversos cursos de especialização,
formação, aperfeiçoamento, habilitação e estágio realizados sob a coordenação do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar,
referência na atividade de ensino para as demais Corporações do Brasil.
Em destaque tivemos a implantação do Grupo de Ações e Respostas Rápidas – GARRA, serviço de socorro rápido em moto na Região
Metropolitana, para dar mais celeridade no atendimento inicial às vítimas de acidentes. Duas turmas de Bombeiros especializados foram
formadas e, desde sua implantação, em maio, até dezembro de 2019 foram realizados 1.376 atendimentos.
Outro destaque nessa área de formação foi o Curso de Salvamento em Altura (CSALT) do CBMGO, que e referência internacional. A
edição de 2019 formou 41 especialistas entre os bombeiros da Argentina, de Goiás, Rondônia, Ceará, Amapá, Acre, Rio Grande do Sul,
Maranhão, Amazonas e Pará, além de militares do Exército, Força Aérea e agentes da Polícia Rodoviária Federal. A relação dos demais
cursos e o quantitativo de concluintes estão no campo “Observações” da descrição analítica da Ação 2149 – Operacionalização da
Defesa Civil.
As operações especiais são atividades que fazem parte do calendário oficial da Corporação. Consistem nas mobilizações de grande porte
que ocorrem em períodos específicos do ano para reforçar as ações de prevenção e socorro onde o fluxo de pessoas aumenta em
virtude das férias e feriados, principalmente nos pontos turísticos e religiosos do Estado.
No ano de 2019 foram planejadas e executadas 10 grandes operações, a saber: Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, Romaria de
Trindade, Romaria do Muquém, Pecuária, Férias “Turista Seguro”, Estiagem “Cerrado Vivo”, Goiás contra o Aedes Aegypti, e
Tempestade. Durante a operação Estiagem “Cerrado Vivo” o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás debelou 9.000 focos de
incêndio. Conseguiu-se a proteção de 97% das unidades de conservação, mesmo com o aumento de 46% de incêndios (com relação ao
mesmo período do ano passado).
Na Temporada Araguaia 2019, foi lançado o aplicativo “FÉRIAS CBMGO 193”, com informações de segurança para os turistas, telefones
para contato e outros dados de utilidade pública, e implantado o uso de drones pelos bombeiros em salvamentos na água e combate a
incêndios (iniciativa que está sendo copiada por outros estados). Essas ações integradas da Operação Turista Seguro levaram a um
aumento de 40% nos atendimentos.
Dentre essas importantes operações, queremos destacar a Operação Goiás contra o Aedes Aegypti, fruto do Termo de Cooperação
Técnica entre o Corpo de Bombeiros Militar e a Secretaria de Estado da Saúde, que resultou em esforços conjuntos para fiscalização de
imóveis e eliminação de criadouros do mosquito transmissor do vírus da dengue, chikungunya, febre amarela e zika.
Esta promissora parceria com a Secretaria de Estado da Saúde trouxe também uma importante evolução no serviço de urgência e
emergência. Em abril foi implantado o serviço de resgate aéreo de asa fixa (UTI em avião), que permitiu um aumento considerável na
autonomia do serviço aeromédico da Corporação.
2019 também foi o ano da 11ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes. A SIPAT realiza atividades para alertar sobre a prevenção de
acidentes, saúde e segurança no local de trabalho. Tem como objetivo conscientizar quanto a importância do uso adequado de
equipamentos de proteção individual eliminando situações de risco e melhorando as condições para o desenvolvimento das atividades
profissionais e da própria qualidade de vida do bombeiro militar.
Além das atividades preventivas e de socorro, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás tem também se destacado pelas ações
sociais que desenvolve. A ação social de maior relevância para os municípios onde existem quarteis instalados são as turmas de
bombeiros mirins. Em 2019 o incremento desta ação foi tão significativo que a quantidade de alunos formados praticamente triplicou em
relação ao total de 2018. No ano anterior foram 478 bombeiros mirins e em 2019 alcançamos 1387 crianças em 23 municípios goianos, a
saber: Goiânia, Senador Canedo, Trindade, Inhumas, Goianira, Nerópolis, Santo Antônio, Jataí, Palmeiras de Goiás, Anápolis, Silvânia,
Vianópolis, Formosa, Águas Lindas, Itumbiara, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Piracanjuba, Catalão, Morrinhos, Goiatuba, Pires do
Rio e Ipameri.
Por fim, o contingenciamento dos recursos orçamentários e financeiros desse ano de 2019 obrigou a priorização da manutenção das
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atividades (despesas correntes) e a redução dos investimentos. Processos de aquisições de viaturas, de equipamentos e construção de
novas Unidades Operacionais ficaram suspensos em virtude da contenção de gastos e revisão de contratos imposta pelos Decretos n.
9.376/2019 e 9.399/2019.
Apesar dessas dificuldades que afetaram substancialmente os recursos liberados, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
conduziu suas ações de forma a manter os atendimentos em todo o território goiano, sem perder o foco de se fortalecer para melhor
proteger o cidadão.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Planejamento Estratégico 2012 a 2022;
- Plano de Gestão 2019.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Incrementar em 15% as inspeções técnicas em relação a 2018: no ano passado foram um total de 258.005 atividades técnicas
realizadas. Em 2019 este montante chegou a 264.704, representando um incremento de aproximadamente 3 pontos percentuais.
- Incrementar em 15% a arrecadação em relação ao previsto para o ano de 2018: no ano passado foi arrecadado R$ 30.028.314,53 (trinta
milhões vinte e oito mil trezentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) pelo Fundo de Reaparelhamento e Modernização do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás - FUNEBOM. Em 2019 o total da arrecadação foi de R$ 35.283.142,52 (trinca e cinco
milhões duzentos e oitenta e três mil cento e quarenta e dois reais e cinquenta e dois centavos). Esse incremento foi em torno de 17
porcento.
* Indicadores extraídos do Plano de Gestão 2018 - CBMGO.

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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

REALIZAÇÕES
A ação 2145 foi inserida durante o processo de elaboração do Plano Plurianual 2016-2019 com a finalidade de servir como rubrica para
as aquisições de materiais, equipamentos e viaturas para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, com recursos oriundos do
Tesouro Estadual, por meio da Unidade Orçamentária 2903, e também de recursos do FUNEBOM, Unidade Orçamentária 2953.
Devido as mudanças conceituais em relação às classificações contábeis das receitas do FUNEBOM, inclusive da escrituração em conta
única e mudança do código da fonte de recurso, a ação de aparelhamento e reaparelhamento do CBMGO teve seu aporte orçamentário e
financeiro bem aquém do que estava inicialmente planejado. Motivo este que levou à frustração do alcance da meta física estabelecida,
que era a aquisição de 125 viaturas e só foram adquiridas 17 em 2019.
O produto 4869 - Equipamento de Resgate Adquirido teve seu valor físico igual ao previsto apenas para representar que fora executado
na sua integralidade, pois houve alguns processos de materiais operacionais cuja liquidação foram nele vinculadas e que possuem
centenas de itens, como soro fisiológico, luvas e gases. Neste caso não achamos adequado quantificar no relatório pois seria um número
bastante expressivo e incompatível com a previsão.
Para os demais produtos de aquisição, segue abaixo resultado em cada produto:
VIATURAS DO CBMGO ADQUIRIDA:
- 07 Auto Bomba Tanque
- 10 Auto Vistoria
EQUIPAMENTO DE BUSCA E SALVAMENTO PARA O CBMGO ADQUIRIDO:
- 120 Rádios de comunicação
- 20 moto-serras
- 130 mosquetões, polias e blocantes
- 70 cintos de segurança
- 05 equipamento de mergulho
EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA O CBMGO ADQUIRIDO:
- 1.500 botas de segurança
- 20 esguichos
- 02 moto-bombas
EQUIPAMENTO DE AQUARTELAMENTO PARA O CBMGO ADQUIRIDO:
- 100 colchões
- 12 conjunto de aparelhos de som

OBSERVAÇÕES
No produto 2477 foram vinculadas liquidações em que seus objetos serviriam para manutenção orgânica das unidades operacionais do
CBMGO. Abaixo está a lista destes quarteis que de alguma forma foram alcançados pelo resultado deste produto:
Batalhão de Salvamento e Emergência – BSE – Goiânia
1º Batalhão Bombeiro Militar – 1º BBM – Goiânia – Setor Central
2º Batalhão Bombeiro Militar – 2º BBM – Goiânia – Setor Aeroviário
3º Batalhão Bombeiro Militar – 3º BBM – Anápolis
4º Batalhão Bombeiro Militar – 4º BBM – Rio Verde
5º Batalhão Bombeiro Militar – 5º BBM – Luziânia
6º Batalhão Bombeiro Militar – 6º BBM – Itumbiara
7º Batalhão Bombeiro Militar – 7º BBM – Aparecida de Goiânia
8º Batalhão Bombeiro Militar – 8º BBM – Goiânia – Parque Amazônia
9º Batalhão Bombeiro Militar – 9º BBM – Caldas Novas
10º Batalhão Bombeiro Militar – 10º BBM – Catalão
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11º Batalhão Bombeiro Militar – 11º BBM – Porangatu
12º Batalhão Bombeiro Militar – 12º BBM – Goiás
13º Batalhão Bombeiro Militar – 13º BBM – Jataí
14º Batalhão Bombeiro Militar – 14º BBM – Senador Canedo
15º Batalhão Bombeiro Militar – 15º BBM – Trindade
16º Batalhão Bombeiro Militar – 16º BBM – Goiânia – Jardim América
17º Batalhão Bombeiro Militar – 17º BBM – Mineiros
18º Batalhão Bombeiro Militar – 18º BBM – Goianésia
19º Batalhão Bombeiro Militar – 19º BBM – Formosa
20º Batalhão Bombeiro Militar – 20º BBM – Águas Lindas de Goiás
Companhia de Segurança Aeroportuária – CSA – Goiânia – Setor Santa Genoveva
1ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 1ª CIBM – Minaçu
2ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 2ª CIBM – Pirenópolis
3ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 3ª CIBM – Santa Helena de Goiás
4ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 4ª CIBM – Jaraguá
5ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 5ª CIBM – Palmeiras de Goiás
6ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 6ª CIBM – Niquelândia
7ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 7ª CIBM – Inhumas
8ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 8ª CIBM – Cristalina
9ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 9ª CIBM – Planaltina
10ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 10ª CIBM – Posse
11ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 11ª CIBM – Uruaçu
12ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 12ª CIBM – Morrinhos
13ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 13ª CIBM – Iporá
14ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 14ª CIBM – Pires do Rio
15ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 15ª CIBM – Quirinópolis
16ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 16ª CIBM – Goiatuba
17ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 17ª CIBM – Itaberaí
18ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 18ª CIBM – Ceres
19ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 19ª CIBM – São Luís de Montes Belos
20ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 20ª CIBM – Goianira
21ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 21ª CIBM – Nerópolis
22ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 22ª CIBM – São Miguel do Araguaia
23ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 23ª CIBM – Ipameri
24ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 24ª CIBM – Goiânia – Jardim Goiás
1º Pelotão Bombeiro Militar – 1º PBM – Aruanã
2º Pelotão Bombeiro Militar – 2º PBM – Silvânia
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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 D

REALIZAÇÕES
Somente o contrato de obras para construção do quartel de Morrinhos teve andamento no ano de 2019. Os demais contratos ficaram
paralisados por insuficiência de recursos orçamentários para confecção da respectiva Nota de Empenho.

OBSERVAÇÕES
Devido à limitação do número de fotos por ação, estamos inserindo aqui, além da imagem da construção do quartel de Morrinhos, o
registro da formatura dos bombeiros mirins e do lançamento da Operação Férias para que constem neste relatório de gestão.
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PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

AÇÃO: 2149 - OPERACIONALIZAÇÃO DA DEFESA CIVIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2903 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

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

REALIZAÇÕES
Apesar das limitações provocadas pelo orçamento apertado e baixo efetivo, foi possível em 2019 superar a quantidade de atendimentos
realizados no ano anterior. Resultado do esforço conjunto em busca de uma maior eficiência no uso dos recursos materiais e humanos
disponíveis, tendo em vista que não houve incremento de pessoal ou financeiro na Corporação. Em percentuais no ano de 2019 houve
um acréscimo de aproximadamente 25% no total de ocorrências atendidas.
O Programa Social Bombeiro Mirim Anjos do Araguaia teve nova edição realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás
(CBMGO) durante a realização da Operação Férias Turista Seguro, com diversas atividades que visaram contribuir para a formação de
valores como civismo e cidadania das crianças e adolescentes. Participaram do Projeto 240 crianças distribuídas nas cidades de Aruanã,
Britânia, Cocalinho, São José dos Bandeirantes, Luiz Alves e Mozarlândia.
O objetivo deste projeto é promover a conscientização de temas ligados ao meio ambiente e preservação, desenvolver uma cultura de
respeito ao próximo e à pátria, ensinar ações preventivas para evitar acidentes durante as férias e se tornarem colaboradores na
conscientização de turistas e familiares na preservação ambiental e na prevenção de acidentes.
Dentro desta ação de defesa civil vale também destacar duas realizações do CBMGO:
1) A participação na fiscalização integrada do uso racional da água realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMAD, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental.
2) O envio de apoio na busca de sobreviventes na tragédia de Brumadinho em Minas Gerais. Foram enviados, em duas viaturas
equipadas para este tipo de salvamento, seis binômios (bombeiros + cães) especializados no atendimento de ocorrências com vítimas
desorientadas ou desaparecidas em matas, escombros/deslizamentos ou no meio líquido, desde ambientes menos complexos até
cenário de grandes catástrofes e desastres.
Em 2019 tivemos um total de 1.168 concluintes nos mais diversos cursos de especialização, formação, aperfeiçoamento, habilitação e
estágio realizados sob a coordenação do Comando da Academia e Ensino Bombeiro Militar, referência na atividade de ensino para as
demais Corporações do Brasil.

OBSERVAÇÕES
Conforme citado na síntese da gestão segue relação dos cursos realizados em 2019:
- 4 Turmas do Curso de Formação de Oficiais, 128 alunos;
- 1 Turma do Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, 20 alunos;
- 1 Turma do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos, 39 alunos;
- 1 Turma do Estágio de Adaptação de Sargentos, 26 alunos;
- 5 Turmas do Estágio de Adaptação de Cabos, 200 alunos;
- 1 Turma do Curso de Formação de Praças, 7 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Tripulação de Embarcações, 76 alunos;
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- 2 Turmas do Curso de Operações Aéreas, 52 alunos;
- 2 Turmas do Curso de NR35, 40 alunos;
- 1 Turma de Brigada de Incêndio Eventual, 50 alunos;
- 2 Turmas do Curso de Armamento e Tiro, 29 alunos;
- 3 Turmas do Curso de Operações e Conduções de Viaturas, 47 alunos;
- 1 Turma do Curso de Psicologia Positiva, 42 alunos;
- 1 Turma do Curso de Mergulho Autônomo, 9 alunos;
- 1 Turma do Curso de Operações com Produtos Perigosos, 34 alunos;
- 1 Turma do Curso de Operações de Incêndios, 22 alunos,
- 2 Turmas do Curso de Ações e Respostas Rápidas, 51 alunos
- 2 Turmas do Curso de Piloto de Aeronaves Remotamente Pilotadas, 56 alunos;
- 1 Turma do Curso de Salvamento em Altura, 41 alunos;
- 1 Turma do Curso de Sistema de Comando de Incidentes, 154 alunos;
- 1 Turma do Curso de Inspeção em Edificações, 35 alunos;
- 1 Turma do Curso de Corneteiro, 3 alunos; e
- 1 Turma do Curso de Especialização em Segurança Pública, 7 alunos
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2904 - POLÍCIA CIVIL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Odair José Soares

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 2019 foi marcado pela continuidade do processo de crescimento de produtividade no âmbito da Polícia Civil, aquisição de
armamento, construção, reforma e ampliação de unidades policiais.
Foram implementados processos orgânicos visando a melhoria do Sistema de Procedimentos Policiais. Mesmo com uma das mais
enxutas estruturas administrativas da Gestão Estadual, a Polícia Civil garantiu que as ações administrativas impactassem positivamente
em sua ação finalística, a investigação.
Entregue a Construção da Delegacia de Polícia de Itaberaí e reformadas 36 Delegacias da Polícia Civil
Foram realizadas em torno de 3.613 operações policiais, sendo que o sistema de controle de operações da PCGO
Operação de repressão e investigação ao crime e aos criminosos: Foram realizadas em torno de 3.613 operações policiais dentre as
quais, podemos destacar:
OPERAÇÃO ICARUS: A ação desarticulou uma quadrilha internacional de tráfico de drogas que utilizava Goiás como parte do trajeto
para a Europa. Foram apreendidos 11 veículos de luxo, cerca de R$ 571 mil e três aeronaves.
OPERAÇÃO PURO SANGUE: A ação desarticulou uma quadrilha especializada em tráfico de cocaína. Foi a maior apreensão de cocaína
pura em Goiás: 532 quilos. A polícia apreendeu com os criminosos 2 aeronaves avaliadas em R$ 600 mil e 8 veículos de luxo.
OPERAÇÃO SÉTIMO SELO: A ação resultou na desarticulação de uma quadrilha especializada em receptação e adulteração deveículos,
em Goiânia. Os criminosos causaram um prejuízo de R$ 50 milhões, utilizando empresas de fachada para vender carros roubados.
Foram apreendidos 30 carros de luxo e, por meio de decisão judicial, os policiais conseguiram o sequestro de 51 imóveis, além de
depósitos de R$ 40 milhões.
OPERAÇÃO FORÇA CENTRÍFUGA: Polícia Civil prendeu 24 pessoas por homicídios em Goiânia, todos envolvidos com facções
criminosas. São responsáveis por diversos homicídios ocorridos nas regiões Oeste e Noroeste da capital.
OPERAÇÃO SETENTRIONAL GOIANO: Desarticulada a maior quadrilha de roubo e furto de gado de Goiás. Oito pessoas foram presas.
Foram recuperados mais de R$ 50 mil em cabeças de gado. No total, 12 quadrilhas de roubo de gado desarticuladas.
Foram apreendidas cerca de 280 armas dentre revólveres, pistolas, carabinas, espingardas, metralhadoras e fuzis e 3.714 munições;
Foram realizadas em torno de 4.533 prisões;
Foram cumpridos em torno de 1.274 Mandados de Busca e Apreensão; 109 Mandados de Busca e Apreensão de Menores; lavrados
cerca de 543 Termos Circunstanciados de Ocorrência e 67 Boletins de Ocorrência Circunstanciados.
Foram apreendidos cerca de 5.473,4 kgs de maconha; 2121,5 kgs de cocaína; 26,25 kgs de crack; 1665 unidades de ecstasy; 353
unidades de LSD; 102 unidades de lança perfumes e 158 kgs de insumo para produção de drogas.
Armamento adquirido: Foram adquiridas 700 pistolas, 9 mm. SigSawer. Houve o recebimento de 4 carabinas 556 da Força Nacional
como doação extra legado das Olimpíadas mundiais Rio 2016. Houve o recebimento de 40 espingardas calibre 12 por convênio com o
SENASP/Ministério da Justiça.
A Polícia Civil atuou ativamente no combate à corrupção. Foi criado o Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECCOR). Em parceria
com a Controladoria –Geral do Estado ( CGE) e com o Ministério Público, atuou nas investigações de corrupção dentro da Secretaria de
Educação, no IPASGO e na Secretaria da Economia. Os envolvidos foram apontados, exonerados e estão respondendo a processos
criminais e administrativos.
A primeira operação da GECCOR foi chamada de CEGUEIRA DELIBERADA - Corrupção das empresas vistoriadoras em conluio com
agentes do DETRAN-GO. Foram cumpridos 55 mandados de busca e apreensão,7 prisões e a identificação de movimentação financeira
criminosa de cerca de R$ 100 milhões de reais.
A OPERAÇÃO METÁSTASE, apurou casos de corrupção de antigos servidores da cúpula do IPASGO em associação com o Instituto
Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh). A investigação identificou desvios de R$ 50 milhões do IPASGO. Foram cumpridos 19
mandados de busca e apreensão com apreensão de carros de luxo,obras de arte e uma aeronave.
A Delegacia especializadas no Atendimento à Mulher (Deam), realizou em novembro a OPERAÇÃO MARIAS. Uma força-tarefa que
envolveu todas as Deams do estado e resultou na prisão de 82 agressores de mulheres em três dias de ação.

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

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
- Reavaliação da área da Cidade de Polícia;
- Apresentação do projeto ao Secretário de Estado de Segurança Pública;
- Apresentação do projeto ao Secretário de Estado de Administração;
- Apresentação de proposta de regularização da área junto ao Superintendente de Patrimônio do Estado.

OBSERVAÇÕES
Com a mudança de governo o projeto teve que ser reapresentado ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao Secretário de
Estado de Administração. O imóvel foi reavaliado pela Secretaria de Estado da Administração para readequações. A proposta de
regularização da área, em relação ao pagamento dos tributos de remembramento e desmembramento, foi apresentada ao
Superintendente de Patrimônio do Estado.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
Durante o ano de 2019 foram reformadas 36 unidades da Polícia Civil - PCGO e entregue a construção de uma delegacia. Estão em
andamento, ainda, 7 reformas e 4 construções com entrega prevista para o ano de 2020.
As unidades reformadas em 2019 foram:
• 2º DP de Goiânia;
• 4º DP de Goiânia;
• 5º DP de Goiânia;
• 15º DP de Goiânia;
• 16º DP de Goiânia;
• 17º DP de Goiânia;
• 22º DP de Goiânia;
• Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM I de Goiânia;
• Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM II de Goiânia;
• Delegacia Especializada no Atendimento ao Idoso - DEAI / Delegacia Especializada no Atendimento à Pessoa com Deficiência - DEAPD
- Goiânia;
• Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Goiânia - DPCA;
• Grupo Especial de Combate à Corrupção - GECCOR
• Central de Flagrantes de Goiânia;
• 2ª Delegacia Regional de Polícia - Aparecida de Goiânia;
• 5º DP de Aparecida de Goiânia;
• Grupo de Investigação de Homicídios - GIH de Aparecida de Goiânia;
• Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher - DEAM de Senador Canedo;
• Grupo de Investigação de Homicídios - GIH de Senador Canedo;
• Delegacia de Polícia de Valparaíso;
• Delegacia de Polícia de Firminópolis;
• 16º Delegacia Regional de Polícia - Trindade
• Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária - DOT;
• Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Meio Ambiente – DEMA;
• Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública – DERCAP;
• Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos - DERCC;
• Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas – DECAR;
• Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores - DERFRVA;
• Escola Superior da Polícia Civil - ESPC;
• Gerência de Operações de Inteligência - GOI;
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• Divisão de Gestão de Pessoas/GGF da PCGO;
• Supervisão da PCGO;
• Gabinete do DGPC;
• Delegacia de Polícia de São Luiz de Montes Belos;
• Delegacia de Polícia de Pirenópolis;
• Divisão de Proteção à Saúde do Servidor - DPSS;
• Delegacia Estadual de Capturas – DECAP
Unidade construída entregue em 2019:
• Delegacia de Polícia de Itaberaí
Unidades com reforma em andamento, com previsão de entrega para 2020:
• Delegacia de Investigação de Homicídios - DIH;
• Estacionamento da Delegacia Estadual de Investigações Criminais – DEIC;
• 18° DP de Goiânia;
• 20º de Goiânia;
• 26º de Goiânia;
• 4º DP de Aparecida de Goiânia;
• Arquivo Geral da PCGO.
Unidades com construção em andamento, com previsão de entrega para 2020:
• Delegacia de Polícia de Morrinhos;
• Delegacia de Polícia de Piracanjuba;
• Delegacia de Polícia de São Simão;
• Delegacia de Polícia de Uruaçu.

OBSERVAÇÕES
Os recursos vieram de parcerias com Ministério Público, Poder Judiciário, Prefeituras, Associação de Moradores ou entidades
particulares, com exceção das reformas em andamento da Delegacia de Investigação de Homicídios - DIH, 20º DP de Goiânia, 26º DP de
Goiânia, 4º DP de Aparecida de Goiânia e Arquivo Geral da PCGO em que estão sendo usados os recursos do PDDQDUP.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1030 - PROGRAMA GOIÁS CIDADÃO SEGURO

ÓRGÃO GESTOR: 2900 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2904 - POLÍCIA CIVIL

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

REALIZAÇÕES
Viatura mantida: Com a manutenção periódica das viaturas, mais veículos estiveram disponíveis para o servidor no exercício de suas
funções. O período
de reparo foi reduzido, permitindo maior eficácia na utilização das viaturas.
Operação de repressão e investigação ao crime e aos criminosos: Foram realizadas em torno de 3.613 operações policiais, sendo que o
sistema de controle de operações da PCGO só fecha em 15 de janeiro de 2020.
Foram apreendidas cerca de 280 armas dentre revólveres, pistolas, carabinas, espingardas, metralhadoras e fuzis e 3.714 munições;
Foram realizadas em torno de 4.533 prisões;
Foram cumpridos em torno de 1.274 Mandados de Busca e Apreensão; 109 Mandados de Busca e Apreensão de Menores; lavrados
cerca de 543 Termos Circunstanciados de Ocorrência e 67 Boletins de Ocorrência Circunstanciados.
Foram apreendidos cerca de 5473,4 kgs de maconha; 2121,5 kgs de cocaína; 26,25 kgs de crack; 1665 unidades de ecstasy; 353
unidades de LSD; 102 unidades de lança perfumes e 158 kgs de insumo para produção de drogas.
Armamento adquirido: Foram adquiridas 700 pistolas, 9 mm. SigSawer. Houve o recebimento de 4 carabinas 556 da Força Nacional
como doação extra legado das Olimpíadas mundiais Rio 2016. Houve o recebimento de 40 espingardas calibre 12 por convênio com o
SENASP/Ministério da Justiça.
Equipamento de Segurança e Proteção Individual: Não houve liberação de recursos para este produto, motivo pelo qual não houve
nenhuma aquisição desses equipamentos.

OBSERVAÇÕES
Em relação ao produto Equipamento de Segurança e Proteção Individual: não houve liberação de recursos para este produto, motivo pelo
qual não houve nenhuma aquisição desses equipamentos.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Wellington de Urzêda Mota

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Atuar em sintonia com as diretrizes do governo estadual, garantindo o cumprimento dos direitos e deveres na execução penal. Ser uma
organização de referência nacional na segurança, ressocialização e reintegração do apenado.

2.2 Legislação
A Diretoria Geral de Administração Penitenciária-DGAP, foi criada através da Lei n° 19.962/2018 em 03 de janeiro de 2018, iniciando um
marco no Sistema Penitenciário do Estado de Goiás pela inovação em ser uma Diretoria autônoma no âmbito administrativo e financeiro
dentro da estruturação do Estado de Goiás.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Criada em janeiro de 2018, a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP) trouxe importantes mudanças e avanços para o
sistema prisional goiano. Com a implementação da lei 19.962, a DGAP deixou de ser Superintendência para se tornar uma Diretoria com
status de Secretaria e desde então a DGAP possui orçamento próprio.
Dentre as ações realizadas destacam-se as seguintes:
VALORIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS
-Extinção da Classe Inicial nas carreiras de Assistente de Gestão Prisional e de Agente de Segurança Prisional, do órgão gestor do
Sistema de Execução Penal do Estado de Goiás, Lei nº 20.421/2019, onde houve a transferência para as classes de Assistente de
Gestão Prisional de 3ª Classe e de Agente de Segurança Prisional de 3ª Classe, previstas na Lei nº 17.090, de 02 de julho de 2010;
-Implantação do Sistema de Compliance no âmbito da Diretoria de Administração Penitenciária, de acordo com decreto nº 9406, de 18 de
fevereiro de 2019;
- Houve o aumento de 136 (cento e trinta e seis) Vigilantes Penitenciários Temporários, em relação ao ano anterior;
-Publicação do Decreto nº 9.454 de 24 de Julho de 2019, que regulamenta as etapas de avaliação psicológica, médica, física e de
investigação social para o ingresso na carreira efetiva de Agente de Segurança Prisional do Estado de Goiás.
AMPLIAÇÃO E GESTÃO DE VAGAS
Abertura de 1.361 vagas destinadas a receber custodiados dos regimes provisórios, presos em regime fechado e semiaberto: Jataí;
Mineiros ;Caiapônia; Rio Verde; Luziânia; Itapaci; Pontalina e Jaraguá, Padre Bernardo, Módulo de respeito da CPP.
Construção e entrega do presídio de Planaltina de Goiás, com 388 vagas.
Entrega de mais 02 (dois) Presídios Estaduais com previsão para o 1° trimestre de 2020, que irão gerar a abertura de 600 novas vagas:
- Novo Gama, 300 vagas no Presidio Estadual de Novo Gama;
- Águas Lindas de Goiás, 300 vagas no Presidio Estadual de Águas Lindas;
Como medida de plano de governo na contenção de despesas e redução de gastos, a gestão da DGAP realizou a desativação de 06
(seis) Unidades Prisionais nas cidades de Mossâmedes, Piranhas, Vicentinópolis, Itaguaru, Montes Claros, Maurilândia, Aragoiânia,
Guapó e Goiandira.
MELHORIAS E AQUISIÇÕES
- Aquisição de colchões para atender os custodiados no âmbito da DGAP;
-Aquisição do serviço de vigilância eletrônica e controle de acesso para o Presídio Estadual de Anápolis;
-Aquisição de máscaras de gás facial;
-Aquisição de armamentos tipo Carabina, para suprir a demanda das Unidades Prisionais, Grupos de Escolta e GOPE, GIT, com
armamento de maior capacidade de munições, de maior operacionalidade e maior Stopping Power. Armamento esse essencial para em
atividade de escolta;
-Aquisição de salas de aulas móveis (containers) para serem utilizados como módulos escolares nas unidades prisionais da DGAP;
-Aquisição de projetores de multimídia para nova sede da Escola Penitenciária do Estado de Goiás – Gerência de Ensino;
-Aquisição de computadores/servidor de dados para nova sede da Escola Penitenciária do Estado de Goiás – Gerência de Ensino;
-Aquisição de munições e granadas não-letais, para o desenvolvimento das atividades do Grupo de Operações Penitenciário no intuito de
garantir a integridade física dos presos e servidores do Sistema Prisional de Goiás;
-Aquisição de munições letais, para as Unidades Prisionais, grupos especializados em serviço operacional e para a formação,
capacitação e treinamento dos servidores do sistema prisional;
-Aquisição de algemas de transporte e tornozelo;
-Aquisição de notebooks para nova sede da Escola Penitenciária do Estado de Goiás – Gerência de Ensino;
-Substituição de veículos operacionais locados Palio Weekend por veículos operacionais locados Space fox NOVOS;
-Assinatura do Contrato n° 012/2019 (locação de 15 veículos novos tipo furgão para transporte de preso) e do Contrato n° 016/2019
(locação de 25 veículos novos tipo furgão para transporte de preso), aguardando somente entrega dos veículos
-Implantação de sistema de identificação biométrico dos visitantes a pessoas presas;
-Implementação de sistema de comunicação de voz e imagem, denominado tele presença;
-Implantação do Sistema de Controle Administrativo - SICAD; e
-Implantação de serviços de internet em 100% (cem por cento) das Unidades Prisionais e
Administrativas.
EMPREGABILIDADE DOS REEDUCANDOS
Ressocialização de reeeducandos através do trabalho, conforme detalhamento abaixo:
- Projeto Recuperando pessoas e Parques- SEMAS possui o objetivo de oferecer oportunidade de emprego para os reeducandos do
regime fechado da Penitenciária Odenir Guimarães e as reeducandas da penitenciária Feminina Consuelo Nasser. A empresa que fica
situada na Indústria do Complexo Prisional E utiliza a mão de obra carcerária para a prestação de serviços de confecção industrial em
todo o processo de fabricação de roupas.
- Projeto Recuperando Pessoas e Parques - AMMA;
- Projeto Recomeçar de Novo TJ- GO;
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- Convênio Progredindo Para Liberdade cidade Senador Canedo;
- Serviços gerais do Complexo Prisional de Aparecida;
- Serviços gerais DGAP;
- Reciclagem no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia;
- Supervisão de Agropecuária no Complexo Prisional;
- Vagas de trabalho externo na iniciativa privada;
- Empregabilidade de Reeducandos Remunerados pelo Estado;
- Convênio com a empresa Reação (faccionista da empresa Hering S/A);
- Convênio com a empresa Sallo Confecções, bordado e estamparia;
- Convênio com a empresa Focato Confecções, que tem por objetivo permitir que os reeducandos do regime fechado da Penitenciária
Odenir Guimarães e da Penitenciária Feminina Consuelo Nasser tenham a oportunidade de trabalho e renda com a consequente remição
de suas penas, conforme o artigo 126 da Lei de Execução Penal (7.210/84), a empresa que está localizada na Indústria do Complexo
Prisional de Aparecida de Goiânia oferece serviços de confecção industrial e todo processo de facção de jeans e malha, no projeto
"Caminho para Liberdade".
- Convênio com a empresa Telemont/S.A, tem por objetivo a empregabilidade e utilização de mão de obra carcerária para que estes
prestem serviços de confecção de uniformes, produção e reparos de orelhões e produção de pré-moldados de concreto.
- Convênio com a empresa Embalo Facção (ficcionista da empresa Hering S/A); facção para a empresa Hering, projeto módulo de
respeito, situado na Casa de Prisão Provisória no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.
- Convênio com a empresa INOVAR;
- Expansão do galpão do Programa Módulo de Respeito da Casa de Prisão Provisória (CPP) de Aparecida de Goiânia, o qual passa
agora a contar com mais 70 vagas de trabalho para os custodiados do local.
O Estado de Goiás possui atualmente 4853 reeducandos trabalhando em diversas.
Chamamento público para ampliação das vagas de emprego:
- “Chamamento Público” do Processo nº. 2017.0001.600.3861 em que está à disposição 22 (vinte e dois) espaços públicos para
formalização de parcerias público-privada visando a empregabilidade de presos. Já captamos 03 empresas que estão em processo de
formalização dos convênios;
- “Chamamento Público” do Processo nº. 2018.1644.800.6723 em que está à disposição 26 (vinte e seis) espaços públicos para
formalização de parcerias público-privada visando a empregabilidade de presos.
Convênios Federais para capacitação e geração de emprego para os reeducandos:
Convênio Depen/MJ –756488/2011 (R$ 619.661,04 Valor Global, vencimento 31/12/2020) Fábrica de Blocos e Tijolos Ecológicos nas
unidades prisionais de: Itajá, Valparaíso, Trindade, São Luiz de Montes Belos e Ceres. O saldo remanescente e os rendimentos estão em
processo de licitação para a aquisição de mais uma Fábrica de Blocos para o presídio masculino de Luziânia – GO.
Convênio Depen/MJ – 795276/2013 (R$ 988.618,52 Valor Global, vencimento 31/12/2020)
- 08 Laboratórios de Informática (um para cada Regional);
- 02 Fábrica de Artefatos de Concreto (Itumbiara e Ceres);
- 01 Centro de Recuperação de Móveis e Eletroeletrônicos (Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia);
Convênio Depen/MJ – 822632/2015 (R$ 1.334.597,22 Valor Global, vencimento 10/01/2020)
- 02 Fábrica de Fraldas (Presídios Femininos de Aparecida de Goiânia e Luziânia);
- 03 Confecções Industriais (Indústria do Complexo de Aparecida de Goiânia; FAN PADRÃO; e Presídio de Catalão);
- 02 Serralheria (Indústria do Complexo de Aparecida de Goiânia; e Presídio Militar de Goiânia)
EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS REEDUCANDOS
- Atualmente temos 1.089 (um mil e oitenta e nove) alunos presos, em unidades escolares instaladas em 32 (trinta e dois)
estabelecimentos penais, possibilitando-lhes a conclusão dos ensinos fundamental e médio, conforme prevê a Lei de Execução Penal;
- A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária adquiriu, por meio do processo administrativo 201700016011930, 8 (oito) módulos
escolares de 15m2 cada. O que possibilitará, considerando seu funcionamento em 2 (dois) turnos, a abertura de 16 (dezesseis) novas
salas de aula. Os 8 (oito) módulos escolares adquiridos já foram entregues, tendo estes sido distribuídos da seguinte forma: 2 (dois) na
Unidade Prisional de Orizona; 2 (dois) na Unidade Prisional de Itumbiara; 2 (dois) na Unidade Prisional de Minaçu, 1 (um) na Unidade
Prisional de Ceres e 1 (um) na Unidade Prisional de Alto Paraíso;
- Encontra-se formalizado Termo de Cooperação entre a Diretoria Geral de Administração Penitenciária e a Associação Aparecidense de
Educação, mantenedora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN que estabelece a disponibilização por parte desta de 20 (vinte) bolsas
de estudos integral e gratuitas por semestre aos privados de liberdade (homens e mulheres) que estejam cumprindo pena nos regimes
semiaberto e aberto do Sistema Prisional Goiano, bem como para os egressos e desconto para servidores do órgão gestor do sistema de
execução penal do Estado de Goiás;
- Parcerias firmadas com várias entidades proporcionaram o atendimento de 265 (duzentos e sessenta e cinco) presos e/ou egressos em
cursos de formação profissional;
- Projeto Alvorada: inclusão social e produtiva de pessoas egressas do sistema prisional, realizado pelo Instituto Federal de Goiás (IFG)
em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) e a Diretoria- Geral de Administração Penitenciária do Estado de
Goiás, por meio dessa ação, 30 egressos do sistema prisional estão participando de curso de eletricista predial. Essa qualificação terá
duração de sete meses.
Os selecionados recebem uma bolsa mensal;
- O Programa de Remição de Pena pela Leitura – PRPL insti tuído pela Portaria Interinsti tucional nº 001/2018-
TJGO/MPGO/DGAP/SEDUCE, tem como objetivo oportunizar aos apenados alfabetizados dos regimes fechado e semiaberto o direito ao
conhecimento, à educação, à cultura e ao desenvolvimento da capacidade critica, por meio da leitura, permitindo a estes remir parte de
suas penas pela leitura mensal de uma obra literária, dentre aquelas previamente indicadas pela Secretaria de Estado de Educação,
Cultura e Esporte (SEDUCE), bem como pela elaboração do relatório de leitura ou resenha;
- Outra ação com a mesma finalidade tem sido desenvolvida com as custodiadas da Penitenciária Feminina Consuelo Nasser, onde 48
reeducandas estão participando das aulas e cursos de assentamento cerâmico promovidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai).
ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS REEDUCANDOS
- Em parceria com o Instituto de Identificação do Estado de Goiás e a Delegacia da Receita Federal em Goiás tem promovido a emissão
e regularização de documentos (RG e CPF) aos presos que se encontram cumprindo pena em regime fechado, cujo objetivo é
oportunizar o acesso a documentação pessoal, como forma de incentivo ao resgate e/ou construção da cidadania, sendo emitido no ano
de 2019, 104 CPF’s (Cadastro de Pessoa Física) e 192 Carteiras de Identidade.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS REEDUCANDOS
- Aquisição de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos para aparelhamento de 22 (vinte e duas) unidades básicas de saúde
no Sistema Prisional do Estado de Goiás;
- Aquisição e entrega de equipamentos médico-hospitalares e odontológicos para os postos de saúde do Presídio de Anápolis e do
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Núcleo de Custódia;
- Implementação do Projeto Renascer, pensando em restabelecer a saúde física, mental e social do reeducando dependente químico e
intensificação de uma força-tarefa para livrar o reeducando de uma vez por todas do vício das drogas;
- Implementação Projeto Prisões Livres de Tuberculose, em pareceria com Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e o Departamento
Penitenciário Nacional (Depen), ligado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. A iniciativa conta ainda com a colaboração técnica
da Coordenação Geral do Programa Nacional de Controle da Tuberculose (CGPNCT), ligado ao Ministério da Saúde;
- Entrega Aparelhos Odontológicos para a Casa de Prisão Provisória;
- Entrega do Aparelhamento de Referência para Atenção à Saúde Materno-Infantil do Presídio Feminino de Luziânia;
- Evento realizado no dia internacional da mulher com ações de valorização das servidoras da saúde;
REESTRUTUAÇÃO DO SERVIÇO DE CARTÓRIO
- Criação do Cartório Central Do Complexo Prisional De Aparecida De Goiânia – GO, unificamos todos os Cartórios do Complexo
Prisional, sendo assim, todas as providências ligadas aos presos da Penitenciária Odenir Guimarães, Casa de Prisão Provisória, Casa do
Albergado, Colônia do Semiaberto, Penitenciária Consuelo Nasser, Central de Triagem e Núcleo de Custódia partem do Cartório Central,
o que desburocratizou várias demandas;
- Celeridade na Movimentação de Vagas – com o advento da Portaria nº. 248/2019 – GAB/DGAP, tivemos uma maior agilidade no
recambiamento dos presos, sobretudo para o traslado de presos com Mandado de Prisão Exclusivo dentro do Estado de Goiás;
- Criação do POP (Procedimento Operacional Padrão/DGAP), que veio auxiliar procedimentos de Cartório, facilitando a vida dos
cartorários de nossa unidade prisionais.
MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO
- Aumento em 100 % as fiscalizações das medidas cautelares impostas nas audiências de custódia, passando dessa forma maior
credibilidade ao judiciário;
- Iniciou em fevereiro desse ano as audiências de custódia aos finais de semana na comarca de Aparecida de Goiânia;
- Firmou novas parcerias com o judiciário de Aparecida de Goiânia;
- Realizou a primeira formatura dos grupos reflexivos para autores de violência doméstica;
- Aumentou em 37 % a aplicação das medidas cautelares após audiência de custódia;
- Ampliação das tornozeleiras eletrônicas como medidas cautelares;
- Melhora no atendimento a vítima de violência doméstica;
- A Central Alternativa à Prisão está realizando grupos reflexivos voltados a Lei de Drogas e Violência Doméstica, com turmas quinzenais,
e ao finalizar os grupos teremos a entrega de certificados aos cumpridores concretizaram em sua totalidade o curso e as palestras;
- O Setor de Triagem realizou 524 (quinhentos e vinte e quatro) atendimentos individuais (entrevistas, encaminhamentos,
reencaminhamentos, relatórios psicossociais, etc);
- Realização das escoltas de audiência de custódia, e das escoltas de cumprimento de alvará de soltura com instalação de tornozeleira
eletrônica.
GESTÃO SANITÁRIA E DE RESÍDUOS
-Implantação de serviços contínuos de dedetização, desinsetização, descupinização, desratização e controle de pragas urbanas, visando
atender as necessidades das Unidades Prisionais no âmbito da DGAP;
-Implantação de serviços contínuos de serviço de coleta, transporte externo para o local de tratamento e destinação final de resíduos
sólidos urbanos – RSU do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Plano Diretor
Cadeia de Valor
Plano de Aquisições Anual

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

PROGRAMAS DE GOVERNO

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

ÓRGÃO GESTOR: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

O Programa de melhoria da Administração Penitenciária para Promoção da Ressocialização visa ampliar e modernizar a estrutura física e
logística do sistema de administração penitenciária no estado por meio da qualificação e valorização profissional de seus servidores,
ampliação do número de vagas prisionais, modernização tecnológica na área de segurança, assistência material, educacional, social,
psicológica, de saúde e profissional dos custodiados.
Descrição: Implementar ações que viabilizem condições para o cumprimento da Lei de Execuções Penais, promovendo a reiserção social
e a valorização do reeducando e do egresso, o incremento de medidas alternativas à prisão, assim como a garantia dos direitos a eles
assegurados.
A DGAP logrou êxito ao ter atingido o objetivo almejado, vez que as ações foram plenamente contempladas, a título de exemplo:
Esta Diretoria trabalhou para a ampliação do número de vagas, citamos como exemplo a entrega do presídio de Planaltina , com 388
novas vagas. A construção do mesmo permitiu a transferência de presos de alta periculosidade, de todo o Estado de Goiás, para a
Unidade Especial que segue a sistemática dos presídios federais. Possuem raio-x, detectores de metal, não possui energia dentro das
celas e é cercado por uma muralha de sete metros de altura. Desfavorecendo, sobremaneira, as organizações criminosas. O intuito da
transferência dos preso é evitar o comando de organizações criminosas que, de acordo com o Secretário de Segurança Pública , vem de
dentro dos presídios.
Foram entregues, também, em solenidade no auditório da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Goiás, vários equipamentos de
segurança , entre os itens podemos citar: pistolas PT100, viaturas, equipamentos de scanner corporal, coletes balísticos, algemas de
transportes e de tornozelo, portais detectores de metal, aparelhos de ar condicionado e o projeto de reaparelhamento de 22 unidades
básicas de saúde em unidade prisionais do Estado.
A administração penitenciária informa que outras entregas futuras já estão em processo de aquisições, sendo mais 51 veículos
operacionais, num investimento de R$ 2.672.592,80 (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil, quinhentos e noventa e dois reais e
oitenta centavos), além da locação de 10 scanners corporal no total de R$ 144.929,60 (cento e quarenta e quatro mil reais e novecentos
e vinte e nove reais e sessenta centavos) e 67 computadores, no valor de R$ 331.576,30 (trezentos e trinta e um mil, quinhentos e
setenta e seis reais e trinta centavos).
Na área da ressocialização de presos podemos destacar a assinatura de termo entre a DGAP e a Seduc visando a confecção de
uniformes de alunos da rede pública escolar a partir de mão de obra carcerária. O projeto prevê que mais de 500 presos serão
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empregados na produção do vestuário. Situação que dará aos presos novas perspectivas de trabalho.
AÇÃO: 2151 - APARELHAMENTO E ESTRUTURAÇÃO ADM. OPER. E TEC. DAS UNIDADES PRISIONAIS E DE
ALTERNATIVAS À PRISÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
Foram adquiridos no decorrer do ano de 2019, no que tange a ação em tela, os seguintes equipamentos:
Escudos balísticos;
Algemas de pulso;
Máscaras de gás;
Capacetes balísticos;
Algemas de tornozelo e transporte;
Pistolas calibre .40;
Equipamentos de proteção individual;
Cintos táticos;
Coturnos para compor kit uniforme para os servidores da DGAP;
Kits de uniformes para os servidores da DGAP;
Foram adquiridos, ainda, equipamentos inteligência que têm reforçado sobremaneira as atividades de inteligência da DGAP,
proporcionando o monitoramento de ambientes carcerários e análise de dados que contribuem para coibir práticas criminosas e prevenir
situações de crise no sistema prisional que afetam diretamente a sociedade. Quais sejam:
Conjunto de equipamento para coleta e reprodução de áudio e vídeo, marca LAWMATE e conjunto de equipamentos portáteis para
reprodução de áudio e vídeo, marca COMMESH.
Aquisição de soluções para exportações e análise de dados a partir de plataformas eletrônicas portáteis (UFED)-TECHBIZ FORENSE
DIGITAL S/A.

OBSERVAÇÕES
Atualmente a Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás conta com uma frota de 395 veículos, classificados
como próprios, cedidos, doados, cautelados e locados. Os veículos se dividem em operacionais e administrativos. Os veículos
operacionais são considerados especiais, pois tem sua estrutura original modificada com compartimento para o transporte de agentes e
de presos, e devem atender características especiais regulamentadas por lei, obedecendo a critérios de segurança, resistência,
proporção, ventilação, luminosidade, tendo em vista a utilização em escoltas e situações congêneres. Dispomos de 191 veículos
operacionais, sendo que os veículos operacionais
se dividem em: furgões Master tipo adaptado cela (frota locada), furgões Jumper tipo adaptado cela (frota própria), furgões Ducato tipo
adaptado cela (frota própria), Mini Furgões
Kangoo tipo adaptado cela (frota própria), caminhonetes F-4000 adaptada cela (Frota própria), caminhonetes S-10 cabine dupla adaptada
cela (frota locada), Station Wagon Space
Fox cela (frota locada), Station Wagon Palio Weekend cela (frota locada). Os veículos definidos como especiais são destinados as
Unidades Prisionais para deslocamentos de reeducandos e não poderão ser utilizados na prestação de serviços administrativos. Os
veículos administrativos, no total de 204, são utilizados para o serviço de transporte de usuário e carga e não necessitam de alteração na
estrutura. Quanto à política de locação, é feito um levantamento, através de estudo, em que são considerados os custos com essa
modalidade contratual em comparação a aquisição e renovação da frota própria, considerando sua depreciação a médio e longo prazo; e
ainda, a estimativa de gastos com manutenção.
A contratação de veículos locados tem representado vantagem econômica e financeira e justifica-se pela qualidade e continuidade na
prestação do serviço, já que as manutenções dos veículos locados são de responsabilidade das locadoras e após um período de dois
anos, devem ser substituídos por novos. Referente à distribuição dos veículos, com relação aos operacionais, o critério utilizado é o porte
da unidade prisional e a quantidade de presos, quanto aos administrativos são distribuídos as Superintendências, Gerências,
coordenações, Coordenações Regionais, Direção de Unidade Prisional e demais atividades inerentes a Administração Penitenciária.

AÇÃO: 2152 - GARANTIA DA ASSISTÊNCIA MATERIAL DO CUSTODIADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
O fornecimento de alimentação aos custodiados do Estado de Goiás é realizado via terceirização por meio de Contratos entre o Estado
de Goiás e empresas Terceirizadas e especializadas no fornecimento de alimentação. Nossos Termos de Referência contaram com
suporte e apoio de nutricionista para serem elaborados, sendo que a dieta alimentar dos custodiados foi calculada considerando as
necessidades nutricionais dos reeducandos. Salientamos que nossos Termos de Referência foram elaborados seguindo recomendações
nutricionais nacionais e internacionais, utilizadas por profissionais de nutrição para estipulação das necessidades nutricionais. Para tanto,
a necessidade energética foi calculada considerando o perfil da população carcerária e a recomendação utilizada para manutenção do
peso corporal em adultos não catabólicos (GUIMARÃES E GALISA, 2008),
e a necessidade de macronutrientes estabelecida de acordo com recomendações da FAO/WHO (2003) e IOM (2001), utilizadas 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 reeeducandos representada em nossos Termos de Referência, pelo ‘Cardápio
Diário Básico Padrão’. Esta dieta foi calculada seguindo valores estabelecidos na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)
e Tabela de Composição Nutricional dos Alimentos Consumidos no Brasil (IBGE). Sendo assim, é importante evidenciar que o
fornecimento de alimentação dos custodiados no Estado de Goiás apresenta valores nutricionais adequados e respeita as necessidades
dos reeducandos, tratando-se de uma alimentação com qualidade e quantidade para atender as necessidades dos reeducandos,
promover qualidade de vida e prevenir Doenças Crônicas Não Transmissíveis.
AÇÃO: 2153 - IMPLEMENTAÇÃO DE TECNOLOGIAS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES PRISIONAIS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
Convênios e Programas Estaduais e Parcerias em andamento:
-Tribunal de Justiça projeto “Começar de Novo” (Manutenção geral do Tribunal de Justiça de Goiânia);
-Progredindo para Liberdade com Prefeituras Municipais de (Canedo; Goianésia; Ceres,);
-Embalo Facção (Facção para a Hering) – Projeto Módulo de Respeito na CPP Aparecida de Goiânia;
- Reação Ltda. (Facção para a Hering) – Projeto Módulo de Respeito no Presídio de Goianésia;
- Sallo Confecções Ltda. – Projeto “Eleve-se”. Produção de bordado industrial de Silkagem e Acabamento em Roupas na Indústria do
Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia;
-Telemont S/A – Produção de “orelhões” e uniformes na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia;
- Gr Group Confeccões - Eireli – Me/Pitbull Jeans - confecção de jeans, malha e acabamento em geral utilizando a mão de obra
carcerária;55 presos inseridos Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia;
- Inovar Acabamento Ltda. – Me - acabamento e fabricação de roupas em geral na Industria do Complexo prisional de Aparecida de
Goiânia;
-Empregabilidade para o Resgate da Cidadania – 420 presos são contratados pelo Estado para trabalhar nas mais de 120 unidades
prisionais administradas pela DGAP. No orçamento deste ano de 2019, exclusivo para pagamento de presos que trabalham para o
Sistema Prisional, deverá ser investido cerca de R$ 4.500.000,00 (quatro milhões, e quinhentos mil reais).
GERÊNCIA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL
-Projeto Tecendo a Liberdade – Ateliê instalado na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde em média de 12
presas trabalham diariamente realizando trabalhos manuais em teares de madeira.
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 DGAP.
-Projeto Fazenda Esperança – atividades agropecuárias desenvolvidas na fazenda do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, onde
em média de 12 presos trabalham diariamente realizando trabalhos pastoris na criação de gado e suínos.
-Projeto Linha Reta – Confecção Industrial instalada na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, responsável pela
produção de uniformes demandados por todas as unidades prisionais do Estado.
Atualmente o projeto não possui servidor público responsável pelas atividades desenvolvidas neste projeto, sendo ele administrada de
forma parcial pelo Coordenar Geral da Indústria; em média de 10 presos trabalham diariamente realizando trabalhos de confecção.
-Projeto Marcenaria – Marcenaria Industrial instalada na Indústria do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, responsável pela
produção e reforma de móveis em madeira, em média de 03 presos trabalham diariamente realizando trabalhos de marcenaria.

OBSERVAÇÕES
Na seara da agropecuária foram produzidos pelos reeducandos da DGAP, no ano de 2019, os seguintes produtos:
Hortaliças:
Abóbora, Alface, Cebolinha Verde, Coentro, Salsinha e Couve.
Gênero Animal e Otros:
Adubo orgânico por compostagem, sabão de quadro, leite, carne suína, carne bovina, criação de gado e criação de suíno.
Cursos:
Os reeducandos passam pelos seguintes treinamentos:
Suinocultura
- castração de suínos;
- corte das presas, cura do umbigo e aplicação de ferro nos leitões;
- abate artesanal;
- desmame
- manejo pré e pós parto das matrizes suínas
- entre outros.
Horticultura
- preparo do solo;
- plantio (época correta, espaçamento, irrigação inteligente, etc)
- colheita;
- defensivos orgânicos;
Compostagem orgânica
- aproveitamento racional dos animais mortos (geralmente leitões) e restos de comida transformados em adubo (compostagem) orgânico.
Bovinocultura
- cuidados gerais com o bezerro do nascimento (cura de umbigo e vacinações diversas) ao desmame.
- ordenha manual
- fabricação de queijos
- construção de cercas
- alimentação dos animais
Plantação de milho e cana
No ano de 2019 foi realizada a aração das áreas onde serão cultivados cerca de 20000 metros quadrados de milho que serão utilizados
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na alimentação dos animais.
Piscicultura
No ano de 2019 , servidores e reeducandos fizeram o Curso de Pscicultura , através de parceria com o SENAR-GO e Associação de
Moradores Terra do Sol e Continental.
Fabricação de sabão
Os reeducandos fizeram o treinamento de como fabricar sabões usando óleos usados, que geralmente seriam descartados na natureza.

AÇÃO: 2155 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA BIOPSICOSSOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
As Competências da Gerência de Assistência Biopsicossocial objetivam promover e viabilizar ações destinadas à garantia da saúde
integral, preventiva e curativa, em âmbito ambulatorial e hospitalar, bem como ao atendimento médico, odontológico, psicológico, social e
farmacêutico, buscando o cumprimento das programações individualizadas para cada reeducando; contemplando também a prevenção e
tratamento da dependência química. Bem como à assistência social voltada ao reeducando e familiares.
Através destas ações a GEAB visa identificar as atividades desenvolvidas pelos profissionais de cada área técnica, averiguando os
desempenhos. Cabe também à GEAB executar as políticas públicas de saúde com vistas à individualização do atendimento ao
reeducando, observada a interdisciplinaridade necessária ao desenvolvimento humano, executar as atividades relativas à realização dos
exames, acompanhamento de diagnósticos e continuidade dos tratamentos. Exemplo disso são os Programas Especializados para
controle da Tuberculose, Hepatites virais, Hanseníase e HIV.
As atividades desenvolvidas por esta Pasta resultaram em atendimentos voltados à:
- Saúde mental e dependência química (Projeto Renascer)
- Fisioterapia/reabilitação
- Psicologia;
- Regulação de aproximadamente 3.071 consultas especializadas,
- Regulação de aproximadamente 5.398 exames especializados, ou seja: Ultrassonografias, radiografias, eletrocardiogramas,
encefalogramas, ressonâncias etc;
- Cirurgias especializadas foram contabilizadas cerca de 234;
- Imunização dos reeducandos nas campanhas de vacinação mais de 8.000 doses de vacinas administradas em todo o Estado de Goiás
no ano de 2019, tais como: H1N1, Influenza, Hepatite B, Anti-tetânica, Febre Amarela, Tríplice Viral.
- Controle dos programas de doenças infecto contagiosas como HIV, Hepatites B e C e Hanseníase e Tuberculose (Parceria com o
Projeto: Prisões livre da Tuberculose);

OBSERVAÇÕES
No tocante aos atendimentos nas áreas de saúde mental e social do preso, a Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), tem a
missão de realizar:
Encaminhamento de apenados para tratamento ambulatorial/internação por uso de substâncias psicoativas – Por meio da equipe
Psicossocial que realiza, na Triagem, entrevistas Psicossociais visando verificar se o apenado está em condições de cumprir a
reprimenda imposta pelo Poder Judiciário, e quando o mesmo não está em condições de cumprir a pena por motivos graves de
dependência química e/ou distúrbios psicológicos o sentenciado é encaminhado, de forma voluntária, para tratamento
ambulatorial/internação em locais especializados para recuperação de sua saúde física/mental.
Orientação sobre o fluxo de acesso ao Sistema Único de Saúde (Postos de Saúde, Cais, Ciams, Centro de Atenção Psicossocial, os
cumpridores que necessitarem de Assistência à Saúde.
Realização de palestras voltadas aos dependentes químicos, uma vez no mês nas terças –feiras, compreendendo o horário das 18:30 até
as 20 hrs da noite, com duas horas para cada cumpridor.
Orientação e encaminhamento de apenados para rede sócio assistencial – Por meio da equipe Psicossocial quando diagnosticado
situações de vulnerabilidades sociais que interfiram no cumprimento da pena alternativa e que gerem exclusão social:
Encaminhamento para o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para realização do CAD-Único / Bolsa Família/ Benefício de
Prestação Continuada, Isenção de tarifa de Energia, Cursos profissionalizantes, dentre outros.
Encaminhar cumpridor com deficiência para o Setransp para fins de passe requisição de Passe Livre.
Encaminhar cumpridores em Situação de Rua para os abrigos assistenciais.
Encaminhar para PATRONATO, SENAC, e instituições a fins os cumpridores sem qualificação profissional para ingresso no mercado de
trabalho.

AÇÃO: 2156 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, DESENV. EDUCACIONAL E EMPREGABILIDADE PARA
INCLUSÃO SOCIAL E RESGATE DA CIDADANIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
O trabalho desenvolvido pela DGAP no âmbito da Ação em tela tem como objetivo contribuir para o fortalecimento da política de
alternativas à prisão e promover o acesso à educação formal, à qualificação profissional e à empregabilidade à população carcerária e
seus familiares, com a estruturação dos patronatos, dos módulos de respeito e das unidades de alternativas à prisão de forma a
promover condições de reintegração social ao reeducando e ao egresso.
Consiste na oferta de cursos de Formação Iniciada e Continuada, para os sentenciados custodiados pela DGAP, tendo como eixo
norteador a formação e potencialização do talento humano, visando também a empregabilidade e o empreendedorismo, com uma
proposta de cursos que possam lhes dar autonomia, possibilitando com que ao final do curso e da sua colocação em liberdade eles
possam ter um novo horizonte em suas vidas.
Ao estabelecer as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos
estabelecimentos penais, o legislador federal reconhece que a educação neste tipo de estabelecimento é um direito humano. Tal oferta,
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cujo objetivo consiste em obter a superação do analfabetismo na população carcerária, constitui uma porta de acesso à cidadania pela
elevação da escolaridade.
O Estado de Goiás, por meio da parceria firmada entre a Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esporte e a antiga Agência Goiana
do Sistema de Execução Penal, atual DGAP, desenvolve desde 2013 Plano Estadual de Educação nas Prisões, que consiste na oferta de
atividades educacionais na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) aos presos. O ensino nessa modalidade é ofertado na
mesma formatação das outras unidades escolares, sendo adaptadas as metodologias específicas.
AÇÃO: 2157 - VALORIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
Tal 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.
Foram realizados no decorrer do ano cursos variados de capacitação aos servidores, quais sejam:
Curso de Formação de Vigilante Penitenciário Temporário;
Curso Procedimento Operacional Padrão (POP) EAD;
Nivelamento e Direção Defensiva;
Curso de Gestão em Fundo Rotativo;
VII Curso Formação Agente de Segurança Prisional (Edital 001/2014 Subjudice);
Curso do Sistema Eletrônico de Informação;
Processo Seletivo CAESP ;
Treinamento Aplicado para Licitações, Contratos, Convênios, Termo de Referência e SICONV;
Curso de Intervenção Tática (CIT);
Curso de Instrução de Carabina Tática Taurus – CTT.40;
AÇÃO: 2392 - FORTALECIMENTO DO PDDUP

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
Ação não executada em 2019.
AÇÃO: 3050 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2906 - DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

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

REALIZAÇÕES
No que tange a ação em tela destacamos os seguintes situações:
Abertura de 1.361 vagas destinadas a receber custodiados dos regimes provisórios, presos em regime fechado e semiaberto: Jataí;
Mineiros ;Caiapônia; Rio Verde; Luziânia; Itapaci; Pontalina; Jaraguá, Padre Bernado, Módulo de Respeito CPP.
Construção e entrega do presídio de Planaltina de Goiás, com 388 vagas.
Entrega de mais 02 (dois) Presídios Estaduais com previsão para o 1° trimestre de 2020, que irão gerar a abertura de 600 novas vagas:
- Novo Gama, 300 vagas no Presidio Estadual de Novo Gama;
- Águas Lindas de Goiás, 300 vagas no Presidio Estadual de Águas Lindas;
Como medida de plano de governo na contenção de despesas e redução de gastos, a gestão da DGAP realizou a desativação de 06
(seis) Unidades Prisionais nas cidades de Mossâmedes, Piranhas, Vicentinópolis, Itaguaru, Montes Claros, Maurilândia, Nerópolis, Guapó
, Aragoiânia e Goiandira.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

INSTITUCIONAL

1. Gestor

MARCOS ROBERTO SILVA

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
Decreto Nº 9.541/2019; Lei nº 20.491/2019 ; Decreto Nº 9.437/ 2019; Decreto N 9.434/2019; Decreto n° 9.412/2019; Decreto nº
9.407/2019 ; Decreto n° 9.406/2019; Decreto nº 9.402/2019; Decreto nº 9.401/2019; Lei nº 20.417/2019; Decreto n° 9.400/2019; Decreto
nº 9.399/2019 ; Decreto nº 483/2019; Decreto nº 9.392/2019; Decreto nº 9.389/2019; Decreto nº 9.384/2019; Decreto nº 9.381/2019;
Decreto nº 9.376,/2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Neste exercício que se encerra, o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Goiás (Detran/GO) se empenhou na prestação de
serviços de excelência no atendimento ao cidadão, implementando políticas públicas para um trânsito seguro e humanizado através da
realização de projetos inovadores bem como na redução dos custos das taxas de diversos serviços oferecidos aos usuários,
aproximando-o da sua meta de tornar-se o melhor e mais bem-conceituado Departamento de Trânsito do Brasil.
Dentre as aludidas inovadoras ações, destacamos as seguintes:
- CNH Social
Implementada por intermédio da Lei 20.637 de 12 de novembro de 2019, visa oferecer gratuitamente o acesso à CNH aos cidadãos de
baixa renda, nas modalidades: urbana, rural e estudantil.
- Projeto “De Mãos Dadas”
Objetiva facilitar o acesso da pessoa com deficiência (PCD) à obtenção da CNH e à aquisição de veículos zero-quilômetro com isenção
de impostos.
- Novas funcionalidades para o Aplicativo Detran GO ON
Aplicativo que revolucionou o relacionamento da autarquia com o cidadão, conta com novas funções, como: Comunicado de venda;
Transferência de pontuação; Recurso de Multa; Certidão de Propriedade; Avaliação de Processo de CNH; Certidão de Acidente de
Transito; Solicitação de Segunda Via de CNH; Solicitação de CNH Definitiva; Certidão de Prontuário de CNH; Cartão do Idoso.
- Leilão on-line
O objetivo é tornar o processo mais célere, eficaz e 100% auditável, esvaziando os pátios, com a possibilidade de fazer mais leilões e de
contar com a participação de interessados de todo o território nacional.
No decorrer destes processos, o Detran/GO passou por uma modernização de gestão que teve como resultados:
-FORMAÇÃO DE CONDUTORES
Reduzimos o tempo de entrega da Carteira Nacional de Habilitação aos usuários que, nas renovações eram solicitados 15 dias para
confecção, foram reduzidos para:
Renovações de CNH’s requeridas no Unidade de Atendimento do Detran passaram a ser entregues aos usuários 2 horas após a baixa do
DUA;
Renovações de CNH’s requeridas nos Vapt-Vupt da Capital passaram a ser entregues em 24 horas após a solicitação;
Renovações de CNH’s requeridas no interior do Estado de Goiás passaram a ser emitidas em 72 horas a partir de sua triagem junto a
Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito.
Emissão das PID’s com 24 horas após sua triagem, quando anteriormente levava até 15 dias para a emissão da mesma.
- BANCAS EXAMINADORAS
Assumimos as bancas examinadoras para candidatos à Carteira Nacional de Habilitação - CNH, realizando as provas práticas e teóricas
para os processos de obtenção, renovação e mudança de categoria. Para este fim, foi realizado um curso de formação, o qual capacitou
98 novos examinadores de trânsito. Contamos atualmente com um quadro de 220 profissionais e um novo curso está sendo ministrado,
aumentando consequentemente o quadro de Examinadores de trânsito até o final do corrente ano.
- REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS
A segunda taxa de registro de contrato foi extinta.
O custo da vistoria veicular foi revisto e caiu de R$ 175,76 para R$ 108,00.
A vistoria veicular deixou de ser exigida nas seguintes situações:
Emissão de 2ª via de Certificado de Registro de Veículo e/ou Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo;
Perda ou danificação da placa traseira, tarjeta e/ou lacre do veículo;
Adoção da segunda placa traseira.
Registro inicial de reboque e semirreboque, com a tara de até mil quilos
- PLACAS
O Detran-GO reduziu também, o preço das placas de veículos no Estado: carro passou de R$ 190,40 para no máximo R$ 120,00 e moto
passou de 162,02 para no máximo R$ 60,98.
- CREDENCIAMENTO
Quanto ao Recredenciamento, os parceiros (psicólogos, médicos, despachantes, CFC's, financeiras, etc) podem solicitar o
recredenciamento on-line, enviando a documentação necessária, através Portal Detran, sendo esta documentação validada pela equipe
da Gerência de Credenciamento e Controle. Esta modernização diminui a burocracia, gera comodidade, eficiência e maior segurança da
informação.
- TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Na busca para arquitetar soluções de tecnologia de ponta para atender de forma eficiente o cidadão, modernizamos a infraestrutura
tecnológica.
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Lançamos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Digital (CRLV) para o Estado de Goiás. A versão eletrônica do
documento do veículo está disponível juntamente com a CNH Digital no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT). Desta forma, o
documento eletrônico poderá ser apresentado em substituição ao CRLV Físico e pode ser compartilhado com terceiros que também
utilizem o veículo.
- BIOMETRIA
Realizamos também, a verificação biométrica em todas as etapas da CNH (em todo o Estado). Dentre outras transformações digitais
realizadas nesta gestão.
- FISCALIZAÇÃO
No que tange o setor Fiscalização, o Detran em parceria com o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Agência Municipal de
Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Trânsito e Secretaria Municipal de Fiscalização Urbana, realizou operações de fiscalização de
ferros velhos e desmanches, flagrando comerciantes atuando de forma irregular, resultando em apreensão de sucatas, veículos
removidos ao pátio e estabelecimentos notificados, dando cumprimento à legislação regulamenta o desmonte de veículos (Lei Estadual
nº 12.977/2014, Lei Estadual n° 19.262/2016 e Decreto Estadual n° 9.259/2018).
-PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
Na área de Planejamento Institucional, foram realizadas diversas ações, como: Plano Plurianual 2020-2023, elaboração e cadastro da Lei
Orçamentária Anual, elaboração do Regulamento do Detran/GO, Arquitetura de negócios, Cadeia de Valor, Carta de Serviços do
Detran/GO e levantamento e compilação do plano de aquisições do Detran 2020.
- COMPLIACE E TRANSPARÊNCIA
Foi implementado o Programa e Compliance Público do Poder Executivo, que consiste em um conjunto de ações destinadas a assegurar
que os atos de gestão estejam em conformidade com os padrões éticos e legais, a fomentar a transparência e as denúncias e a combater
a corrupção.
- CONCLUSÃO
Considerando a complexidade dos serviços oferecidos pelo DETRAN/GO e toda a crise econômica por qual atravessamos, o Detran de
Goiás atingiu os objetivos programados apresentando um resultado plenamente satisfatório, diminuindo custos para o cidadão goiano,
destacando-se pela transformação digital, diminuindo a burocracia, agilizando o atendimento e diminuindo o tempo de entrega de
documentos. Fazendo assim, uma gestão pautada nos valores de ética, respeito, resultado e compromisso com o cidadão goiano.

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
Sistema de Gestão integrada;
Bizage;
Autocad,
Reuniões de Governança.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Campanhas Realizadas;
Sinalização Realizada;
Revitalização implantada;
Usuários Atendidos pelo Detran;
Construção Realizada m²;
Número de de fiscalização de transito realizada;
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;

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1060 - PROGRAMA DETRAN CIDADÃO

ÓRGÃO GESTOR: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Os resultados do programa foram alcançados tendo em vista a presteza, agilidade, cordialidade e confiabilidade dos serviços prestados,
considerando que eles foram essenciais para que tivéssemos o máximo de satisfação dos usuários.
AÇÃO: 2320 - EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO - NOVO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Unidade de Atendimento do 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, além de ser 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 Unidades do Vapt Vupt em todo o Estado de Goiás. Ademais, a Unidade de
Atendimento do 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
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de documentação técnica e operacional e atualização de informações nos diversos canais de atendimento do Detran.
AÇÃO: 2321 - FORMAÇÃO DE CONDUTORES E EMISSÃO DE CNH

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
- Reduzimos o tempo de entrega da Carteira Nacional de Habilitação aos usuários que, nas renovações eram solicitados 15 dias para
confecção, após trabalho realizado pela Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito os prazos foram reduzidos para:
- Renovações de CNH’s requeridas no Unidade de Atendimento do Detran passaram a ser entregues aos usuários 2 horas após a baixa
do DUA;
- Renovações de CNH’s requeridas nos Vapt-Vupt da Capital passaram a ser entregues em 24 horas após a solicitação;
- Renovações de CNH’s requeridas no interior do Estado de Goiás passaram a ser emitidas em 72 horas a partir de sua triagem junto a
Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito.
- A Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito passou a emitir PID’s com 24 horas após sua triagem, quando anteriormente levava
até 15 dias para a emissão da mesma.
- A Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito passou a auditar todos os processos digitalizados nas renovações de exames.
- A Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito passou a auditar por amostragens os processos de 1 via de habilitação, Mudança de
Categoria, Adição de Categoria, Inclusão de Categoria, para os processos digitais e físicos.
- A Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito equacionou o sistema de malotes, passando a encaminhar aos Vapt- Vupt de Goiânia
o envio de CNH’s duas vezes ao dia.
- A Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito, assumiu até o presente momento, 40% das bancas examinadoras, que eram geridas
pela UEG, tanto em Legislação de Trânsito quanto em Prática de Direção Veicular, e assumirá todo o serviço de Bancas Examinadoras
em 15 de dezembro do ano em curso.
- A Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito, adotou novos procedimentos para as transferências de condutores de outras
Unidades da Federação para Goiás, quando se trata de transferência com segunda via, passou a buscar informações junto ao RENACH
daquelas Unidades da Federação para confronto de imagens, evitando fraldes que eram decorrentes.
- Foi criado no setor de apoio da Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito, atendimento exclusivo via telefone, com o objetivo em
atender as CIRETRANS, CFC’s e usuários.
- A Gerência de Habilitação e Exames de Trânsito, está em conjunto com as demais Gerências implementando a implantação da CNH
Social.
AÇÃO: 2322 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
- Maior disponibilidade dos sistemas e da infraestrutura em geral;
- Maior confiabilidade dos sistemas e segurança dos dados que gera a melhoria dos sistemas de tomada de decisão;
- Modernização da Infraestrutura técnica e Parque tecnológico;
- Maior estabilidade da rede elétrica;
- Maior facilidade na recuperação de dados em caso de acidentes;
- Melhorias em sistemas;
- Melhoria das redes de telecomunicações;
- Melhoria no atendimento ao cidadão;
- Melhoria da infraestrutura de atendimento de sistemas corporativos;
- Verificação biométrica em todas as etapas da CNH (Todo o estado);
- Finalização do SGCP(Automatização de conteúdos do Site);
-Recredenciamento de Despachantes e Recredenciamento Geral(Financeiras, Estampadoras, Fabricantes, Desmanche, Leiloeiros(as),
etc;
- Soluções de mobilidade - Talonário eletrônico, Vistoria e aplicativos corporativos (200 Smartphones/Tablets para emissão de multas
eletrônicas) – Todo o estado de Goiás e Prefeituras (mais de 6.000 usuários);
- Business Inteligence (BI) (Consultas/Relatórios);
- Integração dos sistemas com fabricante de placas, atualizado em 2019 ;
- Escala Médica nas Unidades Vapt Vupt
- Reconhecimento Facial (Médicos)
- Controle das Bancas Teóricas e Práticas
- Telemetria dos cursos especializados (Sessi Senat)
- Reciclagem presencial e EAD
- Implementação do Processo de PID
- Integração Reconhecimento Facial (Denatran)
Novas funcionalidades Aplicativo DETRAN GO ON:
- Comunicado de venda;
- Transferência de pontuação;
- Recurso de Multa;
- Certidão de Propriedade;
-Avaliação de Processo de CNH;
- Certidão de Acidente de Transito;
- Solicitação de Segunda Via de CNH;
-Solicitação de CNH Definitiva;
Certidão de Prontuario de CNH;
Cartão do Idoso;
AÇÃO: 3119 - CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO NOVO DETRAN

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
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U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Melhorar o conforto dos usuários e funcionários.
O resultado da ação foi readequação do espaço físico de algumas gerências, sendo: Gerência de Execução Orçamentária e Financeira,
Gerência de Compras Governamentais, Gerência de Veículos, Comissão de Leilão e Junta Médica, foram realizadas também, reforma
dos banheiros da Diretoria de Operações, dos banheiros da Presidência e da sala Vip da Presidência. Além disto, tivemos 6 realizações
de adequação na Unidade Ciretran Reformada, sem custo.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

Contribuir para que as pessoas adotem comportamentos conscientes e assim reduzir gradualmente o número de acidentes e mortes no
trânsito através de ações educativas, bem como as ações de fiscalização da Balada Responsável, com o objetivo de coibir o uso de
bebidas alcoólicas por parte dos condutores de veículos.
AÇÃO: 2324 - ESCOLA PÚBLICA DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Aliadas à dinâmica da didática, as campanhas e ações fomentam a população visando a multiplicação das posturas corretas e positivas
no trânsito, como propagadores de uma nova referência comportamental, na busca de desenvolvimento da consciência ética e social da
comunidade em que trabalhamos a educação de trânsito.
PALESTRA EDUCATIVA: Ação permanente para atender as demandas por palestras educativas na área de trânsito realizada em
empresas, escolas estaduais, municipais e particulares do estado de Goiás do ensino fundamental I e II, médio e superior, abarcando
todas as pessoas envolvidas no trânsito como pedestres, ciclistas, passageiros, motociclistas e motoristas.
ALUNO ATENDIDO (DETRANZINHO): Ação que contempla a unidade móvel de Educação para o Trânsito, que tem por intuito transmitir
aos alunos atendidos do ensino fundamental I e II e ensino médio, a capacidade de entenderem através de uma abordagem lúdica e
pedagógica, que eles são participantes ativos do trânsito.
CAMPANHAS EDUCATIVAS: São realizadas campanhas de educação para o trânsito em vários veículos de comunicação em todo o
Estado de Goiás, visando a conscientização da sociedade. Está fundamentado na estratégia de promoção de um trânsito seguro,
humanizado e ético, 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.
AÇÃO: 2325 - FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Operações de fiscalização visando dar cumprimento à legislação, impedindo a circulação de veículos e condutores irregulares,
melhorando a prestação de serviço por parte dos permissionários do Detran-Go.
Foram realizadas no corrente ano, diversas fiscalizações e vistorias dos permissionários do DETRAN em todo o Estado de Goias, sendo
elas:
Despachantes: 286
CFC: 469
Veículos CFC: 3203
Veículos Transporte Escolar: 10038
AÇÃO: 2326 - GOIÁS SINALIZADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
A Gerência de Engenharia de Tráfego, atende os municípios goianos que não possuem Agência Municipal de Trânsito fazendo a
implantação e revitalização das sinalizações viárias verticais e horizontais, com o objetivo de reduzir as taxas de óbito e acidentes de
trânsito. Impacto positivo inclusive no sistema de saúde púbico.
AÇÃO: 3136 - GMC - INTELIGÊNCIA DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Não houve ação.
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AÇÃO: 3137 - GMC - PREVENÇÃO DE ÓBITOS NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Conscientização e educação para o trânsito, visando contribuir para que as pessoas adotem comportamentos conscientes e assim
reduzir gradualmente o número de acidentes e mortes no trânsito. Para este fim, foram realizadas 460 Baladas Educativas em todo o
Estado de Goiás no corrente ano.
AÇÃO: 3138 - GMC - REPRESSÃO NO TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

U.O.: 2961-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

REALIZAÇÕES
Programa Balada Responsável - instituído pela lei 17.662, de 11 de junho de 2012, destinada a empreender ações de educação e
fiscalização da circulação de veículos, com o objetivo precípuo de coibir o uso de bebidas alcoólicas por parte de condutores de veículos.
RESULTADO DA AÇÃO:
- 720 Operações realizadas na Capital e Interior do Estado
- 4.249 Colaboradores do DETRAN mobilizados
- 7.284 Policiais Militares empregados nas ações
- 121.400 Condutores Abordados
- Conscientização dos condutores para um trânsito mais seguro
- Sensação de segurança por parte dos Condutores
- Redução no índice de acidente de trânsito no período noturno
- Operações específicas nos período de férias e datas comemorativas
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Lúcia Vânia Abrão

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 Nº 20.417, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019
LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social traz como missão institucional “Promover e coordenar as Políticas Públicas de
Assistência Social, de garantia de direitos e de igualdade e inclusão de mulheres, negros, índios, ciganos, pessoas com deficiência,
crianças e adolescentes, pessoas idosas e população LGBT, por meio de ações integradas e descentralizadas de proteção e inclusão
social”.
Partindo desta missão, a Secretaria tem desenvolvido ações que contribuem de fato para a promoção da igualdade e garantia de direitos.
Como destaque das ações da Assistência Social, as ações de capacitação continuada, o apoio técnico e o assessoramento aos
municípios quanto às ações de Proteção Social Básica, 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) foram executadas apesar das dificuldades orçamentárias ocorridas na
Pasta no corrente exercício. Incluem-se nesta ação o apoio técnico e capacitação aos municípios quanto ao Programa Bolsa Família e
Criança Feliz.
Na busca da igualdade de direitos e promoção da cidadania a Secretaria desenvolve ações importantes, destacando a confecção e
emissão do Passaporte do Idoso (10.995 em 2019), que permite a pessoas idosas a gratuidade nas viagens intermunicipais, de ônibus,
no Estado e da emissão do Passe Livre para pessoas com deficiência (5.124 em 2019), incluindo a emissão do Passe Livre para o
Autista. Ações essas que ocorreram de forma intermitente no ano de 2019.
Na mesma linha de promoção e igualdade de direitos, no fomento à cidadania, a Secretaria executa o Programa Jovem Cidadão, que traz
como objetivo a colocação de adolescentes no mercado de trabalho, como aprendizes. O Programa passa por adequações e atendeu
este ano 4.832 adolescentes aprendizes. A Pasta ainda executa a emissão de Passe Livre Estudantil possibilitando que estudantes
realizem gratuitamente viagens no transporte coletivo na região metropolitana.
Ainda com vistas à colocação no mercado de trabalho e fomento à cidadania, foram emitidas 96.369 carteiras de trabalho e
encaminhados 6.578 trabalhadores ao mercado de trabalho, através da ação de intermediação de mão de obra.
Na garantia de direitos e combate à violência contra mulheres foram realizadas diversas ações importantes de conscientização, com
destaque para a assinatura do Pacto Goiano pelo Fim da Violência Contra a Mulher. A promoção da igualdade racial foi efetivada através
de campanhas de conscientização, com destaque para a entrega da Comenda Zumbi dos Palmares.
A secretaria beneficiou entidades e hospitais filantrópicos, auxiliando-os no pagamento de tarifas de energia elétrica, água e esgoto bem
como fornecendo auxílio financeiro para complementação nutricional (Pão e Leite) a entidades filantrópicas e unidades de atendimento
socioeducativo em Goiás. Foram concedidos este ano 345 benefícios para isenção de taxas de energia elétrica, água e esgoto e
beneficiadas 423 entidades e hospitais com auxílio nutricional (pão e leite).
Como forma de levar até ao cidadão direitos básicos de cidadania, como a emissão de documentação civil básica, a Secretaria realizou 6
(seis) ações de governo itinerante (Ação Cidadã) realizando 4.430 atendimentos.
Com o objetivo de fortalecer o Sistema Regionalizado de Atendimento Socioeducativo do Estado de Goiás, assegurando os princípios da
prioridade absoluta e a proteção integral dos direitos de adolescentes e jovens em conflito com a lei, a secretaria executa o Programa de
Gestão do Sistema Regionalizado de Atendimento Socioeducativo, através de ações como: capacitações permanente dos operadores e
agentes executores das medidas socioeducativas e monitoramento e avaliação do sistema de atendimento socioeducativo.
Para garantir os direitos individuais e sociais dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação, a Secretaria de
Desenvolvimento Social realiza um conjunto de ações destinadas à manutenção dos Centros Socioeducativos. Destacam-se as ações
contínuas referente à manutenção predial das Unidades Socioeducativas, locação de veículos, fornecimentos de refeições e
medicamentos de uso dos adolescentes, concomitante aos procedimentos para aquisição de mobiliários e equipagem das Unidades, a
fim de coordenar e manter o Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo na forma prevista na Lei 12.594/2012.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Planejamento Estratégico - 2ª Revisão
Pacto de Aprimoramento de Gestão do SUAS

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
No ano de 2019 os indicadores de desempenho da pasta não foram levantados, por conta da reestruturação organizacional da Secretaria
e da dificuldade em realizar diversas ações estabelecidas , ora por causa de questões orçamentárias, ora por conta da reorganização
interna da Pasta.
Por conta disso, as ações delongaram bastante para o início das suas execuções.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1012 - PROGRAMA VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE
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ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

As ações desenvolvidas pela secretaria contribuíram para que a juventude, em especial os estudantes, fossem valorizados, através do
benefício do Passe Livre Estudantil, permitindo que estes frequentassem as unidades de ensino escolar.
AÇÃO: 2044 - GOIÁS SEM FRONTEIRAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
3001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REALIZAÇÕES
Ação sem execução
AÇÃO: 2045 - PASSE LIVRE ESTUDANTIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Mobilidade para mais 94 mil estudantes matriculados na rede de ensino da região metropolitana de Goiânia e Anápolis, incentivando
dessa forma o acesso do jovem à educação.
AÇÃO: 2046 - VALORIZAÇÃO DA JUVENTUDE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
3001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REALIZAÇÕES
Ação sem execução.
AÇÃO: 2377 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1901-GABINETE DO SECRETÁRIO DO GOVERNO
3001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REALIZAÇÕES
Não houve execução da ação por meio desta pasta.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1024 - PROGRAMA GESTÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2109 - CUIDANDO DO CUIDADOR - ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3001-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1049 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA REGIONALIZADO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Importante retomada das obras dos Centros de Atendimento socioeducativos, que visam a melhoria na qualidade do serviço prestado,
contribuindo para a reintegração social dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa
AÇÃO: 2241 - CAPACITAÇÃO PERMANENTE DOS OPERADORES E AGENTES EXECUTORES DAS MEDIDAS
SOCIOEDUCATIVAS
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3054-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Ação não realizada
AÇÃO: 2242 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/REFORMA E APARELHAMENTO DOS CASES E UNIDADES
REGIONAIS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3054-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Foram retomadas as obras do Centros de Atendimento Socioeducativo nos municípios de Itaberaí, Porangatu e Itumbiara. Dessa forma,
foi dado mais um grande impulso para que sejam finalizados os CASES, o que resultará num maior número de vagas destinadas aos
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa restritiva de liberdade, em Unidades que possuirão estrutura de qualidade.
AÇÃO: 2243 - MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PRIVATIVOS E
RESTRITIVOS DE LIBERDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3054-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
A ação 2243 do Programa 1049 é responsável pelos bens e serviços demandados pelas Unidades Socioeducativas, tais como: gêneros
alimentícios, medicamentos, manutenção predial, locação de veículos, vestuário e higiene e limpeza. O cumprimento desta ação foi
fundamental para a qualidade do atendimento socioeducativo, pois proporciona bens e serviços que interferem diretamente na rotina das
Unidades e que contribuem com a reinserção social dos adolescentes internados.
AÇÃO: 2244 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
PRIVATIVO E RESTRITIVO DE LIBERDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3054-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2245 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DESCENTRALIZADO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
EM MEIO ABERTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3054-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2246 - SUPORTE OPERACIONAL ÀS DELEGACIAS DE POLÍCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3054-FUNDO ESPECIAL DE APOIO À CRIANÇA E AO JOVEM - FCJ

REALIZAÇÕES
Ação não executada

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1050 - PROGRAMA DIREITOS HUMANOS - UM DIREITO PARA TODOS

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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Através da ações realizadas foi possível promover a garantia dos direitos humanos a diversos segmentos da sociedade, geralmente
aqueles mais vulneráveis (idoso, pessoa com deficiência, mulheres, crianças e adolescentes e negros).
AÇÃO: 2247 - AÇÕES INTEGRADAS DE CAPACITAÇÃO E ENFRENTAMENTO AO RACISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
1. Curso de Capacitação para Promoção da Igualdade Racial em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), por meio da Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SINPIR) (24 a 26 de junho) para as
comunidades tradicionais
Capacitação de 40 lideranças (21 municipios), os quais se destacam-se que o público se dividiu entre atores institucionais e
representantes da sociedade civil, além de representantes de povos e comunidades tradicionais, particularmente quilombolas e povos de
terreiro. Em Goiânia também compareceram representantes de órgãos de PIR diferentes municípios do estado de Goiás. O Curso
apresentou um quadro expositivo de informações acercadas políticas de promoção da igualdade racial e sobre a questão dos editais para
a captação de recursos no âmbito do SINAPIR, a formação foi um espaço amplo de debate acerca das principais dificuldades e desafios
para se implementar políticas públicas de PIR no estado de Goiás.
A equipe governamental presente assumiu recentemente as atribuições do antigo órgão de PIR, que passa por um processo de
reestruturação. Nesse sentido, a formação também foi útil para informá-los sobre as diversas atribuições da política em âmbito nacional e
estadual, assim como sobre a importância de operá-la de forma transversal às demais Secretarias e órgãos de estado participantes
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AÇÃO: 2248 - PROMOÇÃO, DEFESA E REPARAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3004-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
A ação não foi executada.
AÇÃO: 2249 - ARTICULAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE MORADIAS ÀS COMUNIDADES TRADICIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
Ação não foi executada
AÇÃO: 2250 - CAMPANHAS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE ATENÇÃO À SAÚDE E ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
* Confecção de Material Gráfico Folder Lilás com distribuição para diversos municípios e região metropolitana;
* Realização da Campanha de Valorização das Mulheres, por meio de mídia social em todo o mês de março em comemoração ao dia
internacional da mulher;
* Realização de evento cultural e Publicação do Calendário/post card Mulheres Inspiradoras do Estado de Goiás;
* Reedição do Decreto Nº 9.252, DE 25 DE JUNHO DE 2018 - Pacto Goiano pelo Fim da Violência contra a Mulher e do Comitê Gestor
da Rede Estadual pelo Fim da Violência contra a Mulher com órgãos, entidades e organizações religiosas;
*Restauração da Unidade Móvel Ônibus Lilás para atendimento móvel às mulheres vítimas de violência e divulgação dos canais de
atendimento;
Realização dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência Contra a Mulher:
1. Lançamento oficial do Pacto Goiano pelo Fim da Violência Contra a Mulher e Nomeação do Comitê Gestor, lançamento do aplicativo
Goiás Seguro, com a presença de diversos municípios goianos;
2. Aula inaugural na Sala Lilás na Polícial Civil para atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência, e Formulário FRIDA;
3. Confecção de Material Gráfico e distribuição do Material do Pacto pelo Fim da Violência Contra a Mulher aos municípios goianos;
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AÇÃO: 2251 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS DE ENFRENTAMENTO AO RACISMO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
1. Sessão Solene da Comenda Zumbi dos Palmares, realizada no dia 20 de novembro de 2019, às 15 horas no Auditório Mauro Borges
no Palácio Pedro Ludovico Teixeira em Goiânia/GO
A Comenda Zumbi dos Palmares foi instituída pela Lei Estadual nº 16.239, de 18 de abril de 2008, incluindo o dia 20 de novembro no
calendário cívico cultural do Estado de Goiás, o Dia e a Semana Estadual da Consciência Negra. Tem a finalidade de agraciar
personalidades físicas e jurídicas que se destacam por ações contra a discriminação racial e quaisquer outras formas de intolerâncias,
bem como ações e atividades que contribuem para a promoção da igualdade racial em Goiás.
Foram entregues pela Primeira Dama Gracinha Ramos Caiado e Secretaria de Desenvolvimento Social Lucia Vania para os seguintes 11
troféus para as seguintes personalidades:
1. Troféu Milton Santos: a instituições de ensino superior que contribuirem para o desenvolvimento da cultura afro-brasileira: Instituto
Federal Goiano - IFGO Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas do IFGoiano – NEABI do Instituto Federal Goiano
2. Troféu Abdias Nascimento: aos órgãos públicos que se destacarem na defesa da superação do racismo institucional, com a adoção de
políticas de ações afirmativas: Superintendência Municipal da Igualdade Racial – Goiânia/GO - Dilmo Luís Vieira
3. Troféu Pedro Cassiano: às entidades sem fins lucrativos que contribuirem para a valorização e o desenvolvimento da cultura afro-
brasileira: CONEN - Coordenação Nacional de Entidades Negras - Lucilene Vitoria – Goiânia/GO
4. Troféu Chico Rei;
5. Troféu Anastácia;
6. Troféu Lélia González;
7. Troféu Babalorixá João de Abuke;
8. Troféu Semira Adamu;
9. Troféu Maria José Alves Dias;
10. Troféu Santina Edertrudes
A Comenda contou com a participação de 220 pessoas de 12 municípios: Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Goiânia,
Goiás, Nova Roma, Piracanjuba, Santo Antônio do Descoberto, Senador Canedo e Uruaçú.

OBSERVAÇÕES
O evento contou com a presença das seguintes Comunidades Quilombolas:
1. Recantos Dourados – Abadia de Goiás;
2. Vão das Almas – Cavalcante;
3. Jardim Cascata – Aparecida de Goiânia;
4. Ana Laura – Piracanjuba;
5. João Borges Vieira – Uruaçú;
6. Magalhães – Nova Roma
Além de Conselheiros Municipais da Igualdade Racial dos municípios: Aparecida de Goiânia e Goiânia.
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AÇÃO: 2252 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA GARANTIA DOS DIREITOS DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3052-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
O material confeccionado foi destinado aos participantes das conferências regionais da criança e adolescente no mês de abril de 2019
nas seguintes cidades: Caldas Novas, Goianésia, Trindade, Cidade de Goiás, Jussara e Cavalcante. Foi Adquirido Crachás, Pasta Orelha
de cor Branca e Confecção de Certificado.
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AÇÃO: 2253 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3055-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
A ação desenvolvida promove a disseminação do conhecimento das garantias de direito destinados à pessoa idosa.
AÇÃO: 2254 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS PARA PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
Não houve execução da ação
AÇÃO: 2255 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO, PROMOÇÃO E
DEFESA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3055-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Realização da Conferência Estadual da Pessoa Idosa, com a escolha dos delegados representantes de Goiás para participarem da etapa
Nacional.
AÇÃO: 2256 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS DE DIREITO E TUTELARES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3052-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECAD

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2257 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DE GESTORES DA POLÍTICA DO DEFICIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2258 - CAPACITAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA E
VULNERABILIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
A ação propiciou que 200 agentes sociais fossem capacitados em direitos da mulher, estando os mesmos aptos à multiplicarem seus
conhecimentos e promoverem a garantia de direitos das mulheres, em especial aquelas vítimas de vioência.
AÇÃO: 2263 - COMBATE A HOMOFOBIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3004-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
A ação não foi executada.
AÇÃO: 2264 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DA POLÍTICA DA
MULHER

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2265 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL, PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO
DA POLÍTICA DO DEFICIENTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2266 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE CONTROLE SOCIAL, PACTUAÇÃO E ARTICULAÇÃO
DA POLÍTICA DO IDOSO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3055-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2267 - FORTALECIMENTO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
*Atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nas áreas de Assistência Social, Orientação Jurídica e Psicológica
do CREI, foram realizados 232 atendimentos
*Atendimento do Programa de Grupos Reflexivos :
Grupo 01 de 05/06 a 21/08 17 beneficiados
Grupo 02 de 20/08 a 15/10 11 beneficiados
Grupo 03 de 22/10 a 17/12 17 beneficiados
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AÇÃO: 2268 - IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3002-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA MULHER E DA IGUALDADE RACIAL

REALIZAÇÕES
1. Visita técnica na Comunidade Quilombola Cascata, Conjunto Habitacional - Vila Delfiore, e Colégio Estadual Jardim Cascata em
Aparecida de Goiânia/GO. (14/05/2019). Identificação de 73 famílias na Comunidade Quilombola Cascata.
Diálogo entre a Comunidade Quilombola e a direção do Colégio para combater o racismo institucional sofrido pelos estudantes. A direção
organizou junto com a Comunidade Quilombola uma ação educativa em combate ao racismo institucional no final do mês de maio.
2. Visita técnica durante o Ato Ecumênico de Tradição Cultural Afro Brasileira em Aparecida de Goiânia (19/05/2019) - Gerência de
Comunidades Tradicionais
Durante a visita técnica no dia 19 de maio de 2019 foi identificado que 10 mil moradores do município de Aparecida de Goiânia participam
de religiões de matriz africana em 37 terreiros.
3. I Seminário Cultural - Serra das Areias - Quilombo Urbano Vila Delfiore - Aparecida de Goiânia (26/05/2019)
Identificação de 40 famílias que participaram do Seminário e que vivem na área na Comunidade Quilombola Urbana Vila Delfiore em
Aparecida de Goiânia.
4. Visita na Comunidade Quilombola Urbana Valdemar de Oliveira em Goianésia, em parceria com INCRA (22/05/2019)
Ação educativa com lideranças para instruir a Comunidade Remanescente de Quilombo “Valdemar de Oliveira” de Goianésia/GO acerca
do procedimento de regularização e titulação de terras quilombolas, especialmente para certificação de autoreconhecimento, conforme
determinação do Ministério Público Federal – Procuradoria da República em Goiás 4° Ofício, referente ao Ofício PR/GO N2078/2019, cujo
processo do SEI 201910319002061 do dia 07/05/2019 em parceria com o INCRA – SR02, com Antropóloga Cristiane Fernandes.
5. Apresentação aos CRAS e Primeiras Damas nos 10 (dez) municípios goianos de maiores IMCF’s (Índice Multidimensional de Carência
das Famílias) do Projeto Hortas da Vida que serão hortas comunitárias urbanas e periurbanas, alimentícias e condimentares, visando ao
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desenvolvimento local sustentável
a. Identificação das comunidades tradicionais dos 10 Municípios visitados: Amaralina, Campinaçú, Cavalcante, Colinas do Sul, Heitoraí,
Matrinchã, Monte Alegre, Montividiu do Norte, Santa Terezinha de Goiás e Teresina de Goiás, tais como: quilombos e assentamentos
(maio e junho/2019)
b. Identificação das demandas dos municípios de como: Aquisição de materiais; Capacitações para comunidade, profissionais de saúde e
agricultores nos municípios; Elaboração do plano de desenvolvimento local e sustentável; Implementação do viveiro de mudas e hortas
de plantas alimentícias e ervanárias e criação e estruturação de centros de beneficiamento e comercialização.

OBSERVAÇÕES
Visita técnica nos 10 (dez) municípios goianos de maiores IMCF’s (Índice Multidimensional de Carência das Famílias) do Projeto Hortas
da Vida: Amaralina, Campinaçú, Cavalcante, Colinas do Sul, Heitoraí, Matrinchã, Monte Alegre, Montividiu do Norte, Santa Terezinha de
Goiás e Teresina de Goiás (maio e junho/2019)
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AÇÃO: 2269 - IMPLEMENTAÇÃO DA ACESSIBILIDADE PLENA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
Ação não executada
AÇÃO: 2270 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REALIZAÇÕES
A emissão do passe livre intermunicipal permite a milhares de pessoas com deficiência e/ou ao autista o direito de realizar viagens
intermunicipais gratuitas, proporcionando, entre outros direitos, a inclusão social deste segmento da sociedade.
AÇÃO: 2271 - IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À PESSOA IDOSA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3055-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA - FEDPI/GO

REALIZAÇÕES
Foram realizados o cadastro e entrega dos Passaporte do Idoso, em quase todos os municípios do Estado de Goiás, permitindo às
pessoas idosas a realização de viagens intermunicipais gratuitas.
AÇÃO: 3114 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3004-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DOS DIREITOS HUMANOS

REALIZAÇÕES
A ação não foi executada.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1052 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE EMPREGO

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O Programa de Gestão do Sistema Estadual de emprego focou basicamente na operacionalização das ações do Sistema de Emprego,
Trabalho e Renda, porém foi capaz de, através da emissão de carteiras de trabalho e da encaminhamento ao mercado de trabalho,
realizar o link entre empregado e empregador.
AÇÃO: 2276 - ECONOMIA SOLIDÁRIA - FOMENTO AO COOPERATIVISMO
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3005-SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

REALIZAÇÕES
Não houve execução
AÇÃO: 2278 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3005-SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

REALIZAÇÕES
Os resultados demonstrados referentes as metas físicas evidenciam que a crise econômica afetou o mercado goiano de maneira
significativa, haja vista o número de trabalhadores habilitados ao seguro desemprego em relação aos trabalhadores colocados. A
colocação de trabalhadores não atingiu a meta projetada para o exercício de 2019. As vagas ofertadas na rede SINE, ficaram abaixo do
esperado. O fim do Convênio celebrado com o Ministério do Trabalho, sucedido pelo Ministério da Economia, ocorrido em 17/05/2019,
impactou na execução do Programa SINE em todos os Estados da Federação. O último repasse financeiro, para custeio da rede SINE,
ocorreu em 27 de dezembro de 2019. Desde então o Estado assumiu as despesas para operacionalização das Unidades do SINE tanto
na capital quanto no interior do Estado. O Programa SINE esta passando por reestruturação e modernização desde a forma de repasse
de recursos que passa a ser através de repasse FUNDO A FUNDO, e não mais por instrumento de Convênio, como na operacionalização
de suas ações.
As mudanças serão implementadas a partir do exercício de 2020 e deverão proporcionar maior visibilidade da rede, facilitando o acesso
aos empresários e aos trabalhadores e proporcionando melhores condições de acesso aos serviços disponibilizados em 54 Unidades
espalhadas em 39 municípios.

OBSERVAÇÕES
O Sistema Mais Emprego libera os dados após o dia 10 de cada mês. Os meses de novembro e dezembro serão atualizados assim que o
referido sistema disponibilizar as informações.

AÇÃO: 2279 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3005-SUPERINTENDÊNCIA DO TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

REALIZAÇÕES
Não houve execução da ação

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1053 - PROGRAMA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

o Programa de Gestão do Sistema Único de Assistência Social proporcionou principalmente a disseminação dos conhecimentos
relacionados à Política da Assistência Social aos municípios do Estado, colaborando para sua implementação e execução.
AÇÃO: 2280 - APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
O aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social é um dos balizares fundamentais para que se execute com eficiência
a política de Assistência Social.
Para o aprimoramento da gestão do SUAS em Goiás a Superintendência de Desenvolvimento, Assistência Social e Inclusão, por meio da
equipe técnica estadual de referência, desenvolve atividades de apoio técnico, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos
programas, projetos, serviços e benefícios socioassistenciais em todos os 246 municípios goianos, além de capacitação e educação
permanente para a equipe técnica, gestores e conselheiros municipais da assistência social.
Além dessas atividades a equipe técnica estadual participa, também, de eventos e reuniões, de fóruns, conselhos e comissões afetas à
Política de Assistência Social a nível estadual e nacional, além de eventos relacionados com políticas afins.
As reuniões do Fórum Nacional de Secretários Estaduais da Assistência Social (FONSEAS), Colegiado Nacional de Gestores Municipais
da Assistência Social (CONGEMAS), Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e Comissão Intergestores Tripartite (CIT) ocorrem
mensalmente em Brasília/DF e algumas regionalizadas, contando com a participação da equipe técnica estadual.
Em 23 e 24 de abril/2019 foi realizado o Encontro Regional do CONGEMAS - Região Centro Oeste no município de Rio Verde, com a
parceria do Estado de Goiás por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - SEDS, que forneceu serviços de instalação
de painel de LED e sistema de som para o evento e, ainda, ônibus para transporte dos participantes provenientes dos Estados da Região
Centro-Oeste.
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Em maio a equipe técnica estadual realizou viagens para monitoramento aos 10 municípios com o maior Índice Multidisciplinar de
Carência Familiar - IMCF e também aos municípios que compõem a RIDE.
Em dezembro foram realizadas novas visitas aos 10 municípios com o maior IMCF e, também, Flores de Goiás no intuito de levantar as
necessidades urgentes na área da Assistência Social, Saúde e Educação.

OBSERVAÇÕES
Em setembro/2019 procedeu-se a devolução de saldo do convênio Nº 756685/2011, celebrado entre a Secretaria de Direitos Humanos
da Presidência da República e a Secretaria de Cidadania e Trabalho para implantação do Programa de Ações Integradas e Referenciais
no Território Brasileiro - PAIR, em 41 municípios do Estado de Goiás, cuja execução orçamentária não foi concluída antes do término do
convênio.
Para o apoio ao evento do CONGEMAS em Rio Verde foram autuados três processos licitatórios: Locação e instalação de som -
201910319001480, valor - R$ 4.500,00, NF n.º 4393; Locação e instalação de painel de LED - 201910319001473, valor - R$ 14.000,00,
NF n.º 4391, ambos pagos em 24/09/2019; e Locação de ônibus nos dias 22 e 25 - 201910319001481, valor - R$ 7.890,00, NF n.º 1121,
ainda não quitado devido a documentação incompleta.
O custeio de diárias para as viagens realizadas durante o ano de 2019 foram pela Fonte 100
Foram empenhados R$70.000,00 para custeio de diárias para servidores da Superintendência de Desenvolvimento, Assistência Social e
Inclusão para o interior de Goiás e R$ 50.000,00 para Capitais brasileiras, cujo gasto não foi possível pois, com a reforma administrativa
ocorrida no ano de 2019, a rubrica 223 foi substituída pela 234, a qual só foi sancionada pelo Senhor Governador no final do mês de
setembro, inviabilizando a utilização dos recursos federais em conta e, consequentemente, o planejamento das atividades afetas ao
Conselho Estadual de Assistência Social elencadas no Plano de Ação e Aplicação de Recursos - SUAS - 2019.
Foram empenhados recursos no valor de R$ 1.902,33 para pagamento de PASEP das contas vinculadas ao FEAS.

AÇÃO: 2281 - CAMPANHAS, EVENTOS E AÇÕES EDUCATIVAS DE DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Sem execução da ação
AÇÃO: 2282 - CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS DIVERSOS ATORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
A Superintendência de Desenvolvimento, Assistência Social e Inclusão iniciou o ciclo de capacitações nos dias 27 e 28/02/2019 e 1º e
14/03/2019, denominado "I Encontro para atualização do Programa Bolsa Família, Cadastro Único e Sistema Único de Assistência Social-
SUAS", abordando os temas: Cadastro Único e sua importância; Gestão descentralizada do Programa Bolsa Família; o "CPF" da Política
de Assistência Social; Fundos de Assistência Social; Conselhos de Assistência Social, e a importância do Planejamento das ações do
SUAS. Estas capacitações abrangeram 131 municípios e 233 operadores da Política de Assistência Social.
Em agosto foi realizado o primeiro módulo de capacitação para a equipe técnica dos 10 municípios com maior IMCF, com o tema
"Estruturação da Gestão para o Fortalecimento do SUAS". Houve a participação de 21 pessoas dos municípios de Heitoraí, Campinaçu,
Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás, Montividiu do Norte, Santa Terezinha de Goiás, Mimoso de Goiás e Matrinchã.

OBSERVAÇÕES
As capacitações acima relacionadas foram realizadas com recursos materiais e humanos da própria Superintendência.

AÇÃO: 2283 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL DO SUAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
Não houve repasse de recursos referentes ao cofinanciamento estadual do SUAS.
AÇÃO: 2284 - FORTALECIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ARTICULAÇÃO, PACTUAÇÃO E CONTROLE SOCIAL
NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
1. Custeio de diárias para servidores da secretaria executiva e conselheiros estaduais da Assistência Social, cuja execução não foi
efetivada devido a mudança de rubrica, que só foi liberada em setembro/2019.
2. Empenho de recursos para custeio de combustível.

OBSERVAÇÕES
1. Foram empenhados R$70.000,00 para custeio de diárias para servidores administrativos, secretaria executiva e conselheiros estaduais
de Assistência Social, para o interior de Goiás e Capitais brasileiras, cujo gasto não foi possível pois, com a reforma administrativa
ocorrida no ano de 2019, a rubrica 223 foi substituída pela 234, a qual só foi sancionada pelo Senhor Governador no final do mês de
setembro, inviabilizando a utilização dos recursos federais em conta e, consequentemente, o planejamento das atividades afetas ao
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Conselho Estadual de Assistência Social elencadas no Plano de Ação e Aplicação de Recursos - SUAS - 2019.
2. Foram empenhados os valores de R$ 2.634,21 e R$ 1.846,41 para custeio de combustível nesta ação, mas que não foram utilizados.
Os valores de R$ 416,73 e R$ 479,12 foram utilizados na Ação 2280 - Aprimoramento da Gestão do SUAS, onde serão distribuídos
corretamente, e colocados nesta ação equivocadamente.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O Programa proporcionou a proteção e inclusão social dos cidadãos mais vulnerabilizados socialmente, através das ações executadas,
seja capacitando os municípios quanto à execução de programas sociais ou através da oferta de serviços, bem como oferecendo a
oportunidade de inclusão no mercado de trabalho.
AÇÃO: 2292 - AÇÃO CIDADÃ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3003-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
A grande variedade nos serviços prestados tem a enorme importância para a população das cidades escolhidas para receber a Ação
Cidadã. Além de aproximar o Governo da população mais carente, permite que a comunidade tenha acesso aos serviços que muitas
vezes não chegariam ao interior a não ser por meio do Programa Ação Cidadã.

OBSERVAÇÕES
Pontos que precisam de mais atenção:
- Melhora no acesso a internet oferecida pela prefeitura, para melhor atender a demanda da população.

AÇÃO: 2293 - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS NA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CADASTRO
ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
No ano de 2019 foram capacitados 139 entrevistadores oriundos de 72 municípios para preenchimento dos formulários do Cadastro
Único, sendo 07 turmas com 24 ou 32 horas/aula. Capacitados 22 participantes no curso de gestores do Cadastro Único e Bolsa Família,
com carga horária de 40 horas/aula. E capacitados 21 atores intersetoriais (cadastro Único e técnicos de referência CRAS e CREAS) de
07 municípios para a informação do acompanhamento familiar das famílias em descumprimento das condicionalidades.
A Coordenação visitou, in loco, 18 municípios goianos (Alvorada do Norte, Amaralina, Cabeceiras, Campinaçu, Cavalcante, Colinas do
Sul, Cristianópolis, Flores de Goiás, Formosa, Goiânia, Itaberaí, Minaçu, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Santa Cruz de
Goiás, Teresina de Goiás, Valparaíso e Vila Boa). A demanda era maior, porém além de número reduzido da equipe também foi um
dificultador a questão orçamentária, supracitada. Também foram concentrados esforços nos 11 municípios mais vulneráveis, sendo que
08 destes foram visitados in loco e no mapeamento social das famílias risco 5 (IMCF).
Os serviços de instalação de fibra óptica a fim de corrigir as interrupções no fornecimento de internet e melhorar o acesso à rede de
internet e intranet de qualidade, de forma a permitir os acessos aos sistemas da Caixa Econômica Federal, do Ministério do
Desenvolvimento Social, atual Ministério da Cidadania e corporativos do estado foram concluídos no último mês de 2018, ficando em
restos a pagar e quitados em 2019.
Foram pagos os tributos referentes aos serviços de alimentação do V Encontro Estadual Intersetorial do Cadastro Único e Bolsa Família
realizado em novembro de 2018 e também, os serviços de alimentação assegurados aos participantes da reunião descentralizada do
Conselho Estadual de Assistência Social realizada em Itumbiara no dia 05/12/2018. Todo combustível para o transporte dos palestrantes
do V Encontro Estadual Intersetorial do Cadastro Único e Bolsa Família oriundos de Brasília, assim como para a reunião descentralizada
do Conselho Estadual de Assistência Social e demais ações referente à gestão foram pagos com recursos do Programa Bolsa Família
em 2019.
Também foram pagos os licenciamentos dos veículos da Coordenação Estadual do Cadastro Único e Bolsa Família, sendo duas vans,
uma camionete cabine dupla Amarok e um voyage.

OBSERVAÇÕES
Os recursos foram utilizados para pagar os serviços realizados em 2018, constantes em restos a pagar. O exercício de 2019 ficou
extremamente prejudicado em função da reforma administrativa ocorrida no ano de 2019, que extinguiu a rubrica 223, a qual só foi
substituída pela 234 no final do mês de setembro, inviabilizando a utilização dos recursos federais em conta, e consequentemente os
Planos de Treinamento, Ação e Aplicação de Recursos 2019.
Vale registrar que com a reforma administrativa ocorrida no ano de 2019, a rubrica orçamentária 223 foi substituída pela 234, a qual só foi
sancionada no final do mês de setembro, inviabilizando a utilização dos recursos federais em conta, e consequentemente os Planos de
Treinamento, Ação e Aplicação de Recursos 2019. Conseguimos atingir apenas 24% da capacitação prevista.

AÇÃO: 2294 - INCLUSÃO DE ADOLESCENTES APRENDIZES NO MERCADO DE TRABALHO - PROGRAMA
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JOVEM CIDADÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
1 – Esse programa promove Inclusão e transformação social dos jovens e famílias que são beneficiados;
2 - Impulsiona a formação, qualificação e inserção de jovens no mercado de trabalho por intermédio do primeiro emprego, gerando
vínculo empregatício e renda para filhos de família de baixa renda, proporcionando o registro na Carteira de Trabalho;
3 - Mantém os jovens na rede de ensino (sendo este critério obrigatório do Programa de Aprendizagem). Contribuindo efetivamente para
diminuição do índice alarmante de evasão escolar;
4 – Auxilia no fortalecimento dos laços familiares e comunitários, propiciando conhecimento, educação e cidadania, através de novas
relações sociais;
5 – Promove a redução dos índices de violência, diminuindo a probabilidade de envolvimento com criminalidade e drogas;
6– Gera a Inclusão da pessoa com deficiência (PCD), contendo cota específica para maior alcance social;
7 - Houve monitoramento, avaliação e fiscalização das atividades pactuadas no Termo de Colaboração (que ainda se faz vigente), por
intermédio de relatórios, contatos telefônicos, e-mails e visitas técnicas aos Órgãos e aos municípios beneficiados;
8 – Abertura de Processo Licitatório em Abril/2019 – Modalidade Pregão Eletrônico, destinado a ampla participação, para contratação da
Instituição que tivesse interesse e melhor preço para Executar o Programa de Aprendizagem do Estado de Goiás; Esse processo esteve
paralisado por liminar e encontra-se em tramite para anulação.
9 – Visitas aos Municípios, juntamente com o Programa Ação Cidadã, para fiscalização e orientações aos Coordenadores e jovens, sobre
o programa Jovem Cidadão:
22 e 23/08 – Águas Lindas
27/08- Santa Cruz
30 e 31/08 - Cavalcante
06 e 07/09 - Campos Verdes
17/09 – Matrichã
21/09 – Inhumas
23/09 – Alto Paraíso
25/09 - Teresina
26/09 - Monte Alegre
28/09 – São João D`Áliança
01/10 – Ouro Verde
05/10 - Montevidiu do Norte
06/10 - Campinaçu
23 e 24/10 – Santa Terezinha de Goiás
10 – Realizações de eventos / capacitações / palestras:
Julho e Agosto – Processo de Recadastramento e averiguação de critérios sociais para inserção no programa
28/08 – Palestra de Prevenção ao Tabagismo – realizada pelo SESMT em parceria com a Secretaria de Saúde
(http://www.social.go.gov.br/noticias/107-palestra-alerta-participantes-do-jovem-aprendiz-sobre-tabagismo.html)
10/09 – Capacitação de 85 Coordenadores dos Municípios (https://www.instagram.com/p/B2P0IyRJe4u/?igshid=1u5ck21i0bhqu )
16/12 – Bate-Papo com os Aprendizes – sobre EMPREGABILIDADE, e aproveitamos para ouvir a opinião e sugestões de melhoria para o
Programa
17/12 – Audiência Pública – Novas Perspectivas para Aprendizagem em Goiás – com todas as Entidades e Autoridades de
Aprendizagem do Estado

OBSERVAÇÕES
1 - Após avaliação criteriosa dos Decretos Estaduais, das ações do programa, do ambiente de desenvolvimento das atividades práticas e
ouvirmos a opinião dos jovens e coordenadores dos órgãos e Municípios beneficiados, vimos que podíamos e até mesmo, deveríamos
nos movimentar no sentido de reformular o Programa, para incluir ações que tragam efetivamente aprendizado e aumente as chances
reais de inserção desses jovens, no mercado de trabalho, após o término dos contratos. E para que acontecesse de forma justa e Legal,
convidamos todas as Entidades e Autoridades da Aprendizagem do Estado e até mesmo Nacionais, para uma Audiência Pública. Sendo
essa um marco, visto que foi a 1ª Audiência Pública sobre Aprendizagem em Goiás. A iniciativa foi muito elogiada e aclamada, pela
importância e pertinência, principalmente por se aproximar dos 19 anos de Sansão da Lei 10.097/2000 – 19/12/2000, e 18 anos de
programa no Estado. Portanto um excelente momento para avaliação e reformulação, visando melhorias.
2 – Cabe registrar que devido a fiscalizações no Contrato, no início do ano vigente, os meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril, não
foram pagos os valores integrais do Contrato. Esses valores já se encontram em trâmite para adequação orçamentária, mas ainda em
aberto no fechamento deste: R$ 5.822.513,39.
3 - Sugere-se fixação de recursos financeiros para o próximo triênio, bem como a ampliação de vagas, uma vez que este Programa tem
demonstrado eficiência e efetividade de suas ações. Assim como, transformar esta Coordenação em Gerência para maior autonomia e
melhor administração das ações.
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AÇÃO: 2295 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES CENTRALIZADAS DE PROTEÇÃO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 3051-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS

REALIZAÇÕES
O Programa Criança Feliz em Goiás iniciou 2019 com 125 municípios elegíveis. Destes 110 realizaram adesão, mas 07 cancelaram
posteriormente (Bela Vista de Goiás, Nerópolis, Palmeiras de Goiás, Rubiataba, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo e
Terezópolis) e 20 não aderiram dentro do período (Alto Horizonte, Alto Paraíso de Goiás, Cavalcante, Chapadão do Céu, Corumbaíba,
Cristalina, Doverlândia, Heitoraí, Itapuranga, Itauçu, Montividiu, Nazário, Niquelândia, Nova Veneza, Orizona, Planaltina, Porangatu,
Sanclerlândia, São Simão e Teresina de Goiás). No 4º trimestre foi aberto para novas adesões com expansão de metas passando para
145 municípios elegíveis em Goiás, incluindo inclusive os municípios que aderiram e solicitaram o cancelamento. Deste total, 118
municípios realizaram a adesão até dezembro de 2019,
O Programa está em desenvolvimento em 99 municípios goianos,porém com mais 3 municípios com Supervisores capacitados pela
equipe de multiplicadores do Estado e prontos para iniciarem .
Com a alternância na gestão governamental em âmbito estadual, o Comitê Gestor teve que passar por uma recomposição, pois todas as
Secretarias tiveram seus gestores substituídos. Esse trimestre foi de solicitação a cada secretaria para envio dos nomes para a
recomposição.
O foco da gestão nesse período foi reiniciar as capacitações GVD e CDC para atender a demanda reprimida do período, composição da
equipe conforme a Portaria 431/2019, assegurando o número de multiplicadoras compatível ao número de municípios e coordenação
exclusiva, submeter o Plano de Ação e Aplicação à aprovação do Conselho Estadual de Assistência Social, realizar o monitoramento in
loco, a recomposição do Comitê Gestor e acompanhar o envio à Assembleia e votação da rubrica orçamentária 234 em substituição à
223, referente a orçamento para a utilização dos recursos federais já previstos em PPA, sancionada na última semana de
setembro/2019.
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OBSERVAÇÕES
Foram empenhados R$15.000,00 para diárias apenas no último mês do 4º trimestre de 2019, após criada a nova rubrica orçamentária em
substituição à 223. Porém, a mesma não foi utilizada visto que as visitas aos municípios já haviam sido encerradas.
Todas ações de capacitação foram executadas sem recursos financeiros, sendo as despesas arcadas pelos municípios, devido a falta de
rubrica orçamentária.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1055 - PROGRAMA RENDA CIDADÃ

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O Programa Renda Cidadã focou nas ações de apoio às entidades, com vistas à assegurar a garantia de direitos fundamentais de
crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos ou fragilizados e com dependência em substâncias
psicoativas, recuperando, qualificando e reinserindo socialmente este público através das entidades do terceiro setor, hospitais e
unidades de atendimento socioassistenciais, beneficiando-as com Isenção de Tarifas de Água/Energia e com o auxílio nutricional.
AÇÃO: 2296 - AUXÍLIO EMERGENCIAL A PESSOAS DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Ação sem execução neste ano
AÇÃO: 2297 - AUXÍLIO FINANCEIRO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Não houve execução desta ação neste ano. Os valores liquidados referem-se a pagamento de despesas do ano anterior e também de
valores que, apesar de liquidados, não foram de fato pagos.

OBSERVAÇÕES
Os valores liquidados se referem à despesas do exercício anterior.
Parte desses recursos foram liquidados, porém não houve realização de pagamento, visto que não finalizou-se o aditivo nos contratos
para os quais os estes recursos foram liquidados.

AÇÃO: 2298 - AUXÍLIO NUTRICIONAL ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS E UNIDADES DE ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Assegurou a garantia de direitos fundamentais de crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos
ou fragilizados e com dependência em substâncias psicoativas, recuperando, qualificando e reinserindo socialmente este público através
das entidades do terceiro setor e unidades de atendimento socioassistenciais, beneficiando-as com o Auxílio Nutricional – Pão e Leite na
per capita de R$1,50 por dia útil de atendimento.

OBSERVAÇÕES
Valor de R$145.017,80 distribuído no município de Goiânia, liquidado porém não pago.

AÇÃO: 2299 - AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO ÀS
ENTIDADES E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Assegurou a garantia de direitos fundamentais de crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas com vínculos familiares rompidos
ou fragilizados e com dependência em substâncias psicoativas, recuperando, qualificando e reinserindo socialmente este público através
das entidades do terceiro setor, hospitais e unidades de atendimento socioassistenciais, beneficiando-as com Isenção de Tarifas de
Água/Energia;
Visitas sociais de monitoramento orientação e fiscalização em 104 entidades filantrópicas (meses janeiro a julho)
AÇÃO: 2300 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SUPERVISORES E MEMBROS DE
CONSELHOS DE CIDADANIA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Não houve execução da ação
AÇÃO: 2301 - CAPACITAÇÃO EM GESTÃO SUSTENTÁVEL PARA ORGANIZAÇÕES SOCIAIS E ENTIDADES
FILANTRÓPICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Não houve execução da ação
AÇÃO: 2302 - INSERÇÃO PRODUTIVA DE FAMÍLIAS VULNERABILIZADAS - CRIANDO OPORTUNIDADES E
UNIDADES DE PRODUÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Ação sem execução
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Adriano Rocha de Lima

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formular e executar Ciência, tecnologia e inovação;
Promover Comércio exterior e atração de investimentos nacionais e internacionais de base tecnológica;
Promover a Tecnologia da informação;
Promover educação profissional, tecnológica e superior;
Políticas estaduais de cidades: habitação, desenvolvimento urbano, região metropolitana, obras públicas e cidades inteligentes;
Fomentar Políticas Públicas em infraestrutura, transporte, habitação, telecomunicação e energia.

2.2 Legislação
Lei Nº 18.931, de 08 de julho de 2015
Lei Nº 20.491, de 25 de junho de 2019
DecretoNº 9.461, de 09 de julho de 2019

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Com a reforma administrativa, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação promoveu reestruturação em seus contratos e processos
atingindo uma economia de R$ 23 milhões/ano em suas despesas.
Em decorrência desta reestruturação foram normalizados os repasses aos fornecedores, inclusive OS's gestoras das unidades da Rede
Itego, regularizada a execução do PRONATEC, promovido o alinhamento das políticas públicas junto às entidades e empresas
jurisdicionadas, dentre outras ações.
Em junho foi iniciada a implantação do Programa de Compliance na SEDI.
Os cursos da Rede Itego foram reformulados para melhor atendimento da demanda e com foco nos conhecimentos e habilidades para o
desenvolvimento econômico e regional do Estado, por meio de cursos de capacitação, qualificação profissional, técnicos de nível médio e
superiores de tecnologia; cursos profissionalizantes, em áreas como gestão e negócios, produção industrial, cultural e alimentícia, dentre
outras.
Em setembro foi realizada a 1ª edição da Campus Party Goiás, reunindo quase 70.000 pessoas e 2.500 campuseiros, superando todas
expectativas do evento.
Durante o exercício de 2019, o Programa de Parques Tecnológicos foi fortalecido e ampliado, especialmente em: Goiânia, Cidade
Ocidental, Rio Verde, Aparecida de Goiânia e Anápolis.
Por meio do Instituto Tecnológico Basileu França, o Estado de Goiás promoveu o ensino das artes através do teatro, música, dança, artes
visuais, circenses, arte-educação e arte-inclusão.
Foram realizadas a chamadas públicas para participação em eventos científicos, tecnológicos e de inovação voltado a auxiliar os
pesquisadores apresentarem resultados de pesquisa em eventos no País e no exterior, com o objetivo de promover a pesquisa goiana e
inserir Goiás em redes de pesquisa nacionais e internacionais;
Na frente de tecnologia da informação foi implantado o e-mail único no Estado com domínio @goias.gov.br, realizado investimento em
segurança cibernética com padronização e implementação de firewalls, legalização de softwares e política de segurança de informação.
Foi publicado o Decreto nº 9.461/2019, que instituiu as bases da governança corporativa integrada de todas as unidades de TI do Estado
distribuídas nos diversos órgãos e entidades.
Foi iniciada a implantação de solução de Big Data, que visa suportar o processo de tomada de decisão, melhorar a qualidade do gasto
público e maximizar o impacto de iniciativas de governança.
Foi assinado o termo de cooperação com 10 países para a criação do Pavilhão Internacional da Tecnoshow, em Rio Verde.
Prospecção de mais de 20 empresas estrangeiras, nos setores de tecnologia da informação, energia, telecomunicação, monitoramento,
óleo e gás, mobilidade urbana visando a atração de investimentos.
Recepção de missões estrangeiras para apresentação das potencialidades do Estado
Foi assinado o Termo de Cooperação entre SEDI e SEDUC para disponibilização de 10.000 vagas/ano do ensino médio concomitante.
Em dezembro, foi lançada a criação do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA).
Realizadas Missões Comerciais Internacionais à China – Feira CIIE China Internacional Import Export e Estados Unidos – Vale do Silício.
Lançamento do Programa de Exportação Estruturada.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PPA
Projetos
Orçamento
SIPLAM
BO - Business Object

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Modelo de Gestão de Educação Profissional Implantado
Aluno Atendido com Bolsa Formação
Parque Tecnólogico Apoiado
Evento de Ciência, Tecnologia e Inovação Apoiado
Plano Diretor da Região Metropolitana de Goiânia Elaborado
Passagem do Eixo Anhanguera Subsidiada

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1020 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL
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ÓRGÃO GESTOR: 2500 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

AÇÃO: 3022 - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA PARA MEMORIAL ART DECÓ

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2104-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1025 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 2118 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
Valores referentes para manter o datacenter corporativo do Estado, no tocante a contratos de Garantia e Suporte de Firewall,
nobreaks/geradores, links de dados
DataCenter Corporativo mantido e atualizado
AÇÃO: 2262 - GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
Modernizou-se a gestão pública através da manutenção dos serviços tercerizados de Tecnologia da Informação, porém devido a
problemas com a empresa anterior e mudança de contrato não foi possível aumentar a quantidade de projetos inovadores.
Realizou-se a capactação na área de Tecnologia com cursos de WSO2, Elastic Search, LGPD e VMWARE.

OBSERVAÇÕES
SERVIÇO TERCEIRIZADO EM TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO MANTIDO, PORÉM HOUVE PROBLEMAS
DURANTE O ANO DE 2019

AÇÃO: 3038 - MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
Os sistemas corporativos do estado sofreram uma pequena evolução, uma expressiva porém foi o serviço de agendamento para os
serviços do Vapt-Vupt, além também com o Sistema de Gestão Eletrônica de Documentos implatado em todos os órgãos do Estado
resultando em maior eficiência e redução do consumo de papel.
O portal da Transparência está de acordo com a legislação, porém há um projeto para deixa-lo mais performático.
A base de dados dos cidadãos está com integração via banco ou serviços

OBSERVAÇÕES
O portal da Transparência não evoluiu muito em nível de performance e layout, por isto há um novo projeto para ser utilizado outra
ferramenta de BI

AÇÃO: 3161 - GMC - PIN GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 1803-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE GESTÃO
3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
O Datacenter corporativo foi implantando e está em uso pelo Estado de Goiás, sendo o responsável por manter os sistemas corporativos
e sistemas finalísticos através de máquinas collocations.

276



OBSERVAÇÕES
O parque tecnlogico do Datacenter aumentou em novembro com a aquisição de equipamentos hiperconvergentes.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1035 - PROGRAMA BOLSA FUTURO INOVADOR

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

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 com alteração 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 Desenvolvimento e Inovação. É o Programa de qualificação Profissional do Estado de Goiás
que reúne todos os programas de qualificação profissional do Governo (presencial e a distância). 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/SEDI/Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica de onde são
emanadas todas as diretrizes e políticas da Educação Profissional. Em 2019, foram qualificados para o mercado de trabalho pela REDE
ITEGO, os seguintes quantitativos:
Foram ofertados na Rede ITEGO:
4 cursos Superiores presencial;
72 cursos Técnicos presencial e 7 a distância (EAD);
560 cursos Qualificação presencial e 63 a distância (EAD);
592 Cursos Capacitação/Atualização presencial e 42 a distância (EAD);
e
505 Alunos atendidos em cursos Superiores;
3.196 Alunos atendidos em cursos Técnicos e 906 a distância (EAD);
14.325 Alunos atendidos em cursos Qualificação e 6.201 a distância (EAD);
19.996 Alunos atendidos em cursos Capacitação/Atualização e 17.295 a distância (EAD);
destes,
38.022 alunos atendidos na modalidade presencial e,
24.402 alunos atendidos na modalidade EaD.
Ainda,
41.845 horas realizadas em ações de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT e,
9.473 alunos atendidos em Atividades Prático-Acadêmicas - APA.
Em 2019 não houve novas pactuações, as ofertas no Programa PRONATEC - Programa Federal foram:
- 44 cursos Técnicos de Nível Médio ministrados nas modalidades presencial e EaD;
- 4 cursos de Qualificação Profissional.
destes,
- 14 Cursos Técnicos na modalidade EaD;
- 30 Cursos Técnicos na modalidade Presencial.
e
- 455 alunos na modalidade EaD;
- 1.303 alunos na modalidade Presencial;
- 72 alunos de Qualificação Profissional.
E ainda garantiu a permanência de 235 alunos mensais em situação de vulnerabilidade social na participação em cursos do eixo
produção cultural e design, bem como permitiu sua inclusão em núcleos artísticos (orquestras e corpo de baile), com a oferta do
Programa "Bolsa Artista" desenvolvido no ITEGO em Artes Basileu França.
AÇÃO: 2168 - GMC - AMPLIAÇÃO E FORTALECIMENTO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
O produto "Unidade móvel de educação profissional implantada / mantida / numero", teve início efetivo de atividade em maio de 2019,
com o retorno da Organização Social IBRACEDS, que esteve suspensa judicialmente durante todo o ano de 2018, assumindo a partir de
então sua manutenção e oferta de cursos.
Os produtos "Unidade de instituto tecnológico do estado de Goiás mantida / numero e Unidade de instituto tecnológico do estado de
Goiás equipada /mobiliada / numero" não foram executadas pela SEDI, em decorrência da celebração dos Contratos de Gestão com as
Organizações Sociais, que assumiu essas atribuições a partir de abril de 2017.
Os produtos "Unidade de instituto tecnológico do estado de Goiás construída / numero e Unidade de instituto tecnológico do estado de
Goiás ampliada/reformada / numero" não tiveram entregas em 2019, pois os contratos com as empreiteiras estão em análise pela área
jurídica (indenização, aditivo, dentre outras) e a SEDI aguarda celebração de Termo de Cooperação com a GOINFRA para dar
continuidade a execução desses produtos.
AÇÃO: 2169 - CONCESSÃO DE BOLSA EDUCATIVA E CULTURAL - BOLSA ORQUESTRA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
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U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Garantiu a permanência de 235 alunos em situação de vulnerabilidade social na participação em cursos do eixo produção cultural e
design, bem como permitiu sua inclusão em núcleos artísticos (orquestras e corpo de baile).

OBSERVAÇÕES
Concedido até outubro deste ano 2.350 bolsas totalizando o montante de R$ 1.375.000,00 aos alunos participantes do projeto, para o
custeio de suas despesas pessoais tais como: transporte, alimentação e insumos.

AÇÃO: 2170 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE INCENTIVO FINANCEIRO A ALUNOS DA EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS

REALIZAÇÕES
Nos anos de 2018 e 2019 não houve transferência de recursos financeiros para essa ação.

OBSERVAÇÕES
A paralisação desta ação foi em virtude da celebração dos Contratos de Gestão, em 2017, com as Organizações Sociais.

AÇÃO: 2171 - CONSOLIDAÇÃO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3101-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC
3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

REALIZAÇÕES
O produto "Servidor capacitado / número", não foi executado pela SEDI, haja vista a transferência da administração e operacionalização
da REDE ITEGO para as Organizações Sociais, que passaram a assumir essa obrigação a partir de abril de 2017.
O produto "Aluno atendidos com Bolsa Formação - PRONATEC / e-TEC / número" face a não realização de novas pactuações em 2019,
neste ano, somente sendo finalizadas as pactuações dos anos anteriores, tem-se assim:
- 44 cursos Técnicos de Nível Médio ministrados nas modalidades presencial e EaD;
- 4 cursos de Qualificação Profissional.
destes,
- 14 Cursos Técnicos na modalidade EaD;
- 30 Cursos Técnicos na modalidade Presencial.
O número de alunos atendidos, em 2019, foi de:
- 455 alunos na modalidade EaD;
- 1.303 alunos na modalidade Presencial;
- 72 alunos de Qualificação Profissional.
Os valores financeiros oriundos do convênio com o Governo Federal, aportados nesse ano para pagamento de Bolsa Profissional e Bolsa
aluno, perfaz o montante de R$ 5.263.100,69

OBSERVAÇÕES
Em 2019, não houve novas pactuações, em decorrência da transição do Governo Federal, ou seja, foram desenvolvidas ações de
continuidade dos cursos pactuados nos anos anteriores.

AÇÃO: 2173 - IMPLANTAÇÃO DE MODELO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM PARCERIA COM
O TERCEIRO SETOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Mantido cinco contratos de gestão com as Organizações Sociais: REGER, CEGECON, CENTEDUC, FAESPE e IBRACEDS, as quais
foram responsáveis pela administração e operacionalização da REDE ITEGO, ofertando Cursos Superiores de Tecnologia, Técnicos de
Nível Médio, Qualificação Profissional e Capacitação/Atualização Profissional, tendo repassado no período de janeiro a outubro o
montante de R$ 66.268.745,13 para custeio dessas ações.
Foram ofertados:
4 cursos Superiores presencial;
72 cursos Técnicos presencial e 7 a distância (EAD);
560 cursos Qualificação presencial e 63 a distância (EAD);
592 Cursos Capacitação/Atualização presencial e 42 a distância (EAD);
e
505 Alunos atendidos em cursos Superiores;
3.196 Alunos atendidos em cursos Técnicos e 906 a distância (EAD);
14.325 Alunos atendidos em cursos Qualificação e 6.201 a distância (EAD);
19.996 Alunos atendidos em cursos Capacitação/Atualização e 17.295 a distância (EAD);
destes,
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38.022 alunos atendidos na modalidade presencial e,
24.402 alunos atendidos na modalidade EaD.
Ainda,
41.845 horas realizadas em ações de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica - DIT e,
9.473 alunos atendidos em Atividades Prático-Acadêmicas - APA.

OBSERVAÇÕES
O modelo foi implantado em 2017, por meio dos contratos de gestão celebrados com as cinco Organizações Sociais, no valor original
proposto houve um deságio de 10% e em 2019, em atendimento ao Decreto n° 9.376/2019, aplicou-se um redutor de 20% nos valores
praticados para as Organizações Sociais: REGER, CENTEDUC, IBRACEDS e FAESPE e de 10% para a CEGECON, esse redutor
passou a ter vigência a partir de agosto do ano em curso.
O modelo demonstrou ser adequado a operacionalização da REDE pelo regime jurídico ao qual está vinculado, que trouxe maior
celeridade nas contratações de serviços e de pessoal. Esse modelo é fiscalizado por diversos órgãos de controle, desde a Agência
Goiana de Regulação - AGR, a Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão e gerência própria, a Controladoria Geral do Estado -
CGE, a Assembleia legislativa, o Tribunal de Contas do Estado - TCE, dentre outros.
Contrato:
- 01/2017-SED - Regional 3 - OS REGER: contempla 4 ITEGOS, sendo 3 em Catalão, destes 1 sem operacionalização e 1 em Anápolis;
- 02/2017-SED - Regional 4 - OS CEGECON: contempla 5 ITEGOS, sendo Goiânia, Goiatuba , Cidade de Goiás, Itaberaí e Piracanjuba
este sem operacionalização;
- 03/2017-SED - Regional 1 - OS IBRACEDS: contempla 6 ITEGOS, sendo Cristalina, Porangatu, Santo Antônio do Descoberto,
Formosa, Valparaíso, Niquelândia e Planaltina, os três últimos em construção;
- 04/2017-SED - Regional 5 - OS CENTEDUC: contempla 6 ITEGOS, sendo 2 em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Mineiros, Santa Helena
de Goiás e Palmeiras de Goiás;
- 05/2017-SED - Regional 2 - OS FAESPE: contempla 6 ITEGOS, sendo Caiapônia, Ceres, Goianésia, Piranhas, Uruana e Jaraguá.
Ressalta-se que o ITEGO de Educação a Distância Léo Lince do Carmo Almeida não foi incorporados a nenhum dos contratos de
Gestão, ficando sob a gestão direta da Superintendência de Capacitação e Formação Tecnológica.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Essa ação não foi executada pela SEDI em decorrência da celebração dos Contratos de Gestão com as Organizações Sociais, a partir de
abril de 2017.

OBSERVAÇÕES
A modelagem jurídica "Contratos de Gestão" estabelece autonomia administrativa ao parceiro privado, nesse sentido a competência para
aquisições de produtos e serviços necessários a execução do objeto pactuado passou a ser das Organizações Sociais.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Por intermédio da Gerência de Parques Tecnológicos 3 (três) propostas foram aprovadas para receberem recursos do Governo Federal
então representado pela SUDECO.
Seguem abaixo as descrições dos projetos aprovados: o “Projeto Include”, no valor de R$ 1.875.000,00 do Instituto Campus Party,
pretende criar laboratórios tecnológicos com acesso gratuito em diversas regiões carentes de Goiás; o projeto “Horta e Pomar
Comunitários Irrigados no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano no Campus Campos Belos Para Famílias
Carentes”, no valor de R$ 115.000,00, objetiva implantar horta e pomar comunitários na Fazenda Escola do Instituto Federal Goiano
Campus Campos Belos e o projeto “Feira Popular da Agricultura Familiar com bases agroecológicas para empreendedores agrícolas e
artesãos locais”, no valor de R$ 132.151,20, também do IFGoiano de Campos Belos.
Foi também criada uma aliança de Parques Tecnológicos para viabilizar projeto de integração entre os Parques com vocação agrotech.
Essa aliança entre os parques foi articulada pela Gerência de Desenvolvimento de Parques Tecnológicos. É uma rede composta por três
Parques Científico-Tecnológicos (PCT’s) – JataíTech (município de Jataí), TecnoINF (município de Rio Verde) e o Parque Samambaia
(Goiânia) e a EMBRAPA Hortaliças de Brasília. O Primeiro projeto da aliança será o “Delineamento de sistemas integrados de produção
de alimentos para agricultura familiar com inteligência artificial (AI) e internet das coisas (IoT)” que possui orçamento estimado em
R$1.8000.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais). Ainda aguardamos orçamento para realização desse projeto que foi proposto pela
Gerência de Parques Tecnológicos da SEDI.
AÇÃO: 2175 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE METEOROLOGIA E HIDROLOGIA DO
ESTADO DE GOIÁS - SIMEHGO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC
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REALIZAÇÕES
Não teve realização em 2019.
Conforme a Lei nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019, responsável pela ação SEMAD.
AÇÃO: 2177 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE TECNOLOGIAS SOCIAIS E SUSTENTÁVEIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Realização de Palestgra sobre o desenvolvimento de Comunidades e Ecossistemas de startups e inovação: Divulgação do Programa
Centelha.
Participação no 1º Congresso Nacional sobre Geração de Emprego e Renda -Proferiu palestra sobre a  importância da Tecnologia e
Inovação na geração de renda.
Participação do evento Caravana do Empreendedor no intuito de dar apoio ao Empreendedor Goiano, e promover a ele uma metodologia
mais ágil na área de Inovação. Permitindo maior agilidade na Prototipagem de Produtos e acelerando os Processos. Diminuindo assim, o
travamento dentro dos planos de negócio demorados.
Participação do lançamento da frente parlamentar mista.
Reunião com a UNESCO: Tratativas sobre o PRODOC, proposta a ser encaminhada àquela Entidade solicitando apoio à implementação
dos Parques Tecnológicos e Fomento ao Ecossistema Goiano de Inovação.
Reunião na COMIGO para tratar da TECNOSHOW de 2020 que terá um enfoque mais voltado para a tecnologia.
Reuniões com a SUDECO para tratar do Projeto INCLUDE - Propiciar protagonismo às comunidades na utilização da tecnologia como
meio para a resolução dos seus problemas.
AÇÃO: 2178 - IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE AMBIENTES DE INOVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Reuniões em Brasília para buscar apoio financeiro para operacionalizar os Parques Tecnológicos do Estado de Goiás.
Essas ações estão relacionadas ao que foi determinado no Programa de Desenvolvimento Econômico por intermédio dos Parques
Tecnológicos que pretende fomentar a implementação de uma rede de parques tecnológicos, conectando o setor produtivo à academia,
sociedade e governo, com o intuito de posicionar o Estado de Goiás no cenário nacional como um dos grandes hubs indutores de
desenvolvimento regional por meio da inovação, pesquisa básica, pesquisa aplicada e empreendedorismo.
Os projetos de cinco Parques Tecnológicos foram apresentados em Brasília a partir da articulação promovida pela Gerência de
Desenvolvimento de Parques Tecnológicos da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação de Goiás.

OBSERVAÇÕES
Sobre os projetos relacionados a Arranjo Produtivo Local: esses não são mais da competência da Gerência de Desenvolvimento de
Parques Tecnológicos da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
- Audiência Pública no Senado Federal – 12/6/2019.
- Lançamento do Programa de Desenvolvimento Regional por intermédio de Parques Tecnológicos realizado 24/06/2019 pelo Governo de
Goiás.
- A Gerência de Desenvolvimento de Parques Tecnológicos representou a SEDI nos dias 26 e 27 de junho de 2019 em evento do
Ministério do Desenvolvimento Regional para criação da Rota da TIC na RIDE/DF.
- 14 projetos apresentados para a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) no dia 17 de julho de 2019.
- Evento na prefeitura da cidade de Jataí com o prefeito, vereadores e membros do setor produtivo local em 1/8/2019. O objetivo foi
apoiar o Desenvolvimento do Parque Tecnológico Jataítech.
- 4 a 8/9/2019 - Apoio à realização da Campus Party Goiás em parceria com a Fapeg.
AÇÃO: 3057 - EXPANSÃO DA REDE GOIANA DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA - REGETEC

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Não teve realização em 2019.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

AÇÃO: 3068 - CIDADES DE GOIÁS - MELHORIAS URBANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade foi desenvolvida.
AÇÃO: 3069 - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DA REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2104-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT
3153-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO DE GOIÂNIA - FUNDEMETRO

REALIZAÇÕES
O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de Região Metropolitana de Goiânia - PDUIRMG, encontra-se com 70% dos seus
produtos concluídos.
Ainda se faz necessário a realização de 02 oficinas nas cidades de Inhumas e Santa Bárbara de Goiás, audiência pública sobre o
macrozoneamento, definição das "diretrizes metropolitanas", projeto de lei para aprovação da Assembleia Legislativa, dentre outras
ações e produtos a serem entregues.

OBSERVAÇÕES
Ainda se faz necessário a realização de 02 oficinas nas cidades de Inhumas e Santa Bárbara de Goiás, audiência pública sobre o
macrozoneamento, definição das "diretrizes metropolitanas", projeto de lei para aprovação da Assembleia Legislativa, dentre outras
ações e produtos a serem entregues.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

O programa não obteve resultados quantitativos a ser apresentado pela Gerência de Desenvolvimento de Parques Tecnológicos.
AÇÃO: 2214 - APOIO AOS ESPAÇOS DIGITAIS EM AMBIENTES DE OPORTUNIDADES ECONÔMICO-
FINANCEIRAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
Não houve ação efetiva para obtenção de resultados quantitativos.

OBSERVAÇÕES
O Apoio dado pela Gerência de Parques Tecnológicos em 2019 para tal ação foi feita através de articulação política e aproximação
institucional para promoção dos espaços digitais.

AÇÃO: 2215 - PROMOÇÃO DA INCLUSÃO DIGITAL DE SEGMENTOS EM RISCO SOCIAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
3150-FUNDO ESTADUAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - FUNCTEC

REALIZAÇÕES
Não houve resultados quantitativos esperados.

OBSERVAÇÕES
O apoio dado pela Gerência de Desenvolvimento de Parques Tecnológicos

AÇÃO: 3070 - GMC - AMPLIAÇÃO DA REDE METROPOLITANA DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE ALTA
VELOCIDADE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
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U.O.: 3102-SUBSECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REALIZAÇÕES
A manutenção da rede física foi efetivada neste periodo pela UFG segundo convênio 009/2016.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1044 - PROGRAMA GESTÃO E PROTEÇÃO DE RECURSOS NATURAIS

ÓRGÃO GESTOR: 2100 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

AÇÃO: 2229 - PALÁCIO SUSTENTÁVEL - PPLT COM ACESSIBILIDADE, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, COLETA
SELETIVA E ECONOMICIDADE DE ÁGUA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Foi realizado no mês de Março reunião com Coronel Efigênio, Superintendente do Palácio, sobre a situação do processo e forma de
como podemos prosseguir com esta ação. Após a reunião ficou acordado que inicialmente realizaremos uma nova vistoria em todo
palácio para adequarmos o levantamento atual com as normas de acessibilidade como NBR 9050 – Acessibilidade em Edificações, para
posterior elaboração de termo de referência.
Acessibilidade Melhorada - Termo de Referência elaborado, porém processo encontra-se parado.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

Mesmo o Estado de Goiás enfrentando dificuldades financeira e havendo mudanças significativas na estrutura administrativa, passando o
Programa de Infraestrutura por mais de uma secretaria, destaca-se o empenho das equipes envolvidas para continuidade dos processos
e demandas da pasta.
AÇÃO: 2233 - ADMINISTRAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO
ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
A SEDI realiza os pagamentos das despesas com fornecimento de água e energia em nove Terminais Rodoviários nos municípios de:
Água Limpa, Aragoiânia, Buriti Alegre, Inhumas, Moiporá, Ouvidor, Posse, Sanclerlândia e Santa Bárbara.
AÇÃO: 3079 - ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS PARA O TREM DE PASSAGEIROS GOIÂNIA/BRASÍLIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida.
AÇÃO: 3080 - ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE DO
ESTADO - PDTG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida.
AÇÃO: 3081 - BRT ENTORNO SUL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida.
AÇÃO: 3082 - BRT EXTENSÃO DO EIXO ANHANGUERA - TERMINAL NOVO MUNDO/SENADOR CANEDO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2104-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida.
AÇÃO: 3083 - BRT NORTE SUL - APARECIDA DE GOIÂNIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Processo licitatório em andamento. Análise das propostas apresentadas.
AÇÃO: 3084 - EXPANSÃO E MELHORAMENTO DE ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE
PASSAGEIROS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2104-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Processo licitatório em fase final para pregão eletrônico – 500 unidades de abrigos de ônibus em 14 (quatorze) municípios da Região
Metropolitana de Goiânia – aguardando orçamento.
AÇÃO: 3085 - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E OBRAS CIVIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida.
AÇÃO: 3086 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
O projeto atual relacionado ao ciclo modal perante a rodovias estaduais, bem como apoio às prefeituras para criação de espaços
(ciclovias, ciclo faixas ou vias cicláveis) foi oportunizado em 2015. Ocorre que a maioria dos prefeitos optou pela construção de parques e
praças públicas ao invés dos ciclos modais, projetos que estão sendo executados pelo atual Programa Cidades Mais. No tocante ao
projeto sobre o fornecimento gratuito e/ou locação de bicicletas públicas nos municípios, não houve consenso no que pertine as
atribuições dos municípios nem do Estado.
AÇÃO: 3087 - MODERNIZAÇÃO DO EIXO ANHANGUERA COM A CONSTRUÇÃO DO VEÍCULO LEVE SOBRE
TRILHOS - VLT

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2104-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT
3151-FUNDO ESPECIAL DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA VEÍCULO LEVE SOBRE TRILHOS - FVLT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade desenvolvida.
AÇÃO: 3088 - REFORMA DOS TERMINAIS RODOVIÁRIOS DO ESTADO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT
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REALIZAÇÕES
Elaborando Termo de Referência para contratação de projetos para reforma dos terminais.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

O Programa Garantia de Energia tem por finalidade conhecer a matriz energética do estado de Goiás e prover energia elétrica de
qualidade à população de modo geral, bem como levar energia elétrica de qualidade à população de modo geral, bem como levar energia
elétrica a regiões que ainda não têm, aproximando mais da universalização do meio rural.
Para o cumprimento desses objetivos ampliou sua capacidade de geração de energia elétrica com o apoio a projetos de energias
renováveis, de forma a diversificar a matriz elétrica goiana; expandiu a capacidade de transmissão e distribuição para melhorar a
qualidade de fornecimento e atender parte da demanda reprimida existente de energia elétrica; e permitiu a fiscalização para a melhoria
dos serviços de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
AÇÃO: 3089 - ELETRIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES RURAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Ação sob a execução e responsabilidade apenas da ENEL.

OBSERVAÇÕES
Ação sob a execução e responsabilidade apenas da ENEL.

AÇÃO: 3090 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS DE ENERGIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Consolidação de dados, elaboração e publicação da versão digital do Balanço Energético do Estado de Goiás – BEGO 2019 em
dezembro de 2019.
AÇÃO: 3091 - IMPLANTAÇÃO DE REDES ELÉTRICAS E/OU ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E DE PRAÇAS
ESPORTIVAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não há demanda solicitada ao estado de Goiás para esses projetos até o momento.
AÇÃO: 3092 - PROMOÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM PRÉDIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Projetos não executados por falta de recursos.
AÇÃO: 3093 - PROMOÇÃO DO USO DA ENERGIA RENOVÁVEL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
O Programa Goiás Solar é parte do esforço do Governo de Goiás para o desenvolvimento das energias renováveis, em especial da solar
fotovoltaica, para a diversificação de sua matriz elétrica. Propõe capilarizar o Programa para todas as regiões do Estado, através da
articulação com os municípios goianos, com a finalidade de fomentar o uso de fontes renováveis em áreas urbanas e rurais. Propõe
medidas nos eixos estratégicos da ‘tributação’, ‘financiamento’, ‘desburocratização’, ‘desenvolvimento da cadeia produtiva’ e ‘educação e
comunicação’. Dentre as principais ações efetivadas:
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- Isenção de ICMS para quem gera sua própria energia elétrica, para sistemas de até 1 MW de potência.
- Isenção de ICMS para insumos de fabricação de placas fotovoltaicas.
- Ampliação do Crédito Produtivo para energia solar fotovoltaica de R$ 50 mil para até R$ 400 mil.
- Licença Ambiental Simplificada para empreendimentos de energia solar fotovoltaica – Portaria Secima nº 036/2017.
- Interlocução para a criação de linha de financiamento junto Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO) pelo Banco do Brasil, com
condições especiais.
- Atuação junto à Enel (Celg) para desburocratização e informatização das conexões de acesso á rede elétrica para sistemas da geração
distribuída.
Desde a criação do Programa Goiás Solar, em fevereiro de 2017, até o final do mesmo ano, o estado de Goiás passou de 16º para 9º
lugar na geração distribuída, quadruplicando a potência de sistemas solares fotovoltaicos instalados. E somente em 2019 a geração
distribuída em Goiás triplicou, subindo de 25 MW para 73 MW. Atualmente mais de 5.700 unidades consumidoras contam com sistemas
próprios de geração de energia elétrica. Considerando somente a fonte solar fotovoltaica, o estado de Goiás subiu no ranking nacional da
geração distribuída e ocupa hoje a 7ª colocação.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

No ano de 2019 foram realizadas diversas ações, tanto pelas secretarias SEMAD e SEDI, quanto pela jurisdicionada AGEHAB para a
produção ou reforma de moradias de interesse social em todo o estado. Dentre as ações, destaca-se projeto de reforma de 200 unidades
habitacionais, entrega de 2143 unidades e a regularização fundiária de mais de 1000 unidades em todo o estado de Goiás.
AÇÃO: 3099 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS A FAMÍLIA DE BAIXA RENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT
3152-FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS

REALIZAÇÕES
A execução desta ação ficou sob responsabilidade da jurisdicionada AGEHAB, que até a presente data divulgou a entrega de moradia a
2143 famílias no estado de Goiás.
AÇÃO: 3100 - GESTÃO DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
- Reestruturação das ações habitacionais por intermédio fundo PROTEGE para aplicação nos próximos anos.
- Providências pra celebração de convênio entre SEDI e AGEHAB para reforma de cerca de 200 unidades habitacionais com recursos do
fundo PROTEGE.
AÇÃO: 3101 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA COM ENTREGA DE ESCRITURAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
2103-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE CIDADES
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Conforme convênio com a AGEHAB foram emitidos três Pareceres de Conveniência e Oportunidade em 2019:
1 – 29/01/2019
Beneficiada: Maria Rosa dos Santos Rocha
1 lote urbano – Goiânia – Goiás.
2 – 14/03/2019
Loteamento Vila São João – 390 lotes urbanos e 10 áreas institucionais
Município de Senador Canedo.
3 – 27/03/2019
Parque Santa Cruz – 104 lotes urbanos
Goiânia – Goiás.
4 - 23/09/2019
Loteamento Wilsina Barbosa de Araújo - 203 lotes urbanos
Município de Itumbiara
5 - 13/09/2019
Beneficiada: Ilsa Carvalho Cavalcante
1 lote urbano – Goiânia – Goiás.
6 - 11/09/2019
Conjunto Boa Vista - 20 lotes urbanos
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Município de Caçu
7 - 20/09/2019
Vila Bandeirantes - 64 lotes urbanos
Município de Uruana
8 - 01/10/2019
Setor Buenos Aires - 137 lotes urbanos
Setor Expansão Buenos Aires - 50 Unidades habitacionais
Município de Posse
9 - 18/10/2019
Chácara do Governador - 65 lotes urbanos
Município de Goiânia

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AÇÃO: 2352 - ADMINISTRAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AERÓDROMOS ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Não teve realização em 2019.
Conforme a Lei nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019, responsável pela ação GOINFRA.
AÇÃO: 3123 - ELABORAÇÃO DE PLANOS E PROJETOS AEROVIÁRIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

U.O.: 2105-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA
3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade foi desenvolvida.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Robson Domingos Vieira

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
• Lei nº 16.690, de 04/09/09 (concessão de bolsas e outros)
• Lei nº 16.922, de 08/02/10 (incentivo à inovação tecnológica)
• Lei nº 20.491, de 25/06/2019 (reforma administrativa)
• Estatuto da Fapeg (Ata Consup nº 11/2019)

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em 2019, uma nova direção assumiu a gestão da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG). As primeiras
atividades da nova Diretoria foram rever as estratégias, os processos e os projetos realizados e acordados da antiga gestão. A partir
dessa avaliação, um conjunto de ações foram determinadas com os objetivos de dar maior transparência e agilidade para as atividades
da Fundação.
A primeira grande ação da nova Diretoria na FAPEG foi a reestruturação de sua gestão retratada na reforma administrativa do Poder
Executivo Estadual, que visa garantir a melhoria dos serviços prestados à sociedade, que compreendem a entrega de resultados voltados
à população, ao setor empresarial e à academia científica. A principal mudança inclui a criação da Diretoria de Programas e
Monitoramento, que tem por competência estabelecer diretrizes e regras para as atividades de monitoramento e gerenciamento dos
projetos em execução, avaliação dos resultados técnico-científicos, bem como para análise das prestações de contas financeiras das
parcerias, garantindo à sociedade transparência da aplicação dos recursos públicos concedidos por meio desta Fundação.
Com a ativação dessa Diretoria, a verificação do cumprimento do cronograma de execução técnico-científica e financeira das propostas
apresentadas nos Planos de Trabalho, bem como as visitas in loco para monitoramento e fiscalização - por amostragem -, dos projetos
de pesquisa e de relatórios parciais e finais apresentados pelos pesquisadores são realizados de forma sistemática.
Além da atividade de gestão de projetos, essa Diretoria tem como atividade crítica a de criar um centro de síntese, que tem como objetivo
extrair informações inteligentes dos projetos, do Lattes, e de outras bases de dados científicas e de inovação, que serão utilizadas para
tomadas de decisões.
A segunda grande ação da Diretoria foi a redefinição das prioridades da Fundação quanto ao uso dos recursos do Tesouro. Três
premissas nortearam as ações: retenção de talentos, projetos de pesquisas aplicadas e regionalização. Reter o talento é essencial para
se obter um ecossistema científico e inovador permitindo a academia chegar à excelência e a empresa fornecer produtos/serviços de alto
valor agregado. Priorizar os projetos de pesquisa aplicada teve como objetivos principais acelerar a transferência tecnológica e aumento
de receitas geradas no Estado. A regionalização visa fortalecer Goiás por meio de ações que permitem o fortalecimento do interior.
Por fim, a nova Diretoria focou também no melhoramento dos processos essenciais para a operação da Fundação e na qualificação dos
servidores.
Para a consolidação das ações realizadas em 2019, destaca-se o credenciamento do Centro de Excelência de Inteligência Artificial do
Estado de Goiás (CEIA), que visa estimular a competitividade e a efetividade organizacional das instituições públicas e privadas por meio
do desenvolvimento de soluções baseadas em inteligência artificial (IA), considerando a abordagem em que a inovação é dinâmica e
sustentável a partir da articulação entre a universidade, a iniciativa privada e o poder público.
O CEIA integra o laboratório de Inteligência Artificial da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com o Governo Estadual, por
meio da FAPEG, da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (SEDI), com assinatura de convênio celebrado entre as instituições para
estruturação e entrega de projetos a serem desenvolvidos. Está previsto investimento estadual de R$12 milhões por meio da Fapeg.
Outro projeto resultante das ações estabelecidas na Fundação de grande impacto socioeconômico e de fortalecimento regional para
estado de Goiás é o Centro de Excelência em Internet das Coisas (IoT) para o Agronegócio em Rio Verde, que prevê a criação de um
grande laboratório de agricultura digital envolvendo empresas do ecossistema agrotech, produtores rurais e instituições de ensino e
pesquisa por meio da conectividade da internet das coisas, veículos autônomos, softwares e aplicativos, sensores remotos e técnicas de
agricultura de precisão; o projeto Inovação na Agricultura e Desenvolvimento Sustentável para operacionalização de uma central de
serviços laboratoriais para a agricultura, que visa atender as demandas provenientes do setor agrícola na produção ou no
beneficiamento, bem como o projeto Expansão da Pesquisa e da Transferência de Tecnologia na Pecuária, que beneficiará a cadeia
produtiva do leite do estado de Goiás, por meio de pesquisa para o melhoramento genético.
Na trilha de pesquisa aplicada e regionalização, a Fapeg lançou o Edital 3/2019 - Programa Nacional de Apoio à Geração de
Empreendimentos Inovadores (Centelha), que visa contribuir para ampliação da quantidade e melhoria da qualidade das propostas de
empreendimentos de base tecnológica submetidas aos ambientes promotores de inovação existentes no País, tais como incubadoras e
aceleradoras de empresas, espaços de coworking, laboratórios abertos de prototipagem, parques e polos tecnológicos, estimulando a
criação de empreendimentos inovadores, a partir da geração de novas ideias, disseminando a cultura do empreendedorismo inovador em
todo território nacional, incentivando a mobilização e a articulação institucional dos integrantes dos ecossistemas locais, estaduais e
regionais de inovação do País.
O programa é produto de parcerias promovidas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Conselho
Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP) e executado pela Fundação Centros de Referência em
Tecnologias Inovadoras (CERTI).
Consolidando o propósito do Programa de contribuir para integração dos segmentos acadêmicos e industriais, a Fapeg se empenhou na
difusão do Centelha em municípios goianos e na região metropolitana, resultando o terceiro lugar no ranking dos estados com maior
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número de ideias inovadoras de negócio apresentadas, sendo 917 inscritas e 2.185 cadastros de empreendedores realizados. Foram
selecionadas 200 ideias inovadoras e, ao final do certame, 28 receberão valores de até R$ 60 mil/proposta na modalidade subvenção
econômica.
Com o objetivo de reter os talentos e investir na formação de recursos humanos qualificados para a ciência e a tecnologia, bem como
apoiar a difusão científica para aumento da competitividade e melhoria do desenvolvimento social e econômico em Goiás e no Brasil, em
2019 a Fundação participou e fomentou programas com instituições nacionais e internacionais, tais como:
• Chamada de Propostas de Cooperação Conjunta de Ciência e Tecnologia Itália-Brasil, abrangendo áreas prioritárias de pesquisa como
inteligência artificial, ciências básicas (Química, Física e Matemática), doenças transmissíveis, geração distribuída de energia a partir de
fontes renováveis, nutrição e doenças metabólicas; agricultura de precisão; ciência espacial e produção sustentável, bem como uso de
minerais estratégicos (Edital Confap-Maeci).
• Acordo Brasil-Alemanha de auxílio para estadias de pesquisa na Alemanha para estudantes de doutorado com bolsa no Brasil, mantido
pelo programa Serviço Alemão de Intercâmbio Acadêmico (DAAD). Trata-se de um apoio complementar à bolsa nacional concedida pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) ou por uma Fundação Estadual de Amparo à Pesquisa (FAP),
no valor de 650,00 euros mensais e auxílio para passagem aérea no valor de 1.575,00 euros (Edital DAAD 2019 – Programa de Auxílio
para Doutorandos (Brasil-Alemanha).
• Chamada para identificar e apoiar estudantes no âmbito da competição internacional FameLab de comunicação científica, por meio do
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(MCTIC/CNPq), Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (CONFAP), Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de São Paulo (FAPESP) e o Conselho Britânico. As despesas com diária e passagem aérea de ida e retorno serão custeadas
pelo CNPq, Fapesp e demais Faps (Edital FameLab 2020).
• Chamada de apoio a projetos de pesquisa com resultados que criem e reforcem competências tecnológicas com potencial de aplicação
no setor empresarial, cujo escopo é criar oportunidades para o desenvolvimento de novos conhecimentos ou aprimoramento das
competências das unidades EMBRAPII do estado de Goiás. O valor global a ser financiado é de R$ 4.700.000,00, sendo R$ 2.350.000,00
proveniente da FAPEG (Edital 5/2019).
• Chamada para estimular a colaboração entre pesquisadores sediados nos estados de Goiás e de São Paulo, financiando projetos que
contribuam para o avanço do conhecimento científico e tecnológico nos respectivos estados e no Brasil, bem como fomentar pesquisas
científicas em quatro temas prioritários: consequências das mudanças climáticas na biodiversidade e efeitos naturais sobre a população;
processos de feedback em biodiversidade climática; soluções potenciais baseadas na natureza para mitigação e adaptação a mudanças
climáticas; sinergias e trocas entre políticas voltadas à biodiversidade, clima e outros setores relevantes, e o papel dos agentes das
mudanças. O recurso aportado pela Fapeg é de R$1.000.000,00 e um valor máximo de R$100.000,00 por proposta. A FAPESP fará o
aporte necessário adequado ao número de propostas possíveis dentro do orçamento da FAPEG, no valor máximo de R$ 200.000,0
(Edital 4/2019).
• Acordo de Cooperação firmado entre o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e o Instituto
BiodivERsA, cujo objetivo é organizar um programa de pesquisa pan-europeu para pesquisas sobre biodiversidade, serviços
ecossistêmicos e soluções baseadas na natureza. O recurso total para esta chamada é de 100.000,00 euros, com aporte de 50.000,00
euros pela Fapeg (Edital Confap-BiodivERsA: 2019-2020).
• Acordo de Cooperação entre o CONFAP e a Universidade de Bolonha, atuando como Secretaria Técnica da rede de universidades
italianas, cujo objetivo é facilitar e apoiar uma colaboração eficaz entre as partes para cooperação científica, tecnológica e de inovação,
por meio de mobilidade entre os dois países de alunos de Doutorado, Mestrado (Mestrado ou Laurea Magistral) e Pós-doutorado. A
chamada oferece apoio a pesquisadores no Brasil por meio de bolsas de estudos (Edital Mobility Confap Italy Call – MCI 2019).
• Oportunidades de pesquisa na Europa para pesquisadores ativos de doutorado no Brasil, por meio do Conselho Nacional Brasileiro de
Agências de Financiamento do Estado (CONFAP) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em
colaborações com os principais pesquisadores já apoiados por organizações europeias financiadas pela União Europeia – UE (Edital
ERC – Confap/CNPq Call 2019).
• Chamadas públicas para difusão de ciência, tecnologia e inovação (Editais 1 e 2/2019).
• Chamada de apoio à estruturação e consolidação das incubadoras de empresas do estado de Goiás (Edital 6/2019), com recurso
financeiro de até R$1.500.000,00, sendo definidos na Programação Orçamentária e Financeira de 2020, aprovados pelo Conselho
Superior da FAPEG (Consup) .
• Propostas de inovação para obtenção de apoio financeiro na forma de subvenção econômica, por meio de parceria com a Finep (Edital
7/2019 -Tecnova II), visando desenvolver os setores econômicos considerados estratégicos nas políticas públicas federais e aderentes à
política pública de inovação do Estado, tendo como principal objetivo promover um significativo aumento das atividades de inovação e o
incremento da competitividade das empresas e da economia do País. Os recursos destinados ao Programa são de R$4.200.000,00,
sendo R$2.800.000,00 provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FNDCT/FINEP e R$1.400.000,00
a serem aportados pela FAPEG.
• Continuidade de pagamentos de chamadas anteriores referentes a concessões de bolsas de Mestrado e de Doutorado pela FAPEG;
bolsas para desenvolvimento de projetos de conservação da natureza - Legado Verdes do Cerrado e bolsas para estimular o
desenvolvimento de pesquisa científica, tecnológica e de inovação no estado de Goiás (Pós-Doutorado DOCFIX).
Sem medir esforços para alinhar suas ações aos objetivos estratégicos do Governo Estadual, visando o alcance das metas estabelecidas
e prevenir falhas na execução dos processos que integram sua gestão, garantindo a eficiência e a ética no serviço público, a Fapeg
efetivou a implantação do Programa de Compliance Público (PCP), promovendo reuniões com os integrantes do Comitê Setorial de
Compliance para avaliação e aprovação da Maturidade da Gestão de Riscos da Fapeg e executando todas as etapas de implantação
previstas no Cronograma de Atividades e do Plano de Comunicação Compliance Público Fapeg.
Além do comprometimento com essa iniciativa, a Fapeg instituiu um Comitê Permanente que ficará responsável por desenvolver e
monitorar políticas sobre questões da mulher e da diversidade no âmbito do Poder Executivo Estadual, em cumprimento ao Decreto n°
9.251, de 25 de junho de 2018.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
a) Planejamento Estratégico 2018-2019: concebido com a finalidade de explicitar ações, metas e indicadores que nortearam a gestão
administrativa da Fundação nesse período.
Para elaboração desse documento, levou-se em consideração a estrutura organizacional e macrofluxos dos processos da Fundação; a
perspectiva orçamentária considerando a vinculação constitucional da receita corrente líquida do estado de Goiás destinada à FAPEG em
2018, bem como a captação de recursos extraorçamentários provenientes de celebração de contratos, de convênios e de acordos de
cooperação com outras agências de fomento, tais como: FINEP, CNPq, CAPES, Ministérios e outros.
b) Plano de Aplicação Orçamentária: planejamento orçamentário dos projetos previstos para 2019, aprovados pelo Conselho Superior da
FAPEG (Consup).
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3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1064. Programa Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação
Ação 2341: Concessão de Bolsas de Pesquisa, Formação e Bolsas Tecnológicas (FAPEG BOLSAS)
Aluno Beneficiado com Bolsa de Pesquisa, Formação e Bolsa Tecnológica/número: é o número total de alunos beneficiados com a
concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas em IES ou ICTIs, para viabilizar a formação de recursos humanos em
CT&I no estado de Goiás.
Ação 2342: Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (FAPEG UNIVERSAL)
Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação/número: consiste no número de
pesquisadores beneficiados com fomento a projetos de pesquisa em todas as áreas do conhecimento para o desenvolvimento científico,
tecnológico e de inovação no estado de Goiás.
Ação 2343: Fomento à Difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação (FAPEG DIFUSÃO DE CT&I)
Pesquisador Beneficiado com Apoio à Difusão de Ciência, Tecnologia e Inovação/número: consiste no número de pesquisadores
beneficiados com apoio financeiro para realização, divulgação e participação em eventos de CT&I, bem como com a edição de material
de divulgação científica e tecnológica.
Ação 2344: Fomento à Infraestrutura de Pesquisa (FAPEG INFRA)
Instituição de Pesquisa em CT&I Apoiada/número: consiste no número de instituições de CT&I beneficiadas com a modernização e/ou
ampliação da infraestrutura de apoio à pesquisa, bem como com aquisição de equipamentos para implantação e reforma de laboratórios
ou estruturação de parques tecnológicos no estado de Goiás.
Ação 2345: Fomento à Inovação Tecnológica (FAPEG INOVA)
Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número: consiste no número de pesquisadores beneficiados com
financiamento a projetos de pesquisa inovadores e com apoio a investimentos em inovação de micro e pequenas empresas de base
tecnológica no estado de Goiás.
Ação 2346: Fomento à Pesquisa em Áreas Estratégicas (FAPEG ÁREAS ESTRATÉGICAS)
Pesquisador Beneficiado com Fomento à Pesquisa em Áreas Estratégicas/número: consiste no número de pesquisadores beneficiados
com fomento à pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento de CT&I e/ou do estado de Goiás.
Ação 3122: Modernização da Infraestrutura (NOVA FAPEG)
Sede da FAPEG Modernizada/percentual: consiste no percentual de ações realizadas, calculado em relação ao valor previsto, com o
objetivo de modernizar a sede da FAPEG.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1064 - PROGRAMA PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

O Programa Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, que visa conceder bolsas de pesquisa, de formação e bolsas tecnológicas,
bem como fomentar as atividades de pesquisa e difusão científica, tecnológica e de inovação contempla instituições de ensino superior
(IES), Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs), pesquisadores, docentes e alunos de universidades das redes pública e
privada, beneficiando todo o sistema de CT&I do estado de Goiás.
Com o contingenciamento do valor de R$26.135.191,31 no orçamento da Fapeg, previsto para o exercício 2019, efetivada pela Secretaria
de Estado da Economia, e a revogação da vinculação financeira constitucional, por meio da Emenda Constitucional nº 61, de 11/09/2019,
alinhada ao propósito do Governo de estabelecer controles para equilibrar as contas públicas do Estado, a Fapeg efetivou 1.273
benefícios por meio do Programa Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, beneficiando pesquisadores com projetos de bolsas e
de fomentos, no valor total de R$ 17.679.891,50, com recursos exclusivamente orçamentários, distribuídos nas seguintes ações:
• Fapeg Bolsas: 91,5% da meta física implementada.
• Fapeg Inova: meta física superada em 108,3%.
• Fapeg Universal: 11% de execução da meta física, com 94,5% dos recursos financeiros destinados ao Programa Primeiros Projetos
(PPP).
• Fapeg Difusão de CT&I: 29% de execução física.
• Fapeg Áreas Estratégicas: 55% dos benefícios previstos foram atendidos.
• Fapeg Infra: Não houve liquidação no período.
• Nova Fapeg: Execução 2,17% da meta financeira.
AÇÃO: 2341 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE PESQUISA, FORMAÇÃO E BOLSAS TECNOLÓGICAS - FAPEG
BOLSAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, a Fapeg implementou a meta física do produto “Aluno Beneficiado com Bolsa de Pesquisa, Formação e Bolsa
Tecnológica/número”, com recursos orçamentários destinados às seguintes chamadas públicas para concessão de bolsas, bem como por
meio de acordo de cooperação:
- Bolsas de Mestrado e Doutorado - Editais 04/2015; 03/2016; 03/2017; 03/2018 e 05/2018.
- Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (DTI).
- Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico em TICs (DTC).
- Acordos de cooperação FAPEG/EMATER; FAPEG/EMBRAPA; FAPEG/FAEG e FAPEG/UFG).
De janeiro a dezembro de 2019, foram beneficiados 824 alunos, com recursos exclusivamente orçamentários, distribuídos nos seguintes
municípios:
- Anápolis (48), Catalão (62), Ceres (7), Corumbaíba (1), Goiânia (558), Goiás (8), Ipameri (9), Jataí (35), Morrinhos (12), Rio Verde (56),
Santa Helena (1), Santo Antônio de Goiás (9 ); São Luiz de Montes Belos (8 ) e Urutaí (10).
Para atender a essa demanda, foi liquidado o valor de R$10.097.696,00, contemplando bolsas de formação (Mestrado e Doutorado),
bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora (Desenvolvimento Tecnológico Industrial – DTI; Apoio Técnico e Extensão no País –
ATP e bolsas de pesquisa e extensão (Desenvolvimento Tecnológico para TICs – DTC; Especialista Visitante – EV e Pesquisador
Visitante – PV).
Conforme demonstrado em gráficos, para bolsas de Mestrado foram liquidados R$5.100.996,00 para atender a 483 alunos (R$1.350,00
por aluno/mês); R$4.422.650,00 para Doutorado, referente a 314 alunos (R$2.000,00 por aluno/mês) e R$574.050,00 para bolsas de
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Pesquisa/Mobilidade, beneficiando 27 bolsistas, sendo: 4 de DTI A - R$144.000,00 (R$4.000,00 por aluno/mês); 5 DTI B - R$138.000,00 -
R$3.000,00 por aluno/mês); 13 DTI C - R$93.500.00 (R$1.100,00 por aluno/mês); 1 ATP - R$2.750,00 (R$550,00 por aluno/mês); 1 DTC
- R$104.000,00 (R$8.000,00 por aluno/mês); 1 PV - R$46.800,00 (R$5.200,00 por aluno/mês) e 2 EV 3 - R$35.000,00 (R$2.500,00 por
aluno/mês).

OBSERVAÇÕES
1. 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.
2. Há necessidade de reavaliar a metodologia utilizada pela Secretaria de Estado da Economia 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: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, a Fapeg implementou a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal em Pesquisa,
Desenvolvimento e Inovação/número”, por meio de recursos orçamentários destinados ao Edital nº 03/2015 - Programa Primeiros
Projetos (PPP), em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
No referido período, foram liquidados 55 processos no valor total de R$1.851.600,05, destinados a 41 pesquisadores beneficiados pelo
PPP, no valor de R$1.748.946,08, conforme expressos em gráficos; 2 processos referentes a acordo FAPEG/UFG, beneficiando 2
pesquisadores no valor total de R$36.400,00 e 4 referentes a despesas com anuidades do Confap/diárias/viagens de servidores e
agentes públicos da Fapeg, totalizando R$66.253,97.

OBSERVAÇÕES
O produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Demanda Universal em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação/número” contempla,
ainda, processos destinados ao pagamento de viagens, diárias, ajudas de custo e taxas relacionadas ao desenvolvimento das atividades
finalísticas desta Fundação.
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AÇÃO: 2343 - FOMENTO À DIFUSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, a Fapeg implementou a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Apoio à Difusão de Ciência, Tecnologia e
Inovação/número” por meio de recursos orçamentários em conformidade com o art. 2º da Lei Nº 15.472, de 12/12/2005 da Lei de Criação
da FAPEG.
O objetivo do edital Participação em Eventos de CT&I, que representou 63% do número de fomentos conceditos em 2019, é apoiar a
participação de doutores vinculados a IES, com atuação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGSS) ou a Institutos de
Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs), sediados em Goiás, em eventos científicos e/ou tecnológicos no exterior ou no país, por meio de
auxílio financeiro para apresentação de trabalho científico e/ou tecnológico, que não tenha(m) sido publicado(s), mesmo que
parcialmente, em anais de evento ou veículo de divulgação científica. A chamada pública Realização de Eventos Científicos,
Tecnológicos e de Inovação, que compôs 37% dos fomentos desta ação – conforme expressos em gráficos -, tem por objetivo apoiar
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financeiramente a realização de eventos em três diferentes linhas, definidas com base em sua natureza predominante:
Linha 1 - Evento Científico: estruturado na forma de congresso, simpósio, colóquio, dentre outros, prevendo apresentação de trabalhos,
e/ou outros tipos comunicação.
Linha 2 - Evento Tecnológico e de Inovação: caracterizado pelo enfoque a temas eminentemente ligados ao uso de novas tecnologias e à
inovação, a ser realizado em município de Goiás, fora da Região Metropolitana de Goiânia.
Linha 3 - Evento de Introdução e Popularização da Ciência, da Tecnologia e da Inovação: realizado nas instituições de ensino da rede
estadual e/ou municipal, com o objetivo de despertar o interesse do jovem estudante ao campo da ciência, da tecnologia e da inovação.
Os recursos financeiros desta ação, no valor de R$1.504.311,61, beneficiaram as seguintes regiões goianas: Centro Sul (7%);
Metropolitana de Goiânia (62%); Sudeste (10%); Sudoeste (14%); Sul (2%) e com 5% restantes foram contempladas as regiões Entorno
do DF, Nordeste, Noroeste e Oeste Goiano.
Com a concessão dos auxílios, a Fapeg espera obter resultados concretos, capazes de evidenciar incremento na difusão da ciência, da
tecnologia e da inovação produzindo impactos positivos nas soluções de problemas no contexto local/regional.

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: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, não houve implementação da meta física do produto “Instituição de Pesquisa em CT&I Apoiada/número”.
AÇÃO: 2345 - FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FAPEG INOVA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, a Fapeg implementou a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Inovação Tecnológica/número” por
meio das seguintes chamadas públicas:
- Apoio às Empresas Incubadoras de Base Tecnológica – INCUBADORAS (Edital nº 06/2015);
- Apoio à Estruturação e Manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT (Edital nº 07/2015);
- Nexa Talentos Inovadores - Programa Inova Talentos (Chamada IEL/FAPEG).
- Programa Centelha (GO) - Chamada Pública do Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Edital nº
3/2019).
Foram realizadas 125 liquidações no valor total de R$ 3.866.700,00. Desse total, R$316.700,00 são referentes a bolsas tecnológicas,
beneficiando 68 pesquisadores, sendo: 24 bolsas de apoio à estruturação e manutenção de Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT, no
valor de R$27.500,00; 27 para apoio a empresas incubadoras de base tecnológica – INCUBADORAS, no total de R$29.700,00 e 17
bolsas referentes ao convênio IEL/FAPEG- Programa Nexa Talentos Inovadores, no valor de R$259.500,00.
A Fapeg apoiou, também, a primeira edição da Campus Party em Goiás – a maior imersão tecnológica em Internet das Coisas,
Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo -, sediada na Capital, com parceria entre o Governo do Estado de
Goiás, Fapeg, Sebrae e Sistemas Faeg/Senar. Para atender a esta demanda, foi liquidado o valor de R$2.150.000,00. O referido evento
teve duração de 350 horas de atividades e resultou em 265 palestras e 108 workshops, bem como no comparecimento de mais de 60 mil
pessoas no espaço gratuito (área Open) e de 7 mil campuseiros, dos quais cerca de 36% ficaram acampados na área Arena.
Foi liquidado, também, o valor de R$1.400.000,00 destinado a bolsas de formação/pesquisa, visando atender ao convênio para pesquisa,
desenvolvimento e inovação (PD&I), que tem por objeto desenvolver o projeto de implantação do Centro de Excelência em Inteligência
Artificial (CEIA) no valor de R$782.000,00, assim como para a execução do projeto de implantação do Centro de Excelência em Pesquisa
e Inovação em Internet das Coisas para o Agronegócio (Centro Agro-IOT) no valor de R$618.000,00.
Além das liquidações realizadas nesta ação, demonstradas em gráficos, a Fapeg divulgou o resultado das 202 propostas aprovadas para
a fase 2 do Programa Centelha Goiás, que teve a participação de 22 municípios, cujas principais abordagens de negócio foram
relacionadas a Tecnologia Social, TI e Telecon, Química e Novos Materiais, Inteligência Artificial e Machine Learning e Automação. A
capital teve o maior número de participantes, com 122 projetos inscritos, seguida por Rio Verde e Anápolis (15) e Aparecida de Goiânia
com 11 projetos. Em nível regional, 77% são referentes ao Centro Goiano, 19% à Região Sul, 3% à Leste e 1% à Região Norte.
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AÇÃO: 2346 - FOMENTO À PESQUISA EM ÁREAS ESTRATÉGICAS - FAPEG ÁREAS ESTRATÉGICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, a Fapeg implementou a meta física do produto “Pesquisador Beneficiado com Fomento à Pesquisa em Áreas
Estratégicas/número” por meio de recursos orçamentários destinados ao Convênio FAPEG/UFG – Centro Avançado em Diagnóstico de
Câncer de Mama e as chamadas Públicas UK/Brasil: Neglected Infectious Diseases Partnership (Reino Unido/Brasil: Parceria para
Doenças Infecciosas Negligenciadas); Conservação da Natureza no âmbito da Reserva Legado Verdes do Cerrado, localizada no
município de Niquelândia, estado de Goiás, visando atingir impacto duradouro para a conservação de seus hábitats e espécies (Parceria
Fapeg/Companhia Brasileira de Alumínio/Reservas Votorantim) e Docfix - Acordo Capes/Fapeg, que tem por objetivo conceder cotas de
bolsas de pós-doutorado a professores doutores vinculados a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu - PPGSS para exercerem a
função de supervisor do bolsista, em qualquer área do conhecimento, visando estimular o desenvolvimento de pesquisa científica,
tecnológica e de inovação no estado de Goiás.
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Nesse período, foram liquidados 51 processos no total de R$355.893,84, beneficiando 37 pesquisadores, sendo: 30 DocFix –
R$121.782,34; 1 beneficiado pela parceria Brasil/Reino Unido/Fundo Newton, no valor de R$41.000,00, (bolsa pesquisa de
R$4.100,00/mês); 1 por meio de parceria com a Universidade Federal de Goiás – UFG, no valor de R$52.000,00 (bolsa pesquisa de
R$4.000,00/mês) e 4 pela chamada Conservação da Natureza: Legado Verdes do Cerrado, no valor de R$141.111,50.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 3122 - NOVA FAPEG - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3161 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

U.O.: 3161-FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS - FAPEG

REALIZAÇÕES
De janeiro a outubro de 2019, foi implementada a meta física estabelecida para o produto “Sede da Fapeg Modernizada/percentual”.

OBSERVAÇÕES
O processo liquidado neste produto corresponde a 2,17% do total de R$170.000,00, destinado à modernização da sede da FAPEG, por
meio da aquisição de licenças para uso do software de indicadores institucionais, totalizando R$3.690,00 (competência dezembro/2018).
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Rafael Gonçalves Santana Borges

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Produzir e socializar o conhecimento científico e o saber, desenvolver a cultura e a formação integral de profissionais e indivíduos
capazes de se inserir criticamente na sociedade e de promover a transformação da realidade socioeconômica do Estado de Goiás e do
Brasil.

2.2 Legislação
1) Constituição Federal; 2) Constituição do Estado de Goiás; 3) Lei Complementar Estadual n. 26/1998; 4) Lei Estadual n. 13.456/1999,
Art. 2º, II; 5) Lei Estadual n. 13.842/2001; 6) Lei Estadual n. 15.804/2016; 7) Lei Estadual n. 16.835/2009; 8) Lei Estadual n. 16.836/2009;
Lei Estadual n. 17.934/2012; 9) Lei Estadual n. 18.971/2015; Lei Estadual n. 20.028/2018; 10) Decreto Estadual n. 5.181/2000; 11)
Decreto Estadual n. 7.441/2011; 11) Decreto Estadual n. 8.228/2014.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Universidade Estadual de Goiás (UEG), durante o exercício de 2019, manteve intensos esforços e investimentos para a realização de
suas atividades finalísticas (ensino, pesquisa e extensão), preparando material humano e contribuindo diretamente para o crescimento do
Estado de Goiás, com impactos em todo o território goiano.
Neste ano, foram oferecidas 10.745 (dez mil, setecentos e quarenta e uma) vagas em 151 (cento e cinquenta e um) cursos de graduação,
distribuídas em 41 (quarenta e um) Câmpus da Universidade, em 35 (trinta e cinco) polos de Educação a Distância e 67 (sessenta e sete)
polos do Programa UEG em Rede, distribuídas da seguinte forma: 1) Vestibular 2019/1: 4.028; 2) Sistema de Avaliação Seriada (SAS)
2016/3: 1.007; 3) Vestibular 2019/2: 780; 4) Vestibular dos cursos de Direito de Iporá e Medicina em Itumbiara: 64; 5) Vestibular do UEG
em Rede: 3.500; 6) Processo Seletivo da UEG/UAB 2019/1: 680; 7) Processo Seletivo Especial para refugiados: 136; 8) Processo
Seletivo para o curso de Gestão Pública em Jataí: 50; Processo Seletivo UEG/UAB 2019/2: 500.
Além do processo seletivo ordinário de seleção de alunos por meio do vestibular e processos seletivos, a Universidade também possui
um programa de ingresso de alunos para ocupação das chamadas vagas ociosas (vagas de alunos que se matricularam mas, por algum
motivo, não mais frequentam o curso) denominado "Minha Vaga". Essas vagas ociosas são preenchidas por alunos oriundos de
transferência interna (entre cursos da UEG), transferência externa, reingresso de estudantes da UEG e ingresso de portadores de
diploma. A seleção de discentes para ocupar essas vagas ocorrerá no mês de novembro e têm como principal objetivo utilizar a
capacidade já instalada da UEG e, desta forma, conseguir ser mais eficaz (formando mais alunos) e, em consequência, ser mais eficiente
(atendendo mais alunos sem aumento de custos).
Nesse contexto, no mês de outubro a UEG conta com 22.990 (vinte e dois mil, novecentos e noventa) alunos matriculados na graduação.
Se considerarmos ainda os 39 (trinta e nove) cursos de especialização, com 2275 (dois mil, duzentos e setenta e cinco) alunos
matriculados, 14 (quatorze) cursos de mestrado, com 477 (quatrocentos e setenta e sete) alunos matriculados; e os 2 (dois) cursos de
doutorado ofertados pela Instituição, com 43 (quarenta e três) alunos, a UEG conta com 25.755 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta
e cinco) discentes matriculados, que têm acesso a um ensino gratuito e de qualidade, demonstrando a evolução institucional da
Universidade e o efetivo cumprimento de sua missão institucional, transformando vidas e promovendo o desenvolvimento regional e
nacional.
Um grande destaque em 2019 foi a alteração da proposta de organização do vestibular da UEG em comparação com os anos anteriores.
A partir de agora, quem decide onde haverá ofertas de vagas é o próprio aluno, ou seja, os locais onde há demanda efetiva, contribuindo,
desta forma, para racionalizar a oferta de vagas da instituição.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Universidade Estadual de Goiás utiliza, além do Plano Plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), os seguintes instrumentos
de planejamento e gestão:
- Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que estabelece a identidade da UEG, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, a
missão a que se propõe, as diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, sua estrutura organizacional e as atividades acadêmicas
que desenvolve e/ou pretende desenvolver.
- Projeto Político Institucional (PPI), que norteia as práticas acadêmicas da UEG, tendo em vista sua trajetória histórica, inserção regional,
vocação, missão, visão e objetivos gerais e específicos.
- Plano de Trabalho Anual é um instrumento gerencial que consiste no agrupamento e na estruturação dos principais projetos
estratégicos a serem desenvolvidos pela Universidade durante um exercício.
- Projeto Pedagógico de Curso (PPC), documento obrigatório para todos os cursos de graduação da UEG, estabelece a concepção do
curso de graduação, os fundamentos da gestão acadêmica, pedagógica e administrativa, os princípios educacionais vetores de todas as
ações a serem adotadas na condução do processo de ensino-aprendizagem.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei federal n. 10.861, de 4 de abril de 2004, tem como
objetivo dar concretude à determinação existente no inciso IX do art. 9º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei federal n.
9.394/1996), que determina a avaliação do Ensino Superior. Atualmente o Sinaes é regulamentado pela Portaria Normativa n. 40/2017 do
Ministério da Educação, reeditada em 2010. No âmbito da legislação estadual, o Conselho Estadual de Educação (CEE) do Estado de
Goiás adotou expressamente o Sinaes como aplicável às Instituições de Ensino Superior (IES) sob sua jurisdição por meio da Resolução
CEE/PLENO n. 3, de 29 de abril de 2016. São 3 (três) os principais indicadores de desempenho estabelecidos no Sinaes: o Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC). Além dos
indicadores específicos do Sinaes, que são voltados à graduação, há ainda o sistema de avaliação da qualidade da pós-graduação
stricto sensu, baseado no art. 46 da LDB nacional, que é normatizado por diversas resoluções e portarias do Ministério da Educação e da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), em especial a Portaria n. 320, de 4 de abril de 2018, do
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Ministério da Educação, que é chamado de conceito CAPES. O Enade é um exame nacional de periodicidade trienal, por meio do qual,
atualmente, é avaliado o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do
respectivo curso de graduação, suas habilidades para o ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas
competências para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão. O CPC é um índice de qualidade que combina
diversos aspectos relativos aos cursos de graduação, avaliando o desempenho dos estudantes do curso no Enade; o valor agregado pelo
processo formativo oferecido pelo curso (conhecimento e formação reunidos durante o curso, medidos a partir do conhecimento antes do
curso pela nota do Enem, e conhecimento após o curso, medido pela nota do Enade); e a qualidade e a organização do corpo docente e
as condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo (organização didático-pedagógica, infraestrutura e instalações
físicas do curso, oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional). Esse índice também é trienal e é calculado para
cada curso no ano seguinte ao de participação no Enade. O Conceito CAPES avalia os programas de pós-graduação stricto sensu com
base na produção científica do corpo docente e discente, a estrutura curricular do curso, a infraestrutura de pesquisa da instituição,
dentre outros fatores. O IGC é o indicador de desempenho que avalia a instituição de forma global (graduação e pós-graduação stricto
sensu), sendo calculado a partir da média ponderada dos CPCs de todos os cursos de graduação e do conceito CAPES dos programas
de pós-graduação stricto sensu a partir do número de alunos matriculados em cada um dos cursos de graduação e pós-graduação stricto
sensu (mestrado e doutorado). Além dos indicadores de desempenho externos, a UEG, internamente, adota a proporção de candidatos
por vaga no processo seletivo do vestibular como indicador de desempenho dos cursos. Também estão sendo desenvolvidos os
conceitos e a forma de utilização de outros indicadores, como: 1) taxa de ocupação dos curso de graduação; 2) taxa de evasão dos
discentes; 3) taxa de sucesso dos cursos; 4) taxa de eficiência dos cursos no CPC; 5) proporção de quadro docente efetivo; 6) proporção
de docentes mestres; 7) proporção de docentes doutores; 8) taxa de repetência, entre outros.
- FORMAS DE UTILIZAÇÃO INTERNA DOS INDICADORES DE DESEMPENHO:
Internamente, os indicadores de desempenho são utilizados com vistas a proporcionar uma gestão mais eficiente dos cursos e da
Universidade, garantindo maior eficácia, eficiência e efetividade nas ações desenvolvidas. Os indicadores do conceito Enade e CPC são
utilizados como critérios para garantir a continuidade da oferta de vagas dos cursos de graduação da UEG nos processos seletivos
regulares. Caso um curso obtenha conceito Enade 1 ou obtenha o conceito Enade e CPC 2 duas vezes seguidas, as suas vagas serão
suspensas no processo seletivo e deverão passar por um processo de reestruturação para poder ofertar novamente vagas ou obter
conceito Enade ou CPC 3 no processo avaliativo seguinte (Resolução CsU n. 804/2017). No mesmo sentido, o CPC é utilizado pelo
Conselho Estadual de Educação para fins de avaliação de renovação de reconhecimento, nos
termos da Resolução CEE/PLENO n. 3, de 29 de abril de 2016, que determina que os cursos com CPC inferior a 3 deverão,
obrigatoriamente, ser visitados por pareceristas externos.
Além disso, o atual vestibular adotou uma proposta diferenciada em relação aos anos anteriores, no qual apenas serão formadas turmas
para aqueles cursos com efetiva demanda da sociedade, ou seja, apenas serão formadas as turmas em que houve maior demanda dos
alunos. Da mesma forma, conforme regulamentação específica, os programas de pós-graduação stricto sensu devem obter conceito
CAPES de, no mínimo, 3, sendo que, neste caso, poderão oferecer apenas vagas em curso de mestrado. Caso o Programa tenha
conceito CAPES 4 ou maior poderão ser ofertadas vagas em cursos de tanto de mestrado como de doutorado. Caso o conceito mínimo
não seja alcançado, a oferta de vagas dos cursos de mestrado ou doutorado é suspensa pela CAPES. Como se observa, os indicadores
de desempenho citados são utilizados, objetivando, assim, qualificar o gasto público e alinhá-lo com as verdadeiras demandas da
sociedade, buscando melhora no desempenho e uma gestão voltada para resultados.
- CONCLUSÕES
Nesse sentido, considerando a legislação aplicável à UEG e o Sinaes, sistema de avaliação do ensino superior consolidado, os principais
indicadores de desempenho dos cursos de graduação utilizados são o Enade e o CPC (qualidade). Já para os programas de pós-
graduação stricto sensu, o indicador utilizado é o Conceito CAPES. Por fim, com relação à qualidade da instituição como um todo, o
índice utilizado é o IGC. Outros indicadores internos estão sendo desenvolvidos e estudados no sentido de deixar em evidência uma
atuação por resultados, beneficiando os cursos com melhor desempenho, de forma que haja melhor aplicação dos recursos públicos
destinados à Universidade e haja maior progresso social econômico do Estado de Goiás e do País.
Série histórica do ICG da Universidade Estadual de Goiás:
2007 – IGC contínuo: 2,1900 – conceito IGC: 3
2008 – IGC contínuo: 1,9200 – conceito IGC: 2
2009 – IGC contínuo: 1,9331 – conceito IGC: 3
2010 – IGC contínuo: 1,9500 – conceito IGC: 3
2011 – IGC contínuo: 2,2718 – conceito IGC: 3
2012 – IGC contínuo: 2,2790 – conceito IGC: 3
2012 – IGC contínuo: 2,2790 – conceito IGC: 3
2013 – IGC contínuo: 2,2741 – conceito IGC: 3
2014 – IGC contínuo: 2,2510 – conceito IGC: 3
2015 – IGC contínuo: 2,2850 – conceito IGC: 3
2016 – IGC contínuo: 2,2872 – conceito IGC: 3
2017 – IGC contínuo: 2,4961 – conceito IGC: 3
2018 - IGC contínuo: 2,5233 - conceito IGC: 3

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1065 - PROGRAMA CONSOLIDAÇÃO DA QUALIDADE ACADÊMICA DA UEG

ÓRGÃO GESTOR: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

O Programa de Consolidação da Qualidade Acadêmica da Universidade Estadual de Goiás (UEG) tem como objetivo estabelecido no
Plano Plurianual 2016-2019 fortalecer a autonomia e a gestão para consolidar a formação profissional e cidadã no processo de educação
superior estadual, ampliando a pesquisa e a produção de conhecimento e avançando na relação com a sociedade. Com base nisso, faz-
se importante consolidar os processos internos da Universidade na garantia da qualidade acadêmica e da indissociabilidade do ensino,
da pesquisa e da extensão. Dessa forma, o programa caracterizado como finalístico é constituído por 5 (cinco) ações que auxiliam no
alcance do seu objetivo institucionalizado. No exercício de 2019, diante das realizações dessas ações, é possível identificar o resultado
dos investimentos conforme detalhado na avaliação analítica das ações e na síntese da gestão. De forma geral, considerando o ano de
crise fiscal vivenciado pelo Estado de Goiás, é possível identificar que o programa alcançou nível satisfatório na execução das metas
previstas. Ressalta-se que outras realizações relacionadas às ações do Plano Plurianual foram entregues à sociedade e estão
externadas qualitativamente neste relatório nas avaliações e nas sínteses de cada ação.
AÇÃO: 2347 - ADMINISTRAÇÃO INSTITUCIONAL E CONSOLIDAÇÃO DA INFRAESTRUTURA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 3162-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
Com o objetivo de possibilitar uma infraestrutura favorável às atividades de ensino, pesquisa e extensão, as ações pertinentes ao produto
“Laboratório da UEG Mantido” tiveram como foco dos recursos investidos a estruturação dos laboratórios vinculados ao cursos do
Câmpus de São Luís de Montes Belos, na aquisição de implementos agrícolas para a Fazenda Escola, a aquisição de produtos químicos
utilizados nos diversos laboratórios dos cursos do Câmpus CET e da ESEFFEGO, assim como, foram executados serviços de instalação
de equipamentos para adequação de laboratórios do Câmpus ESEFFEGO. Também foi realizada a manutenção dos laboratórios do
Câmpus CET, com a contratação de empresa de incineração. Ainda com relação à temática infraestrutura, foram realizados
investimentos na elaboração de projetos, construção, reforma e manutenção, para melhor infraestrutura nos Campus e na Administração
Central da Universidade, sendo destaque as obras do Centro de Pesquisa e Pós-Graduação (CPPG) e Centro de Pesquisa e Educação
Científica (CEPEC) no Campus CET, adequação do restaurante no Bloco IV da Administração Central, reforma de QGBT no Campus
CET, instalação de ar condicionado central no Campus CSEH e instalações de drywall no Campus Laranjeiras e Eseffego, além de
disponibilização de tintas para os Campus Itumbiara, CET e Formosa, troca de transformador no Campus Palmeiras e revitalização do
gramado da UEG Faculdade do Esporte
No tocante ao produto "Câmpus da UEG atendido com equipamento/suprimento e manutenção em TI", de janeiro a outubro de 2019
ocorreram poucas aquisições tendo em vista para atender os Câmpus da UEG principalmente devido a limitações
orçamentárias/financeiras que a UEG passou. As manutenções presenciais, principalmente viagens à Câmpus foram mínimas já que esta
limitação afetou também as diárias e transporte da UEG, porém, utilizando novas tecnologias como de acesso remoto, vídeo conferências
e regionalizações atendemos razoavelmente aos Câmpus e consequentemente ao produto, possibilitando um funcionamento básico das
estrutura de TI dos Câmpus da UEG. Em relação às soluções de TI desenvolvidas pela UEG, ressalta-se principalmente a adaptação do
Sistema Acadêmico da UEG, pois a forma de entrada do vestibular foi alterada neste ano, gerando várias alterações no Sistema Fênix.
Além desta foram desenvolvidas novas soluções que ainda estão em fase de validação pelo usuário que são o Sistema de Avaliação de
Desempenho e Sistema de Avaliação do Estágio Probatório da UEG, os quais poderão auxiliar nas atividades de Gestão da UEG. Foi
criado também um novo "template" dos sites institucionais, como por exemplo o site www.ueg.br. Enfim, além dos novos
Sistemas/Soluções desenvolvidas houve diversas manutenções corretivas e evolutivas nas dezenas de Sistemas feito por esta
Universidade os quais auxiliam diariamente a toda comunidade acadêmica.
AÇÃO: 2348 - FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS DE EXTENSÃO, CULTURA E ASSUNTOS ESTUDANTIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 3162-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
No tocante a ação Fortalecimento das políticas de extensão, cultura e assuntos estudantis e seus produtos, o contingenciamento
orçamentário decorrente da crise financeira vivenciada pelo Estado de Goiás prejudicou o cumprimento das metas estabelecidas. Houve,
ainda, problemas na equipe interna da Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis. Ainda assim, houve execução de 16
cursos Técnicos; 393 (trezentos e noventa e três) alunos atendidos pelo Mediotec. Atualmente a Universidade está aguardando a
liberação do MEC para novas pactuações (abertura de novas turmas. Foram cadastrados na plataforma PEGASUS 544 (quinhentos e
quarenta e quatro) projetos de extensão, 229 (duzentos e vinte e nove) cursos de extensão e 66 (sessenta e seis) eventos de extensão.
AÇÃO: 2349 - GESTÃO DE PESSOAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 3162-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
Devido às restrições orçamentárias o quantitativo de docentes e técnicos administrativos que participaram de eventos acadêmicos
internacionais reduziu drasticamente de 102 para 30. Quanto aos alunos em intercâmbio nacional e internacional, manteve-se a média de
participantes, sendo 7 alunos em nível internacional e 2 em nível nacional. Além disso a UEG também recebeu 4 alunos estrangeiros este
ano, sendo 3 pelo programa de Acesso à Educação Superior para refugiados e portadores de visto humanitário no Brasil da UEG e 1 pelo
programa PEC-G. Atualmente, a Universidade possui parcerias e convênios com 10 países e 4 processos de formalização em
andamento. Considerando o enxugamento financeiro e a readequação orçamentária a que todos os órgãos da esfera estadual estão se
submetendo, avaliam-se como satisfatórios os resultados obtidos.
De acordo com o Decreto nº 9.376, de 02 de janeiro de 2019, que versa sobre medidas de contenção de gastos com pessoal e outras
despesas correntes, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e empresas estatais dependentes;
os cursos que seriam ofertados pelo Programa UEG Qualifica ficaram suspensos no ano corrente; porém, destaca-se a participação em
cursos ofertados pela Escola de Governo Henrique Santillo, dos quais destacam-se: Programa de Compliance Público, SEMEAR –
Soluções inovadoras para serviços públicos sustentáveis, Líder Coach entre outros. Além dessas capacitações, ainda foram concedidas
19 (dezenove) afastamentos integrais ou parciais para qualificação para mestrado, doutorado e pós-doutorado.
AÇÃO: 2350 - QUALIFICAÇÃO DA PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 3162-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, alguns destaques podem apontados. Neste ano houve a primeira defesa de doutorado da UEG pelo Programa de Pós-
Graduação stricto sensu em Recursos Naturais do Cerrado. Em fevereiro foi realizada a inauguração do Centro de Pesquisas e Pós-
graduação (CPPG), prédio dotado com infraestrutura laboratorial para atendimento às demandas das pesquisas dos Programas de Pós-
graduação do Câmpus Anápolis CET. Ainda neste ano foi adquirido por meio de convênio um analisador automático de raízes que
também viabilizará a melhoria e o crescimento das atividades de pesquisa do Câmpus Anápolis CET, com valor total de R$ 143 mil.
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Também houve publicação do primeiro número da Revista Coralina, pertencente ao PPG em Língua, Literatura e Interculturalidade do
Câmpus Cora Coralina. Um ponto importante é o de que, mesmo em cenário de restrições orçamentárias, houve o aprovisionamento de
R$ 812.933,24 (oitocentos e doze mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos) para pagamento das bolsas de iniciação
científica e tecnológica e bolsas para publicação e da pós-graduação e a publicações de 15 livros pela Editora da UEG. Por fim, ressalta-
se que foram publicados 521 artigos científicos em periódicos classificados pelo Qualis/CAPES.
AÇÃO: 2351 - QUALIFICAÇÃO DO ENSINO DA GRADUAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3162 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

U.O.: 3162-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG

REALIZAÇÕES
Em 2019, a Pró-Reitoria de Graduação viabilizou a aprovação do Regulamento dos Projetos de Ensino, (Resolução CsA n. 1.092, de 25
de março de 2019). O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) contou com 290 participantes, na Residência
Pedagógica (RP) com 127 e o Programa de Educação Tutorial (PET) com 25, entre docentes da UEG, docentes das escolas parceiras e
discentes bolsistas e voluntários. Houve a participação dos grupos do PIBID, RP e PET no CEPE 2019.
Deu-se início, em abril de 2019, ao contrato de seguro de vidas dos estagiários, sendo que em 2019 foram segurados 6.933 alunos;
também no mês de abril, houve a redefinição da Tabela de Temporalidade para as propostas de alteração de Matriz Curricular e o
alinhamento das propostas de alteração da Resolução CsA n. 1.085, de 16 de outubro de 2018, que aprovou a alteração dos Projetos
Pedagógicos dos Cursos de Graduação da Universidade Estadual de Goiás. Registramos também alterações nas matrizes curriculares
de diversos cursos, tais como: Educação Física do Câmpus de Porangatu, Engenharia Agrícola e Engenhria Civil – CCET, Superior em
Tecnologia em Gastronomia do Câmpus de Caldas Novas e do curso Licenciatura em Matemática do Câmpus Cora Coralina.
Foi oferecido acompanhamento das matrículas online e matrículas dos Processos Seletivos para vagas e do Edital Minha Vaga 2019/1,
elaboração do Edital para Processo Seletivo para Refugiados, realização de divisão de turmas estágio, análise das solicitações de turmas
especiais, núcleo livre e semipresencialidade. Aconteceu também, no mês de agosto, reunião com CREA e Reitor para acompanhar o
campus Ipameri nas questões dos professores habilitados para ministração das aulas, além de realização de palestra sobre o ENADE
nos Campus UEG Laranjeiras e Ceres.
Foram realizados cerca de 148 atendimentos a alunos com deficiência nos Campus. Também foram realizadas palestras acerca de
inclusão nos Campus Cora Coralina e em Goiânia a pedido da Secretaria de Estado de Educação. Em atendimento à solicitação do
Núcleo de Seleção, foram feitas análise e deliberações, pela equipe do Núcleo de Acessibilidade Aprender Sem Limites (NAASLU)
quanto à isenções de taxa de inscrição dos Processos Seletivos e Concursos elaborados pela Universidade.
Por fim, esta Pró-Reitoria realizou, em conjunto com a Reitoria e PrDI, diversas reuniões com os Campus para tratar da situação dos
cursos ofertados pela UEG e sua continuidade para o ano de 2020.

OBSERVAÇÕES
Para o cálculo do número de alunos concluintes utilizou-se a definição utilizada pelo Enade, que considera como concluinte o aluno que
tenha cumprido 75% (setenta e cinco) por cento da carga horária para os cursos tecnológicos ou 80% (oitenta por cento) da carga horária
para os cursos de licenciatura ou bacharelado.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – GOINFRA, se faz responsável pela execução da política estadual de transporte e
obras públicas, compreendendo a realização de obras civis e de infraestrutura; a administração de aeródromos; permissão ou concessão
de uso das faixas de domínio; diretrizes de fiscalização operacional, estrutural e administrativa das vias públicas sob sua administração.

2.2 Legislação
Lei 13.550/1999; Decreto nº 8.483, de 20 de novembro de 2015, 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. Lei nº 20.417, de 06 de fevereiro de 2019, que altera a nomenclatura da
Agência, e esta passa a se denominar GOINFRA – Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes chamar Lei nº 20.491, de 25 de junho
de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Os aspectos gerais da gestão no ano de 2019, nesta autarquia, se detêm ao atendimento das necessidades e interesse público, com a
execução de obras civis e de infraestrutura, além da fiscalização de vias públicas sob sua administração, identificação das necessidades
e determinação das diretrizes de fiscalização operacionais, estruturais e administrativas, imprescindíveis ao desenvolvimento e
crescimento econômico do Estado de Goiás, levando sempre em consideração o objetivo institucional, no âmbito do governo estadual.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A cargo do que versa a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, para o planejamento nos atentamos à Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO, que nos aponta as prioridades do governo, estabelecendo parâmetros necessários à alocação dos recursos no
orçamento anual, LOA, e garantindo, dentro do possível, a realização das metas e objetivos do Governo do Estado contemplados no
Plano Plurianual - PPA.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Controlamos cada diretriz do PPA sob responsabilidade da GOINFRA, através
do Sistema de Gestão NOVO SIPLAM - Sistema de Planejamento e Monitoramento do Plano Plurianual, com a vinculação de um ou
vários produtos a cada liquidação de despesa específica realizada por esta autarquia. Relatórios podem ser disponibilizados, conforme
necessidade, pelo sistema em questão e, desta forma, os programas e ações da Agência e de qualquer outra entidade do Estado,
apresentam transparência e eficiência mas sobretudo, resultados, que auxiliam e direcionam a gestão.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1061 - PROGRAMA TRÂNSITO CONSCIENTE E RESPONSÁVEL

ÓRGÃO GESTOR: 2961 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN

AÇÃO: 2327 - CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS DE TRÂNSITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Palestras foram realizadas no auditório desta Agência (GOINFRA), 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" fomentou na sociedade o tema “NO TRÂNSITO, O SENTIDO É A VIDA” , que propõe o
envolvimento direto da sociedade nas ações e uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Trata-se de um estímulo a
todos os condutores, seja de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas ou bicicletas, e aos pedestres e passageiros, a optarem
por um trânsito mais seguro.
AÇÃO: 2328 - FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, TRATAMENTO E POSTAGEM DE MULTAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Em 2019 foram postadas 63.961.032 notificações de infração de trânsito.
AÇÃO: 2329 - POLICIAMENTO PREVENTIVO, REPRESSIVO, OPERAÇÕES ESPECIALIZADAS, FISCALIZAÇÃO
DE TRÂNSITO E SEGURANÇA VIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
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A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes - GOINFRA, através de um Termo de Cooperação com a Secretaria de Segurança
Pública - SSP e Polícia Militar do Estado de Goiás, mantém 37 postos do Comando da Polícia Militar Rodoviária - CPMR, ficando a cargo
desta Agência a aquisição dos etilômetros, material gráfico, fornecimento dos tablets, pagamento de parte da remuneração de recursos
humanos suficientes para a prestação dos serviços e o fornecimento dos demais recursos materiais necessários à prestação do serviço
público (tais como água, energia, telefone e internet). Foram disponibilizadas 70 viaturas tipo STATION WAGON, 60 (sessenta) veiculos
tipo MOTOCICLETA TRAIL ON - OFF ROAD, de 798 cc ou acima, equipadas com sinalizador acústico, visual e plotagem, e rádio
transceptor para uso portátil, destinados ao policiamento militar rodoviário do Estado de Goiás; através de locação, com toda a
manutenção já incluída além da disponibilização de combustível.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1066 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A manutenção dos aeródromos é contínua, logo foi realizada em 21 aeródromos administrados pela GOINFRA: Alto Paraíso, Anápolis,
Aragarças, Aruanã, Catalão, duas unidades em Goiânia, Cidade de Goiás, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Niquelândia, Bandeirantes(Nova
Crixás), Palmeiras, Pirenópolis, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena, São Miguel, Uruaçú.
AÇÃO: 2353 - MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE AERÓDROMOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Não houve realizações.
AÇÃO: 3124 - CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE AERÓDROMOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Foi realizada a manutenção dos 21 aeródromos administrados pela GOINFRA: Alto Paraíso, Anápolis, Aragarças, Aruanã, Catalão, duas
unidades em Goiânia, Cidade de Goiás, Ipameri, Iporá, Morrinhos, Niquelândia, Bandeirantes(Nova Crixás), Palmeiras, Pirenópolis,
Porangatu, Posse, Quirinópolis, Santa Helena, São Miguel, Uruaçú. Ressaltando que as ações de manutenção dos aeródromos são
contínuas.
AÇÃO: 3125 - IMPLANTAÇÃO DO AEROPORTO DE CARGAS DE ANÁPOLIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Não houve realização.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) anunciou em dezembro, do ano corrente, a retomada das obras civis
paralisadas no estado. Entre as construções, iniciadas e não concluídas pelo governo anterior, estão hospitais, presídios, centros de
atendimentos socioeducativos, ginásios de esportes, ampliação e reformas de prédios públicos. Todos os contratos passaram por revisão
e tiveram os valores renegociados. Investimentos do governo estadual em obras civis devem chegar a R$ 250 milhões até 2020.
Entre as obras retomadas, estão os presídios de Águas Lindas e de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, que estão,
respectivamente, com 70% e 50% da estrutura concluída. As duas edificações devem ficar prontas em 2020 e gerar cerca de 700 vagas
para o sistema prisional goiano. Em setembro, a Goinfra já havia concluído e inaugurado o presídio de Planaltina, com capacidade para
abrigar 388 detentos.
Também serão finalizadas as obras do Hospital Regional de Uruaçu, dos ginásios de esportes de Baliza, Bonópolis, Vila Propício, Cidade
Ocidental e Taquaral, além dos centros de atendimentos socioeducativos de Itaberaí, Itumbiara, Porangatu e São Luís de Montes Belos.
A ação de manutenção e administração de próprios públicos abrangeu serviços de fornecimento de energia elétrica, conservação e
manutenção das áreas internas, externas e prediais do Estádio Serra Dourada, do Autódromo Internacional Ayrton Senna e do Centro de
Excelência do Esporte, todos nesta Capital.
O ano de 2019 foi dedicado a ajustes administrativos e financeiros para que o órgão pudesse se readequar e, com isso, retomar os
investimentos.
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AÇÃO: 2355 - MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 2601-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Em 2019, esta ação de manutenção e administração de próprios públicos abrangeu serviços de fornecimento de energia elétrica,
conservação e manutenção das áreas internas, externas e prediais do Estádio Serra Dourada, do Autódromo Internacional Ayrton Senna
e do Centro de Excelência do Esporte, todos nesta Capital.
AÇÃO: 3129 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E ADEQUAÇÃO DE OBRAS CIVIS PÚBLICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
A Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) anunciou em dezembro, do ano corrente, a retomada das obras civis
paralisadas no estado. Entre as construções, iniciadas e não concluídas pelo governo anterior, estão hospitais, presídios, centros de
atendimentos socioeducativos, ginásios de esportes, ampliação e reformas de prédios públicos. Todos os contratos passaram por revisão
e tiveram os valores renegociados. Investimentos do governo estadual em obras civis devem chegar a R$ 250 milhões até 2020.
Entre as obras retomadas, estão os presídios de Águas Lindas e de Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal, que estão,
respectivamente, com 70% e 50% da estrutura concluída. As duas edificações devem ficar prontas em 2020 e gerar cerca de 700 vagas
para o sistema prisional goiano. Em setembro, a Goinfra já havia concluído e inaugurado o presídio de Planaltina, com capacidade para
abrigar 388 detentos.
Também serão finalizadas as obras do Hospital Regional de Uruaçu, dos ginásios de esportes de Baliza, Bonópolis, Vila Propício, Cidade
Ocidental e Taquaral, além dos centros de atendimentos socioeducativos de Itaberaí, Itumbiara, Porangatu e São Luís de Montes Belos.
O ano de 2019 foi dedicado a ajustes administrativos e financeiros para que o órgão pudesse se readequar e, com isso, retomar os
investimentos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1068 - PROGRAMA RODOVIDA

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

A GOINFRA busca manter um sistema de transporte seguro, rápido e econômico, que assegure mobilidade satisfatória de bens e
pessoas e contribua para o desenvolvimento econômico do Estado. Em 2019, a manutenção, por promover atividades contínuas,
beneficia hoje 21.457,3 km de rodovias, incluindo as pavimentadas e as não pavimentadas. Foram realizadas intervenções em duas
pontes: uma na GO-060, sobre o córrego Barreiro, na zona rural do Município de São Luis de Montes Belos e outra na GO-326, zona
rural do município de Fazenda Nova. Aconteceu também a manutenção da iluminação das rodovias GO-020 (Autódromo de Goiânia),
GO-040 (Goiânia /Aragoiânia), GO-060 (Goiânia/Trindade), GO-070 (Goiânia/Inhumas), GO-080 (Goiânia/Nerópolis) e GO-403
(Goiânia/Senador Canedo). e retomado os serviços da obra de implantação e pavimentação da rodovia GO-439, trecho PILAR DE GOIAS
/ GUARINOS.
AÇÃO: 2356 - GMC - CONSERVAÇÃO/MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENT.,
OBRAS DE ARTES ESPEC. E SINALIZAÇÕES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 2180-FUNDO CONSTITUCIONAL DE TRANSPORTES - FCT
2650-FUNDO ESPECIAL DE ESPORTE E LAZER - FUNDO DE ESPORTE
3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Por ser uma atividade contínua a GOINFRA realizou a manutenção de 9.423,9 KM de rodovias NÃO-PAVIMENTADAS e 12.033,40 KM
de rodovias PAVIMENTADAS. Para as rodovias não Pavimentadas com a conservação rotineira da faixa de domínio e dispositivos
rodoviários, conservação rotineira da pista de rolamento, manutenção preventiva periódica e melhoramentos da pista de rolamento,
serviços especiais, conservação em pontes mistas e de madeira e manutenção e operação de balsas; para as rodovias pavimentadas,
intervenções em segmentos no leito estradal, tais como reparos localizados, roçagem, limpeza de elementos de drenagem, revitalizações
pontuais. Manteve-se o Gerenciamento de Tráfego Rodoviário de Cargas e Passageiros. Foram realizadas intervenções em duas pontes:
uma na GO-060, sobre o córrego Barreiro, na zona rural do Município de São Luis de Montes Belos e outra na GO-326, zona rural do
município de Fazenda Nova.
Foi realizada a recuperação da erosão na GO-403, entre Goiânia e Senador Canedo. Também foi lançada força-tarefa na GO-326, no
percurso entre a GO-060 e o município de Anicuns, onde foram feitos serviços de contenção de erosão em dois pontos: nos quilômetros 7
e 20 da rodovia. Enquanto isso, equipes atuam também na revitalização asfáltica do trecho.
Na rodovia GO-568, entre Palmeiras e Indiara, trabalhadores estão com operação de tapa-buracos com a implementação de remendos
profundos para melhoria da pista. O trecho entre Pires do Rio e Urutaí da GO-330 recebeu recomposição de bueiro tubular de concreto,
enquanto na GO-480, trecho Rialma - Santa Izabel, são feitos serviços de roçagem mecanizada nas laterais das pistas.
A Goinfra está realizando, ainda, serviços de reparos localizados na GO-434, de Rubiataba a Nova Glória, e também na GO-521 em
Cidade Ocidental. No trecho da GO-302, percurso entre Aporé e trevo de Cassilândia, está sendo realizada roçagem manual, limpeza de
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pontes e tapa-buracos com remendo profundo. Os mesmos reparos também estão sendo feitos na GO-341, no intervalo de Mineiros a
Três Divisas. são realizadas restauração e drenagem em trevos da GO-428, de Campinorte ao entroncamento da GO-556. Na GO-330,
na região de Mimoso de Goiás, máquinas fazem roçagem mecanizada nas marginais da rodovia. Equipes trabalham na GO-330, no
perímetro do Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e fazem roçagem mecanizada e serviços de descida d’água na GO-118, de Alto
Paraíso a São João d’Aliança. Na GO-108 são executados fresagem e requadração para posterior aplicação de massa asfáltica.
Não Pavimentadas - também recebem serviços de manutenção por parte da Goinfra. Na GO-241, entre Mutunópolis e Bonópolis, GO-241
e GO-154, máquinas trabalham na reconformação da plataforma, recomposição do revestimento primário e limpeza dos dispositivos de
drenagem, e mantém equipes de plantão em todas as regiões goianas para atender as emergências.
AÇÃO: 2357 - EVENTOS, FESTIVIDADES E INAUGURAÇÕES DE OBRAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Foram realizadas, em 2019, atividades para os serviços de estruturação do Centro de Apoio aos Romeiros da Organização das
Voluntárias de Goiás - OVG, durante a Festa do Divino Pai Eterno, no trecho Goiânia/ Trindade e durante a Festa de Nossa Senhora
D`abadia do Muquém, no trecho Niquelândia/Muquém, além de eventos de grande relevância e expressão cultural realizados na cidade
PIrenópolis.
EVENTOS DE GRANDE RELEVANCIA E EXPRESSAO CULTURAL QUE SAO REALIZADOS NA CIDADE E PARA O ESTADO DE
GOIAS,
AÇÃO: 2358 - GMC - RECONSTRUÇÃO DE RODOVIAS PAVIMENTADAS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Não houve realizações
AÇÃO: 3029 - CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Em 2019 foram mantidas a iluminação dos trechos: GO-020 (Autódromo de Goiânia), GO-040 (Goiânia /Aragoiânia), GO-060
(Goiânia/Trindade), GO-070 (Goiânia/Inhumas), GO-080 (Goiânia/Nerópolis) e GO-403 (Goiânia/Senador Canedo). e retomado os
serviços da obra de implantação e pavimentação da rodovia GO-439, trecho PILAR DE GOIAS / GUARINOS.
AÇÃO: 3030 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Não houve realizações.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1069 - PROGRAMA RODOVIDA URBANO

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

Não Houve realizações.
AÇÃO: 2359 - REABILITAÇÃO DAS VIAS URBANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Não houve realizações
AÇÃO: 3028 - PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS URBANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

U.O.: 3163-AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

REALIZAÇÕES
Não houve realizações.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3190 - 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 n° 13.641, de 09 de junho de 2000 ( Lei de Criação da Agência Goiana de Gás Canalizado S.A. – Goiasgás), alterada pela Lei n°
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 n° 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 sustentando, elaborou um modelo empresarial para desenvolver a indústria desse energético na região. Esse
modelo, consolidado na Goiasgás, buscou conciliar o preceito constitucional – que estabelece como de competência dos Estados
membros da Federação a distribuição de gás canalizado – com a necessidade de se promover uma gerencia empresarial para a
distribuição de gás natural e com uma solução que contempla as limitações dos recursos do tesouro nos Estados.
Ações empresariais e principais desafios: as questões afeitas à logística de transporte do gás natural vêm sendo avaliados 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, Ministério do
Meio Ambiente, IBAMA e ANP, no sentido de buscar apoio para 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 no ano de 2006 uma alternativa para viabilizar a distribuição do gás natural em Goiás, através do gás natural
liquefeito – GNL. Por intermédio da GNL GEMINI Logística e Comercialização de Gás LTDA - GÁSLOCAL, em Novembro de 2006 o
Estado de Goiás, passou a contar com uma nova matriz energética, iniciando a distribuição de gás natural no Estado, no entanto, o
contrato de compra e venda de gás natural entre as partes se encerrou em novembro de 2018, em decorrência de uma série de
exigências por parte do supridor (GásLocal) .

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Termo de Confidencialidade assinado para a produção e distribuição de Biometano na Grande Goiânia;
- Termo de Confidencialidade assinado para a produção e distribuição de Biometano na cidade de Rio Verde e municípios próximos;
- Termo de Confidencialidade assinado para a distribuição de GNL para a cidade de Itumbiara através de uma distribuidora americana.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
-Expansão da rede de distribuição de gás natural canalizado para o segmento veicular;
-Retomar a comercialização do gás natural canalizado para o segmento veicular;
-Implantação da rede de distribuição de gás natural canalizado para o segmento industrial;
-Implantação das plantas de produção e distribuição de Biometano.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1046 - PROGRAMA GARANTIA DE ENERGIA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 3094 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3190 - AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

U.O.: 3190-AGÊNCIA GOIANA DE GÁS CANALIZADO S/A - GOIÁSGÁS

REALIZAÇÕES
A Companhia não conseguiu êxito em nenhum dos produtos.
Não conseguimos implantar a outra unidade de posto de combustível, e não implantamos nenhum indústria.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3191 - GOIÁS TELECOM

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Hipólito Prado dos Santos, Sandro Gomes Batista

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A GOIÁS TELECOM tem como OBJETIVO fortalecer a gestão pública, e o desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás, por
meio da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), prestando serviços de TIC´s aos Órgãos e Entidades da administração pública
Estadual e Municipal e às pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado.

2.2 Legislação
A Goiás Telecom empresa de sociedade de economia mista foi criada como Celg Telecom em 18/04/2008, através da lei nº 16.237,
CNPJ: 10.268.439/0001-53, estando apta a explorar os serviços junto ao mercado de telecomunicações, tendo todas as licenças e
outorgas junto a ANATEL de SCM – LICENÇA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A GOIÁS TELECOM tem como objeto social otimizar a utilização da infraestrutura dos seus ativos, por intermédio das seguintes
atividades:
I. Atuação em serviços especializados e soluções de telecomunicações, telecontrole, transmissão de dados, automação, telesupervisão,
televigilância, telemetria e outros serviços digitais e outras tecnologias complementares;
II. Fabricação e comercialização de equipamentos e dispositivos eletrônicos;
III. Gestão do compartilhamento da infraestrutura;
IV. Fornecimento de soluções de negócios na matriz de produtos e serviços;
V. Atuação na área de soluções em tecnologia da informação;
VI. Consultoria em tecnologia da informação;
VII. Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
VIII. Realização de atividades e parcerias voltadas para pesquisa e desenvolvimento de tecnologia e soluções de negócios; e
IX. Participação em outros empreendimentos, por meio de recursos captados no mercado, podendo associar-se majoritariamente ou
minoritariamente a outras sociedades empresárias, inclusive em regime de joint-venture, mediante prévia autorização da Assembleia
Geral, desde que comprovada antecipadamente a viabilidade técnica e econômico-financeira;
X. Telecomunicação por satélite;
XI. Provedores de acesso às redes de comunicações;
XII. Provedores de voz sobre protocolo internet – VOIP;
XIII. Outras atividades de telecomunicações;
XIV. Prestar os serviços descritos nos incisos anteriores, aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado de Goiás e seus
municípios, atendendo suas demandas.
§ 1º A participação em entidades sem fins lucrativos é expressamente vedada.
§ 2º A sociedade poderá firmar convênios, acordos e contratos com pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, nacionais ou
estrangeiras e, no que couber, convencionar contratos de gestão, sempre na forma da lei.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
A Goiás Telecom elabora seu Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Orçamento Anual (LOA), de acordo com que especifica a legislação.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
1- Internet Corporativa implantada
2- Conexão Privada implantada
3- Transporte de Dados e Trânsito IP de alta velocidade implantado
4- Aluguel de Fibra Apagadas implantada
5- Cidade Digital implantada

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1041 - PROGRAMA GOIÁS CONECTADO

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 3072 - ACESSO ÓPTICO, INTERCONEXÃO ÓPTICA, INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAM E DE
RTM

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3191 - GOIÁS TELECOM

U.O.: 3191-GOIÁS TELECOM

REALIZAÇÕES
No ano 2019, a Goiás Telecomunicações iniciou processo de recuperação de 614 Km de fibra óptica na região Metropolitana de Goiânia,
estando atualmente em fase de teste operacional.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

PAULO CESAR REIS

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Explorar a operação de serviços de transporte coletivo de passageiros, de característicos urbanos, em municípios, aglomerados urbanos
e áreas metropolitanas

2.2 Legislação
Lei estadual nº 13.049/1997 de 16/04/1997
Lei estadual nº 13.086/1997 de 19/06/1997
Lei estadual nº 15.047/2004 de 29/12/2004
Lei estadual n.º 15.516 de 05/01/2006
Lei estadual n.º 16.118 de 04/09/2007
Lei estadual n.º 15.346/2005 de 14/09/2005
Lei 15.047 de 29/12/2004
Deliberação CDTC n.º 058/2007 de 24/07/2007
Lei Estadual n.º19.217 de 11/01/2016
Lei Estadual n.º 19.283 de 04/05/2016

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Melhoria nas Estações, Terminais, Pavimento e Estrutura de Segregação do Corredor Anhanguera
3.1.1.1.1. Manutenção do Pavimento e da Estrutura de Segregação do Eixo Anhanguera
Manutenção - A manutenção do pavimento asfáltico da pista exclusiva de ônibus bem como a manutenção/Conservação da Estrutura de
Segregação do Eixo Anhanguera foram realizados nos 14 Km do Eixo Anhanguera pelo Consórcio Operacional da Rede Metropolitana de
Transportes Coletivos da Grande Goiânia – Consórcio RedeMob, entidade de direito privado à qual a Metrobus está integrada. Essa
atividade, basicamente, consistiu na realização de operação tapa-buraco com massa asfáltica (CBUQ+Emulsão) e substituição de
materiais da estrutura de segregação da pista de ônibus (tubos, grades e totens de concreto) ao longo do eixo.
3.1.1.1.2 Manutenção / Conservação dos Terminais de Integração de Passageiros e Estações do Eixo Anhanguera
• Terminal Padre. Pelágio
a) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias
b) Serviço de limpeza do terminal, manutenção das instalações físicas; manutenção e conservação dos gramados;
c) Revitalização da sinalização horizontal, inclusive faixas de pedestres
d) Limpeza e recuperação das valas de esgoto;
e) Revisão nas instalações e troca de lâmpadas elétricas do terminal;
f) Limpeza da caixa d’água e da fossa séptica;
g) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
h) Irrigação das plantas e jardins;
i) Troca de calhas danificadas
• Terminal Dergo
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
b) Revitalização da sinalização horizontal no acesso ao aterminal
c) Reparos nos banheiros;
d) Manutenção de bebedouros;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Manutenção de bebedouros;
g) Troca de calhas danificadas
01 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS
• Terminal da Praça A
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura de grades metálicas;
d) Reparo e pintura em banheiros;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
g) Irrigação das plantas e jardins;
• Terminal Praça da Bíblia
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal;
b) Manutenção e conservação dos gramados;
c) Pintura da grade metálica e paredes;
d) Pintura de sinalização horizontal;
e) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
f) Construção de banheiros para os funcionários;
• Terminal Novo Mundo
a) Serviço de limpeza e conservação do terminal, manutenção e conservação dos gramados;
b) Reparos em banheiros;
c) Revisão nas instalações elétrica e hidrossanitárias;
d) Serviço de poda nas plantas do jardim e área interna do terminal;
e) Irrigação das plantas e jardins;
f) Instalação de equipamentos de segurança
• Estações de Embarque / Desembarque
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a) Serviço de limpeza e conservação das estações
b) Revisão nas instalações elétricas e hidrossanitárias;
3.1.1.1.3. Reforma das Estações do Eixo Anhanguera - Durante o Exercício de 2019 não foi executada nenhuma reforma de estação de
embarque /desembarque de passageiros no Eixo Anhanguera.
3.1.1.1.4. Reforma dos Terminais do Eixo Anhanguera - Nenhum Terminal foi reformado no presente exercício.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA/LOA a entidade utiliza ainda os seguintes instrumentos de Planejamento:
Contrato de Concessão de Serviços de Transporte firmado entre a Metrobus e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, onde
constam ações a serem desenvolvidas pela entidade com os respectivos prazos de realização;
Plano de Ação com metas definidas pela Diretoria Executiva

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
I. Número/mês de 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 por Quilômetro – IPK:
VI. Índice de Passageiros Equivalente por Quilômetro – IPK_
VII. Percurso Médio Mensal – PMM

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1045 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 2235 - AQUISIÇÃO DE FROTA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

U.O.: 3193-METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

REALIZAÇÕES
Para o exercício de 2019 não havia previsão de aquisição de ônibus para o Eixo Anhanguera.

OBSERVAÇÕES
Para o exercício de 2019 não havia previsão de aquisição de ônibus para o Eixo Anhanguera.

AÇÃO: 2236 - MELHORIA NAS ESTAÇÕES, TERMINAIS, PAVIMENTO E ESTRUTURA DE SEGREGAÇÃO DO
CORREDOR ANHANGUERA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3193 - METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

U.O.: 3193-METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - METROBUS

REALIZAÇÕES
A execução desta Ação proporcionou conforto e segurança aos 180 mil usuários/dia do serviço de transporte que utilizam diariamente as
19 estações de embarque e desembarque e os 05 terminais de integração instalados ao longo do Eixo Anhanguera.
No período de janeiro a outubro do ano 2019 não foi registrado nenhuma manifestação /reclamação relacionadas à conservação e
manutenção das instalações físicas deste equipamentos.

OBSERVAÇÕES
A partir da implantação do projeto de extensão do Eixo Anhanguera para os municípios de Trindade, Goianira e Senador Canedo, os
ônibus da Metrobus passaram a circular em regiões operacionais originalmente concedidas à concessionárias do setor privado. Essa
operação implicou em aumento de custos operacionais, sem o correspondente acréscimo de receitas, inviabilizando investimento em
reformas de Estações e Terminais, previstas no PPA 2016-2019.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Eurípedes José do Carmo

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
A AGEHAB tem a finalidade de implementar e executar as políticas, programas e ações voltadas ao direito de habitação, bem como a
regularização fundiária, especialmente da população que não dispõe de meios para prover suas necessidades.

2.2 Legislação
Lei nº 14.542/03, que autoriza a concessão de crédito outorgado do ICMS nas operações internas, com mercadorias destinadas a
construções vinculadas ao Programa Habitar Melhor e dá outras providências;
Lei nº 16.559/09, que autoriza a concessão de subsídio complementar expresso em "Cheque Moradia", na situação que especifica,
relativo ao Programa Habitar Melhor;
Decreto nº 7.419/11, que regulamenta a Lei nº 14.542/03;
Lei nº 17.545/12, que dispõe sobre a Regularização Fundiária.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Para nortear às políticas públicas habitacionais em nosso estado, a AGEHAB se baseia nos Programas do Governo Estadual, os quais
estabelecem metas e ações a serem realizadas para a conquista dos objetivos planejados. Nosso planejamento também é efetivado com
base no Indicador de Déficit Habitacional do Instituto Mauro Borges.
A empresa está focada em reduzir o déficit habitacional do Estado, levando moradia digna e de qualidade para as famílias de baixa renda
em todo o Estado, bem como promover a construção e a reforma de equipamentos comunitários, que são um espaço de promoção a
educação, integração e convivência social, consequentemente, possuem o caráter preventivo e de minimização dos efeitos de
vulnerabilidade social. Na construção de unidades habitacionais temos realizados parcerias com Municípios, Organizações da Sociedade
Civil e Construtoras. Vale ressaltar, que para a construção de unidades habitacionais celebramos convênios com cronograma de
liberação de recursos (crédito de ICMS outorgado) em parcelas, que só serão liberadas após a devida prestação de contas. Logo,
liberamos recursos para 36 Municípios que estão com obras em andamento e em 09 Municípios fizemos a entrega efetiva das obras aos
cidadãos goianos.
A AGEHAB tem primado pela busca de parceiros céleres e que entreguem unidades habitacionais de qualidade. Neste ano, realizamos
entregas de vários empreendimentos de alto padrão, contando com estrutura completa de convivência e lazer para as famílias, com
estação de ginástica, piscinas adulto e infantil, sauna, brinquedoteca, salão de festas, playground, churrasqueira e campo gramado. Os
apartamentos são de 46,28 m², com dois quartos, banheiro, sala de estar e de jantar conjugadas, área de serviço e uma vaga no
estacionamento.
Quanto aos equipamentos comunitários realizamos parcerias com os Municípios e Organizações da Sociedade Civil para atendimento de
toda a comunidade de 35 Municípios e entregamos efetivamente 07 Municípios.
Ademais, também promovemos a regularização fundiária de imóveis urbanos de propriedade do Estado de Goiás, descritos como de
interesse social e cuja posse se encontra irregular, cadastrando os pretensos beneficiários e concedendo, desde que atendidos os
critérios legais, o benefício de doação da escrituração definitiva do imóvel. Salientamos, que temos processos em fase de escrituração
em 36 Municípios e entregamos efetivamente 1195 escrituras aos beneficiários.
Foram investidos este ano R$ 37,2 milhões pelo Governo de Goiás para a construção de moradias e equipamentos comunitários, nas
diversas parcerias firmadas com o governo federal e municípios. Deste total, R$ 22,2 milhões são recursos diretos do Estado.
Recuperados R$ 15 milhões, que já haviam sido devolvidos à União, para investimentos em equipamentos comunitários, infraestrutura e
recuperação ambiental em Goiânia e Aparecida de Goiânia.
Com este recurso, a Agehab já iniciou a construção, no Conjunto Madre Germana II, de uma escola de ensino fundamental com
capacidade para atender até 780 alunos (nos dois turnos) e um Centro de Educação Infantil (CMEI) para 80 crianças (em período
integral). Depois de construídos, os equipamentos serão transferidos para o município de Goiânia, que construirá no local outro CMEI
para atender mais 180 crianças do bairro.
NUMERO
2.143 - Famílias Beneficiadas com Unidade Habitacional Urbana
1.195 - Famílias Beneficiadas Com Regularização Fundiária E Entrega De Escritura
7 - Equipamentos Comunitários Construído, dentre eles Ginásio, Praça, Alojamento, Cras e Conselho Tutelar

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Para nortear às políticas públicas habitacionais em nosso estado, a AGEHAB se baseia nos Programas do Governo Estadual, os quais
estabelecem metas e ações a serem realizadas para a conquista dos objetivos planejados. Nosso planejamento também é efetivado com
base no Indicador de Déficit Habitacional do Instituto Mauro Borges.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Desde o início de 2015, monitoramos nossos principais produtos, leia-se Construção e Reforma de unidades habitacionais, Construção e
Reforma de Equipamentos Comunitários e Regularização Fundiária.
Para mensurar nosso desempenho, nos casos de construção e reforma de unidades habitacionais utilizamos o Déficit Habitacional do
Instituto Mauro Borges (IMB) e número de famílias beneficiadas.
Já para construção e reforma de equipamentos comunitários utilizamos os seguintes indicadores: a demanda local, a necessidade do
equipamento solicitado e a efetividade no atendimento de toda a comunidade.
Na Regularização Fundiária, usamos com indicador: quantitativo de escrituras entregues e imóveis regularizados.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1047 - PROGRAMA HABITAÇÃO POPULAR
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ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO

AÇÃO: 3102 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 3194-AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

REALIZAÇÕES
A AGEHAB conseguiu em parceria com os Municípios, Governo Federal, Construtoras e Organizações da Sociedade Civil implementar e
executar as políticas, programas e ações habitacionais nos Municípios Goianos, levando moradia digna a população vulnerável. A
AGEHAB tem primado pela busca de parceiros céleres e que entreguem unidades habitacionais de qualidade. Neste ano, realizamos
entregas de vários empreendimentos de alto padrão, contando com estrutura completa de convivência e lazer para as famílias, com
estação de ginástica, piscinas adulto e infantil, sauna, brinquedoteca, salão de festas, playground, churrasqueira e campo gramado. Os
apartamentos são de 46,28 m², com dois quartos, banheiro, sala de estar e de jantar conjugadas, área de serviço e uma vaga no
estacionamento.
Ressaltamos, que construímos e reformamos equipamentos comunitários que levam lazer, cultura, educação, esporte e diversão as
comunidades locais do Estado.
AÇÃO: 3103 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3194 - AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

U.O.: 3194-AGÊNCIA GOIANA DE HABITAÇÃO S/A

REALIZAÇÕES
Com trabalho árduo executado em parceria com os Municípios e as Organizações da Sociedade Civil, em consonância com a Lei nº
17.545/12, esta Empresa conseguiu dar dignidade as famílias, que há vários anos ocupavam imóveis de domínio do Estado e não
possuíam a tão sonhada escritura pública dos seus imóveis. Existem vários processos na Empresa de Regularização Fundiária em fases
distintas como:
•Levantamentos Topográficos Cadastrais das áreas a serem regularizadas;
•Projetos Urbanísticos das áreas a serem regularizadas;
•Registro das ocupações em cartório de registro de imóveis;
•Cadastramento das famílias;
•Titulação através da Escritura.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Antônio Carlos de Souza Lima Neto

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formular e executar políticas públicas voltadas à agricultura, pecuária e abastecimento: políticas de assistência técnica, extensão rural,
pesquisa agropecuária, sanidade animal e vegetal, promover a regularização fundiária, otimizar o abastecimento de alimentos, planejar e
supervisionar os projetos de irrigação de interesse do Estado de Goiás. Enfim, promover a competitividade do agronegócio goiano em
sinergia com as demandas do setor, desde a produção até a comercialização.

2.2 Legislação
LEI Nº 20.491, DE 25 DE JUNHO DE 2019;
LEI Nº 20.417, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2019;
DECRETO Nº 9.569, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No ano de 2019 fora recriada a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), durante esse período foram
reestruturados todos os processos administrativos, trazendo economia e eficiência à gestão pública.
Houve a regularização de convênios inativos, perfazendo um montante de mais de R$ 195 milhões, foram entregues 306 máquinas para
formação de patrulha mecanizada para atendimento dos municípios goianos. Foram aprovados mais de R$ 800 milhões de de recursos
oriundos do Fundo Constitucional de Financiamento para o centro Oeste (FCO) Rural para produtores com apoio da SEAPA e também
houve a criação da câmara temática, intitulada "O AGRO É DE TODOS" para levantamento de demandas necessárias ao excelente
atendimento dos produtores rurais.
Retomada das ações para funcionamento do Banco de Alimentos da Centrais Estaduais de Abastecimento (CEASA) através de
assinatura de termo de fomento com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e diversos encontros para fomentar e garantir a
segurança alimentar, principalmente através de apoio ao Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONESAN).
Também foram realizados diversos trabalhos de pesquisa e extensão rural, contribuindo para a agricultura e pecuária sustentáveis,
elaboração de boletins informativos sobre agronegócio e distribuição de máquinas para melhoria da infraestrutura rural em parceria com a
Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (EMATER).

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Cadeia de Valor, Plano Estratégico, Câmara Temática para levantamento de demandas e Banco de Projetos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Percentual de Recursos Deliberados - FCO;
Quantidade de Cartas Consulta para Financiamento Deliberada e Aprovada - FCO;
Municípios Beneficiados com a Patrulha Mecanizada;
Quantidade de Informações Georreferenciadas;
Número de Boletins do Agronegócio Disponibilizados;
Número de Títulos de Regularização Fundiária Emitidos;
Quantidade de Cadeias Produtivas Fomentadas.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

O Programa de Desenvolvimento da Agropecuária, foi reorganizado para atender as demandas da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, criada no exercício de 2019, atendendo assim a nova estrutura organizacional.
Realizou-se o termo de fomento para operacionalização do Banco de Alimentos e apoio a diversos eventos relacionadas a segurança
alimentar, o que garantiu o fortalecimento do sistema agroalimentar com foco nas famílias de baixa renda.
As cadeias produtivas do agronegócio foram fortalecidas através dos financiamentos do FCO Rural, bem como através de aquisição de
equipamentos e distribuição de cartilhas informativas, proporcionando agregação de valor aos bens produzidos pelos produtores rurais,
com foco na agricultura familiar.
A ação Gleba Legal foi reorganizada para a Regularização Fundiária Rural. Foram apoiados projetos de desenvolvimento da apicultura
através de doação de kits para região do Vale do São Patrício.
Foram publicados boletins informativos “Agro em Dados” referentes aos cenários do agronegócio estadual, nacional e mundial.
A ação Irriga Bem promoveu a expansão das atividades agropecuárias com irrigação em Goiás e retomadas dos lotes ocupados por
movimentos sociais.
Por fim, os municípios goianos receberam maquinários para fomento da infraestrutura agrícola possibilitando o aumento quantitativo,
qualitativo e facilitação do transporte dos bens produzidos.
Durante o ano de 2019, mesmo enfrentando dificuldades financeiras e institucionais não foram poupados esforços para garantir a
execução do Programa de desenvolvimento da Agropecuária e para promoção de ações que possibilitaram apoio às atividades e projetos
do setor agropecuário.
AÇÃO: 2185 - FAMÍLIA RURAL - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
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3250-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Execução dos seguintes Projetos: - Aquisição de Kits de formas para construção de mata-burros para apoio à estruturação de serviços
públicos. - Aquisição de Distribuidores de Calcário, o contrato foi prorrogado junto ao Ministério, houve aproveitamento do processo
licitatório para efetuar a entrega dos equipamentos aos municípios beneficiários. - Prorrogação do contrato para produção de Orgânicos,
aquisição de uma caminhonete, uma balança eletrônica, 21 kits de irrigação, para atendimento dos objetivos propostos. - Modernização e
Ampliação da Capacidade de Produção das Agroindústrias de Derivados da Mandioca e Incentivos à Produção de Mel e Derivados,
aquisição de maquinários para reativação da fábrica de farinha de mandioca e derivados, aquisição de utensílios e equipamentos
apícolas, os 10 kits de apicultura foram entregues aos municípios beneficiários e o contrato de repasse foi prorrogado para licitação e
entrega de mais uma casa de farinha para o município de Posse e futura prestação de contas junto ao Ministério.
Conclui-se que os resultados desta ação estratégica proporcionaram agregação de valor nos produtos produzidos pelas famílias rurais,
em especial aos agricultores familiares, que por meio dos repasses realizados entre Estado e prefeitura, gerando um aumento de renda e
diversidade dos produtos ofertados.
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AÇÃO: 2186 - FORÇA AGROPECUÁRIA - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AGRONEGÓCIO GOIANO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
3250-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Participação em eventos voltado ao Agro juntamente com as jurisdicionadas Emater, Agrodefesa e Ceasa, com o objetivo de divulgar
ações dos órgãos e fortalecer a agropecuária goiana:
a. Tecnoshow COMIGO 2019;
b. 74ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás de 2019
c. Superagos de 2019.
ABC – Agricultura de Baixa Emissão de Carbono – reestruturação do Plano de Ação.
Participação nas reuniões no Ministério Público - Fórum Goiano de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos;
Participação das reuniões do CONEM - Conselho Estadual da Mulher.
Foram adquiridos 545 máquinas por meio de contrato de repasse de patrulha mecanizada para 245 municípios Goiano, entregues 489 e
a entregar no ano de 2020, 56 Retroescavadeiras:
Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Caminhões Basculante, tratores + Plaina e caminhões pipas.
O FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) apoiou os investimentos dos setores produtivos e assim contribuiu
para o crescimento econômico e o desenvolvimento social e a ampliação das atividades Agropecuárias no Estado de Goiás. Analise e
aprovação de cartas consultas do FCO RURAL. Em 2019 ocorreu a análise e aprovação pela SEAPA de 363 Cartas Proposta de
Financiamento Rural (FCO Rural), sendo as principais atividades financiadas: soja, milho, cana-de-açúcar, feijão, sorgo, reforma de
pastagem e nas atividades pecuárias: bovinocultura de corte e leite, avicultura e suinocultura, ainda projetos de armazenagem, energia
fotovoltaica, aquisição de máquinas agrícolas, entre outras. Com isso, há expectativa de geração de 2.892 empregos diretos e
investimento de R$ 899.478.571,07 nas propostas de financiamento rural analisadas e aprovadas pela SEAPA.
Criada a Câmara Temática de Estratégia, Competitividade e Políticas Públicas do Agronegócio do Estado de Goiás: O Agro é de Todos.
Realização de levantamento de informações relacionadas ao agronegócio goiano, principalmente, e das unidades federativas. Essas
informações foram compiladas no Informativo Agro em Dados que teve em 2019 3 edições. Os resultados desta ação estratégica
propiciam aos produtores rurais, entidades governamentais, privadas e demais parceiros afins condições para a tomada de decisão no
momento da comercialização e planejamento da gestão da Propriedade Rural. Apoio à ampliação, à revitalização e à modernização da
infraestrutura física das Organizações Estaduais de Pesquisa Agropecuária (OEPA) através de distribuição de caminhões em um
convênio com a EMATER, visando oferecer condições adequadas para o desenvolvimento de projetos e validação de tecnologias para o
agronegócio goiano.
Nota-se que os resultados esperados nestas ações proporcionaram uma inserção do pequeno e médio produtor em grandes eventos,
tornando-os mais visíveis e demonstrando a qualidade dos produtos. Percebe-se a preocupação do estado em desenvolver estratégias
que potencializam a sustentabilidade por meio de novas práticas de manejo e conservação.
AÇÃO: 2187 - GLEBA LEGAL - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E FUNDIÁRIO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
3250-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Através de serviços de levantamento geodésico – georreferenciamento e classificação vegetativa das terras nuas, isso conforme
demanda de imóveis rurais e devolutos, como também o condicionamento administrativo para o cadastramento das áreas referenciadas
no Sistema de Gestão Fundiária - SIGEF / INCRA. Por melhor identificar, foram prestados serviços nas seguintes áreas, totalizando
37.682,7856 ha:
• Gleba Devoluta Cajueiro, Taquaral – Alto Paraiso de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Tapera ou Parida – Alto Paraiso de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Mata – Alto Paraiso de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Moinho – Alto Paraiso de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Boa Vista – Alto Paraiso de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta São Joaquim – Alto Paraiso de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta São Joaquim – Colinas do Sul/GO;
• Gleba Devoluta Poções – Teresina de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Tatu – Teresina de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Teresa – Teresina de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Teresa II – Teresina de Goiás/GO;
• Gleba Devoluta Teresa lote 2– Teresina de Goiás/GO;
Visando o melhor deslinde dos feitos regulatórios foi priorizado a formatação transparente dos processos. Neste sentido, sob as
condições de objetividade, simplicidade e eficácia normativa, restou estabelecido uma estrutura lógica do processo, bem como a
cooperação e envolvimento de outros Órgãos neste propósito. Assim, diversos encontros foram protagonizados em conjunto com a
Procuradoria Geral do Estado, SEMAD e INCRA, todos claramente voltados a viabilidade processual e Titulação. Ainda assim é relevante
que se mencione:
• 547 atendimentos ao público no 2º semestre/2019;
• 166 intimações pessoais visando esclarecimentos em proc. regulatórios;
• 180 relatórios em proc. judiciais;
• 400 atendimentos em proc. de Titulação;
• 52 vistorias em imóveis rurais;
• 42 ordens de serviços topográficos;
• 1.238 processos em trâmite.
AÇÃO: 2188 - HORTA COMUNITÁRIA
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
3250-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
As ações do programa Horta Comunitária não tiveram continuidade no ano de 2019 devido as sucessivas reformas administrativas,
recriação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, impossibilitando, neste ano, o correto atendimento aos
quesitos legais para realização do programa. O mesmo está sendo remodelado para que a partir de 2020 seja executado em novo
formato com a finalidade de atender as famílias cadastradas.
AÇÃO: 2189 - IRRIGA BEM - CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO IRRIGADA EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
3250-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Reintegração de posse do Projeto de Irrigação Luiz Alves do Araguaia (PILLA) que se encontrava invadido por movimentos sociais.
Retomado o processo de regularização fundiária e financeira dos permissionários do (PILAA), resultando em 26 permissionários que
iniciaram o processo de regularização financeira, onde 7 permissionários realizaram a quitação total dos débitos, de um total de 53
permissões.
Solicitação de auxílio à Prefeitura de São Miguel do Araguaia para a limpeza dos “barracos” abandonados no processo de reintegração
de posse do PILLA. Realização de limpeza na área do PILLA com auxílio dos permissionários e da Prefeitura de São Miguel do Araguaia.
Encaminhamento de expediente ao Sr. Telmo Francisco Marques, presidente do Distrito de Irrigação Luiz Alves do Araguaia – DILAA
sendo favoráveis as atividades de manutenção requerida pela concessionária “Enel”.
Todas essas ações trouxeram segurança, regularização documental e melhora das condições de ocupação e produção nos Projetos de
Irrigação.

OBSERVAÇÕES
Não foram realizadas ações de capacitação para produtores em 2019 em razão de
possuirmos equipe técnica reduzida e ainda devido à reforma administrativa como o processo
de recriação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA).
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AÇÃO: 2190 - LAVOURA COMUNITÁRIA - PRODUÇÃO COMUNITÁRIA DE ALIMENTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 1750-FUNDO DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - PROTEGEGOIAS
3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
3250-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
As ações do programa Lavoura Comunitária não tiveram continuidade no ano de 2019 devido as sucessivas reformas administrativas,
recriação da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, impossibilitando, neste ano, o correto atendimento aos
quesitos legais para realização do programa, devido aos prazos de zoneamento climático para as culturas de milho e arroz. O mesmo
está sendo remodelado para em a partir de 2020 seja executado em novo formato com a finalidade de atender as famílias cadastradas.
AÇÃO: 2360 - BANCO DE ALIMENTOS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

U.O.: 3201-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.
3250-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDER

REALIZAÇÕES
Realizou-se o Termo de Fomento entre CEASA e OVG para que a operacionalização do Banco de Alimentos através da OVG com o
suporte da CEASA, sendo inicialmente um ambiente sendo utilizado para operação, com intuito de não comprometer o Banco para a
entrega final.
Reprogramação com novas metas e novos equipamentos para que o mesmo entre em funcionamento em 2020. 100% da obra foi
finalizada. Os termos de referência e os orçamentos para aquisição das máquinas, equipamentos e utensílios foram elaborados e
encaminhados para CAIXA.
Apoio ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e ao Programa de Doação Simultânea (PDA) do Governo Federal –
recadastramento do PAA Estadual junto ao Ministério da Cidadania.
Contrato de Repasse nº 1022.552-23/2014 (SEAPA/MDS/Prefeituras Municipais) - Modernização das Centrais de Recebimento e
Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar que beneficiará 13 municípios do Estado de Goiás foi reprogramado para melhor
atendimento ao objeto proposto no Plano de Trabalho.
Conselho Nacional de Segurança Alimentar - CONESAN
a. 7 reuniões ordinárias;
b. 1 reunião ordinária ampliada;
c. 2 extraordinárias;
d. 1 Participação Seminário de Alimentação Escolar e Agricultura Familiar;
e. 1 Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional;
f. 3. Preparatórias da Conferência.
Conclui-se que os resultados desta ação estratégica propiciaram o desenvolvimento da política estadual de segurança alimentar e
nutricional através do fortalecimento do sistema agroalimentar local com o foco nas famílias de baixa renda, reduzindo a insegurança
alimentar.

OBSERVAÇÕES
Não existem valores liquidados para o produto 4655 BANCO DE ALIMENTOS IMPLANTADO/PERCENTUAL porque não houve tempo
hábil para formalizar termo de descentralização orçamentário junto a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (GOINFRA).
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

JOSÉ ESSADO NETO

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Executar medidas de defesa e vigilância animal e vegetal.

2.2 Legislação
Lei de Criação de defesa nº 14.645, de 30 de dezembro de 2003, Decreto nº 5.911, de 10 de março de 2004, publicado no Diário Oficial
do Estado em 15 de março de 2004, legislação estadual, Leis nºs 13.453/1999 - 13.998/2001, 14.245/2002 e Decretos nºs 5.652/2002 e
6.795/2005, 7.887/2013 e 7.888/2013, Leis Federal nºs 8.171/1991 e 9.712/1998.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A economia do Estado de Goiás está alicerçada na agropecuária. Ao longo dos anos ela vem desenvolvendo e alcançado níveis
tecnológicos iguais aos países de primeiro mundo. Gerando emprego e renda no campo. Em algumas atividades somos destaque no
contexto nacional e internacional. Temos colocado nossos produtos agropecuários nos mercados mais exigentes tais como Estados
Unidos da América, Comunidade Europeia, Japão e Austrália.
É neste contexto de tecnologia de ponta, alta produtividade e recordes de produção agrícola que está inserida as atividades
desenvolvidas pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária – Agrodefesa.
Para que as carnes bovinas, suínas e avícolas ganhem os mercados internacionais a Agrodefesa atua junto aos produtores rurais e
indústrias para que a sanidade de nossos rebanhos tenham condições de atender às exigências dos países importadores.
Da mesma forma a produtividade agrícola tem crescido ano a ano. Mais uma vez a Agrodefesa desenvolve programas sanitários para
que as culturas de soja, algodão, citrus, videira e tomate (dentre outras) estejam isentas de doenças e pragas que diminuem a produção
e dificultam a exportação destes produtos para outros estados da federação e para outros países com os quais o Brasil tem acordo de
importação e exportação.
INSPEÇÃO ANIMAL
Ação Responsável pela inspeção dos produtos de origem animal de estabelecimentos cadastrados no SIE (Serviço de Inspeção
Estadual), cujas principais atividades desenvolvidas no ano de 2019:
 Supervisões técnicas, Inspeções em empresas já registradas e registro de novos estabelecimentos;
 Habilitação de empresas SIE ao SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal);
 Capacitação dos inspetores da Agrodefesa, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, visando o atendimento das Instruções
Normativas 76 e 77/2019 que tratam da produção, qualidade e comercialização do leite cru produzido no país;
 Realização do Seminário sobre a Instrução Normativa n 11/2018 que trata do cadastro de estabelecimentos rurais e I Worshop – Goiás
Qualidade do Leite, com encontros técnicos regionais dirigidos à empresários, produtores rurais e agentes de fiscalização;
 Elaboração das Instruções Normativas: 06/2019 que regulamenta a produção de queijos artesanais, realizada em parceria com
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Governo do Estado de Goiás; e IN 07/2019 sobre registro de novos
rótulos dos estabelecimentos que produzem produtos de origem animal.
Como consequência, ficou mantido o status de equivalência do Serviço de Inspeção Estadual junto ao SISBI-POA, conforme relatório de
auditoria realizado pelo Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com a publicação da IN 06/2019, o Estado de Goiás está
apto a produzir os queijos artesanais, que receberão o Selo Arte, podendo comercializar seus produtos em todo território nacional, dando
a esse produtor a possibilidade de novas perspectivas de aumento da sua renda, valorizando os produtores que trabalham de forma
artesanal. A aprovação da IN de n 07/2019, veio ao encontro dos anseios da grande maioria dos estabelecimentos SIE em agilizar e
desburocratizar o sistema atual de aprovação de rótulos, diminuindo consideravelmente o tempo despendido entre o registro dos rótulos e
sua aprovação. Vale lembrar, que o objetivo maior do serviço de inspeção da Agrodefesa, é a responsabilidade em colocarmos na mesa
do consumidor produtos de qualidade e que que garantam sua segurança alimentar, o que não temos medido esforços para alcançarmos
esses objetivos.
SANIDADE ANIMAL
 Emissão de Guias de Trânsito Animal emitidas pela AGRODEFESA, via escritórios locais ou emitidas com senha e login de produtores
rurais e médicos veterinários credenciados, originadas em estabelecimentos rurais para o transporte o trânsito intra e interestadual de
animais;
 Implementação de módulo no sistema informatizado para o Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose –
PECEBT com previsão de entrega até jan/2019;
 Campanhas de vacinações contra febre aftosa nos bovinos e bubalinos, etapa maio animais de todas as idades e etapa novembro em
animais de zero a 24 meses,
 Vacinação de 13.757.848 cabeças de bovídeos na etapa maio/19 para Raiva dos Herbívoros, sendo 12.560.953 em regiões de alto risco
representando 98,63% e, vacinação de 3.287.295 cabeças de bovídeos (0 - 12 meses) na etapa nov/19, sendo 3.054.693 em alto risco
(97,50%);
 Vacinação contra Brucelose de bezerras bovinas e bubalinas entre 3 e 8 meses de idade;
 As imunizações vacinais garantem a sanidade do rebanho e mantendo a comercialização da carne goiana para o Brasil e para os
mercados externos;
 Fiscalização de 80 médicos veterinários habilitados no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose -
PNCEBT, que atuam no setor privado, para a realização de exames de Brucelose e Tuberculose;
 Realização de 13 capacitações para público externo, totalizando 1.009 participantes e 08 capacitações para público interno (Fiscais e
Agentes de Fiscalização) totalizando 167 profissionais capacitados na área de sanidade animal;
 Realização de 182 ações de controle de morcegos hematófagos Desmodus rotundus;
 Atendimento à 80 notificações de suspeita de doenças em propriedades rurais (vigilância passiva) para mortalidade acima de 10% em
aves e atendimento a 35 notificações de doenças vesiculares em suínos;
 Registro e monitoramento de 887 estabelecimentos avícolas comerciais de corte e postura;
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 Credenciamento de 55 Médicos Veterinários da iniciativa privada para emissão de Guias de Trânsito Animal de aves e ovos férteis e
credenciamento de 25 Médicos Veterinários para emissão de GTA de suínos, de 11 integradoras avícolas e de suínos atuantes no
Estado;
 Acompanhamento da missão do Chile em Goiás com o intuito de avaliar o sistema de defesa para avicultura;
 Realização das auditorias e reauditorias para manutenção das exportações de carne bovina para a União Europeia (394
estabelecimentos rurais aprovados pelo Sistema Brasileiro de Identificação e Certificação de Bovinos e Bubalinos – SISBOV);
 Emissão de 519 Despachos, 67 Manifestações e Pareceres Técnicos, 02 minutas de Portaria referentes a processos administrativos via
Sistema Eletrônico de Informações – SEI;
 Realização de cadastro, renovação cadastral e registro de 496 revendas de produtos biológicos no Estado de Goiás.
SANIDADE VEGETAL
 Reconhecimento, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), do estado de Goiás como "Área Sem Ocorrência
para o Cancro Cítrico", com exceção dos municípios de Itajá, Jataí e Lagoa Santa, que foram reconhecidos como “Área sob Erradicação
do Cancro Cítrico”.
 Erradicação, em parceria com o MAPA, de plantas contaminadas com Cancro Cítrico nos municípios de Itajá, Jataí e Lagoa Santa.
 Levantamento fitossanitário em áreas de citros, para a manutenção do Estado de Goiás com Status de "Área Sem Ocorrência para o
Cancro Cítrico".
 Manutenção do Estado de Goiás como livre da praga quarentenária Bactrocera carambolae (Mosca-da-Carambola), através de
levantamento de detecção, realizado pela Agrodefesa, com armadilhas de captura e atrativo sexual;
 Implementação da Norma Técnica para o Trânsito e Comercialização de Mudas, Frutos e Partes de Plantas de Banana e Helicônia no
Estado de Goiás, com o objetivo de manter o Estado de Goiás com status fitossanitário de “Área Livre da Sigatoka Negra” (importante
praga para cultura da banana).
 Realização de Curso para Habilitação de 14 (quatorze) Engenheiros Agrônomos, para atuarem como Responsáveis Técnicos, no
Sistema de Certificação Fitossanitária para a praga Anastrepha Grandis, em atendimento às exigências de exportação de cucurbitáceas
(abóbora, melancia, melão e pepino) para Argentina e Uruguai.
 Início do levantamento fitossanitário em Goiás da praga quarentenária Fusarium oxysporum, em cultivos de banana, onde até o presente
momento não foi detectada a presença da praga.
 Fiscalizações do vazio sanitário e calendário de semeadura para a cultura da soja, retardando o aparecimento da ferrugem asiática nas
primeiras semeaduras.
 Fiscalizações do vazio sanitário e calendário de semeadura para a cultura do algodão, reduzindo os danos causados pelo bicudo do
algodoeiro.
 Fiscalizações do vazio sanitário e calendário de semeadura para a cultura do feijão, reduzindo os danos causados pela mosca-branca e
o vírus do mosaico dourado do feijoeiro.
 Fiscalizações do calendário de plantio para a cultura do tomate, reduzindo os danos causados pela mosca-branca e os geminivírus.
Fiscalização Animal
Responsável pela fiscalização do trânsito animal, dos eventos pecuários e do atendimento à denúncias, no ano de 2019, realizou junto
com o grupo de trabalho coordenado pelo Ministério Público Estadual ações no combate a carne clandestina, esteve presente na Ilha do
Bananal - TO e na comunidade dos Quilombolas Kalunga - GO realizando vigilâncias ativas e vacinações oficiais de animais susceptíveis
a Febre Aftosa, auditou diversas equipes móveis e eventos pecuários, bem como, treinou os servidores do Posto Fixo JK entrada, no
município de Itumbiara - GO. A GEFISA participou da elaboração de minutas de legislações visando a desburocratização das atividades
ligadas a pecuária, como o Código de Defesa Agropecuário, Queijo Artesanal, Acesso ao SIDAGO, Exercício, Lotação e Remoção de
servidores e as ações em Eventos Pecuários. Elaborou um termo de cooperação com a COMURG, organizou um plano de contingência
de segurança sanitária animal com a Patrulha Rural, participou do acordo de cooperação técnica entre a Agrodefesa e a Secretaria de
Defesa Agropecuária do Distrito Federal e integrou ao Projeto de Dívida Ativa da Agrodefesa. Por fim, fiscalizou inúmeros veículos
transportadores de animais vivos, produtos e subprodutos de origem animal e esteve presente em mais de 2.300 eventos pecuários.
Fiscalização Vegetal
 Revisão, assinatura e publicação da Instrução Normativa que regulamenta o Sistema de Inteligência e Gestão de Agrotóxicos;
 Renovação do Termo de Cooperação Técnica e Operacional com o CREA/GO e com a CEASA/GO;
 Fiscalizações de agrotóxicos em propriedades rurais, estabelecimentos comerciais, devolução de embalagens vazias, trânsito,
proporcionando segurança aos usuários de agrotóxicos e consumidores finais;
 Ações de educação sanitária em agrotóxicos, sementes e mudas e trânsito de vegetais;
 Fiscalizações em estabelecimentos que comercializam sementes e mudas, com coletas de amostras de sementes para análise fiscal,
visando a garantir que os materiais de propagação vegetal comercializados no Estado possuam origem e identidade conhecidas e
atendam às normas e padrões de qualidade exigidos em legislações pertinentes;
 Fiscalização de veículos com cargas de produtos vegetais, garantindo a manutenção de áreas livres de pragas que ainda não foram
introduzidas no Estado.
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE DIAGNÓSTCO VETERINÁRIO – LABVET
Em 2019, pautado no sistema de gestão da qualidade da ISO 17025/2017, o Laboratório de Análise e Diagnóstico Veterinário – LABVET,
laboratório credenciado junto ao MAPA e acreditado pelo INMETRO, realizou 9.146 exames para diagnóstico de doenças como Anemia
Infecciosa Equina, Brucelose, Mormo e Raiva, além de análises microbiológicas, parasitológicas e produção de autovacinas. O LABVET
também colaborou com as atividades de vigilância ativa e passiva da gerência de Sanidade Animal da AGRODEFESA, recebendo 1121
amostras para serem enviadas para laboratórios de referência no diagnóstico de síndrome vesiculares, peste suína clássica,
encefalopatia espongiforme e outras enfermidades de importância para sanidade do rebanho goiano. Os servidores do LABVET
passaram por capacitação da ISO 17.025/2017 e desenvolveram várias atividades de educação sanitária para médicos veterinários que
atuam junto aos programas sanitários da AGRODEFESA. Estas ações desenvolvidas pelo LABVET atenderam às demandas dos
produtores rurais, do serviço de defesa e também da saúde pública.
LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DE ALIMENTOS - LABQUALI
Em 2019, o LABQUALI registrou pela terceira vez consecutiva o maior número de análises já realizadas, capacitou todos os servidores
em Sistema de Gestão da Qualidadem Laboratórios, realizou a atualização de ensaios analíticos por meio da aquisição de normas
internacionais de padronização ISO/ABNT, buscando confiabilidade analítica, eficiência operacional e o aumento da produtividade, aliada
à aquisição de 13 novos equipamentos. Foi realizada a informatização dos serviços de agendamento e cadastro de amostras, por meio
do Sistema de Defesa Agropecuária de Goiás (SIDAGO), no site da AGRODEFESA, com o objetivo de modernizar e facilitar a integração
das atividades desenvolvidas pelo laboratório e o Serviço de Inspeção Estadual.
LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE SEMENTES E CLASSIFICAÇÃO VEGETA/ LABSEM
O Laboratório Oficial de Análise de Sementes – LASO no ano de 2019 se consolidou com um grande número de amostras fiscais,
proveniente de amostras da fiscalização do comércio de sementes coletadas pelos FEAs da agência, é importante destacar que deu-se
continuidade aos contratos de prestação de serviços firmados em anos anteriores com outras instituições de fiscalização da produção e
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comercialização de sementes, destacando como um dos principais parceiros da Agrodefesa, a Agência de Defesa Agropecuária do
Paraná – ADAPAR, Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, e o MAPA com a manutenção do
Termo de Cooperação Técnica para análise de sementes oriundas da produção, coletadas pelos Auditores Fiscais Federais - AFFA do
estado de Goiás e ampliando essa parceria através da disponibilização de servidores da Agrodefesa para realização de auditorias
visando o credenciamento dos laboratórios privados. Foram realizados contratos de prestação de serviços de análises de sementes
também para a EMBRAPA e para a EMATER. Já na prestação de serviços de classificação vegetal de grãos, o destaque no ano de 2019
foi o contrato firmado com a Conab, sendo encerrado em dezembro no mesmo ano.
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Emissão da GTA integrada à Nota Fiscal Eletrônica para Equídeos, Suínos, Caprinos e Ovinos:
Início do Webservice no recebimento de receituários agronômicos com melhorias evolutivas;
Controle informatizado de higienização de caixas de bananas;
Reformulação do Sistema de Registro de legislação;
Reformulação do Sistema de Registro de Auto de Infração;
Emissão de Termo de Transferência Animal na Senha do Produtor;
Formulário de colheita fiscal, linha de inspeção nosográfica;
Agendamento de Exames pelo Laboratório de Qualidade de Alimentos
Controle de Antígenos e Exames de Tuberculose e Brucelose
Controle de venda e vacinação de brucelose com reformulação das faixas etárias
Sistema de Chat Institucional;
Melhorias no Sistema SIDAGO nos eixos de sanidade, fiscalização e inspeção;

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO): Lei nº 20.245, de 26 de Julho de 2018, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício
de 2019.
Lei Orçamentária Anual (LOA): Lei nº 20.419, de 18 de Fevereiro de 2019, orça a receita e fixa a despesa do Estado para o exercício de
2019.
DECRETO N° 9.418, DE 22 DE MARÇO DE 2019: Estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária,
financeira e contábil para o exercício de 2019.
Orçamento Geral do Estado de Goiás - 2019 (versão publicada no Diário Oficial)

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Aumentar a qualidade dos alimentos e a segurança alimentar;
Taxa do Crescimento do PIB.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1062 - PROGRAMA DEFESA E VIGILÂNCIA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

O Programa de Defesa e Vigilância Agropecuário obteve como resultado das políticas de Defesa Sanitária Animal e Vegetal a garantia de
produtos e alimentos hígidos à mesa do consumidor, o crescimento de novos mercados importadores e a manutenção dos já existentes
através de um rígido controle higiênico sanitário, o qual, fora realizado por meio de inspeções em Estabelecimentos comerciais e
industriais.
AÇÃO: 2330 - ANÁLISE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA
DIAGNÓSTICOS DE ENFERMIDADES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Foram realizados um total de 8.866 exames:
Exames de Raiva: 792, sendo 713 negativos e 79 positivas;
Exames de Anemia infecciosa equina - A I E: 4.615, sendo 4.529 negativas e 86 positivas;
Exames de Brucelose AAT: 462;
Exames de Brucelose 2 ME : 78
Exames de Mormo: 1.867;
Microbiologia: 331;
Parasitologia: 53;
Auto vacinas: 668.
Produtos de Orígem Animal analisados nos Setores de Microbiologia e Físico-Química, oriundas de Clientes e Fiscalização num total de
6.413 amostras.
AÇÃO: 2331 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANÁLISE DE SEMENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Análise de sementes realizada pelo Laboratório Oficial de Sementes: Amendoim, Arroz, Feijão, Forrageiras, Gergelim, Milho, Soja, Sorgo
e Trigo, sendo analisados Germinação, Pureza, sementes Nocivas, Verificação de Outras Cultivares, teste de Tetrazólio, Teste de Vigor,
Envelhecimento Acelerado, Peso e Sementes Infectadas - LASO/LABSEM (Análise Fiscal e Análise de Prestação de Serviços): Total
1.104
Classificação de Produtos de Origem Vegetal analisadas nos Postos de Classificação Credenciados pelo Ministério da Agricultura: Feijão,
Canjica de Milho, Arroz Beneficiado, Soja: Total de 2.006,2 Toneladas
AÇÃO: 2332 - FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS AGROPECUÁRIOS E TRÂNSITO DE ANIMAIS VIVOS, PRODUTOS
E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Foram Fiscalizados nos Postos Fixos e Unidades Móveis: Total de 31.515 veículos contendo Animais, Produtos e Subprodutos de Origem
Animal.
AÇÃO: 2333 - FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E INSUMOS
AGROPECUÁRIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Total de Fiscalizações de trânsito de Produtos de Origem Vegetal e Insumos Agropecuários em Postos Fixos e Unidades Móveis: 39.303
Fiscalização de Agrotóxicos: 5.337
Fiscalização do Comércio de Sementes: 1.343
Fiscalização do Trânsito de Produtos de Origem Vegetal em Postos Fixos (Barreiras) e Fiscalização Volante 32.623
AÇÃO: 2334 - INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Foram realizadas 13.653 Inspeções de Produtos de Origem Animal junto às Empresas Registradas no Sistema de Inspeção Estadual -
SIE
AÇÃO: 2335 - REESTRUTURAÇÃO DE ESCRITÓRIOS DA AGRODEFESA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Não houve realizações.
AÇÃO: 2336 - SANIDADE ANIMAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Vacinação do rebanho contra a Febre Aftosa na Etapa maio/2019 num total de 21.906.437 animais, equivalendo a 99,60%.
Campanha de Vacinação contra Febre Aftosa na Etapa novembro/2019 foram vacinados 9.760.248 animais de um total de 9.818.750
animais.
Vacinação de fêmeas jovens bovinas e bubalinas: 68,8%.
Foram realizadas 65 auditorias em Propriedades Rurais.
Foram emitidos 1.630.167.876 Guias de trânsitos animais.
AÇÃO: 2337 - SANIDADE VEGETAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Fiscalização Fitossanitária em Propriedades Rurais, estabelecimentos Comerciais, Comércio de Agrotóxicos, Prestadoras de Serviços
Fitossanitários, Algodoeiras, Armazéns Gerais< Paking House, Centrais de Abastecimento, Propriedades Certificadas (CFO): 26.318;
Inspeção Fitossanitária em Propriedades Rurais, Estabelecimentos Comerciais, Comércio de Agrotóxicos, Prestadoras de Serviços
Fitossanitários, Algodoeiras, Armazéns Gerais, Paking House, Centrais de Abastecimento, Propriedades Certificadas (CFO): 1.856
Propriedades Rurais Cadatradas: 6.852
AÇÃO: 2338 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE FISCAIS E AGENTES DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3261 - AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

U.O.: 3261-AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA - AGRODEFESA

REALIZAÇÕES
Foram realizados cursos e treinamentos com participação de 366 servidores.

324



CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
EMATER

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Pedro Leonardo de Paula Rezende

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Promover a inovação rural com a introdução da gestão nas propriedades e tecnologias validadas por meio da assistência técnica e
organização dos agricultores familiares visando o desenvolvimento econômico, social e ambiental.

2.2 Legislação
Lei Nº 20.491 de 25 de junho de 2019 que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
. Continuidade nas obras de construção da nova sede administrativa;
. Continuidade nas obras de construção do Centro de Treinamento;
. Finalização nas obras do Galpão da Usina de Beneficiamento de Sementes;
. Continuidade no Programa de Demissão Voluntária - PDV
. Continuidade no desenvolvimento de atividades técnicas via convênio Prefeituras Municipais;
. Continuidade nos projetos de pesquisa agropecuária via convênio FAPEG;
. Aquisição de veículos e notebooks via convênio MAPA;
. Aquisição de equipamentos de laboratórios via convênio EMBRAPA;
. Aquisição de equipamentos e implementos agrícolas via convênio EMBRAPA e SEAPA;
. Finalização e implementação do aplicativo Emater Mobi;
. Continuidade no projeto de revitalização da unidade de piscicultura da Estação Experimental de Anápolis;
. Implantação da Gestão por Resultados com avaliações de desempenho por metas individuais e regionais monitoradas e avaliadas pelo
GPR;
. Expansão da metodologia de ATER para a Rede de Inovação Rural;
. Expansão da produção de mudas e comercialização de sementes via parceria com a FUNTEC;
. Ampliação do Selo de Indicação Geográfica de APLs com grande impacto na Agricultura Familiar;
. Continuidade nos trabalhos de digitalização do acervo da Biblioteca da Emater no Sistema AINFO.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
. Plano de ações estratégicas em fase de elaboração em parceria com o SEBRAE;
. Programa de Compliance Público / Eixo 1 (em fase de implantação) / Eixo 2 (implantado) / Eixo 3 (em fase de implantação) / Eixo 4 (em
fase de implantação) em parceria com a CGE;
. Transformação pública em parceria com a SEAD ( elaboração da cadeia de valores, da carta de serviços e da arquitetura de processos
concluídos);
. Projeto "Goiás de Resultados";
. Projeto "Agro é Social";
. Projeto "Rede de Inovação Rural";
. Monitoramento e avaliação dos resultados da Emater a cada ciclo de 4 meses;
. Aplicativo Emater Mobi;
. Controles via Sistemas Internos: SISTEC / SISCONTAR / SISCRED / Sistema de Disponibilização e Controle de Vendas de Sementes /
Sistema de Projetos de Pesquisas.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
. Dias de campo, visitas técnicas, cursos e feiras de transferência de tecnologia realizados;
. Artigo científico e tecnológico agropecuário publicado;
. Artigo científico e tecnológico apresentado;
. Publicação científica tecnológica;
. Unidade de validação e de transferência de tecnologia implantada;
. Cultivar / variedade registrada e/ou protegida;
. Projeto de pesquisa agropecuária aprovado em agência de fomento;
. Prática, processo e/ou produto indicado para a agropecuária;
. Projeto de pesquisa agropecuária em parcerias com instituição de pesquisa elaborado;
. Pesquisador capacitado na área agropecuária;
. Semente produzida;
. Muda produzida;
. Análises laboratoriais e recomendação tecnológica realizada;
. Atendimento ao produtor rural da rede de inovação rural realizado;
. Atendimento em políticas públicas agropecuária realizado;
. Atendimento à família em gestão da propriedade realizado;
. Eventos realizados;
. Produtores atendidos com sementes certificadas;
. Servidor da emater qualificado em assistência técnica;

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1036 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

ÓRGÃO GESTOR: 3100 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO
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AÇÃO: 2180 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS APLICADAS PARA O FORTALECIMENTO DE CADEIAS
PRODUTIVAS DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 5118 - PRÁTICA, PROCESSO E/OU PRODUTO INDICADO PARA A AGROPECUÁRIA / NUMERO
Sem entrega física em razão da não conclusão das pesquisas que estão em andamento.
PRODUTO: 5657 - PROJETO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EM PARCERIAS COM INSTITUIÇÃO DE PESQUISA ELABORADO /
NUMERO
Desenvolvimento de atividades técnico científicas, as quais geraram soluções tecnológicas e/ou inovadoras às propriedades rurais
assistidas pela Emater.
PRODUTO: 4188 - CULTIVAR/VARIEDADE REGISTRADA E/OU PROTEGIDA / NUMERO
Produto não realizado.
PRODUTO: 5117 - PROJETO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA APROVADO EM AGÊNCIA DE FOMENTO / NUMERO
Desenvolvimento de atividades técnico científicas, as quais geraram soluções tecnológicas e/ou inovadoras às propriedades rurais
assistidas pela Emater.
PRODUTO: 5857 - SERVIDOR DA EMATER REMUNERADO / NUMERO
Remuneração por meio de vinculação.
AÇÃO: 2181 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 5682 - DIAS DE CAMPO, VISITAS TÉCNICAS, CURSOS E FEIRAS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA REALIZADO
/ NUMERO
Recomendações de produtos, práticas e processos inovadores adaptados aos produtores rurais.
PRODUTO: 5267 - ARTIGO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO AGROPECUÁRIO PUBLICADO / NUMERO
Transferência e disseminação de conhecimento em tecnologias e processos inovadores para os produtores rurais (com ênfase na
agricultura familiar) e outros públicos de áreas afins.
PRODUTO: 5266 - ARTIGO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO APRESENTADO / NUMERO
Transferência e disseminação de conhecimento em tecnologias e processos inovadores para os produtores rurais (com ênfase na
agricultura familiar) e outros públicos de áreas afins.
PRODUTO: 5658 - PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA / NUMERO
Transferência e disseminação de conhecimento em tecnologias e processos inovadores para os produtores rurais (com ênfase na
agricultura familiar) e outros públicos de áreas afins.
PRODUTO: 5659 - UNIDADE DE VALIDAÇÃO E DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA IMPLANTADA / NUMERO
Recomendações de produtos, práticas e processos inovadores adaptados aos produtores por meio da extensão rural.
AÇÃO: 2182 - CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LABORATÓRIOS PARA ANÁLISE E RECOMENDAÇÃO
TECNOLÓGICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 5678 - ANÁLISES LABORATORIAIS E RECOMENDAÇÃO TECNOLÓGICA REALIZADA / NUMERO
Suporte ao programa de melhoramento de milho e soja, avaliação da qualidade do banco ativo de germoplasma, além do apoio técnico
aos escritórios regionais.
PRODUTO: 5122 - LABORATÓRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA ESTRUTURADO / NUMERO
Obra relatada (número) em 2018 com término da estruturação em 2019.
AÇÃO: 2183 - PRODUÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE MUDAS E SEMENTES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 4192 - MUDA PRODUZIDA / NUMERO
Expansão da produção de mudas com elevado potencial produtivo e livre de pragas e doenças.
PRODUTO: 2026 - SEMENTE PRODUZIDA / SACOS
Disponibilização de sementes com material genético de alto padrão fitossanitário e fisiológico direcionados aos produtores rurais.
AÇÃO: 2184 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM PESQUISA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -
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REALIZAÇÕES
PRODUTO: 3262 - PESQUISADOR CAPACITADO NA ÁREA AGROPECUÁRIA / NUMERO
Capacitação e qualificação de pesquisadores.
AÇÃO: 3162 - GMC - MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 5679 - SEDE DA EMATER CONSTRUÍDA / NUMERO
Obra em execução (70% concluída).

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

AÇÃO: 2191 - GESTÃO DA PROPRIEDADE OTIMIZANDO OS FATORES DE PRODUÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 12999 - EVENTO NA ÁREA DE EXTENSÃO RURAL REALIZADO / NUMERO
Estes eventos foram relatados na Ação: 2192 - Produto: Evento na área de extensão rural realizado / número
PRODUTO: 5127 - ATENDIMENTO À FAMÍLIA EM GESTÃO DA PROPRIEDADE REALIZADO / NUMERO
Realização de diagnóstico e mapeamento quanto a situação de 500 propriedades rurais, crescimento dos produtores rurais e suas
famílias que adquiriram novos conhecimentos em planejamento e gestão de propriedade rural (controle de custos de produção, controle
da produção, controle dos gastos da família, dentre outros).
PRODUTO: 5683 - PRODUTORES ATENDIDOS COM SEMENTES CERTIFICADAS / NUMERO
Aumento da produtividade de grãos e redução de custo de produção em razão da aquisição de sementes certificadas com preços
acessíveis.
AÇÃO: 2192 - PROMOÇÃO, TRANSFERÊNCIA E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DO ESPAÇO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 5660 - ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL DA REDE DE INOVAÇÃO RURAL REALIZADO / NÚMERO
Desenvolvimento e crescimento dos produtores rurais e suas famílias por meio da assistência técnica e extensão rural onde foram
introduzidos e aperfeiçoado os pilares tecnológicos, comportamentais, de cooperação e em gestão da propriedade.
Detalhamento destes resultados:
a) Introdução de novas tecnologias nas propriedades, como aquisição de tanques de expansão de leite, de tratores e implementos
agrícolas, de matrizes bovinas, utilização de sementes certificadas, etc.
b) Aumento da produtividade de leite em algumas regiões em razão da introdução do sistema de pastejo rotacionado;
c) Interação entre os agricultores resultando na aplicação de novos conhecimentos para comercialização de seus produtos com garantias
de melhores preços de venda;
d) Introdução de sistemas produtivos em algumas regiões com geração de novas rendas às famílias (mulheres e jovens rurais) nas áreas
de fruticultura, apicultura, criação de aves caipira, fabricação e venda de queijos, cachaça, doces, embutidos, farinha, polvilho, etc;
e) Desenvolvimento econômico das famílias e consequentemente aumento do PIB dos municípios envolvidos;
f) Novas parcerias públicas e privadas em prol dos agricultores familiares.
PRODUTO: 5125 - ATENDIMENTO EM POLÍTICAS PÚBLICAS AGROPECUÁRIA REALIZADO / NÚMERO
Assistência Técnica e Extensão Rural para produtores rurais, em grande maioria dos municípios do Estado de Goiás, em produção,
comercialização de produtos, subprodutos e derivados, acesso a créditos rurais (com aquisição de máquinas e equipamentos, construção
de galpões, currais, aquisição de animais, introdução de novos projetos produtivos), difusão de novas tecnologias, introdução de novas
cadeias produtivas, desenvolvimento em ações do meio ambiente (recuperação de nascentes, atendimentos de espelhos d´água, dentre
outros), criação de conselhos municipais, de organizações de associações rurais, de indicações geográficas, de condomínios rurais,
dentre outros que proporcionaram um aumento da produtividade agropecuária, aumento do PIB municipal, da renda e da qualidade de
vida das famílias rurais assistidas pela Emater.
PRODUTO: 5684 - GALPÃO DA USINA DE BENEFICIAMENTO DE SEMENTES CONSTRUÍDO / NÚMERO
Obra com baixa execução em 2019.
PRODUTO: 12999 - EVENTO NA ÁREA DE EXTENSÃO RURAL REALIZADO / NÚMERO (detalhado por Regional)
Transferência e disseminação de conhecimentos, introdução de novas tecnologias, geração de novas rendas para as famílias por meio
da comercialização de doces, queijos, embutidos, artesanatos, dentre outras atividades.

327



AÇÃO: 2193 - QUALIFICAÇÃO CONTINUADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 5272 - SERVIDOR DA EMATER QUALIFICADO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA / NÚMERO
Capacitação e qualificação de técnicos em diversas áreas de conhecimento (tecnologias agropecuárias, planejamento e gestão de
propriedades, pilar comportamental, cooperação, bovinos de leite, cuidados com bezerros, solos, meio ambiente, projetos, dentre outros).
AÇÃO: 2194 - TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3262 - AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA
AGROPECUÁRIA - EMATER

U.O.: 3262-AGÊNCIA GOIANA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA AGROPECUÁRIA -

REALIZAÇÕES
PRODUTO: 5273 - ATENDIMENTO REALIZADO A PRODUTOR RURAL NA ÁREA AGROPECUÁRIA / NUMERO
Os atendimentos realizados ao produtor na área agropecuária desta ação foram realizados nas demais ações descritas abaixo:
Ação: 2192 - Produto : 5660 - Atendimento ao produtor rural da rede de inovação rural realizado
Ação: 2192 - Produto: 5125 - Atendimento em políticas públicas agropecuária realizado
Ação: 2191 - Produto: 5127 - Atendimento à família em gestão de propriedade realizado
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

João Batista de Freitas Lemes - saída 20/08/2019 Vanuza Primo de Araújo Valadares - 31/12/2019

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
SER RECONHECIDA COM REFERÊNCIA EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

2.2 Legislação
CF/88; LEI 13.303/2016; LEI 6.404/76; LEI 13.019/2014; LEI 8.666/93; LEI 8.987/95; LEI COMPLEMENTAR 101/2000; LEI
COMPLEMENTAR 123/2006; LEI ESTADUAL 5.577/75; DECRETO 70.502/72; REGULAMENTO DE MERCADO CEASA/GO Lei nº7490
de 26 de abril de 1972 ; Lei nº10520 de 17 de julho de 2002, Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016 - Planalto

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Acrescentando aos resultados positivos já alcançados apontado no relatório de 2018, com a conclusão das obras de melhoria realizados
no exercício de 2019, apresentamos os principais avanços que contribuíram para melhorar a gestão administrativa, financeira e
operacional do mercado desta central em 2019, conforme a seguir:
Redução dos custos de rateios em função da expansão de áreas edificadas
Aumento significativo da receita própria em face a implantação definitiva do controle de entrada dos produtos comercializados nesta
central.
Prevenção com a instalação do sistema de combate a incêndio.
Continuidade das ações sociais de atendimento odontológico, banco de doações e de apoio aos produtores, especialmente com ajuste
via Termo de Fomento com a Organização das Voluntárias de Goiás - OVG

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. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO. PLANO DE METAS A LONGO PRAZO - 5
ANOS.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores são:
a) Modernização administrativa:
Implantação do Sistema de Gestão Integrada.
Treinamento e capacitação dos servidores
Valorização por mérito (estrutura gerencial)
b) 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
c) Otimização da Infraestrutura:
Implantação da Central de Vigilância e Segurança
Revitalização elétrica do Galpão Permanente
Revitalização da portaria principal
Continuação da implantação do sistema de combate a incêndio;
Início do processo para construção de novos pavilhões
Remarcação e sinalização do mercado do produtor
Readequação da ETE
Implantação de estrutura de drenagem e bacias de infiltração.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1037 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA

ÓRGÃO GESTOR: 3200 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

AÇÃO: 2195 - RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL DA CEASA/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

U.O.: 3290-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 do Sistema de Rastreamento;
Implantação do Sistema de Gestão Ambiental Integrada.
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OBSERVAÇÕES
BANCO DE ALIMENTOS CEASA/GO REALIZADA
Média de 100 entidades atendidas mensalmente
Média de 95 famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas por mês
Médiad e 200.000kg de alimentos doados mensalmente.

AÇÃO: 3060 - EXPANSÃO E REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA CEASA/GO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3290 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

U.O.: 3290-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS S/A - CEASA - GO

REALIZAÇÕES
Acrescentando aos resultados positivos já alcançados apontado no relatório de 2018, com a conclusão das obras de melhoria realizados
no exercício de 2019, apresentamos os principais avanços que contribuíram para melhorar a gestão administrativa, financeira e
operacional do mercado desta central em 2019, conforme a seguir:
Redução dos custos de rateios em função da expansão de áreas edificadas
Aumento significativo da receita própria em face a implantação definitiva do controle de entrada dos produtos comercializados nesta
central.
Melhorias do serviço de limpeza mediante redimencionamento e nova formatação do serviço;
Prevenção com a instalação do sistema de combate a incêndio.
Reforma geral do galpão do produtor rural melhorando as condições operacionais e melhor comodidade para o seguimento que utilizam o
referido galpão.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Wilder Pedro de Morais

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Formulação e execução das políticas estaduais de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, bem como o diagnóstico da
demanda profissional desses setores produtivos;

2.2 Legislação
Lei nº 20.417/2019 - Criou a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços f
Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, DOE - 26 de junho de 2019 - Estabelece a organização administrativa do Poder Executivo e dá
outras providências.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em 2019 a Lei nº 20.417/2019 - Criou a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, que tem como objetivo Formulação e execução das
políticas estaduais de desenvolvimento da indústria, do comércio e dos serviços, bem como o diagnóstico da demanda profissional
desses setores produtivos, promovendo a geração de emprego e renda, por meio do fomento ao empreendedorismo, atração de
investimentos nacionais e internacionais, fomento ao comércio exterior, programas de financiamento junto ao setor produtivo e por meio
do desenvolvimento sustentável da mineração.
A Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) confirmou a manutenção da sua certificação ISO 9001:2015, concedida após
criteriosa análise e identificação do atendimento de todos os requisitos avaliados da respectiva norma. A auditoria contou com a presença
da alta direção da SIC, envolvida no escopo, tanto na abertura quanto no encerramento. Entre outras garantias, a certificação ISO-9001
assegura padronização e controle dos processos, proporcionando qualidade, gestão e eficiência na prestação dos serviços. Importante
também destacar que recebeu o Selo Prata de Excelência em Transparência e cinco estrelas no Ranking do Programa Compliance. Este
programa consiste em um conjunto de ações destinado a assegurar que os atos de gestão estejam em conformidade com os padrões
éticos e legais, a fomentar a transparência e as denúncias e a combater a corrupção por meio da responsabilização de empresas e
agentes públicos envolvidos em desvio de conduta.
Com a finalidade de apresentar as potencialidades e incentivos fiscais do Estado de Goiás para expositores, visando atrair investimentos
em todos os segmentos da economia do Estado, houve a participação em 10 Feiras e no segundo semestre foram 16 feiras, com o
objetivo de atrair empresas para investir no Estado de Goiás. Nesses eventos foram visitados mais de 1000 expositores, sendo lhes
informados das potencialidades e os instrumentos de atração de investimentos, tais como os Programas Produzir, Comexproduzir entre
outros programas. Foram ainda informados dos benefícios fiscais, do crédito especial para investimentos, bem como a fantástica
localização do estado, que proporciona ótimas condições logísticas para os investidores, possibilitando atingir um mercado consumidor
com quase 70% da população num raio de aproximadamente 1000km.
Após esses contatos muitas empresas passaram a avaliar a possibilidade de implementar novos investimentos no estado, o que
possibilita a assinatura de protocolos de intenções que vão sendo firmados ao longo dos anos, após a decisão das empresas. Empresas
de diversos segmentos assinaram protocolo de intenções para instalação/ampliação de unidades em vários municípios goianos, nos
meses de Abril, Junho e Outubro perfazendo valores de intenção de investimentos R$ 617.800.000,00; R$ 1.322.608,00; R$
469.423.516,00 respectivamente.
O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO/2019 teve o montante para Goiás de R$ 2,76 bilhões divididos 50%
para o Desenvolvimento Empresarial e 50% para o Rural, ou seja, R$ 1,39 bilhão para cada um. Até setembro de 2019 foram aplicados o
total de R$ 2,19 bilhões, comtemplando 244 municípios goianos, sendo: R$ 1,01 bilhão no Empresarial e R$ 1,18 bilhão no Rural.
O FCO tem como prioridade financiar 51% para Pequenos, Pequenos –Médios, Mini e Micro, que foram comtemplados com R$ 1.558,40
milhões, representando 71% do montante aplicado, em detrimento de Grandes/Médios com R$ 636,20 milhões (29%)
Foram contratadas 8.367 operações, sendo 3.056 Empresarial e 5.311 Rural, que proporcionaram a geração total de 117.819 diretos.
Comtempla-se no FCO a região Nordeste e Oeste Goiano como Regiões Prioritárias, portanto foram contratadas 1.770 operações no
Programa Empresarial e Rural com aplicação de R$ 377,4 milhões dos recursos aplicados.
Foram analisadas e aprovadas pelo Conselho Deliberativo do FCO, 282 Cartas Consultas Empresarial e 556 Rural, totalizando 838
Cartas, ressaltando que só as Cartas de valor superior a R$ 1.000.000,00 é que são analisadas e aprovadas via Conselho, as restantes
são pelo Agente Financeiro.
O Programa de microcrédito produtivo – Banco do Povo - realizou o montante de R$ 932.451,04 de financiamentos. Proporcionou o
estímulo de ações empreendedoras mediante oferecimento de crédito para as pessoas físicas e jurídicas do setor formal e informal que
desejam abrir, ampliar ou obter capital de giro para um pequeno negócio; promoveu o fortalecimento e ampliação do microcrédito no
âmbito do Estado de Goiás, por meio da intermediação de recursos e operacionalização de financiamentos direcionados a público
definido por sua renda familiar ou pelo seu ramo de negócio que, normalmente, tem dificuldade de acesso às formas convencionais de
crédito; proporcionou geração de emprego e renda, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico e como forma de fortalecimento da
economia goiana; promoveu a possibilidade de aumento da renda familiar de trabalhadores, contemplando a vocação e as habilidades
produtivas, bem como a comercialização e prestação de serviços e ainda foram capacitados quatros agentes de Crédito para
operacionalização da Plataforma Digital do Programa – CREDPOVOGOIÁS.
No ano de 2019, o programa produzir teve um aumento da industrialização no Estado de Goiás, proporcionando um aumento da geração
de emprego e renda. O programa só não atingiu a desigualdade regional em sua totalidade, pois as empresas continuam procurando
regiões com maior infraestrutura, o que não é o caso do Norte e Nordeste do Estado, mesmo oferendo um incentivo maior (98%).
O Programa incremento e diversificação do comércio exterior, com a proposta de incrementar a competitividade internacional das
empresas goianas, estimular a diversificação e a agregação de valor à pauta exportadora, promover a atração de investimentos diretos
estrangeiros e viabilizar acordos de cooperação e articulação internacional. Tem como foco em projetar a economia de Goiás
internacionalmente, tanto aumentando as nossas exportações, como melhorando a qualidade de nossas importações
O acumulado de janeiro a novembro de 2019 a balança comercial de Goiás segue superavitária, com saldo de US$ 3.092.471.168,00 .
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Nesse período as exportações bateram a casa de US$ 6.421.805.456,00 e as importações ficaram em US$ 3.329.334.288,00 .
Entre as cidades que mais exportam em Goiás está Rio Verde no topo da lista com saldo de US$ 1.224.479.096, seguido de Jataí (US$
601.998.628), Mozarlândia (US$ 393.949.494), Barro Alto (US$ 389.403.097), Alto Horizonte (US$ 357.818.012). A capital do Estado,
Goiânia está na sétimaposição no ranking das exportações com US$ 320.583.034.
Dos países que mais importam produtos goianos em primeiro lugar aparece a China, seguida por Holanda, Coreia do Sul, Espanha, Itália,
Japão e Estados Unidos.
Produtos com origem na agropecuária lideram o ranking das exportações goianas, com destaque para os alimentos do complexo de soja,
seguido das carnes e derivados e depois do complexo de milho. O total de venda de carnes (bovina, aves e suína) chegou à marca de
US$ 1.212.956.052. Produtos do complexo soja atingiram a marca dos US$ 2.311.397.888.
A Superintendência de Mineração, concluiu o projeto “Interpretação e Integração de Dados do Levantamento Aerogeofísico do Estado de
Goiás”, integrando-os aos dados multifontes (geologia, geoquímica dentre outros), definindo as anomalias aeromagnéticas e
aerogamaespectrométricas e a potencialidade mineral das mesmas, delineando alvos de prospecção e pesquisa mineral, com índice de
favorabilidade para ocorrência 2 de metais base (Ni, Cu, Cr, Pb e Zn), Minerais do Grupo da Platina (PGE), ferro, ouro, fosfato, rochas
kimberlíticas (diamante) e, ainda outros minerais industriais.
O Programa Crédito Produtivo concedeu 266 financiamentos de crédito para 49 municípios, totalizando o volume de crédito de
aproximadamente R$ 10.500.000,00. Foram realizadas capacitações para os empreendedores em 30 municípios sendo 2.859 palestras e
2.737 cursos.
Foi lançado a Caravana do Empreendedor faz parte do Programa Goiás Empreendedor, coordenado pela Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC). O programa propõe fomentar a economia no Estado por meio da facilitação de empréstimos destinados à
implantação ou ao crescimento de micro e pequenas empresas. Foram realizadas 03 (três) Edições da Caravana do Empreendedor:
Foram realizadas 03 (três) Edições da Caravana do Empreendedor em: Águas Lindas de Goiás, Rio Verde e as cidades que integram o
roteiro turístico do Caminho de Cora Coralina.
O Programa de Artesanato Goiano, promoveu a emissão de 202 carteiras nacionais do artesão no Estado de Goiás e comercialização de
25.381 produtos artesanais, levando em consideração apenas das peças vendidas em feiras e exposições regionais e nacionais. Os
artesões de Goiás tiveram a disponibilização de estande na Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte) e no 13° Salão do
Artesanato Raízes Brasileiras, com o objetivo colaborar na estruturação da Cadeia Produtiva do Artesanato goiano. Nas oportunidades
foram vendidas 4197 peças, totalizando em um saldo de R$ 114.891,00, aumento de 26% em comparação a 2018.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PPA
LOA

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: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Com a finalidade de apresentar as potencialidades e incentivos fiscais do Estado de Goiás para expositores, visando atrair investimentos
em todos os segmentos da economia do Estado, houve a participação em 10 Feiras e no segundo semestre foram 16 feiras, com o
objetivo de atrair empresas para investir no Estado de Goiás.
O objetivo da participação nessas feiras é mostrar aos investidores que o Estado de Goiás é bastante competitivo e possui muitas
ferramentas que contribuem para que novos investimentos sejam implementados possibilitando a geração de empregos e renda,
contribuindo para o desenvolvimento industrial do Estado.
Nesses eventos foram visitados mais de 1000 expositores, sendo lhes informados das potencialidades e os instrumentos de atração de
investimentos, tais como os Programas Produzir, Comexproduzir entre outros programas. Foram ainda informados dos benefícios fiscais,
do crédito especial para investimentos, bem como a fantástica localização do estado, que proporciona ótimas condições logísticas para
os investidores, possibilitando atingir um mercado consumidor com quase 70% da população num raio de aproximadamente 1000km.
Após esses contatos muitas empresas passaram a avaliar a possibilidade de implementar novos investimentos no estado, o que
possibilita a assinatura de protocolos de intenções que vão sendo firmados ao longo dos anos, após a decisão das empresas. Nem
sempre essa decisão é imediata, mas fica lançada a possibilidade, fazendo com que as empresas, quando tomam a decisão de fazer
novos investimentos, consultem a Superintendência de Atração de Investimentos.
Empresas de diversos segmentos assinaram protocolo de intenções para instalação/ampliação de unidades em vários municípios
goianos, nos meses de Abril, Junho e Outubro perfazendo valores de intenção de investimentos
R$ 617.800.000,00; R$ 1.322.608,00; R$ 469.423.516,00 respectivamente.
Foram aprovados 9.372 financiamentos do FCO - totalizando R$ 2,19 bilhões. Com isso, 244 municípios goianos foram contemplados
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com recursos financeiros do FCO, proporcionando a criação de empregos.
AÇÃO: 2163 - ATRAÇÃO E PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E NOVOS NEGÓCIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Durante o ano de 2019, foram realizados 03 eventos para assinatura de protocolos de intenções. O primeiro foi em abril de 2019, no qual
houve a participação de 27 empresas, que declararam a intenção de implantar novos empreendimentos em 15 municípios. Os
investimentos previstos foram da ordem de R$ 617.800.000,00 com a previsão de geração de 3.661 empregos diretos e 11.603 empregos
indiretos, totalizando 15.624 novos postos de trabalho abertos, que possibilitarão a melhoria da renda e da qualidade de vida das famílias
goianas. Dentre as empresas que mais se destacam nesse protocolo de intenções estão a IBQ e o Grupo Olfar A primeira trata-se de
uma indústria química que se instalará em Cezarina, com um investimento de R$ 150.000.000,00 gerando aproximadamente 2 000 novos
empregos. Em Porangatu o Grupo Olfar implantará duas unidades industriais: a Olfar Bio diesel e a Olfar Alimentos, com a previsão de
investir um total de R$ 190.000.000,00 e gerar mais de 1.400 novos postos de trabalho e contribuirá decisivamente para o
desenvolvimento da região norte do Estado.
O segundo evento para assinatura do protocolo de intenções foi realizado em Junho de 2019, onde contou com a participação de 15
empresas, com a intenção de implantar novos empreendimentos em 15 municípios. Os investimentos previstos foram da ordem de R$
1.322.608.000,00 com a previsão de geração de 2.577 empregos diretos e 4.326 empregos indiretos, totalizando 6.903 novos postos de
trabalho abertos, que possibilitarão a melhoria da renda e da qualidade de vida das famílias goianas. Dentre as empresas que mais se
destacam nesse protocolo de intenções estão a VMG Bioenergia e o Condomínio industrial 7 Curvas. A primeira trata-se de uma unidade
de produção de Biodiesel e óleo de milho que se instalará no município de Jataí, com um investimento de R$ 554.208.000,00 gerando
aproximadamente 600 novos empregos. Em Santo Antonio do Descoberto o Condomínio industrial 7 Curvas oferecerá lotes Industriais e
comerciais e atuação no setor hoteleiro da região, com a previsão de investir um total de R$ 90.000.000,00 e gerar mais de 3.000 novos
postos de trabalho.
O terceiro evento para assinatura do protocolo de intenções foi realizado em Outubro de 2019 e contou com a participação de 26
empresas em 15 municípios. Os investimentos previstos foram da ordem de R$ 469.423.000,00 com a previsão de geração de 2.203
empregos diretos e 6.556 empregos indiretos, totalizando 8.759 novos postos de trabalho abertos, que possibilitarão a melhoria da renda
e da qualidade de vida das famílias goianas. Dentre as empresas que mais se destacam nesse protocolo de intenções estão a BRF com
duas unidades uma em Mineiros e outra em Buriti Alegre gerando aproximadamente 4.124 empregos.

OBSERVAÇÕES
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AÇÃO: 2164 - DESENVOLVE GOIÁS - GESTÃO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA O
DESENVOLVIMENTO
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não houve realização
AÇÃO: 2165 - MEDIAÇÃO DA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE
FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Foram contratados R$ 2,19 bilhões em 2019. Com isso, 244 municípios goianos foram contemplados com recursos financeiros do FCO.
Além disso, foram gerados 117.819 empregos diretos no mesmo período nos 244 municípios.

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Com a finalidade de apresentar as potencialidades e incentivos fiscais do Estado de Goiás para expositores, visando atrair investimentos
em todos os segmentos da economia do Estado, , houve a participação em 10 Feiras e no segundo semestre foram 16 feiras, com o
objetivo de atrair empresas para investir no Estado de Goiás.
Foram visitadas as seguintes feiras no primeiro: Agrishow, Automec, Tecnoshow, FCE PPharma, FCE Cosmetique, Feira Hospitalar,
Naturaltech, Fispal Food, Fispal Tecnologia e Francal; e no segundo: Tecnocarne, Andav, Feira Food Ingredientes South América, Inova
Pack, Fenasucro e Agrocana, Avesui e Siavs, Exposibram, Febrava, Mercoagro, Tubotec, Fenatram, FibraTextil, Futurecom e Embala
Nordeste.
O objetivo da participação nessas feiras é mostrar aos investidores que o Estado de Goiás é bastante competitivo e possui muitas
ferramentas que contribuem para que novos investimentos sejam implementados possibilitando a geração de empregos e renda,
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contribuindo para o desenvolvimento industrial do Estado.
Nesses eventos foram visitados mais de 1000 expositores, sendo lhes informados das potencialidades e os instrumentos de atração de
investimentos, tais como os Programas Produzir, Comexproduzir entre outros programas. Foram ainda informados dos benefícios fiscais,
do crédito especial para investimentos, bem como a fantástica localização do estado, que proporciona ótimas condições logísticas para
os investidores, possibilitando atingir um mercado consumidor com quase 70% da população num raio de aproximadamente 1000km.
Após esses contatos muitas empresas passaram a avaliar a possibilidade de implementar novos investimentos no estado, o que
possibilita a assinatura de protocolos de intenções que vão sendo firmados ao longo dos anos, após a decisão das empresas. Nem
sempre essa decisão é imediata, mas fica lançada a possibilidade, fazendo com que as empresas, quando tomam a decisão de fazer
novos investimentos, consultem a Superintendência de Atração de Investimentos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1038 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

O Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva Mineral foi sustentado pelas suas seis ações programáticas e teve seu curso
marcado pela regulamentação do COMGEO-Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia. Em 2019 foi
regulamentada a Lei 20514/2019, através do Decreto 9.518/2019 que garante a extração do amianto crisótila em Minaçú-GO, para
exportação.
Com a reestruturação da Superintendência de Mineração, criou-se a Gerência de Áreas Mineradas que fará a Gestão dos Projetos dos
Polos de Mineração.
Também está em andamento a proposta de alteração da Lei n° 13.590, de 17 de janeiro de 2000 que trata do Fundo de Fomento à
Mineração, com a revogação do seu inciso V e os parágrafos 2° e 3°, que garantirá os recursos financeiros específicos para o Fundo de
Fomento à Mineração, e, em consequência, reativá-lo no sentido do financiamento de micros, pequenos e médios mineradores goianos.
No Centro de Gemologia de Anápolis, foram capacitados 13 profissionais em cursos de 320 horas, sendo 07 alunos em joalheria e 06 no
curso de lapidação.
A Superintendência de Mineração participou dos seguintes eventos:
- Seminário Processo Prospectivo do Arranjo Produtivo Local (APL) de Gemas, Joias, Artesanato Mineral e Turismo em Cristalina - GO
2040;
- Feira Agroindustrial, Comércio e Serviços de Cristalina – Goiás -FAICRIS; e
- VI Feira Internacional das Esmeraldas de Campos Verdes de Goiás.
Está em andamento o Aditivo no Termo de Cooperação entre a SIC/Superintendência de Mineração e a Diretoria de Liquidações que
será implementado em 2020, e que tem por objeto a fiscalização da exploração e explotação dos minérios, objeto dos contratos de
sessão e transferência dos direitos minerários da METAGO em liquidação, especialmente quanto ao pagamento dos royalties ao Fundo
de Fomento à Mineração – FUNMINERAL ; o Termo de cooperação com a Agência Nacional de Mineração – ANM para monitoramento
do recolhimento da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais – CFEM; os Termos de Cooperação entre a
Secretaria de Indústria Comércio e Serviços - Superintendência de Mineração e a Organização Social CENTEDUC, para desenvolver o
Projeto de Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Mineral, buscando agregar valor e desenvolvendo produtos principalmente de
Agrominerais para a cadeia produtiva do agronegócio.
Está em fase de análise e autorização um Termo de Cooperação entre a SIC/Superintendência de Mineração e um empreendedor do
setor mineral para evolução de rota tecnológica inovadora para avaliar o potencial de lixiviação de minérios marginais e ferruginosos
existentes nas minas de Niquelândia e Barro Alto.
AÇÃO: 2196 - APOIO À IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE POLOS REGIONAIS DE MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3352-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Foi regulamentada a Lei 20514/2019, através do Decreto 9.518/2019 que garante a extração do amianto crisótila em Minaçú-GO, para
exportação.
A reestruturação da Superintendência de Mineração, criou a Gerência de Áreas Mineradas que fará a implantação e Gestão dos Projetos
dos Polos de Mineração.
AÇÃO: 2197 - FINANCIAMENTO DA CADEIA PRODUTIVA MINERAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3352-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Está em andamento a proposta de alteração da Lei n° 13.590, de 17 de janeiro de 2000 que trata do Fundo de Fomento à Mineração,
com a revogação do seu inciso V e os parágrafos 2° e 3°. Esta nova regulamentação garantirá os recursos financeiros específicos para o
Fundo de Fomento à Mineração, e, em consequência, reativá-lo no sentido do financiamento de micros, pequenos e médios mineradores
goianos.
AÇÃO: 2198 - FOMENTO AO SETOR DE GEMAS, JÓIAS E ARTESANATO MINERAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3352-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
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Foram capacitados 13 profissionais em cursos de 320 horas, no Centro de Gemologia de Anápolis, sendo 07 alunos em joalheria e 06 no
curso de lapidação.
Houve ainda a participação da Superintendência de Mineração nos seguintes eventos:
Seminário Processo Prospectivo do Arranjo Produtivo Local (APL) de Gemas, Joias, Artesanato Mineral e Turismo em Cristalina - GO
2040; e
Feira Agroindustrial, Comércio e Serviços de Cristalina – Goiás -FAICRIS;
VI Feira Internacional das Esmeraldas de Campos Verdes de Goiás.
AÇÃO: 2199 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES GEOLÓGICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
3352-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Foi concluído o projeto “Interpretação e Integração de Dados do Levantamento Aerogeofísico do Estado de Goiás”, integrando-os aos
dados multifontes (geologia, geoquímica dentre outros), definindo as anomalias aeromagnéticas e aerogamaespectrométricas e a
potencialidade mineral das mesmas, delineando alvos de prospecção e pesquisa mineral, com índice de favorabilidade para ocorrência
de metais base (Ni, Cu, Cr, Pb e Zn), Minerais do Grupo da Platina (PGE), ferro, ouro, fosfato, rochas kimberlíticas (diamante) e, ainda
outros minerais industriais. O projeto foi finalizado, mas, a liberação dos mapas e relatório final está aguardando a regularização do
pagamento para publicação.
AÇÃO: 2200 - MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR MINERAL EM GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3352-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Aditivo no Termo de Cooperação entre a SIC/Superintendência de Mineração e a Diretoria de Liquidações que será implementado em
2020, e que tem por objeto a fiscalização da exploração e explotação dos minérios, objeto dos contratos de sessão e transferência dos
direitos minerários da METAGO em liquidação, especialmente quanto ao pagamento dos royalties ao Fundo de Fomento à Mineração –
FUNMINERAL.
Está em andamento o Termo de cooperação com a Agência Nacional de Mineração – ANM para monitoramento do recolhimento da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
AÇÃO: 2201 - PROMOÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA NA MINERAÇÃO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
3352-FUNDO DE FOMENTO A MINERAÇÃO - FUNMINERAL

REALIZAÇÕES
Está em andamento os Termos de Cooperação entre a Secretaria de Indústria Comércio e Serviços - Superintendência de Mineração e a
Organização Social CENTEDUC, para desenvolver o Projeto de Desenvolvimento e Inovação em Tecnologia Mineral, buscando agregar
valor e desenvolvendo produtos principalmente de Agrominerais para a cadeia produtiva do agronegócio.
Está em fase de análise e autorização um Termo de Cooperação entre a SIC/Superintendência de Mineração e um empreendedor do
setor mineral para evolução de rota tecnológica inovadora para avaliar o potencial de lixiviação de minérios marginais e ferruginosos
existentes nas minas de Niquelândia e Barro Alto.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

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.
Para proporcionar o desenvolvimento dos empreendedores forma oferecidas capacitações, 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.
Foi lançado a Caravana do Empreendedor faz parte do Programa Goiás Empreendedor, coordenado pela Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC). O programa propõe fomentar a economia no Estado por meio da facilitação de empréstimos destinados à
implantação ou ao crescimento de micro e pequenas empresas. Foram realizadas 03 (três) Edições da Caravana do Empreendedor em:
Águas Lindas de Goiás, Rio Verde e as cidades que integram o roteiro turístico do Caminho de Cora Coralina.
AÇÃO: 2166 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS PARA O
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

REALIZAÇÕES
Não houve realização.
AÇÃO: 2203 - CAPACITAÇÃO DE AGENTES DE CRÉDITO E EMPREENDEDORES DO BANCO DO POVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3353-FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

REALIZAÇÕES
• Capacitação de 4 servidores para operacionalização da Plataforma Digital do Programa – CREDPOVOGOIÁS;
• Melhoria na operacionalização do sistema do Programa Banco do Povo;
• Melhoria na qualidade do atendimento ao cliente;
• Maior segurança na análise do perfil socioeconômico dos proponentes do Banco do Povo;
• Maior agilidade na análise de propostas e liberação de financiamentos pelos Analistas de Crédito;
• Melhoria no monitoramento e acompanhamento dos empreendimentos financiados;
• Diminuição do número de estorno das propostas de crédito por falha no cadastro do cliente;
• Melhor entendimento das normas e diretrizes do Programa Banco do Povo.

OBSERVAÇÕES
Em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 20.491 de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do poder
executivo, fez-se necessário a interrupção das atividades na grande maioria dos municípios do interior do Estado, até que se proceda sua
reestruturação.
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AÇÃO: 2205 - MICROCRÉDITO DO BANCO DO POVO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR
3353-FUNDO DE FINANCIAMENTO DO BANCO DO POVO DO ESTADO DE GOIÁS

REALIZAÇÕES
• Estímulo de ações empreendedoras mediante oferecimento de crédito para as pessoas físicas e jurídicas do setor formal e informal que
desejam abrir, ampliar ou obter capital de giro para um pequeno negócio
• Fortalecimento e ampliação do microcrédito no âmbito do Estado de Goiás, por meio da intermediação de recursos e operacionalização
de financiamentos direcionados a público definido por sua renda familiar ou pelo seu ramo de negócio que, normalmente, tem dificuldade
de acesso às formas convencionais de crédito
• Geração de emprego e renda, com vistas ao desenvolvimento socioeconômico e como forma de fortalecimento da economia goiana
• Possibilitou o aumento da renda familiar de trabalhadores, contemplando a vocação e as habilidades produtivas, bem como a
comercialização e prestação de serviços;
• Participação na Caravana do Empreendedor, proferindo palestras de informação sobre as linhas de crédito do Goiás Empreendedor-
Microcrédito, nos municípios de Águas lindas, Cidade de Goiás, Cocalzinho, Corumbá, Itaguari, Jaraguá, Pirenópolis, Rio verde e São
Francisco de Goiás;
• Participação nos eventos: 1ª Feira Prática de Negócios da Região Leste, Mostra Tecnológica-tendências para o setor do vestuário, Rota
Gastronômica de Silvânia e Feira de Touros Pró-Genética.
Os financiamentos foram realizados utilizando recursos próprios do FUNBAN e os resultados financeiros apresentados no ano de 2019
foram:
APARECIDA DE GOIÂNIA - R$ 54.440,01
GOIÂNIA - R$ 648.048,56
GOIANIRA - R$ 9.287,10
GOIÁS - R$ 27.616,28
ITABERAÍ - R$ 14.600,00
RIO VERDE - R$ 79.742,61
SENADOR CANEDO - R$ 13.184,00
TRINDADE - R$ 85.532,48
SOMA = R$ 932.451,04

OBSERVAÇÕES
Em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 20.491 de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do poder
executivo, fez-se necessário a interrupção das atividades na grande maioria dos municípios do interior do Estado, até que se proceda sua
reestruturação.
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AÇÃO: 2206 - ARTICULAÇÃO, APOIO E INCENTIVO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Foram realizadas ações para capacitação de empreendedores com cursos e palestras em 30 municípios, bem como a concessão de
crédito por meio do programa crédito produtivo atendendo em 49 municípios.
Em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 20.491 de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do poder
executivo, fez-se necessário realizar alterações do Decreto 8.392/15, que dispõe sobre o Fórum Estadual das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte- FEMEP.
Sendo, portanto, necessária a interrupção de suas atividades durante o processo de restruturação.
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AÇÃO: 2207 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO GOIANO - RAÍZES DE GOIÁS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Em 2019 foram emitidas/revalidadas 202 carteiras nacionais do artesão no Estado de Goiás.
- Foram comercializados 25.381 produtos artesanais, levando em consideração apenas das peças vendidas em feiras e exposições
regionais e nacionais. É de extrema importância ainda, levar em consideração que dentre as peças aqui contabilizadas, ainda faltam as
peças em que os artesãos comercializaram de forma independente através de promoção e divulgação de seu trabalho através da Casa
do Artesanato, onde sua peças ficam expostas para haver uma publicidade de seu trabalho.
- Participação do artesanato goiano nas ferias regionais que aconteceram na cidade de Alexânia, Olhos D'Água, Abadiânia, Anápolis e na
capital Goiânia, entre outras cidades;
- Participação em feiras e eventos em todo Estado e Brasil, podendo citar com grande prestígio, em termos de vendas, as feiras de São
Paulo (13º Salão do Artesanato) e Olinda (Fenearte).
- Os artesãos por sua vez, ainda dentro do mesmo exercício irá participar de uma feira de artesanato em Milão, na Itália, conseguindo
assim promover os mesmos internacionalmente.
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AÇÃO: 3059 - STARTUP GOIÁS - APOIO E INCENTIVO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS
INOVADORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3301-GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Nenhuma ação realizada.
AÇÃO: 3061 - CRESCER COMPETITIVO - CAPACITAÇÃO, ORIENTAÇÃO E ACESSO AO CRÉDITO PARA
EMPREENDEDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Em 2019 foram realizadas atividades de capacitação em 30 municípios até o mês de junho, entre cursos e palestra. Em virtude da
reformulação das atividades os cursos foram suspensos até a conclusão da reformulação. A parte relativa aos empréstimos não sofreu
interrupção das atividades e executou contratos em 49 municípios.
Foi lançado a Caravana do Empreendedor faz parte do Programa Goiás Empreendedor, coordenado pela Secretaria de Indústria,
Comércio e Serviços (SIC). O programa propõe fomentar a economia no Estado por meio da facilitação de empréstimos destinados à
implantação ou ao crescimento de micro e pequenas empresas.
Foram realizadas 03 (três) Edições da Caravana do Empreendedor:
- A primeira edição da Caravana do Empreendedor aconteceu nos dias 23 e 24 de agosto de 2019, em Águas Lindas de Goiás, e atendeu
225 pessoas que procuravam maiores esclarecimentos sobre o programa Goiás Empreendedor. Além dos atendimentos, também foram
ministradas palestras com assuntos voltados a oportunidades de negócios e capacitação do empreendedor e tiveram a participação de
mais de 150 pessoas.
- A segunda edição da Caravana do Empreendedor foi realizada nos dias 4 e 5 de outubro de 2019 na cidade de Rio Verde, Região
Sudoeste do Estado. Contou com a participação de vários parceiros, como a Prefeitura de Rio Verde, o Sebrae-GO, Banco do Brasil,
CDL, Senac, Fieg, Senar, Goiás Fomento, Goiás Turismo, Secretaria de Agricultura e Pecuária, Secretaria de Desenvolvimento e
Inovação, entre outros que tiveram suas estruturas montadas na sede do Senac de Rio Verde e levaram orientações, cursos e
workshops.
- A terceira edição da “Caravana do Empreendedor” aconteceu entre os dias 04 e 07 de novembro de 2019 e percorreu as cidades que
integram o roteiro turístico do Caminho de Cora Coralina. Foi realizada a prospecção de negócios para futuros investidores e também a
divulgação de informações sobre as possibilidades de empréstimos dentro do microcrédito, crédito produtivo e FCO (Fundo
Constitucional do Centro-Oeste).
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AÇÃO: 3065 - MINHA EMPRESA DIGITAL - INCLUSÃO DIGITAL DE EMPREENDEDORES

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não houve realização

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1040 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

O Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado de Região Metropolitana de Goiânia - PDUIRMG, encontra-se com 70% dos seus
produtos concluídos.
Ainda se faz necessário a realização de 02 oficinas nas cidades de Inhumas e Santa Bárbara de Goiás, audiência pública sobre o
macrozoneamento, definição das "diretrizes metropolitanas", projeto de lei para aprovação da Assembleia Legislativa, dentre outras
ações e produtos a serem entregues.
Está em andamento o estudo junto a ANAC para homologação do Aeroporto de Carga de Anápolis. E t em estudo, está a desapropriação
da área no Entorno do distrito Federal para implantação do Distrito .
Industrial.
AÇÃO: 2210 - IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA URBANA, SOCIAL E TURÍSTICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3302-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Houve a Descentralização orçamentária para Goiás Turismo para contratação do estudo da Estrada de Ferro.

OBSERVAÇÕES
Em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 20.491 de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do poder
executivo, não pode avançar muito nas ações planejadas.

AÇÃO: 2211 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA ORIENTADAS PARA O DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

346



U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Está em andamento o estudo junto a ANAC para homologação do Aeroporto de Carga de Anápolis.
Em parceria com SEGOV, forma realizados acompanhamento , das obras do Programa Goiás na Frente.
E estudo, está a desapropriação da área no Entorno do distrito Federal para implantação do Distrito Industrial.

OBSERVAÇÕES
Em virtude das alterações promovidas pela Lei nº 20.491 de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do poder
executivo, não pode avançar muito nas ações planejadas.

AÇÃO: 2212 - OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MELHORIA DOS DISTRITOS
INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3350-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

REALIZAÇÕES
Não houve realização
AÇÃO: 2213 - PATRULHA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3302-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Não houve realização
AÇÃO: 3067 - CENTRO DE CONVENÇÕES - DESENVOLVIMENTO DO POLO CULTURAL E EMPRESARIAL DE
ANÁPOLIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Nenhuma atividade realizada.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1042 - PROGRAMA INCREMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DO COMÉRCIO EXTERIOR

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

O Programa incremento e diversificação do comércio exterior, com a proposta de incrementar a competitividade internacional das
empresas goianas, estimular a diversificação e a agregação de valor à pauta exportadora, promover a atração de investimentos diretos
estrangeiros e viabilizar acordos de cooperação e articulação internacional. Tem como foco em projetar a economia de Goiás
internacionalmente, tanto aumentando as nossas exportações, como melhorando a qualidade de nossas importações. Em 2019, por
limitações orçamentárias, não foi possível avançar na área final, sendo o trabalho realizado na estruturação da área interna.
De qualquer forma, no acumulado de janeiro a novembro de 2019 a balança comercial de Goiás segue superavitária, com saldo de US$
3.092.471.168,00 . Nesse período as exportações bateram a casa de US$ 6.421.805.456,00 e as importações ficaram em US$
3.329.334.288,00 .
Entre as cidades que mais exportam em Goiás está Rio Verde no topo da lista com saldo de US$ 1.224.479.096, seguido de Jataí (US$
601.998.628), Mozarlândia (US$ 393.949.494), Barro Alto (US$ 389.403.097), Alto Horizonte (US$ 357.818.012). A capital do Estado,
Goiânia está na sétimaposição no ranking das exportações com US$ 320.583.034.
Dos países que mais importam produtos goianos em primeiro lugar aparece a China, seguida por Holanda, Coreia do Sul, Espanha, Itália,
Japão e Estados Unidos.
Produtos com origem na agropecuária lideram o ranking das exportações goianas, com destaque para os alimentos do complexo de soja,
seguido das carnes e derivados e depois do complexo de milho. O total de venda de carnes (bovina, aves e suína) chegou à marca de
US$ 1.212.956.052. Produtos do complexo soja atingiram a marca dos US$ 2.311.397.888.
AÇÃO: 2216 - PROMOÇÃO DA INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS GOIANAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT
3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Em 2019, por limitações orçamentárias, não foi possível avançar na área final, sendo o trabalho realizado na estruturação da área interna.
Nesse sentido, nenhuma empresa foi atendida pelo PEIEX e somente 1 encontro foi realizado em Rio Verde, em conjunto com a
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Caravana do Empreendedor.
AÇÃO: 2217 - REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM MISSÕES INTERNACIONAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3103-SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, CIDADES, INFRAESTRUTURA E COMERCIO EXT
3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Em 2019, por limitações orçamentárias, não foi possível avançar na área final, tendo sido realizadas apenas 2 missões internacionais,
sendo que no restante do ano o trabalho realizado contemplou a estruturação da área interna.
Não foram realizados acordos de cooperação ou eventos internacionais.
Rodadas de negócios também não ocorreram por falta de estrutura interna.
As missões recebidas e realizadas foram feitas em conjunto com a Governadoria.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1043 - PROGRAMA PRODUZIR / FOMENTAR

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

O PRODUZIR tem por objeto social contribuir para a expansão, modernização e diversificação do setor industrial de Goiás, estimulando a
realização de investimentos, a renovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na
geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.
No ano de 2019 teve um aumento da industrialização no Estado de Goiás, proporcionando o aumento da geração de emprego e renda.
O programa só não atingiu a desigualdade regional em sua totalidade, pois as empresas continuam procurando regiões com
infraestrutura, o que não é o caso do Norte e Nordeste do Estado, apesar deles terem um incentivo maior (98%).
AÇÃO: 2218 - CONCESSÃO E AMPLIAÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS E BENEFÍCIOS FISCAIS PARA
FOMENTO DE EMPRESAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3350-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR
3351-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS - FUNPRODUZIR

REALIZAÇÕES
Em 2019 foram aprovados 142 projetos de viabilidade econômico e financeira dos sendo 126 de Implantação e Expansão, 16
Reenquadramento do Produzir e Subprogramas do PRODUZIR. No programa FOMENTAR foram aprovados 02 Projetos de
Reenquadramentos.
Os projetos aprovados no Programa e Subprogramas do PRODUZIR preveem investimentos fixos, por parte das empresas beneficiarias,
na casa de R$ 1.203.139,892,72(hum bilhão, duzentos e três milhões, cento e trinta e nove mil, oitocentos e noventa e dois reais e
setenta e dois centavos), geração de 6.269 empregos diretos, 18.807 indiretos e uma projeção de concessão de incentivos, na ordem de
R$ 9,07 bilhões de reais, até o ano de 2.032.
Os projetos aprovados no Programa Fomentar preveem investimentos fixos, por parte das empresas beneficiarias, na casa de R$
56.637.956,35(Cinquenta e seis milhões, seiscentos e trinta e mil, novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos), uma
projeção de concessão de incentivos, na ordem de R$ 345 milhões de reais, até o ano de 2.032.
Os investimentos fixos do Programa PRODUZIR E FOMENTAR serão pulverizados em 15 municípios goianos. Goiânia aparece em
primeiro lugar com 51 projetos, seguido por Aparecida de Goiânia com 24 projetos e Anápolis com 20. Os demais projetos foram
destinados para outros municípios.
Neste período, 26 empresas, com projetos de viabilidade econômico e financeira aprovados, iniciaram a fruição dos incentivos.
Por fim, e, ainda no período supracitado, acerca da realização das auditorias de investimento e de quitação, obtivemos os seguintes
resultados: 77 auditorias de investimentos, necessária para aferir e comprovar os investimentos fixos propostos e aprovados no projeto e
522 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 599 auditorias.

OBSERVAÇÕES

AÇÃO: 2220 - REALIZAÇÃO DE LEILÃO DO FOMENTAR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

U.O.: 3350-FUNDO DE PARTICIPAÇÃO E FOMENTO À INDUSTRIALIZAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS - FOMENTAR

REALIZAÇÕES
No ano de 2019 foram realizados 2 (dois) Leilões do Fomentar, no mês de junho com a arrecadação R$ 6.601.627,46 ( seis milhões,
seiscentos e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) e outro no mês de dezembro com a arrecadação de R$
8.190.064,48 (oito milhões, cento e noventa mil, sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos).

OBSERVAÇÕES
Esta receita vai para o Tesouro Estadual .
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Fabrício Borges Amaral

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Compete à Agência Estadual de Turismo, a execução da política estadual de turismo, compreendendo: identificação, desenvolvimento e
exploração de potenciais turísticos do Estado;captação de recursos para o turismo e execução de ações a ele relacionadas;prestação de
serviços técnicos, monitoramento de impactos socioeconômicos, ambientais, culturais sobre a atividade e qualificação de profissionais do
ramo do turismo; o apoio na realização de eventos/festas tradicionais do calendário turístico.

2.2 Legislação
Criada pela Lei Estadual nº 13.550 de 11/11/1999. Alterada pela Lei Estadual nº 16.272 de 30/05/2006. Alterada pela Lei Estadual nº
17.257 de 25/01/2011. Alterada pela Lei Estadual nº 20.491 de 25/06/2019.
Regulamento pelo Decreto nº 7.424 de 11/08/2011, alterado pelo Decreto nº 9.548 de 04/11/2019.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Os Macroprogramas que orientam as ações da Goiás Turismo têm como foco a estruturação das 10 regiões turísticas do estado, dentro
da premissa de um modelo de gestão de política pública pautado na descentralização coordenada e integrada. De acordo com as
diretrizes apontadas pelo Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo foram definidos em Goiás 10 regiões
turísticas que englobam 79 municípios turísticos.
Em relação a políticas públicas, a equipe da Goiás Turismo, esteve presente em todas as regiões turísticas do estado com o intuito de
sensibilizar agentes públicos e empresários para fortalecer a governança de cada região. Foram realizadas reuniões com representantes
de todas as regiões, para estruturar o Conselho Estadual de Turismo, definindo suas atribuições e as entidades que irão compor o
mesmo. Na oportunidade foi apresentada minuta do regimento do conselho e da Lei Estadual do Turismo, ambos estão em análise pela
Procuradoria Setorial da Goiás Turismo.
Além de fazer a gestão, monitoramento e prestação de contas dos convênios da gestão anterior. Foi elaborada uma série de ações com o
objetivo de captar recursos para fomentar o turismo no Estado, como resultado foram captados recursos junto ao Ministério do Turismo
para infraestrutura do Caminho de Cora Coralina e também através de emenda parlamentar para projetos de infraestrutura na região de
Terra Ronca, que deverão ser executados no próximo ano. Captados R$ 3 milhões, junto ao governo federal, para reestruturação do
Caminho de Cora Coralina e R$ 1,5 milhão para investimentos nas rotas turísticas do estado.
Foram realizadas 80 pesquisas através do Observatório do Turismo como inventários turísticos, pesquisa de demanda e oferta turística,
censos hoteleiros além de outras pesquisas com dados secundários. Na parte de qualificação foi formatado, através de recurso do
Ministério do Turismo, projeto de qualificação nas dez regiões do estado.
Na área de promoção o foco estratégico foi o marketing digital, alavancando o perfil do Instagram da Goiás Turismo, com quase 25 mil
seguidores sendo destaque entre os outros órgãos do Estado. Foi dado apoio a digital influencers e jornalistas que se interessaram
divulgar nosso estado, como resultados temos matérias sobre o turismo de Goiás em importantes veículos de comunicação como a Folha
de São Paulo e a revista de bordo da TAP. Como estratégia de marketing a equipe da Goiás Turismo participou das principais feiras de
turismo nacional como: WTM São Paulo, AbavExpo e Festuris. Também esteve presente na comitiva do consórcio Brasil Central que
participou da WTM London, em Londres, um dos mais importantes eventos de turismo do mundo, com o objetivo de posicionar Goiás no
mercado internacional. A Goiás Turismo participou do Rally Internacional dos Sertões e através da ABRASEL no apoio do evento de BAR
em BAr, conhecido nacionalmente, por meio de cota de patrocínio público, para divulgação das marcas da Autarquia e do Estado de
Goiás. Captados e realizados, em Goiânia, o congresso nacional de hotéis – um dos mais importantes encontros do mercado hoteleiro do
Brasil –, a Equipotel regional – uma das principais feiras de produtos e serviços voltados aos meios de hospedagens – e a Expo Turismo
Goiás – que reuniu secretários e empresários de diversas regiões do país, mobilizando toda a cadeia do turismo goiano.
Outra ação que podemos destacar é o programa lançado “Rotas Gastrônomicas”, cujo objetivo é estruturar a gastronomia como produto
turístico nas dez regiões do estado. O objetivo é evidenciar o potencial culinário das dez regiões turísticas do estado, reunindo
sustentabilidade, inclusão social e empreendedorismo. Os municípios estão recebendo apoio do governo do estado na identificação dos
produtos e na realização de festividades gastronômicas, atividades de roteirização e economia da experiência. Já foram realizadas três
festas do programa rotas gastronômicas. O Caturama - 1º festival gastronômico da estrada de ferro, em Silvânia; o ABC da boa mesa, em
Cristalina; e o Josephina’s - comida de tradição, 1º festival gastronômico do vale serra da mesa, em Niquelândia.
No quesito da Acessibilidade foi desenvolvido o projeto “Praia Acessível” na Região do Vale do Araguaia, oferecendo cadeiras de rodas
adaptadas para banho no rio para pessoas com deficiência.
Ofertado treinamento aos secretários municipais de turismo, para a regularização junto ao CADASTUR, cadastro de prestadores de
serviços turísticos, que se tornou uma exigência para a inclusão no mapa do turismo brasileiro.
Reaberta a Casa do Turismo, onde parte da equipe da Goiás Turismo presta seus serviços, espaço para o artesanato goiano, entre
outros espaços.
Conquistados R$ 88.162.800,00 em emendas parlamentares para investimento no turismo no estado de Goiás. Do total captado, R$ 83,3
milhões são para implantação, readequação, sinalização e criação de infraestrutura do parque nacional de terra ronca.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
PPA; LOA; Planejamento Estratégico; Compliance Público, e Gestão de Riscos.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não foram definidos indicadores internos, porém as pesquisas do Observatório do turismo levantaram dados extremamente relevantes
para a área do turismo.

PROGRAMAS DE GOVERNO
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PROGRAMA: 1063 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

ÓRGÃO GESTOR: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

Os Macroprogramas que orientam as ações da Goiás Turismo têm como foco a estruturação das 10 regiões turísticas do estado, dentro
da premissa de um modelo de gestão de política pública pautado na descentralização coordenada e integrada. De acordo com as
diretrizes apontadas pelo Programa de Regionalização do Turismo do Ministério do Turismo foram definidos em Goiás 10 regiões
turísticas que englobam 79 municípios turísticos.
Em relação a políticas públicas, a equipe da Goiás Turismo, esteve presente em todas as regiões turísticas do estado com o intuito de
sensibilizar agentes públicos e empresários para fortalecer a governança década região. Foram realizadas reuniões com representantes
de todas as regiões, para estruturar o Conselho Estadual de Turismo, definindo suas atribuições e as entidades que irão compor o
mesmo. Na oportunidade foi apresentada minuta do regimento do conselho e da Lei Estadual do Turismo, ambos estão em análise pelo
setor jurídico da Goiás Turismo.
Além de fazer a gestão, monitoramento e prestação de contas dos convênios da gestão anterior. Foi elaborada uma série de ações com o
objetivo de captar recursos para fomentar o turismo no Estado, como resultado foram captados recursos junto ao Ministério do Turismo
para infraestrutura do Caminho de Cora Coralina e também através de emenda parlamentar para projetos de infraestrutura na região de
Terra Ronca, que deverão ser executados no próximo ano.
Foram realizadas 80 pesquisas através do Observatório do Turismo como inventários turísticos, pesquisa de demanda e oferta turística,
censos hoteleiros além de outras pesquisas com dados secundários. Na parte de qualificação foi formatado, através de recurso do
Ministério do Turismo, projeto de qualificação nas dez regiões do estado.
Na área de promoção o foco estratégico foi o marketing digital, alavancando o perfil do Instagram da Goiás Turismo, com quase 25 mil
seguidores sendo destaque entre os outros órgãos do Estado. Foi dado apoio a digital influencers e jornalistas que se interessaram
divulgar nosso estado, como resultados temos matérias sobre o turismo de Goiás em importantes veículos de comunicação como a Folha
de São Paulo e a revista de bordo da TAP. Como estratégia de marketing a equipe da Goiás Turismo participou das principais feiras de
turismo nacional como: WTM São Paulo, AbavExpo e Festuris. Também esteve presente na comitiva do consórcio Brasil Central que
participou da WTM London, em Londres, um dos mais importantes eventos de turismo do mundo, com o objetivo de posicionar Goiás no
mercado internacional.
Foi lançado o programa “Rotas Gastrônomicas”, cujo objetivo é estruturar a gastronomia como produto turístico nas dez regiões do
estado. Dentro desse contexto foram realizados dois festivais gastronômicos um na Região da Estrada de Ferro e outro na Região do
Vale da Serra da Mesa.
No quesito da Acessibilidade foi desenvolvido o projeto “Praia Acessível” na Região do Vale do Araguaia.
AÇÃO: 2339 - APOIO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 3361-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
Esta ação foi preenchida com valores físicos previstos muito além do realizado nos últimos 04 anos, o que impossibilitou a execução.
Diante do Decreto nº 9.392 de 21/01/2019 em que o excelentíssimo senhor governador do estado de goiás declara calamidade financeira;
e diante do Decreto nº 9.376 de 02/01/2019 em que estabelece medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas
correntes, ficamos impossibilitados de realizar ações neste exercício, pois no artigo 3º inciso "X - patrocínio, apoio, colaboração e/ou
participação em feira, exposição, festival, congresso e outros eventos de qualquer natureza", suspende a ação de colaboração e/ou
participação em eventos.
Apesar da vedação, foi autorizado pelo Comitê Gestor de Gastos, as ações acima citadas.

OBSERVAÇÕES
Somente no mês de agosto de 2019 as dotações orçamentárias para a realização de eventos, obras e aquisições foram aprovados na
assembléia e liberadas no sistema SIOFINEt para a execução.
Além das vedações acima descritas, no mês de novembro a cota financeira disponibilizada para a Goiás Turismo foi reduzida a
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), valor muito menor que o valor orçamentário destinado à Autarquia, no valor de
R$9.776.025,13 (nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, vinte e cinco reais e treze centavos), o que impossibilitou ao ordenador de
despesa uma excelente gestão orçamentária e financeira, pois a diminuição acima citada impossibilitou ações previamente planejadas.

AÇÃO: 2340 - GESTÃO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 3361-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
Esta ação foi preenchida com valores físicos previstos muito além do realizado nos últimos 04 anos, o que impossibilitou a execução.
Diante do Decreto nº 9.392 de 21/01/2019 em que o excelentíssimo senhor governador do estado de goiás declara calamidade financeira;
e diante do Decreto nº 9.376 de 02/01/2019 em que estabelece medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas
correntes, ficamos impossibilitados de realizar o quantitativo de ações programadas.
Porém, foram realizadas 80 pesquisas através do Observatório do Turismo como inventários turísticos, pesquisa de demanda e oferta
turística, censos hoteleiros além de outras pesquisas com dados secundários. Na parte de qualificação foi formatado, através de recurso
do Ministério do Turismo, projeto de qualificação nas dez regiões do estado.

OBSERVAÇÕES
Somente no mês de agosto de 2019 as dotações orçamentárias para a realização de eventos, obras e aquisições foram aprovados na
assembléia e liberadas no sistema SIOFINEt para a execução.
Além das vedações acima descritas, no mês de novembro a cota financeira disponibilizada para a Goiás Turismo foi reduzida a
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), valor muito menor que o valor orçamentário destinado à Autarquia, no valor de
R$9.776.025,13 (nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, vinte e cinco reais e treze centavos), o que impossibilitou ao ordenador de
despesa uma excelente gestão orçamentária e financeira, pois a diminuição acima citada impossibilitou ações previamente planejadas.
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AÇÃO: 3120 - CAPTAÇÃO E FOMENTO DE NEGÓCIOS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 3361-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
Esta ação foi preenchida com valores físicos previstos muito além do realizado nos últimos 04 anos, o que impossibilitou a execução.
Diante do Decreto nº 9.392 de 21/01/2019 em que o excelentíssimo senhor governador do estado de goiás declara calamidade financeira;
e diante do Decreto nº 9.376 de 02/01/2019 em que estabelece medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas
correntes, ficamos impossibilitados de realizar ações neste exercício.
Na área de promoção o foco estratégico foi o marketing digital, alavancando o perfil do Instagram da Goiás Turismo, com quase 25 mil
seguidores sendo destaque entre os outros órgãos do Estado. Foi dado apoio a digital influencers e jornalistas que se interessaram
divulgar nosso estado, como resultados temos matérias sobre o turismo de Goiás em importantes veículos de comunicação como a Folha
de São Paulo e a revista de bordo da TAP. Como estratégia de marketing a equipe da Goiás Turismo participou das principais feiras de
turismo nacional como: WTM São Paulo, AbavExpo e Festuris. Também esteve presente na comitiva do consórcio Brasil Central que
participou da WTM London, em Londres, um dos mais importantes eventos de turismo do mundo, com o objetivo de posicionar Goiás no
mercado internacional. A Goiás Turismo participou do Rally Internacional dos Sertões e através da ABRASEL no apoio do evento de BAR
em BAr, conhecido nacionalmente, por meio de cota de patrocínio público, para divulgação das marcas da Autarquia e do Estado de
Goiás.
Outra ação que podemos destacar é o programa lançado “Rotas Gastrônomicas”, cujo objetivo é estruturar a gastronomia como produto
turístico nas dez regiões do estado. Dentro desse contexto foram realizados dois festivais gastronômicos um na Região da Estrada de
Ferro e outro na Região do Vale da Serra da Mesa.
No quesito da Acessibilidade foi desenvolvido o projeto “Praia Acessível” na Região do Vale do Araguaia, oferecendo cadeiras de rodas
adaptadas para banho no rio para pessoas com deficiência.

OBSERVAÇÕES
Somente no mês de agosto de 2019 as dotações orçamentárias para a realização de eventos, obras e aquisições foram aprovados na
assembléia e liberadas no sistema SIOFINEt para a execução.
Além das vedações acima descritas, no mês de novembro a cota financeira disponibilizada para a Goiás Turismo foi reduzida a
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), valor muito menor que o valor orçamentário destinado à Autarquia, no valor de
R$9.776.025,13 (nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, vinte e cinco reais e treze centavos), o que impossibilitou ao ordenador de
despesa uma excelente gestão orçamentária e financeira, pois a diminuição acima citada impossibilitou ações previamente planejadas.

AÇÃO: 3121 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3361 - GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

U.O.: 3361-GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

REALIZAÇÕES
Esta ação foi preenchida com valores físicos previstos muito além do realizado nos últimos 04 anos, o que impossibilitou a execução.
Diante do Decreto nº 9.392 de 21/01/2019 em que o excelentíssimo senhor governador do estado de goiás declara calamidade financeira;
e diante do Decreto nº 9.376 de 02/01/2019 em que estabelece medidas de contenção de gastos com pessoal e outras despesas
correntes, ficamos impossibilitados de realizar ações neste exercício.
Ainda, a Goiás Turismo não possui quadro próprio de servidores, e não foi disponibilizado engenheiro para a execução dos trabalhos da
unidade administrativa. Seriam contratados engenheiros por meio do processo seletivo simplificado pela SEAD, porém o mesmo foi
suspenso por liminar do Sindipúblico.
Existem em execução obras provenientes contratos de repasse e financiamentos pelo Banco do Brasil, porém devido a falta do
engenheiro citado acima e a falta do repasse por parte do Banco devido a pendências de outros órgãos, não foi possível a continuidade
de execução.

OBSERVAÇÕES
Somente no mês de agosto de 2019 as dotações orçamentárias para a realização de eventos, obras e aquisições foram aprovados na
assembléia e liberadas no sistema SIOFINEt para a execução.
Além das vedações acima descritas, no mês de novembro a cota financeira disponibilizada para a Goiás Turismo foi reduzida a
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), valor muito menor que o valor orçamentário destinado à Autarquia, no valor de
R$9.776.025,13 (nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, vinte e cinco reais e treze centavos), o que impossibilitou ao ordenador de
despesa uma excelente gestão orçamentária e financeira, pois a diminuição acima citada impossibilitou ações previamente planejadas.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Euclides Barbo Siqueira

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
No ano de 2019 a Junta Comercial do Estado de Goiás se encontrava em processo final de mapeamento de planejamento estratégico,
envolvendo todos os níveis da organização, considerando as peculiaridades e princípios atinentes ao setor público.
Neste sentido, e com a finalidade de fazer prevalecer o interesse coletivo, envolvemos os colaboradores para o estudo e a
institucionalização de uma nova Junta Comercial, e de acordo com as novas metas traçadas pelo Governo do Estado, esta Autarquia
firmou convênio com o SEBRAE para fins de elaboração e finalização do planejamento estratégico, vislumbrando a ampliação da
melhoria nos processos buscando benefícios para todos os que se relacionam com a JUCEG.
Almejamos metas de curto, médio e longo prazo, mas principalmente, sermos referência em gestão de registros públicos, e iremos
alcançar esses resultados por meio da implantação deste planejamento estratégico, da execução de uma agenda estratégica e do
permanente engajamento e motivação dos nossos colaboradores, que são os multiplicadores naturais de uma nova cultura organizacional
focada em resultados, e desse modo, foi traçada uma agenda de protocolo de processos totalmente eletrônicos que se iniciou no mês de
setembro de 2019, encerrando-se em novembro de 2019. O novo processo permitiu a extinção de várias etapas tornando o processo
mais ágil e eliminando a mão-de-obra da JUCEG, uma vez que o cliente protocola do seu próprio escritório.
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.
Além da implantação do processo totalmente eletrônico, buscou-se a ampliação de adesão de Prefeituras no sistema SigFácil para trazer
agilidade no processo de Registro de Empresas.
Além, do sistema totalmente eletrônico de processos que tem como objetivo a qualidade e agilidade com segurança na prestação de
serviço, esta Junta Comercial implantou vários canais de comunicação com o cliente usuário dos serviços da JUCEG, como Ouvidoria, o
SIC que atende o usuário por meio de telefone, email e chat, e instruções de como elaborar o processo junto ao Portal desta Autarquia.
Foi realizada uma gestão para que a JUCEG fosse um dos primeiros órgãos a implantar o Compliance; programa este que se encontra
em fase de implantação para mapear os pontos de riscos e evitar a corrupção na JUCEG.
ENAJ
No decorrer do ano, o presidente, o procurador, o secretário geral, o gerente de tecnologia da informação e um vogal participam dos
Encontros Nacional das Juntas Comerciais, que tem como objetivo apresentar demandas e soluções para regulamentar e padronizar o
registro empresarial no país. Este ano os encontros ocorreram nas cidades de Foz do Iguaçu/PR, Belém/PA, Manaus/AM e São
Paulo/SP. Com a finalidade de avançar ainda mais nas discussões técnicas sobre a digitalização de documentos físicos; processos
eletrônicos e modernização do sistema de registro.
Capacitações
• Capacitação dos usuário do sistema da JUCEG através de palestras nas cidades do Estado de Goiás.
• O Planejamento Estratégico 2016/2020 foi construído com a participação de 30 servidores, sendo gerentes, coordenadores e servidores
interessados na construção do plano estratégico da JUCEG.
Inovações
SIGFÁCIL
Portal do Empreendedor Goiano que tornou o processo de registro mercantil totalmente digital dos tipos jurídicos: Empresário Individual,
Sociedade Limitada, EIRELI – Empresário Individual de Responsabilidade Limitada. O usuário, por sua vez, além do protocolo de
processos do seu Escritório com assinatura digital, poderá obter dos demais órgãos de registro, tributários, de licenciamento e prefeituras,
através do mesmo endereço eletrônico, todas as inscrições, certidões e alvarás necessários ao funcionamento do seu negócio. Para
efetivação completa é necessária a expansão do número de prefeitura integrados à RedeSim, bem como a expansão da integração de
órgãos estaduais que também fazem parte do processo de formalização de empresas. O novo processo permitiu a extinção de 5 (cinco)
etapas tornando o processo mais ágil.
Ao final do exercício de 2019 encontram-se integrados os seguintes órgãos: Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, Prefeitura de
Goiânia, Prefeitura de Aparecida de Goiânia, Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e Secretaria do Meio Ambiente (assinou convênio mas
ainda não entrou no sistema) . Já a integração com a Superintendência de Vigilância em Saúde (GO) está em fase de teste do sistema.
Convênios
Implantamos o sistema de convênio que é uma ferramenta que disponibiliza os dados e imagens da JUCEG para outros entes
governamentais. Com ele o processo de consulta e obtenção das informações da JUCEG tornou-se mais fácil, rápida e segura, além de
gerar economia com despesas de correios e fotocópias. Atualmente a JUCEG tem convênio firmado com os seguintes órgãos: Tribunais
de Contas do Estado de Goiás-TCE, Tribunal Regional do Trabalho - 18ª região, Procuradoria Geral do Estado de Goiás, Agência Goiana
de Regulação, Tribunal de Contas dos Municípios, Procuradoria Da Fazenda Nacional, Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás,
Ministério Público do Estado de Goiás e Policia Civil de Goiás.
Ações necessárias para os próximos anos
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- JUNTA DIGITAL
Consiste na recepção de processos apenas de forma eletrônica.
Para que a entrada de processo seja 100% digital, não necessitando mais de protocolo físico de entrada, dos tipos jurídicos Sociedades
Anônimas, Cooperativas e Consórcios, é preciso realizar algumas customizações no sistema de tramitação dos processos e desenvolver
campanhas de divulgação dos serviços, dos quais listamos abaixo:
O atual sistema de entrada de processos, SigFácil, necessita atender a todos os requisitos estabelecidos nas Instruções Normativas do
DREI, bem como contemplar todos os tipos de atos e eventos.
Continuar com a realização de campanhas junto às entidades de classe que apoiam o registro e a formalização de empresas enfatizando
a importância da massificação dos certificados digitais de pessoa física no padrão ICP-Brasil, que são requisitos indispensáveis na
assinatura dos documentos registrados eletronicamente na Juceg.
- CONCURSO PÚBLICO
Realização de concurso público para suprir as necessidades de pessoal de todos os setores da JUCEG, tendo em vista a carência de
corpo técnico qualificado, bem como o quadro reduzido de servidores efetivos. Ressalta-se que nunca foi realizado concurso público para
Juceg.
- INTEGRAÇÃO DAS PREFEITURAS E ÓRGÃOS AO REDESIM
Visando o desenvolvimento e ampliação dos serviços da Juceg objetivamos aumentar o número de prefeituras integradas à RedeSim,
bem como a expandir a integração com órgãos que fazem parte do processo de formalização de empresas. Para esse projeto, deve ser
fortalecida a relação de trabalho em conjunto com o SEBRAE, que por meio da sensibilização, apoio logístico e infraestrutura contribui
com a aproximação e manutenção dos entes participantes da RedeSim. Criação da Rede de atendimento ao cidadão, prefeituras e
órgãos da REDESIM, mediante parceria com o SEBRAE/GO.
¿ GESTÃO DE PESSOAS
Capacitação contínua dos servidores que prestam serviços em nossas unidades de atendimento, onde estaremos desenvolvendo ações
que aperfeiçoem os fluxos dos processos, a maximização da produtividade, a redução de erros, garantindo assim a otimização e a
qualidade dos serviços oferecidos.
Incentivo financeiro aos colaboradores, tais como: gratificações, funções comissionadas (FCA), gratificação de produtividade, dentre
outros;
Ampliação, no âmbito da JUCEG, das normas previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Além do PPA/LOA a Junta Comercial do Estado de Goiás utiliza o planejamento estratégico estabelecido em 2016, o qual estabeleceu os
objetivos, metas e indicadores. Os indicadores são avaliados pela alta direção e firmados planos de ação para o alcance das metas e/ou
correção de atividades que apresentarem baixo desempenho.
Outro método de organização e controle de todos os passos-chave do funcionamento JUCEG é a implantação do Compliance e o
mapeamento dos processos, bem como a capacitação interna dos servidores, que promoveram maior agilidade e segurança na
prestação de serviços do registro mercantil.
Em 2019 demos a continuidade do "Projeto Capacita JUCEG" que oferece aos servidores treinamento online sobre os procedimentos do
registro mercantil que, além da capacitação, tem como objetivo a padronização dos procedimentos e a qualificação continuada de todos
os colaboradores da Junta Comercial do Estado de Goiás. Este projeto também apoia os servidores ingressantes na JUCEG para
apresentação da autarquia e no conhecimento específico sobre o registro mercantil.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Indicadores de desempenho de janeiro a outubro/19:
* Percentual de processos entregues em relação ao tempo:
- 68,12% entrega em até 24 horas
- 14,23% entre 24 a 48 horas
- 17,92% acima de 48 horas
* Quantidade de empresas constituídas - 20.060
* Quantidade de empresas extintas - 10.900
* Quantidade de servidor capacitado - 79
* Quantidade de prefeituras integradas a REDESIM - 83
* Receita total (Outubro/2019)- R$ 28.049.175,55
* Despesa total (Outubro/2019) - R$ 14.562.648,94

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1039 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E APOIO ÀS MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

AÇÃO: 2208 - INOVAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO NO ATENDIMENTO DA JUCEG

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Este exercício foi voltado para melhoria contínua do processo de registro mercantil que se tornou digital, pois até esse ano de 2019
existia a entrada mista de processos, ou seja, o usuário tinha a opção de dar entrada presencial ou diretamente via web, agora os casos
mais recorrentes (abertura, alteração e extinção) passaram a ser unicamente via web. Além disso esse ano foi marcado também pelos
esforços destinados à implantação da REDESIM nas prefeituras do estado, bem como integração com os demais órgãos de
licenciamento.
Para inovação e estruturação da JUCEG, desenvolvemos os seguintes projetos em 2019:
O uso da ferramenta de Business Intelligence (BI) - a partir de nossa base de dados é feito a exportação de gráficos que nos ajudam na
construção de relatórios para auxiliar na tomada de decisões inteligentes e nos permite transformar dados guardados nos nossos
sistemas em informação qualitativa, permitindo assim as realizações de melhorias contínuas nos processos.
Convênios - Convênios
O uso do sistema de convênios que é uma ferramenta que disponibiliza os dados e imagens da JUCEG para outros entes
governamentais. Com ele o processo de consulta e obtenção das informações da JUCEG tornou-se mais fácil, rápida e segura, além de
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gerar economia com despesas de correios e fotocópias.
Foi desenvolvido o novo Site da Juceg e blog para a REDESIM ambos com novo design e funcionalidades muito mais estruturadas para
facilitar a navegação tanto do servidor da Junta quanto dos usuários externos.
A implantação do chat no SIC para melhorar a comunicação com o usuário externo, trazendo mais facilidade e agilidade na comunicação
do usuário cidadão que consome nossos serviços.

OBSERVAÇÕES
PRODUTO 1544 - "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 Comerciais, sendo
autenticados simultaneamente ao envio à Receita Federal do Brasil (RFB). Outro fato que levou a uma queda significativa do número de
autenticações de livros foi o art.3º da Instrução Normativa RFB n° 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 no lucro presumido a partir do ano-
calendário 2016, reproduzidas abaixo:
"as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido que distribuírem, a título de lucros, sem incidência do Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF), parcela dos lucros ou dividendos superior ao valor da base de cálculo do Imposto, diminuída de todos os
impostos e contribuições a que estiver sujeita" (Art. 3º, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013); ou "as pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro presumido que não se utilizem da prerrogativa prevista no parágrafo único do art. 45 da Lei nº 8.981, de 1995" (Art. 3º-
A, II, da Instrução Normativa RFB nº 1.420/2013).
PRODUTO 1548 - "Cancelamento de empresa": apesar da previsão estabelecida no PPA, não houve nenhuma ação nesse ano referente
a Cancelamento de empresas sem movimentação por um período igual ou superior a 10 (dez) anos, conforme art. 60 do Decreto Federal
1.800/96, devido à necessidade de se realizar ampla divulgação antes da efetivação dos cancelamentos. Como 2019 foi um ano de
extrema contenção de gastos, não houve verba para a realização da aludida campanha de divulgação.
PRODUTOS 43, 1541, 1542 E 1549 - "Empresa constituída/número", "Empresa com alteração contratual", "Certidões emitidas" e
"Empresas baixadas": todos esses serviços independem da ação direta da JUCEG, cujas previsões não representam metas a serem
atingidas, mas estimativas com base em anos anteriores.
PRODUTO 5187 - "Inovação e Apoio aos Serviços Tecnológicos": atualmente contamos com o sistema da Vox Tecnologia que é
responsável pela geração dos processos por parte do usuário e um outro módulo que é acessado pelos analistas da Junta que fazem a
verificação. É o sistema de registro mercantil.
+ Contamos com uma mão-de-obra qualificada na área de TI que é fornecida pela Empresa Memora Processos Inovadores.
+ Em 2019 fizemos a aquisição de aparelhos telefônicos que substituíram os ramais que antes eram fornecidos pela empresa Virtude e
que devido ao término de contrato com essa empresa, nosso departamento de TI configurou uma nova central telefônica para disposição
de ramais internos.
+ Equipamentos eletrônicos/mídia que foram adquiridos em 2019 foram 2 notebooks e 2 DataShow.
+ Contamos ainda com a prestação de serviços da Copy Systems que são responsáveis pelo fornecimento das impressoras - inclusive
impressoras mais tecnológicas para atender o departamento de arquivo - tonners e papéis sulfite.
PRODUTO 2014 - "Servidores da Juceg capacitados": acreditamos que houve um equívoco no lançamento dessa previsão, visto que,
com exceção do Gerente, que é servidor efetivo, todos os demais membros da equipe de Tecnologia da Informação são terceirizados.
Portanto, não haveria como promover a capacitação de 60 pessoas.

AÇÃO: 2375 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESCRITÓRIOS REGIONAIS E PONTOS DE
ATENDIMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Este exercício foi voltado para a reorganização das despesas da Autarquia, buscando a otimização das despesas com o funcionamento
de suas unidades de atendimento, de forma a conciliar melhoria no atendimento e redução de gastos. Os números de vários produtos
refletiram isso, apresentando tendência de queda em relação ao previsto em 2016.

OBSERVAÇÕES
PRODUTO 1551 - UNIDADE REGIONAL DA JUCEG MANTIDA / NÚMERO: ao final de 2019, contávamos com 48 Unidades ativas,
sendo 06 na Capital e 42 no interior do Estado de Goiás. Essa diferença entre o previsto e o realizado ocorreu devido à tendência de
redução de unidades de atendimento gerada pela crescente informatização dos processos da JUCEG, os quais têm se tornado cada vez
mais digitais e virtuais. De consequência, a demanda pelo atendimento presencial tem diminuído, ocasionando a redução dos pontos de
atendimento físico.
1552 - UNIDADE REGIONAL DA JUCEG EQUIPADA / NÚMERO - visando a redução de custos, tivemos a transferência do Escritório de
Atendimento Empresarial do Setor Oeste para o Palácio Pedro Ludovico Teixeira.
2014 - SERVIDOR DA JUCEG CAPACITADO / NUMERO - Com a chegada de novos servidores, além do número previsto de
treinamentos que seriam ministrados, foi necessário realizar outros treinamentos complementares a esses novos colaboradores na
Escola de Governo.

AÇÃO: 3147 - GMC - ALIANÇA EMPREENDEDORA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado nos dois exercícios anteriores: Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos
meses de 2016 e a divulgação do ranking de competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de
modo a adequá-la aos desafios da gestão estadual em seus últimos dois anos de mandato e permitir a concentração de esforços do
Governo de Goiás sobre as áreas mais críticas para competitividade.
Sendo assim, os seguintes programas foram retirados da carteira de projetos:
1. Transparência e prestação de contas à sociedade

355



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 foi retirado do GMCI, e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3148 - GMC - DESPERTAR EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado nos dois exercícios anteriores: Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos
meses de 2016 e a divulgação do ranking de competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de
modo a adequá-la aos desafios da gestão estadual em seus últimos dois anos de mandato e permitir a concentração de esforços do
Governo de Goiás sobre as áreas mais críticas para 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 foi retirado do GMCI, e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3149 - GMC - CIDADES EMPREENDEDORAS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado nos dois exercícios anteriores: Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos
meses de 2016 e a divulgação do ranking de competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de
modo a adequá-la aos desafios da gestão estadual em seus últimos dois anos de mandato e permitir a concentração de esforços do
Governo de Goiás sobre as áreas mais críticas para 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 foi retirado do GMCI, e, portanto,
não houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3150 - GMC - EMPREENDA FÁCIL

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado nos dois exercícios anteriores: Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos
meses de 2016 e a divulgação do ranking de competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de
modo a adequá-la aos desafios da gestão estadual em seus últimos dois anos de mandato e permitir a concentração de esforços do
Governo de Goiás sobre as áreas mais críticas para 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 foi retirado do GMCI, e, portanto, não
houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3151 - GMC - CRÉDITO EMPREENDEDOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado nos dois exercícios anteriores: Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos
meses de 2016 e a divulgação do ranking de competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de
modo a adequá-la aos desafios da gestão estadual em seus últimos dois anos de mandato e permitir a concentração de esforços do
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Governo de Goiás sobre as áreas mais críticas para 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 foi retirado do GMCI, e, portanto, não
houve continuidade da mesma.
AÇÃO: 3152 - GMC - APRENDA E EMPREENDA

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3362 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

U.O.: 3362-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG

REALIZAÇÕES
Conforme relatado nos dois exercícios anteriores: Considerando o aprendizado acumulado, os resultados aferidos ao longo dos últimos
meses de 2016 e a divulgação do ranking de competitividade, foi atualizada a carteira do Goiás Mais Competitivo e Inovador - GMCI, de
modo a adequá-la aos desafios da gestão estadual em seus últimos dois anos de mandato e permitir a concentração de esforços do
Governo de Goiás sobre as áreas mais críticas para 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 Aprenda e Empreenda contemplava o programa Oportunidades de Empreendedorismo, que foi retirado do GMCI, e, portanto, não
houve continuidade da mesma.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Rivael Aguiar Pereira

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Contribuir para a execução de políticas públicas de desenvolvimento do Estado de Goiás por meio de crédito para empreendimentos
produtivos, com estímulo ao crescimento sustentável visando a geração e manutenção de emprego e renda, modernização das estruturas
produtivas e o aumento da competitividade estadual com redução das desigualdades sociais e regionais.

2.2 Legislação
Criada por autorização da Lei 13.533 de 15/10/1999, é uma sociedade de economia mista de capital fechado e é regida pela Lei nº
6.404/1976. A GoiásFomento foi constituída em 08/05/2000 e iniciou suas atividades em outubro do mesmo ano. É uma instituição
financeira de fomento fiscalizada por órgãos de controle externo e pelo CMN/BACEN.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A GoiásFomento executou ações de concessão de crédito no âmbito do Programa de Competitividade e Atração de Investimentos cujo
órgão gestor é a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, e em 2019 contratou com recursos próprios no valor de R$ 31.599.412,20
(trinta e um milhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, quatro centos e doze reais e vinte centavos) em 804 operações de crédito a
microempresas, empresas de pequeno e médio porte, microempreendedores individuais e autônomos com geração/manutenção de 2.780
empregos.
Programa Goiás Empreendedor
Após o lançamento do Programa Goiás Empreendedor, a GoiásFomento, executora de políticas públicas de geração de emprego e
renda, participou da solenidade de entrega dos primeiros contratos decorrentes do programa ‘Goiás Empreendedor’ no Auditório Mauro
Borges, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. De acordo com o Diretor-Presidente da GoiásFomento, “o programa alcançará todo o
Estado, atendendo quem deseja empreender e gerar empregos e renda”.
Os atendimentos realizados pela GoiásFomento foram ampliados com o programa ultrapassando os oito mil no exercício. O Goiás
Empreendedor tem o objetivo de induzir e fomentar a abertura de novos negócios e ampliação de empresas em todo estado de Goiás e a
previsão é de injetar cerca de 500 milhões nas empresas goianas, nos próximos três anos.
Caravana do Empreendedor
A Caravana no Empreendedor tem como objetivo a promoção de palestras, oficinas, rodadas de negócios e oportunidades de crédito com
taxas subsidiadas, é uma iniciativa do Governo de Goiás e importantes parceiros que fazendo com essas ações chegam ao interior do
Estado.
Nos eventos são apresentadas as linhas de crédito da GoiásFomento no âmbito do programa com esclarecimentos sobre como acessar
crédito com juros subsidiados, documentação e o passo a passo para o empreendedor acessar a estes recursos, iniciar e até ampliar
seus negócios, além de responder a várias perguntas sobre linhas de crédito e formas de pagamento, formuladas pelo público presente.
Dia do Empreendedor
No Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa ou Dia do Empreendedor, o governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, esteve no
Senac de Rio Verde e ressaltou a importância da iniciativa que compõe o programa ‘Goiás Empreendedor’ e lembrou que gerar empregos
é o maior programa social do Estado. "A meta é que o cidadão busque sua alternativa e que o dinheiro público seja corretamente
aplicado. Emprego resgata a dignidade das pessoas”, pontuou Caiado.
Foi firmado um convênio entre o governo de Goiás e a Prefeitura de Rio Verde para a instalação do programa Goiás Empreendedor na
cidade, com o intuito de possibilitar aos interessados o acesso às linhas de crédito do programa, para a geração de emprego e renda na
região. Também foi assinado o primeiro contrato do programa Goiás Empreendedor na região, com crédito concedido no valor de
aproximadamente R$ 15 mil, que será pago em 36 parcelas mensais, a juros de apenas 3% ao ano.
Crédito para empreendedores do turismo
A GoiásFomento se credenciou junto ao FUNGETUR para operacionalizar financiamentos à empreendimentos turísticos no Estado de
Goiás. O contrato administrativo com crédito inicial de mais de R$ 12 milhões para microempresas e empresas de pequeno porte foi
assinado entre o fundo e a GoiásFomento.
Alinhado ao planejamento governamental, a disponibilização de crédito pela GoiásFomento vem de encontro com o projeto "O Caminho
de Cora” que tem o condão de gerar empregos, o progresso e manter os nativos onde sempre viveram sem a necessidade de ir para
cidades distantes em busca de trabalho. Toda cadeia produtiva do turismo ganha com esse grandioso projeto do governo de Goiás
podendo contar com o apoio da GoiásFomento.
Lançamento do Finep Inovacred 4.0 e Finep Conecta e renovação do Inovacred MPE e Expresso
No segundo semestre de 2019, a GoiásFomento obteve a renovação de sua carta de crédito junto a FINEP com a disponibilização de
mais R$ 11,9 milhões em linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas que queiram transformar o seu negócio através da
inovação. O convênio é uma parceria do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e a Goiás
Fomento, com a Finep, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC).
O Finep Inovacred 4.0 financia projetos nas áreas de internet das coisas, computação em nuvem, Big Data, segurança digital, manufatura
digital, integração de sistemas, robótica avançada e inteligência artificial. O limite de financiamento depende do porte da empresa,
podendo ser de R$ 150 mil a R$ 5 milhões, com prazo de carência de até 24 meses, prazo de amortização (incluindo prazo de carência)
de 96 meses, com a participação da Finep variando de 80% a 90%.
Já o programa Inovacred Conecta tem como objetivo levar o conhecimento gerado nas universidades e instituições científicas
tecnológicas e de inovação (ICT) para micro, pequenas e médias empresas para o desenvolvimento de novos produtos, processos e
serviços, promovendo maior alinhamento dos objetivos da Ciência Nacional às demandas empresariais e incentivando projetos de maior
risco tecnológico. O apoio ocorre via financiamento em condições mais atrativas para projetos de inovação com pelo menos 15% de seu
conteúdo em parceria com universidades e ICTs.
O presidente da Goiás Fomento afirmou que gerar emprego é o maior programa social do Estado e que a agência, responsável por lei em
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operar todos os projetos de financiamentos e concessão de créditos, já incorporou esse princípio. “O Estado oferta serviço para os
cidadãos, mas quem de fato gera desenvolvimento e riqueza são os empreendedores e a população que produz. Estamos aqui buscando
a promoção do desenvolvimento tecnológico do Estado, agregação de valor aos nossos serviços e produtos, conseqüentemente gerando
emprego e renda, uma das principais diretrizes do plano de governo”, frisou. Informou ainda que técnicos da Finep já estiveram na
GoiásFomento e na SEDI ministrando workshop para capacitar os servidores responsáveis pela estruturação dos programas em Goiás.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
O Planejamento Estratégico elaborado para o período de 2015-2019, juntamente com o orçamento anual, é utilizado como instrumento
balizador para o alcance de metas e objetivos estabelecidos pela GoiásFomento com a participação ativa dos Conselhos de
Administração e Fiscal, alinhado ao planejamento governamental e à visão de futuro da atual gestão.
As metas de 2019 estão definidas no PPA, contemplando valores individualizados por município, região de planejamento e por produto.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Empregos gerados/mantidos. O número de empregos gerados e/ou mantidos é identificado por financiamento liberado. Em 2019 foram
contempladas todas as regiões de planejamento com um total de 2.780 empregos diretos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

AÇÃO: 2167 - CONCESSÃO DE CRÉDITO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 3390-AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
No exercício de 2019 a GoiásFomento desembolsou R$ 31.599.412,20 em 804 contratos e foram gerados e/ou mantidos 2.780 empregos
distribuídos em todas as regiões do Estado.
O número de empregos gerados e/ou mantidos é identificado por financiamento liberado.
Foram contempladas todas as regiões de planejamento com um total de 2.780 empregos diretos.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1067 - PROGRAMA PRÓPRIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS

ÓRGÃO GESTOR: 3163 - AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES - GOINFRA

AÇÃO: 2354 - MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA DA GOIÁSFOMENTO

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3390 - AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

U.O.: 3390-AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A - GOIASFOMENTO

REALIZAÇÕES
No exercício de 2019 o investimento realizado pela GoiásFomento totalizou R$ 466.729,93, incluindo amortização de software, aquisição
de equipamentos de T.I., móveis e outros equipamentos. Houve aquisição de software com vigência do contrato a partir de 02/01/2018,
para pagamento em 04 anos. Outros investimentos em infraestrutura de T.I. serão realizados oportunamente, pois dependem de reforma
e ampliação da estrutura física da GoiásFomento.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3391 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Marcos Ferreira Cabral

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 Federal nº 6.404/76, de 15/12/1976;
- Lei Estadual nº 19.064, de 14/10/2015, alterada pela Lei nº 19.433, de 30/08/2016;
- Lei Estadual nº 7.766, de 20/11/1973;
- Lei Estadual nº 17.257, de 25/01/2011;
- Decreto-Lei nº 3.365, de 21/06/1941;
- LEI Nº 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 2016;
- Estatuto Social;
- Regulamento para Alienações de Áreas e Empreendimentos da CODEGO;
- Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto;
Entre outros documentos internos.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
No exercício de 2019, a gestão da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, visando dar moralidade e legalidade aos
processos gerenciais, finalísticos e de sustentação, elaborou plano de trabalho estratégico em conjunto com os colaboradores
responsáveis, o qual prioriza as seguintes ações:
- Implantação do Programa de Compliance Pública que abrange quatro eixos: estruturação das regras e dos instrumentos referentes aos
padrões de ética e de conduta; fomento à transparência; responsabilização; e gestão de riscos.
- Atendimento integral à lei de acesso a informação;
- Mapeamento e melhoria dos processos;
- Elaboração e disseminação de políticas, normas e regimentos;
-Reestruturação da comunicação interna e externa;
- Automação dos processos;
- Reestruturação do setor de ouvidoria e corregedoria;
- Elaboração do Plano de cargos e salários;
- Elaboração do Manual de cargos e funções;
- Desenvolvimento e capacitação de colaboradores;
- Recadastramento de colaboradores.
No intuito de tornar a CODEGO uma empresa mais transparente, todo trabalho descrito acima vem sendo acompanhado pela equipe da
Controladoria Geral do Estado de Goiás, que no mês de agosto de 2019, fez o levantamento in loco da matriz de riscos da Companhia, e
a comissão interna do programa de compliance diagnosticou as ações necessárias e responsáveis pela diminuição e/ou extinção dos
riscos. O objetivo é alinhar as ações para qualificar o quadro técnico da Companhia e ampliar o trabalho junto ao Programa de
Compliance Público (PCP) do Governo de Goiás.
A prática do programa garante a boa execução das políticas públicas e a correta utilização dos recursos públicos, acima de tudo
avançando com a entrega de serviço com qualidade.
Além da CGE, a gestão da CODEGO buscou junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO) a formatação de uma gestão clara e
eficiente.
No segundo semestre, foi tratado com o Ministério Público o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), firmado com o Ministério Público
de Goiás, sobre a área da Colônia Agroindustrial do Semiaberto, em Aparecida de Goiânia.
Com a finalidade de nortear os princípios da Companhia, foram criados os direcionadores estratégicos para que os colaboradores
estejam alinhados aos objetivos da Codego. São eles:
*Missão: promover o desenvolvimento econômico regional de forma sustentável mediante a diversificação da economia, geração de
emprego e renda.
*Visão: ser a maior gestora de distrito industrial do centro-oeste
*Nossos valores: - Transparência - Moralidade - Comprometimento - Foco nas pessoas - Sustentabilidade
Área Financeira:
Neste exercício, ao deparar com quadro de pessoal, financeiro e contábil da companhia, foi realizado um depara da necessidade dos
cargos e funções realizadas, o que gerou a demissão vários funcionários sem a devida qualificação ou comprometimento lotados na sede
e nos distritos. A gestão buscou profissionais do mercado qualificados para exercer as funções gerenciais e executivas, tais como
auditoria contábil, analistas de planejamento, engenharia, projetos e processos.
No período de agosto a outubro/19 a arrecadação aumentou cerca de R$ 500.000,00 em (quinhentos mil reais) devido a cobrança efetiva
das faturas de fornecimento de água e esgoto, bem como o início do envio de reaviso e realização de lacres e cortes nos fornecimentos.
No mesmo período houve a negociação do débito em aberto em nome da Saneago, no valor de R$ 8.909.968,42 (oito milhões,
novecentos e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e dois centavos), referente ao fornecimento de água durante o
período de 01/02 a 09/09/19.
Ao se deparar com o balanço contábil de 2018 em aberto, no mês de agosto a gestão contratou contadores experientes no mercado e o
mesmo foi finalizado em setembro de 2019, o qual se encontra em análise dos Conselhos de Administração e Fiscal.
Houve também a parametrização de eventos pertinentes ao departamento de recursos humanos e a contabilidade, que possibilitou o
fechamento adequado da folha de pagamento e impostos.
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Área Finalística:
Em busca da melhoria e desenvolvimento do Estado de Goiás a gestão da Codego formatou novo processo de alienação de área, com
vistas a maior transparência e legalidade.
Seguem abaixo as ações estratégicas na área finalística:
*Alterações nas novas regras do Regulamento para Alienações de Áreas e Empreendimentos da CODEGO – Em setembro de 2019, a
diretoria reuniu-se com empresários para discutir as propostas de alterações para permanência, devolução e comercialização das áreas
cedidas nos Distritos Industriais do Estado de Goiás, em especial no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Questões foram
discutidas abertamente, garantindo a certeza jurídica dos negócios e a recuperação daquelas áreas que, hoje, se encontram
judicializadas. O foco do novo regulamento é a criação de critérios objetivos para os futuros casos de alienações e hipotecas, com fins de
evitar excessivas interferências políticas nos processos, e, o desembaraço da forma menos burocratizada possível das áreas que se
encontram sub judice.
*Implantação de Plataforma de Logística Multimodal em área de 800 mil m2 no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) - O local já
possui toda a infraestrutura necessária para atender as empresas e o projeto foi apresentado ao governador para que a área fosse
utilizada imediatamente. Atualmente há uma fila de espera de empresas que querem se instalar em Anápolis, e que não conseguem pela
falta de áreas no distrito industrial. Com a implantação da Plataforma será possível atender as demandas reprimidas destas empresas, e,
além disso, a instalação ocorrerá sem atrapalhar o funcionamento da ferrovia, do aeroporto de cargas e do Porto Seco, que serão
atendidos pelos mais de 4 milhões de metros restantes. A implantação está sendo realizada em conjunto com a Secretaria de Indústria e
Comércio (SIC) e já está recebendo potenciais interessados para futuras instalações. As áreas já se encontram com o projeto aprovado,
aguardando apenas o avanço na questão da infraestrutura e licenciamento de outorga de água, para que se possa avançar na questão
urbanística, e, assim, negociá-las com os particulares.
* Protocolo de intenção com 25 empresas para investir em Goiás
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, assinou no dia 31/10/2019, junto do secretário de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Wilder
Morais, o presidente da CODEGO, Marcos Cabral, e o empresariado o protocolo de intenção com 25 empresas que vão se instalar ou
ampliar seus negócios no Estado, movimentando quase meio bilhão de reais e gerando 8.729 empregos diretos e indiretos.
Nove das 25 empresas irão se instalar ou ampliar seus empreendimentos em áreas da CODEGO nos municípios de Abadiânia, Anápolis,
Morrinhos e Senador Canedo, regiões que oferecem excelentes condições logísticas e incentivos. As indústrias são voltadas para os
ramos de construção, química, fabricação de produtos asfálticos, plástico, minerais e adubos e devem gerar 1.207 empregos diretos e
indiretos.
*Integração com o projeto de combate às desigualdades regionais do Governo de Goiás - A Companhia de Desenvolvimento Econômico
de Goiás (CODEGO) desenvolve um projeto-piloto para as regiões do Estado em condição de vulnerabilidade socioeconômica,
integrando o programa de combate às desigualdades regionais do Governo de Goiás, lançado este ano pelo governador Ronaldo Caiado.
No início do mês de novembro, o presidente da CODEGO, Marcos Cabral, alinhou junto ao presidente da Federação Goiana de
Municípios (FGM) e vice-Presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e prefeito de Campo Verdes, Haroldo Naves, a
proposta inovadora, inclusive com a atração de startups e empresas do ramo de minérios.
O projeto é oferecer estrutura aos municípios para gerar empregos e renda, dentro de um trabalho conjunto entre vários setores do
governo, além do apoio do Sistema S, composto por uma série de instituições voltadas para a qualificação profissional.
* Licitação para perfuração de 20 poços artesianos no Daia
O governo de Goiás, por meio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (CODEGO), tem tomado uma série de medidas
para revitalizar o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA). Dentre elas, a Companhia abriu uma licitação para perfurar 20 poços
artesianos no distrito.
Em um primeiro momento, foi perfurado cinco poços, conforme o estudo geofísico realizado anteriormente pela CODEGO. As demais
perfurações serão realizadas de acordo com a demanda do DAIA.
Ainda em um projeto paralelo, também de curto prazo, a gestão da CODEGO, pretende recuperar a infraestrutura do DAIA. Para isso, a
empresa investirá em serviços de recapeamento e tapa-buraco nas ruas e avenidas, na restauração dos sistemas hidráulicos e elétricos,
junto com um trabalho de topografia e georreferenciamento.
O distrito também contará com nova sinalização, iluminação e restauração da ciclovia e dos pontos de ônibus, ações realizadas em
parceria com a Prefeitura de Anápolis.
Projetos em andamento
- Recentemente a CODEGO realizou a perfuração de outro poço artesiano, que já está em funcionamento, para subsidiar no
abastecimento junto da Estação de Tratamento de Água (ETA) do DAIA com vazão de 12 mil litros de água por hora, funcionando 24
horas, e que já auxilia no abastecimento das empresas instaladas no distrito.
- Sobre a ETA, a CODEGO está implementando a recuperação e ampliação do atual reservatório. Além disso, existe um projeto em curto
prazo para criar um outro novo reservatório, com maior capacidade, para evitar possíveis problemas durante os momentos de estiagem.
- Há também um processo de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do DAIA. A primeira etapa já está
concluída, com o aperfeiçoamento, por exemplo, do leito de secagem de desidratação do lodo - resíduo gerado no processo de
tratamento. A nova etapa do serviço será iniciada em breve.
- Outro projeto importante que a CODEGO tem realizado é a recuperação das microbacias do Ribeirão Caldas e Ribeirão Extrema, em
Anápolis, junto de empresas parceiras, que será iniciado ainda novembro deste ano.
- Censo distritos – Sob o comando da Diretoria Técnica e Administrativa foi enviada equipe técnica em todos os distritos para verificação
in loco do estoque de áreas (disponíveis, em assentamento, escrituradas, sob judice, etc), ou seja, realizar o levantamento fidedigno do
total de patrimônio em terra, para que seja possível avaliar a situação real de cada área e/ou distritos registrados, com empresas
instaladas ou não e verificação de possíveis invasões. Após este levantamento a Codego terá um panorama para melhor aplicação dos
investimentos necessários em infraestrutura para o desenvolvimento regional.
Licitações realizadas:
1. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 007/2019
Objeto: Aquisição de cal hidratada para tratamento de água, conforme especificações técnicas, para estações de tratamento de água –
ETA’s do Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA, Distrito Agroindustrial de Aparecida de Goiânia - DAIAG, Distrito Mineroindustrial de
Catalão e para as estações de tratamento de esgotos – ETE’s do Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA e Agroindustrial de Senador
Canedo – DAS Empresa Vencedora: Distribuidora Sudoeste
Valor: R$ 198.000,00
2. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 008/2019
Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de bomba submersível e quadro de comando para a
Estação Elevatória de Esgoto Bruto Sul - EEEB do Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA
Empresa Vencedora: Infoplan Tecnologia Comércio e Serviços Valor: R$ 177.952,87
3. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 006/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada, devidamente acreditada no INMETRO, para execução de análises físico-químicas e
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microbiológicas para as estações de tratamento de água e esgoto dos Distritos Agroindustriais de Anápolis – DAIA, Aparecida de Goiânia
– DAIAG, Catalão – DIMIC, Senador Canedo –DASC e Goianira, indústrias do DAIA, outros distritos ou empreendimento administrados
pela CODEGO Empresa Vencedora: Conágua Ambiental
Valor: R$ 219.000,00
4. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 009/2019
Objeto: Contratação de Pessoa Jurídica devidamente registrada no CREA - Conselho Regional de engenharia ou CAU - Conselho e
Arquitetura e urbanismo, cujo objeto social contemple atividades técnicas de engenharia e/ou arquitetura para prestação de serviços
técnicos profissionais relacionados a avaliação de bens, sempre que houver interesse previamente manifestado pela CODEGO.
Valor Estimado: R$ 510.794,67
5. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 012/2019
Objeto: Aquisição de Insumos Agregados (Pedrisco e Pó de Pedra) Emulsão Asfáltica RC1C-E (Emulsão Asfáltica Modificada Por
Polímeros) e a contratação de laboratório de Betumes para execução de Micro Revestimento Asfáltico a Frio com Polímeros no Distrito
Mineroindustrial de Catalão – DIMIC e no Ginásio Internacional de Esportes de Catalão, de acordo com especificações técnicas,
quantitativos e condições mínimas para atender às necessidades da CODEGO.
Empresa Vencedora: LOTE 1 Distribuidora Brasileira de Asfalto Valor lote1 : R$329.270,44
LOTE 2: Betusolos Geotecnia e Consultoria
Valor lote 2: R$ 12.073,50
6. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 011/2019
Objeto: Contratação de empresa de Engenharia para fornecimento de material e mão de obra, para construção de muro de cercamento,
instalação de sistemas de segurança e instalação de SPDA no poço profundo pertencente a CODEGO no Distrito Agroindustrial de
Aparecida de Goiânia – DAIAG.
Empresa Vencedora: CMF Empreendimentos
Valor: R$ 51.400,00
7. Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO 014/2019
Objeto: contratação de empresa de engenharia para execução do serviço de micro revestimento asfáltico a frio com polímeros (MRAF) no
Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA, contratação de serviços de controle tecnológico para acompanhamento e fiscalização da
execução do serviço de micro revestimento asfáltico a frio com polímeros (MRAF) no Distrito Agroindustrial de Anápolis - DAIA, e a
contratação de serviços de sinalização viária (horizontal/vertical), de acordo com as especificações técnicas, quantitativos e condições
mínimas para atender às necessidades da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás - CODEGO. LOTE 01: ENAPA EMP.
NAC. – R$ 1.555.444,00
LOTE 02: FRACASSADO
LOTE 03: FRACASSADO
8. Modalidade: MODO DE DISPUTA 003/2019
Objeto: Alienação de benfeitorias existentes na Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito Agroindustrial de Senador Canedo (ETE-
DASC). Empresa Vencedora: JAEPEL PAPÉIS E EMABALAGENS S/A VALOR: R$ 1.190.000,00
9. Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO 01/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de impressoras e multifuncionais para serviços de outsourcing de impressão,
com fornecimento de insumos/suprimentos, papel, manutenção e software de gestão de impressão, contendo bilhetagem, controle de
cota por departamento e rastreamento de impressão. Empresa Vencedora: APM DE MENDONÇA BAETA - SUPERI TELECOM – ME
Valor: R$ 20.440,00
10. Modalidade: DISPENSA LICITAÇÃO 01/2019
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de energia elétrica em média/baixa tensão segundo a estrutura Tarifária
Convencional/Horo-Sazonal, Grupo A (Subgrupo 3 ou 4) e Grupo B, para uso nas unidades consumidoras pertencentes a Companhia de
Desenvolvimento Econômico de Goiás – CODEGO, em conformidade com as disposições do Termo de Referência, pelo prazo de 12
(doze) meses. Empresa Vencedora: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D (ENEL DISTRIBUIÇÃO GOIAS) - CNPJ Nº 01.543.032/0001-
04. Valor: R$ 6.202791,72
Licitações Agendadas
1. MODALIDADE PREGÃO N° 017/2019
OBJETO: Contratação de empresa especializada na Locação de Sistema de Gestão Integrado, contemplando mod. Contábil, Escrita
Fiscal, RH, etc.
VALOR: R$ 34.648,67 (trinta e quatro mil seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e sete centavos)
Data de abertura: 09/01/2019 - 9 hs
2. MODALIDADE PREGÃO N° 018/2019
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços de desassoreamento da lagoa de Captação de água bruta
e do reservatório de regularização de vazão do DAIA.
VALOR: R$ 725.973,54 (setecentos e vinte cinco mil novecentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos)
Data de abertura: 27/12/2019 – 9 hs
3. MODALIDADE PREGÃO N° 019/2019
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição e Transportes de Agregados para execução do Micro Revestimento Asfáltico a Frio
com Polímeros no DIMIC - Distrito Mineroindustrial de Catalão e no Ginásio Internacional de Esportes de Catalão.
VALOR: R$ 97.904,74 (Noventa e sete mil e novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos)
Data de abertura: 06/01/2020 – 9 hs
4. MODALIDADE PREGÃO N° 020/2019
OBJETO: Contratação de empresa para ampliação da rede de água tratada para interligação de Sistema de Abastecimento da Colônia
Agroindustrial Semiaberto de Aparecida de Goiânia
VALOR: R$ 69.948,82 (Noventa e sete mil e novecentos e quatro reais e setenta e quatro centavos)
Data de abertura: 06/01/2020 – 14 hs
5. MODALIDADE PREGÃO N° 021/2019
OBJETO: Contratação de empresa para ampliação da rede de água tratada para interligação de Sistema de Abastecimento da Colônia
Agroindustrial Semiaberto de Aparecida de Goiânia
VALOR: R$ 1.640.875,77 (Um milhão e seiscentos e quarenta mil e oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)
Data de abertura: 10/01/2020 – 09 hs
• MODALIDADE MODO DE DISPUTA
1. MODALIDADE MODO DE DISPUTA N° 04/2019
OBJETO: contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços emergenciais de estabilização do aterro sobre o bueiro
celular no Ribeirão Extrema localizado na Rodovia Contorno do DAIA, trecho DAIA BR 060 e execução do remanescente, conforme
projeto básico licitado pela Companhia de Distritos Industriais de Goiás – GOIASINDUSTRIA
VALOR: R$ 5.805.685,16 (cinco milhões oitocentos e cinco mil seiscentos e oitenta e cinco reais e dezesseis centavos)
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Data de abertura: 03/01/2019 – 9 hs

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Direcionadores estratégicos
- Readequação do organograma
- Mapeamento de processos
- Automatização de processos
- Implantação do Programa Compliance Público
- Elaboração e disseminação de políticas, normas e regimentos;
- Reestruturação da comunicação interna e externa;
- Reestruturação do setor de ouvidoria e corregedoria;
- Elaboração do Plano de cargos e salários;
- Elaboração do Manual de cargos e funções;
- Desenvolvimento e capacitação de colaboradores;
- Recadastramento de colaboradores.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
- Número de empresas assentadas
- Faturamento de água
- Faturamento de esgoto
- Previsão de investimento de empresas

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1034 - PROGRAMA COMPETITIVIDADE E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ÓRGÃO GESTOR: 3300 - SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

AÇÃO: 3053 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE DISTRITOS E CONDOMÍNIOS INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3391 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 3391-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
No exercício de 2019 não foi prevista nenhuma meta para construção e ampliação de distritos. Entretanto, foi incluído no Programa Goiás
de Resultados a construção do Distrito Industrial em Santo Antônio de Goiás e a "Transformação de 10 distritos agroindustriais em
condomínios" os projetos estão em fase de elaboração.
Em Aparecida de Goiânia, está sendo construído o Complexo Empresarial Metropolitano, que possui uma área total de mais de 2,2
milhões de metros quadrados e irá receber empresas de todos os ramos – industrial, comercial ou de prestação de serviço. O CEM fica
próximo ao Centro de Referência e Excelência em Dependência Química (Credeq) de Aparecida, na Região Leste do município, com fácil
acesso à BR-153.
No mês de novembro de 2019, representantes da empresa Refrigerantes Triângulo Ltda, Guaraná Mineiro, solicitaram área de 100 mil
metros quadrados dentro do Complexo Empresarial. A instalação da indústria deve gerar cerca de seis mil empregos, sendo 1,5 mil
diretos e 4,5 mil indiretos. O investimento inicial é de R$ 60 milhões e, com a nova unidade fabril, a empresa vai aumentar em 200% a
sua produção total de refrigerantes.
O projeto está em fase de liberação ambiental.
AÇÃO: 3054 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E MELHORAMENTO DOS DISTRITOS AGROINDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3391 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 3391-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
As conservações dos distritos agroindustriais foram realizadas de forma corretiva e preventiva pelos nossos colaboradores. Além dos
serviços de roçagem e limpeza dos distritos, foram executados no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) serviços de recuperação do
pavimento asfáltico, sendo a primeira etapa composta pela operação tapa buraco e , posteriormente foi feito o micro revestimento
asfáltico.
Nos parques industriais foram realizadas as manutenções corretiva e preventiva dos:
- poços artesianos
- redes adutora de água bruta
- bombas dosadoras eletromagnéticas de cloro líquido
- componentes elétricos e hidráulicos das estações de tratamento de água
- rede de esgotos.
No distrito localizado na cidade de Goianira, no mês de novembro, foi reconstruída a caixa de esgoto da estação de tratamento de
Esgoto, bem como a restauração de 26 bocas de lobo, beneficiando mais de 30 indústrias.
DAIA
Foi aberta a licitação para perfuração de vinte poços artesianos. No primeiro momento o foco é a perfuração de cinco poços, conforme o
estudo geofísico realizado pela CODEGO. E as demais serão realizadas conforme demanda.
Ainda em um projeto paralelo, a empresa está investindo em serviços de recapeamento e tapa-buraco nas ruas e avenidas, na
restauração dos sistemas hidráulicos e elétricos, junto com um trabalho de topografia e georreferenciamento.
O distrito também contará com nova sinalização, iluminação, restauração da ciclovia e os pontos de ônibus serão restaurados dentro de
uma parceria com a Prefeitura de Anápolis.
Projetos em andamento
Recentemente a CODEGO realizou a perfuração de outro poço artesiano, que já está em funcionamento, para subsidiar no
abastecimento junto da Estação de Tratamento de Água (ETA) do DAIA com vazão de 12 mil litros de água por hora, funcionando 24
horas, e que já auxilia no abastecimento das empresas instaladas no distrito.
Sobre a ETA, a CODEGO está implementando a recuperação e ampliação do atual reservatório. Além disso, existe um projeto em curto
prazo para criar um outro novo reservatório, com maior capacidade, para evitar possíveis problemas durante os momentos de estiagem.
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Há também um processo de ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do DAIA. A primeira etapa já está
concluída, com o aperfeiçoamento, por exemplo, do leito de secagem de desidratação do lodo - resíduo gerado no processo de
tratamento. A nova etapa do serviço será iniciada em breve.
Outro projeto importante que a CODEGO tem realizado é a recuperação das microbacias do Ribeirão Caldas e Ribeirão Extrema, em
Anápolis, junto de empresas parceiras, que será iniciado ainda novembro deste ano.
AÇÃO: 3055 - REFORMA DE PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS DOS DISTRITOS INDUSTRIAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3391 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

U.O.: 3391-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE GOIÁS - CODEGO

REALIZAÇÕES
No exercício de 2019 foram realizadas manutenções com pequenos reparos de acordo com as demandas. Os serviços foram realizados
pelos colaboradores da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás. Não foram realizadas reformas nos prédios operacionais /
administrativos da CODEGO.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
3392 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Ênio Caiado Rocha Lima

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Colaborar, apoiar e viabilizar a implementação de Parcerias Público Privadas (PPP) e outras parcerias de interesse para o
desenvolvimento econômico e social do Estado de Goiás.

2.2 Legislação
- Lei 6.404/76 Lei de Sociedade por Ações;
- Lei 14.910 11/08/2004 Lei de criação da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás;
- Lei 13.303 30/06/2016 Lei das Estatais.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
Em 24 de Outubro de 2019 a nova Diretoria da Companhia de Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás tomou posse e iniciou um
trabalho de auditoria em todo o trabalho desempenhado pela última Diretoria. Pelos levantamentos feitos, em Outubro/2019 e
Novembro/2019, foi verificado que não foi desenvolvido nenhum projeto de PPP, concessão, licitação, no ano de 2019 por meio do
BNDES, BID, Caixa e/ou pela própria Companhia junto ao Governo do Estado de Goiás.
A nova Diretoria priorizou dois projetos de PPP’s: Centro Cultural Oscar Neimeyer (CCON) e Indústria Química do Estado de Goiás
(IQUEGO).
Em novembro/2019 foram feitas reuniões estratégicas da Goiás Parcerias com o BNDES, PPI, BID e outras entidades para dar início a
pré análise dos dois projetos de PPP’s prioritários (CCON e IQUEGO).
O BNDES dará toda a assessoria técnica para o desenvolvimento das duas PPP’s e financiará a pré análise do projeto, escopo do
projeto, estudos técnicos, processo licitatório e registros de contratos. O cronograma de realização das duas PPP’s, junto ao BNDES, tem
previsão de findar em 12 meses contatos a partir do início da pré analise que iniciará em Dezembro de 2019.
Além dos dois projetos prioritários das PPP’s (CCON e IQUEGO) a Goiás Parcerias desenvolverá outros projetos de PPP’s nos próximos
meses em conjunto com o BNDES, Caixa, BID e outras entidades, para fomentar o desenvolvimento o Estado de Goiás nos próximos
anos.
As necessidades financeiras da Companhia estão sendo supridas por meio de integralização de capital e subvenção econômica pelo
Estado de Goiás, mas o propósito é que a Goiás Parcerias adquira fontes de receitas através dos Projetos de PPP’s e ou outras
Parcerias.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
- Minuta de Acordo de Cooperação Técnica;
- Minuta de Contrato de estruturação de Projetos;
- Relatórios de Estudos Técnicos e estruturais;
- Balanços Contábeis e Demonstrações de Resultados Financeiros.

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Os indicadores estão relacionados aos prazos de cumprimento da estruturação da PPP:
1)- Etapa da Pré Análise: 30 dias;
2)- Definição de Escopo: 30 dias;
3)- Estudos Técnicos: 8 meses;
4)- Processo Licitatório: 3 meses;
5)- Adjudicação: 2 meses.
Obs.: Os dois projetos de PPP's (CCON e IQUEGO) iniciados tem previsão de findar no final do ano de 2020.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1023 - PROGRAMA EXCELÊNCIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

ÓRGÃO GESTOR: 1800 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO: 3027 - REALIZAÇÃO DE PARCERIAS ENTRE O SETOR PÚBLICO, PRIVADO E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 3392 - COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

U.O.: 3392-COMPANHIA DE INVESTIMENTO E PARCERIAS DO ESTADO DE GOIÁS - GOIASPARCERIAS

REALIZAÇÕES
24/10/2019 – Nova Diretoria da Goiás Parcerias assumiu a empresa;
25/10/2019 à 31/10/2019 – Análise de pendências de ações da última Diretoria. Foi detectado que não foram cumpridas nenhuma ação
referente aos projetos de PPP’s;
01/11/2019 à 04/11/2019 – Análise de 15 potenciais projetos de PPP’s. Dentre os 15 projetos analisados serão priorizados os Projetos de
PPP’s da Indústria Química do Estado de Goiás e do Centro Cultural Oscar Neimeyer;
04/11/2019 à 22/11/2019 – Reunião com a Diretoria do PPI, reuniões semanais com a Presidência e Diretoria do BNDES e BID para
apresentação dos projetos de PPP’s potenciais da Goiás Parcerias. Nessas reuniões ficou definido que a Goiás Parcerias conduzirá os
Projetos de PPP’s da IQUEGO e CCON e tendo como suporte o Governo Federal a PPI;
15/11/2019 à 15/12/2019 – A Diretoria da Goiás Parcerias fez levantamentos Técnicos e Estruturais na IQUEGO e CCON para
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composição de relatórios para os Projetos de PPP’s junto aos BNDES. A Diretoria Financeira da Goiás Parcerias fez levantamentos
analíticos financeiros e contábeis dos últimos anos da IQUEGO e CCON para apresentação ao BNDES para posterior estruturação da
análise de viabilidade econômico-financeira;
19/11/2019 à 22/11/2019 – Diretoria do BNDES enviou modelo de Minuta do Acordo de Cooperação e modelo de Minuta do Contrato de
Estruturação de PPP para análise e parecer jurídico da Goiás Parcerias. O Departamento Jurídico juntamente com as Diretorias da Goiás
parcerias estão analisando os documentos enviados.
27/11/2019 – Reunião com a Diretoria da Regional da Caixa Econômica Federal para apresentação dos projetos de PPP’s potenciais da
Goiás Parcerias.
02/12/2019 à 20/12/2019 - Definição e planejamento de outros Projetos de PPP's para o Desenvolvimento do Estado de Goiás para
serem iniciados no ano de 2020. Reuniões semanais com o BNDES para a continuidade dos processos de PPP's da IQUEGO e CCON.

OBSERVAÇÕES
Sem observações adicionais.
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CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES E PROGRAMAS DOS ORGÃOS E ENTIDADES
EXERCÍCIO 2019
4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

INSTITUCIONAL

1. Gestor

Fábio Cidreira Cammarota

2. Visão Institucional

2.1 Objetivo Institucional
Assessoramento técnico, institucional e operacional ao titular do Poder Executivo Estadual no desenvolvimento das ações de Governo,
na articulação com os demais entes federados e com o governo federal, outros poderes e na promoção da integração das ações de
Governo desenvolvidas pelos demais órgãos estaduais com a sociedade.

2.2 Legislação
A Secretaria-Geral da Governadoria é um órgão da Administração Direta do Poder Executivo do Estado de Goiás, criada pela Lei nº
20.491, de 25 de junho de 2019.
Regulamento Interno em processo de aprovação.

3. Auto-Avaliação da Gestão

3.1 Síntese da Gestão - Aspectos Gerais
A Secretaria-Geral da Governadoria tem empreendido esforços no apoio direto ao Governador de Estado no desempenho de suas
atribuições, por meio de assessoramento técnico, institucional e operacional.
Para tanto, dentre outras ações realizadas, foi preparado durante o mês de setembro de 2019 o Caderno de Sugestões de Emendas ao
Projeto de Lei Orçamentária Anual da União para 2020, com base nos propostas apresentadas pelos diversos órgãos do Estado. O
Caderno foi apresentado e entregue aos Parlamentares durante encontro realizado no dia 07 de outubro de 2019, no intuito de subsidiar
a apresentação das emendas parlamentares em benefício dos projetos a serem desenvolvidos no Estado.
Além disso, visando a melhoria do processo de Captação de Recursos e Monitoramento dos Projetos Prioritários de Governo, esta
Secretaria assinou um acordo de cooperação técnica com o Estado do Ceará, o qual compartilhará com o Estado de Goiás o sistema de
monitoramento WEBMAPP, que permite o estabelecimento de uma sistemática de programação e monitoramento dos projetos do Estado,
em que se prioriza os investimentos e se realiza o monitoramento estratégico dos mesmos, detalhando operacionalmente programas e
ações do PPA.
Este Acordo foi assinado durante o I SEMINÁRIO GOIÁS/CEARÁ DE BOAS PRÁTICAS GOVERNAMENTAIS, realizado nos dias 21 e 22
outubro, o qual atingiu um púbico de 180 Servidores.
Com o foco no fortalecimento da articulação com os demais entes federados e com o governo federal, esta Secretaria mantém o Acordo
de Cooperação Técnica da Rede +Brasil, junto ao Ministério da Economia, a qual 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 da União, operacionalizadas por meio do SICONV (Sistema de Convênios da União).
Por meio desta parceria foi realizado junto a Escola de Governo o curso de Multiplicadores do Modelo de Excelência em Gestão das
Transferências da União - MEG-Tr, onde 35 multiplicadores foram capacitados.
Ressalta-se ainda, o trabalho de monitoramento e assessoramento, aos órgãos do Estado, realizado pelo Gabinete de Representação de
Goiás no Distrito Federal em conjunto com a Superintendência Central de Captação de Recursos e Prioridades Governamentais da
Secretaria-Geral da Governadoria.
Destaca-se também a adesão desta SGG ao Compliance, cujo objetivo é delimitar o escopo, conhecer o contexto e definir os critérios de
riscos, e assim, personalizar o processo de gestão de riscos da Secretaria-Geral da Governadoria - SGG. Isso permitirá um processo de
avaliação de riscos eficaz e um tratamento de riscos apropriado.

3.2 Planejamento - Instrumentos Utilizados além do PPA/LOA
Utiliza PPA e LOA apenas

3.3 Descrição dos Principais Indicadores de Desempenho
Não foram implementados indicadores de desempenho

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1026 - PROGRAMA PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA

ÓRGÃO GESTOR: 1700 - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

U.O.: 1705-SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO
4001-GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

REALIZAÇÕES
A Superintendência Central de Captação de Recursos e Prioridades Governamentais, por meio de suas gerencias e com apoio das
demais áreas da Secretaria-Geral da Governadoria, vem acompanhando e apoiando as atividades de captação de recursos, bem como a
elaboração, execução e o monitoramento de projetos junto aos órgãos do Estado.
Ressaltamos ainda, que encontra-se em processo a melhoria da metodologia de Captação de Recursos, o estabelecimento da Carteira
de Projetos Prioritários e em fase de homologação o sistema que será utilizado para o monitoramento dos referidos projetos.
Esta superintendência ainda foi responsável pela elaboração do Caderno de Sugestões de Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária
Anual da União para 2020, com base nos propostas apresentadas pelos diversos órgãos do Estado. O Caderno foi apresentado e
entregue aos Parlamentares durante encontro realizado no dia 07 de outubro de 2019, no intuito de subsidiar a apresentação das
emendas parlamentares em benefício dos projetos a serem desenvolvidos no Estado.
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A Superintendência também atuou na organização e coordenação do I SEMINÁRIO GOIÁS/CEARÁ DE BOAS PRÁTICAS
GOVERNAMENTAIS, que atingiu um púbico de 180 Servidores.
Além das ações realizadas acima, a referida Superintendência mantém o Acordo de Cooperação Técnica da Rede +Brasil, junto ao
Ministério da Economia, a qual 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 da União,
operacionalizadas por meio do SICONV (Sistema de Convênios da União).
Por meio desta parceria foi realizado junto à Escola de Governo o curso de Multiplicadores do Modelo de Excelência em Gestão das
Transferências da União - MEG-Tr, onde 35 multiplicadores foram capacitados.

PROGRAMAS DE GOVERNO

PROGRAMA: 1054 - PROGRAMA PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL

ÓRGÃO GESTOR: 3000 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

U.O.: 4001-GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

REALIZAÇÕES
Não houve demanda de emigrantes para Goiás.
AÇÃO: 2287 - ASSISTÊNCIA FUNERÁRIA ÀS FAMÍLIAS DE GOIANOS VITIMADOS NO EXTERIOR

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: 4000 - SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

U.O.: 4001-GABINETE DO CHEFE DA SECRETARIA-GERAL DA GOVERNADORIA

REALIZAÇÕES
Duas famílias foram atendidas com auxílio funerário para serviços de cremação e traslado de cinzas, ambos falecidos em Portugal.
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